KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Číslo jednací: KUJI 41633/2016 OZPZ 824/2016 Fr

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Zařízení na sběr a výkup odpadů na pozemcích p.č. 113, 133, 131/15, 131/20, 131/21 v k.ú.
Leština u Světlé
Bod 10.1, kategorie II

Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů
(záměry neuvedené v kategorii I)

Bod 10.5, kategorie II

Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t

Kapacita (rozsah) záměru:
10 000 t kovového odpadu za rok včetně 300 ks/rok autovraků
Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Leština u Světlé
k. ú.: Leština u Světlé

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
Vladimír Dolan, 28. Řijna 1290, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 71106472
Zpracovatel oznámení:
Ing. Pavel Cetl (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se zařízení ke sběru, výkupu a využívání (úpravu R12) odpadů a zařízení ke sběru,
výkupu a zpracování autovraků (R12), která budou provozována v jedné provozovně.
Skladování autovraků před jejich demontáží bude prováděno ve stávajícím objektu. Na
venkovních plochách bude skladován pouze neznečištěný šrot a autovraky zbavené všech
provozních kapalin a dalších nebezpečných příměsí. Areál je dopravně napojen na silnici II třídy
č. 346 (Leština u Světlé – Habry). Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Zařízení ke sběru, výkupu a využívání (úpravu R12) odpadů a zařízení ke sběru, výkupu a
zpracování autovraků (R12) je navrženo do stávajícího areálu se dvěma provozními objekty
(parc. č 113 o ploše 1865 m2 a parc. č. 133 o ploše 250 m2) a venkovními zpevněnými plochami
o ploše cca 830 m2. Areál má samostatný vjezd.
Železný a neželezný kovový odpad je soustřeďován, tříděn na jednotlivé druhy odpadů a
mechanicky upravován tj. oddělovány jednotlivé druhy kovů v provozním objektu parc. č. 113. V
provozním objektu dochází k demontáži za použití ručního nářadí, vážení jednotlivých druhů
upravených odpadů podle druhů kovů a k dočasnému oddělenému shromažďování. Drobné
části vytříděných upravených odpadů z neželezných kovů jsou umístěny ve vhodných
shromažďovacích nádobách. Po úpravě odpadu je kovový odpad soustřeďován v sudech,
bednách nebo ve velkoobjemových kontejnerech a následně je předáván oprávněným osobám k
využívání nebo odstraňování odpadů. V prostoru vyhrazené manipulační plochy dále dle potřeby
probíhá řezání, rozpalování odpadu. Prostor pro příjem odpadu je vyhrazen při vstupní části
areálu. Příjem odpadu je vybaven stabilní automobilovou mostní váhou a dvěma menšími
váhami. Pro vykládku a nakládku odpadu je vyhrazena část manipulační plochy. Jedná se o
zpevněnou asfaltovou plochu, příp. plochu zpevněnou betonovými panely. Ostatní manipulační
plochy jsou zpevněny štěrkem. Pro manipulaci s odpadem bude zařízení vybaveno dvěma
vysokozdvižnými vozíky.
Demontáž autovraků bude probíhat na demontážní ploše umístěné ve stávající budově č.p. 108
(p.č.133). Plocha bude opatřena betonovou podlahou s izolací, nátěrem a záchytnou havarijní
jímkou. Zde budou z autovraků vypouštěny provozní náplně a demontovány části autovraků jako
agregáty, převodovky, akumulátory apod. V budově je určen prostor pro vlastní demontáž
autovraků a dále je zde umístěn příruční sklad, sklad odpadů a hořlavin. Odpady kategorie „N“,
jako hydraulické oleje, motorové, převodové a mazací oleje, zbytky paliva, absorpční činidla,
olejové filtry, součástky obsahující rtuť, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny a nebezpečné
součástky jsou shromažďovány na vyhrazeném místě dílny a ve skladu odpadů umístěném v
nové hale. Tyto odpady jsou shromažďovány v nepropustných sudech o obsahu 200 litrů,
v plastových nebo kovových nádobách. Shromažďovací obaly jsou umístěny na úkapových
vanách. Odpadní baterie jsou shromažďovány v speciálním kontejneru. O odpadech je vedena
příslušná evidence nebezpečných odpadů a jsou označeny identifikačním listem nebezpečného
odpadu. Prostor je vybavený potřebnými sorbenty pro zachytávání úkapů. Pneumatiky
demontované z autovraků jsou shromažďovány na vyhrazeném místě. Maximální
