KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 86536/2013
OZP 2186/2013 Fr

Michal Fryš/564 602 504

30. 12. 2013

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Ekologická likvidace autovraků Mstislavice

Kapacita (rozsah) záměru:

300 t odpadu za rok (při odhadované průměrné hmotnosti
jednoho autovraku 1 t)

Charakter záměru:

Doplnění stávající autodílny o ekologickou likvidaci
autovraků. První fáze demontáže bude probíhat v prostoru
pro vypouštění kapalin (vyjmutí baterií a odčerpání paliva,
olejů a kapalin), vybaveným izolací proti úniku ropných látek.
Další demontáž bude provedena v opravárenské dílně.
Agregáty a části autovraků určené k opětovnému použití
budou skladovány ve vymezené části víceúčelové haly. Dle
sdělení příslušného stavebního úřadu se záměr nachází
v plochách pro výrobu a skladování.

Umístění:

kraj:

Vysočina

obec:

Bojiště

kat. území:

Mstislavice

Zahájení:

předpoklad

2014

Dokončení:

předpoklad

2014

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Oznamovatel:

JAHN kovo s.r.o., Hübnerové 924/1, Košíře, 150 00 Praha

IČO:

01755153

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval RNDr.
Tomáš Bajer, CSc. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku) obdržel
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) vyjádření níže
uvedených subjektů:
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina z 5. 12. 2013 (odpadové
hospodářství)
Odboru životního prostředí Městského úřadu Světlá nad Sázavou z 17. 12. 2013
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod z 12. 12. 2013
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 19. 12. 2013
Povodí Vltavy, s.p. (doručeno 10. 12. 2013)
Požadavek na další posuzování nebyl v žádném obdrženém vyjádření uplatněn.
Odbor životního prostředí Krajský úřad Kraje Vysočina nemá připomínek. Upozorňuje na
povinnost splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 352/2008
Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Po vydání souhlasu stavebního úřadu vydá
krajský úřad provozovateli souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem dle § 14
odst. 1 zákona o odpadech.
Vypořádání příslušným úřadem:
Upozornění se týká povinností daných právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
Odbor životního prostředí Městský úřad Světlá nad Sázavou sděluje, že není nutné záměr
dále posuzovat dle zákona.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu nemá připomínky.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách uvádí, že činností „ekologická likvidace
autovraků“ dojde k navýšení množství závadných látek v provozovně, a proto je nutné provést
aktualizaci schváleného havarijního plánu a tuto aktualizaci předložit vodoprávnímu úřadu.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nemá zásadní připomínky, bude-li zařízení
provozováno v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou č. 352/2008 Sb. Připomíná
povinnost provozovatele oznámit do dvou měsíců odboru životního prostředí Městský úřad
Světlá nad Sázavou zahájení činnosti v zařízení.
Vypořádání příslušným úřadem:
Upozornění se týká povinností daných právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství
(§ 39 odst. 3 zákona o odpadech).
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod uvádí, že předložená
dokumentace je z hlediska zájmu na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno
dále posuzovat ve smyslu zákona. Toto však podmiňuje tím, že zařízení na ekologickou
likvidaci autovraků bude v provozu pouze v denní době, tedy od 6:00 do 22:00 hodin.
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Vypořádání příslušným úřadem:
Toto opatření již zpracovatelem oznámení navržené v části D.IV bude převzato příslušným
úřadem do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
.
ČIŽP OI Havlíčkův Brod uvádí, že nepožaduje pokračovat v procesu EIA, dílčí připomínky
budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Oddělení ochrany přírody uvádí, že vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat žádný
významně negativní vliv na zájmy ochrany přírody. Nepožaduje další posuzování podle zákona.
Oddělení odpadového hospodářství nemá žádné připomínky. Nepožaduje další posuzování
podle zákona.
Oddělení ochrany vod nemá žádné připomínky. Nepožaduje další posuzování podle zákona.
Oddělení ochrany ovzduší sděluje, že se bude jednat o nevyjmenovaný zdroj znečišťování
ovzduší. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Povodí Vltavy, s.p. nepovažuje za nutné záměr posoudit dle zákona. Požaduje předložit
projektovou dokumentaci s popisem zabezpečení areálu proti úniku závadných látek spolu
s přepracovaným havarijním plánem.
Vypořádání příslušným úřadem:
Bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
ZÁVĚR:
Záměr „Ekologická likvidace autovraků Mstislavice„ naplňuje dikci bodu 10.1 kategorie II přílohy
č. 1 k zákonu (zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů), a
to dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje Vysočina
jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění zda záměr bude
posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona,
přihlédnutí k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad
k závěru, že záměr
„ Ekologická likvidace autovraků Mstislavice “
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1.