shromažďované množství je 400 kusů.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina
(dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru,
písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7
odst. 6 zákona, že záměr
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„ Zařízení na sběr a výkup odpadů na pozemcích p.č. 113, 133, 131/15, 131/20, 131/21
v k.ú. Leština u Světlé “
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebudou významné s ohledem na
lokalizaci záměru v území a jeho charakter. Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj.
nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Na základě oznámení a vyjádření
k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude
významná. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných
samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“. Vlivy na zájmy chráněné zákonem
č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování
vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Úprava stávajícího areálu dříve využívaného ke skladování pro účely vybudování zařízení ke
sběru, výkupu a využívání (úpravu R12) odpadů a zařízení ke sběru, výkupu a zpracování
autovraků (R12). Zařízení jsou umístěna ve dvou objektech. Objekt parc. č. 113 je určen pro
třídění, úpravu a soustřeďování odpadů. Objekt parc. č. 133 pro demontáž autovraků a jako
provozní zázemí, ohřívárna obsluhy a sociální zázemí (umývárna, WC). Venkovní manipulační
plocha slouží k přejímce a dočasnému uskladnění šrotu a autovraků (kateg. „O“) zbavených
provozních náplní, agregátů, převodovek a nebezpečných součástí. Součástí plochy je
vyhrazené místo pro velkoobjemové kontejnery určené na neznečištěné kovové odpady.
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo
nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Manipulace s látkami, které
by mohly znečistit vody je prováděna na zabezpečených plochách. Na venkovních plochách
budou skladovány pouze vraky zbavené nebezpečných příměsí.
II. Umístění záměru
Záměr je situován do prostoru bývalého průmyslového areálu při východním okraji obce.
Dle údajů Českého statistického úřadu má obec Leština u Světlé, katastrální výměru 1819 ha,
počet obyvatel 590. Po provedeném přepočtu na plochu 1 km2 byla zjištěna hustota zalidnění
32 obyvatel/km2. Dle údajů Českého statistického úřadu je tato hustota pod průměrnou hustotou
zalidnění v ČR, která je 133 obyvatel/km2. Nejedná se tedy o území hustě zalidněné.
Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu územně plánovací dokumentací
(vyjádření Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního
plánování ze dne 1. 2. 2016, čj. MSNS/826/2016/OSÚ).
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen
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stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina vydaným dne 14. 1. 2016 pod čj. KUJI 1641/2016
OZPZ 52/2016 Ku.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci lze vyloučit potenciálně významné vlivy
přesahující státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
Rušivé vlivy související s posuzovaným záměrem lze rozdělit na vlivy působící v období
výstavby a na vlivy působící v období provozu. Vzhledem k charakteru záměru (využití
stávajících objektů v průmyslovém areálu bez nutnosti výstavby nových halových objektů) omezí
se vlivy záměru na fázi provozu. Hluková situace v předmětném území byla v souvislosti
s uvažovaným záměrem hodnocena hlukovou studií (Enving s.r.o., březen 2016), dle které bude
v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb obce Leština u Světlé dodržen
hygienický limit hluku pro denní dobu LAeq,8 hod = 50 dB. Přírůstek silniční dopravy vyvolaný
provozem záměru (navýšení o 5 osobních automobilů a 1 nákladní automobil denně) nebude
mít prakticky žádný vliv na stávající hlukovou situaci. Rovněž dle výpočtů rozptylové studie (Ing.
Pavel Cetl, březen 2016) lze předpokládat, že po zahájení provozu nedojde k nepřípustné zátěži
obyvatel.
Vlivy na ovzduší a klima
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se bude jednat o nevyjmenovaný zdroj
znečišťování ovzduší. Pro vyhodnocení imisních dopadů emisí škodlivin produkovaných
spalovacími motory vozidel (NO2, PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu) byla zpracována rozptylová
studie (Ing. Pavel Cetl, březen 2016) s tím, že u všech těchto škodlivin se bude jednat o nízký
nárůst, který nevyvolá podstatnější změnu stávající imisní zátěže. Z hlediska stávající imisní
zátěže je realizace záměru přípustná, neboť v okolí stavby nedojde k výraznému ovlivnění
stávající kvality ovzduší ani ke vzniku nových přeslimitních stavů, tedy k dosažení či překročení
hodnot imisního limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem
záměru.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace v území byla ověřena měřením (Protokol o měření A2016/021), jehož výsledky
byly podkladem pro zpracování hlukové studie (Enving s.r.o., březen 2016). V hlukové studii byly
provedeny výpočty hlukových příspěvků vlastního záměru ke stávající akustické situaci v
nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb obce Leština u Světlé, a to pro hluk ze
stacionárních zdrojů (provoz vlastního areálu – manipulace na venkovních plochách VZV Desta
a traktorem Zetor 7245, řezání úhlovou bruskou a pálení plamenem, provoz objektu pro
ekologickou likvidaci autovraků, průjezdy zákazníků a odvoz materiálu nákladním automobilem),
pro hluk z dopravy na sil.II/346 (navýšení o 5 osobních automobilů a 1 nákladní automobil
denně) a pro hluk z dopravy na železniční trati č.230 (provozem záměru nedojde k žádnému
navýšení železniční dopravy). Z výsledků výpočtů vyplývá, že při provozu posuzovaného areálu
ve stanoveném provozním režimu bude v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb
obce Leština u Světlé dodržen hygienický limit hluku pro denní dobu (ekvivalentní hladiny
akustického tlaku se budou pohybovat v rozmezí 42,4 – 46,7 dB). Taktéž minimální přírůstek
silniční dopravy na II/346 po realizaci záměru bude v nejbližších chráněných venkovních
prostorech staveb dodržen hygienický limit hluku pro denní dobu (ekvivalentní hladiny
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akustického tlaku z dopravy se budou pohybovat v rozmezí 53,1 – 55,8 dB). Provoz záměru
nebude mít žádný vliv na intenzitu železniční dopravy.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Areál je napojen na obecní vodovod. Technologické vody nebudou vznikat. Splaškové vody
budou svedeny do stávajícího septiku a vyváženy dle potřeby. Nepředpokládá se nárůst
produkce srážkových vod ani změna způsobu nakládání s nimi. Demontáž autovraků bude
probíhat v provozním objektu opatřeném betonovou podlahou s izolací, nátěrem a záchytnou
havarijní jímkou. Prostor bude vybaven sorbenty pro zachycování úkapů. Na venkovní
manipulační ploše budou přejímány a dočasně uskladněny autovraky zbavené všech provozních
náplní, agregátů, převodovek (odpad kategorie O).
Vlivy na půdu
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Pozemek p.č. 131/20 v k.ú.
Leština u Světlé vedený v katastru nemovitostí jako druh pozemku – zahrada nebude dle
upřesňujícího sdělení oznamovatele stavebně dotčen (odejmout ze ZPF by ho bylo nutné
v případě, že nebude sloužit zemědělským účelům – pěstování zeleniny, ovoce). Dotčeny
rovněž nebudou pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V území dotčeném stavbou se nenachází chráněná ložisková území či dobývací prostory.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Výstavbou nebudou dotčeny lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Záměr se
nenachází na území žádné evropsky významné lokality. Stavba nezasahuje do maloplošných
zvláště chráněných území. Záměr není navržen na území přírodního parku, nekoliduje s prvky
územního systému ekologické stability (halové objekty nezasahují do regionálního biokoridoru),
nedotýká se významných krajinných prvků.
Vlivy na krajinu
Záměr bude umisťován do stávajících objektů v průmyslovém areálu bez nutnosti výstavby
nových halových objektů.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V místě záměru se nenachází žádné architektonické ani historické památky, výskyt
archeologických nalezišť zde není znám.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 6. 4. 2016