2.

Předložit vodoprávnímu úřadu (Městský úřad Světlá nad Sázavou) a správci povodí
(Povodí Vltavy, s.p.) projektovou dokumentaci s podrobným popisem zabezpečení
areálu proti úniku závadných látek do vod podzemních a povrchových (konkrétní izolace
podlah, velikost havarijních jímek, velikost skladovaných nádrží se závadnými látkami,
zastřešení skladových prostor apod).
Vodoprávnímu úřadu a správci povodí předložit Plán opatření pro případ úniku látek
závadných vodám a s tímto prokazatelně seznámit pracovníky provádějící likvidaci
autovraků.
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3.

Zařízení na ekologickou likvidaci autovraků provozovat pouze v denní době, tj. od 6:00
do 22:00 hod.
4. Autovraky neodstavovat mimo prostory pro ně určené (pokud vozidlo nebude převezeno
bezprostředně ke zpracování, bude umístěno na vodohospodářsky zabezpečené a
zastřešené ploše).
5. Při převzetí autovraku a před jeho demontáží ověřit, že z něj volně nevytéká žádná
náplň.
6. Olejové náplně vypouštět do skladovacích nádrží na olejovém hospodářství.
7. Další nebezpečné odpady ukládat tříděné do shromažďovacích nádob umístěných
v zařízení, po naplnění tyto převézt do skladu nebezpečných odpadů.
8. Agregáty a části autovraků určené k opětovnému použití skladovat ve skladu dílů.
9. Ostatní odpady ukládat tříděné do kontejnerů umístěných před zařízením nebo ve
skladu ostatních odpadů, karoserie a další železné části do prostoru pro skladování
železného odpadu.
10. Veškeré plochy, kde bude docházet k manipulaci se závadnými látkami zabezpečit proti
úniku do povrchových nebo podzemních vod (izolace podlah, záchytné jímky);
minimalizovat zacházení se závadnými látkami mimo zabezpečené prostory, provádět
pravidelnou kontrolu.
11. Aktualizovat provozní řád ve vztahu k zákonu o odpadech a vyhlášce o podrobnostech
nakládání s odpady.
Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci.
Záměr
je
navržen
na pozemku p.č. 774, st. p.č. 32 v k.ú. Mstislavice, který se
nachází v přírodním parku Melechov.
Závažnost vlivů.
Jedná se o doplnění provozu stávající autodílny bez potřeby nových zpevněných ploch či stavby
nových objektů. Hlučnost vně hal autodílny, kde bude prováděna demontáž za použití ručního
nářadí, nepřekročí 55 dB (limitní hodnota 50 dB bude dosažena cca 10 m od haly). Nejbližší
chráněná obytná zástavba je vzdálena cca 350 m. Doprava autovraků do zařízení bude
probíhat po vlastní ose nebo odtahovou službou (průměrně 4 příjezdy za den, odvoz
demontovaných autovraků /karosérií/ bude realizován nákladními auty max. 2 x týdně). Odvoz
ostatních odpadů vzniklých z demontáže nepřesáhne dva průjezdy za měsíc (vozidla nosnosti
do 1 t). Doprava tedy v tomto směru nepředstavuje pro okolí žádnou znatelnou hlukovou zátěž.
V objektu bude betonová izolovaná podlaha vyspádovaná do středu opatřená nátěrem odolným
ropným látkám (tvoří havarijní jímku o obsahu cca 3 m3). Odpadní oleje budou shromažďovány
ve 200 l sudech na roštech se záchytnými vanami. Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany
přírody nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a
provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení
vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů v oblasti
životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku
předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad
k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS 693)
Obec Bojiště jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň obec Bojiště žádáme o neprodlené
písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Oznamovatel:
1/

JAHN kovo s.r.o., Hübnerové 924/1, Košíře, 150 00 PRAHA 5
(datová schránka + obdržená vyjádření)

Dotčené územní samosprávné celky:
2/

Obec Bojiště, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU

(datová schránka)

3/

Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí – zde

Dotčené správní úřady:
4/ Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
5/ Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
(datová schránka)
6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02
HAVLÍČKUV BROD
(datová schránka)
7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
(datová schránka)
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
8/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

(datová schránka)

Na vědomí :
9/ Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby a životního prostředí, Husovo nám. 7,
584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU
(datová schránka)
10/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5
(datová schránka)
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