oznámení záměru „Zařízení na sběr a výkup odpadů na pozemcích p.č. 113, 133, 131/15,
131/20, 131/21 v k.ú. Leština u Světlé“, které podal p. Vladimír Dolan, 28. Října 1290, 584 01
Ledeč nad Sázavou. IČO 71106472 (oznamovatel). Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl
spolu s oznámením rozeslán dne 8. 4. 2016 pod čj. KUJI 30690/2016 OZPZ 824/2016 Fr
Oznámení
bylo
zveřejněno
na
internetu
v informačním
systému
EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS829) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 11. 4. 2016, Obce Leština u Světlé 11. 4. 2016.
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3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v únoru 2016 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Pavlem Cetlem. Vyjádření
uvedená v bodu 4.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení
1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (orgán
odpadového hospodářství) vydal vyjádření 18. 4. 2016, čj. KUJI 32850/2016
2. Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí vydal vyjádření 29. 4.
2016, čj. MSNS/7447/2016/OŽP
3. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření 21. 4.
2016, zn. KHSV/07230/2016/HB/HOK/Vel
4. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala
vyjádření 22. 4. 2016, zn. ČIŽP/46/IPP/1605195.002/16/HZH
5. Povodí Vltavy, s.p. vydalo vyjádření 18. 4. 2016, zn. 20939/2016-243-Ža
5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (orgán odpadového
hospodářství) sdělil, že zařízení: Sběr, výkup a využívání odpadů (technologií R12) – kovového
odpadu nepožaduje další posuzování dle zákona ani k němu nemá připomínky. Ohledně
zařízení: Sběr, výkup a využívání odpadů – zpracování autovraků (technologií R12) sdělil, že
nepožaduje další posuzování dle zákona. Připomíná, že dané zařízení musí splňovat technické
požadavky uvedené v příloze č. 2 vyhl.č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky
a musí k němu být vydán souhlas příslušného stavebního úřadu (kolaudační rozhodnutí, změna
užívání stavby pro daný účel).
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí se vyjádřil, že záměr není nutné
dále posuzovat dle zákona a postačí posoudit vliv v následných správních řízeních. Vodoprávní
úřad upozorňuje za jakých okolností je třeba mít zpracovaný havarijní plán, orgán odpadového
hospodářství nemá k provozování zařízení připomínky, stejně jako orgán ochrany přírody a
orgán státní správy lesů. Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že pozemek p.č. 131/20 je v katastru
nemovitostí veden jako druh pozemku – zahrada, a pokud nebude sloužit k zemědělským
účelům - pěstování zeleniny, ovoce, je nutné ho odejmout ze ZPF.
Vypořádání:
Vodoprávní úřad zmiňuje povinnost danou ust. § 39 odst. 2 vodního zákona. Dle upřesňujícího
sdělení oznamovatele nebude pozemek p.č. 131/20 v k.ú. Leština u Světlé stavebně dotčen.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, že nepožaduje záměr
projednat dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen ČIŽP)
vydala vyjádření, v němž uplatnila stanoviska oddělení ochrany vod, oddělení odpadového
hospodářství, oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany přírody.
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Požadavek na další posuzování dle zákona uplatnilo oddělení ochrany ovzduší
Oddělení ochrany vod uvedlo, že po doplnění záměru o způsob nakládání se splaškovými
vodami nemá připomínky. Nepožaduje další pokračování procesu EIA
Vypořádání:
Dle upřesňující informace od zpracovatele oznámení budou splaškové vody svedeny do
stávajícího septiku a vyváženy dle potřeby.
Oddělení odpadového hospodářství upozornilo na rozpory v oznámení. Nejedná se o jedno
zařízení, ale o dvě zařízení, a to zařízení ke sběru, výkupu a využívání (úpravu R12) odpadů a
zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků (R12), která budou provozována v jedné
provozovně. Kapacita záměru je uvedena 300 ks autovraků za rok i 100 ks autovraků za rok.
Max. kapacita shromažďování pneumatik je uvedena 50 ks, ale i 400 ks. ČIŽP doporučuje
rozšířit výčet produkovaných odpadů. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Dle upřesňující informace od zpracovatele oznámení bude kapacita zařízení 300 ks
autovraků/rok, max. shromažďované množství pneumatik 400 ks. Další připomínky se vztahují
k zařazování odpadu podle Katalogu odpadů – vyhl. č. 381/2001 Sb. Tyto musí být
respektovány bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany ovzduší uvedlo, že záměr není popsán z hlediska zákona č. 73/2012 Sb., o
látkách které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech. Ovlivnění
klimatického systému země by dle ČIŽP mohlo nastat únikem fluorovaných skleníkových
plynů ze systému klimatizace při neodborné demontáži klimatizace, protože odsávání těchto
plynů ze systému klimatizace musí provádět osoba s oprávněním k této činnosti – minimálně
osvědčení k servisu a údržbě autoklimatizací. ČIŽP požaduje pokračování v procesu EIA –
dopracování záměru z hlediska zák.č. 73/2012 Sb.
Vypořádání:
Dle upřesňující informace od zpracovatele oznámení bude při přejímce každého autovraku
zjištěno, zda je vozidlo vybaveno klimatizací. Pokud ano, je vozidlo uloženo na vyhrazeném
místě do doby, kdy smluvní firma provede odbornou demontáž klimatizace - především odsátí
chladiva. Pro tyto případy bude provozovatel vrakoviště dohodnut na spolupráci s konkrétní
firmou, mající pro tuto činnost odpovídající kvalifikaci a vybavení a je k této činnosti
oprávněna. Konkrétní firma bude uvedena v provozním řádu, výše specifikovaná služba bude
probíhat na základě smluvního vztahu. Vzhledem k tomu, že realizace výkupu autovraků bude
realizována ve druhé etapě, budou příslušné doklady doloženy později (před vlastní realizací)
včetně zpracování příslušné pasáže provozního řádu.
Oddělení ochrany přírody uvedlo, že k záměru nemá, vzhledem k jeho charakteru žádné
připomínky. Nepožaduje další posuzování dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Povodí Vltavy, s.p. ve vyjádření uvedlo, že nepožaduje záměr posoudit dle zákona. Ve vyjádření
správce povodí dále uvedl: V rámci územního a stavebního řízení bude důsledně řešeno, že
přijímané kovové odpady s možností kontaminace závadnými látkami budou vždy skladovány
pouze v zabezpečeném objektu haly. Autovraky přijímané k demontáži budou ukládány v hale,
případně na velmi omezenou dobu ve venkovních prostorách za podmínky, že pod autovraky
budou umístěny dostatečně kapacitní úkapové vany.
Vypořádání:
Demontáž autovraků bude probíhat na demontážní ploše umístěné ve stávající budově č.p. 108
(p.č.133). Plocha bude opatřena betonovou podlahou s izolací, nátěrem a záchytnou havarijní
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jímkou. Na venkovní manipulační ploše bude přejímány a dočasně uskladněny autovraky
zbavené všech provozních náplní, agregátů, převodovek (odpad kategorie O).

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne: 19. 5. 2016
Kraj Vysočina, Obec Leština u Světlé se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k
tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o
vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po
stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

…………………

…………..........

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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Rozdělovník
Účastník řízení
Dodejkou (+ obdržená vyjádření)
1. Vladimír Dolan, 28. Října 1290, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU

(oznamovatel)

Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde
Datovou schránkou
3. Obec Leština u Světlé, 582 86 LEŠTINA U SVĚTLÉ
Dotčené správní úřady:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
Datovou schránkou
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
6. Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
Na vědomí :
Datovou schránkou
8. Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, nám.
Trčků z Lípy 18, 582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
9. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
Datovou schránkou
10. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 PRAHA
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