Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

spisová značka

26. června 2007

Ing. et Ing. Ondřej Skoba

KUZL 42927/2007

KUZL 56276/2006 ŽPZE-OS

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ), v platném znění
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
Sběrný dvůr Rožnov pod Radhoštěm
I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Sběrný dvůr bude sloužit ke shromažďování a třídění odpadů. Bude se skládat ze zpevněné plochy,
místnosti pro obsluhu, skladu na nebezpečné odpady, kontejnerů na nebezpečné odpady
a velkoobjemových kontejnerů na ostatní odpady.
Vybavení sběrného dvora bude sestávat z:
•
•
•
•

velkoobjemových kontejnerů
Meva kovových a plastových kontejnerů
kontejnerů na tříděný odpad - plast
- papír
- sklo
ekosklad se sudy

17 ks
10 ks
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks

Projektovaná roční kapacita sběrného dvora je do 4000 t ostatních odpadů a 400 t nebezpečných
odpadů.
I.3. Umístění záměru
Katastrální území:
Obec:
ORP:
Kraj:

Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Zlínský kraj

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Název obchodní firmy oznamovatele:
Oprávněný zástupce oznamovatele:

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

Ing. Jan Panc
Ing. Jan Panc

IČ: 70891320
tel.: 577 043 391, fax: 577 043 352
e-mail: ondrej.skoba@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

I.5. IČ oznamovatele
IČ: 62313932
I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Ing. Jan Panc, Kulturní 1775, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
II.1. Oznámení
RNDr. Oldřich Kuběna – autorizovaná osoba, č. osvědčení 3464/541/OPV/93
U Byniny 634, 757 01 Valašské Meziříčí
datum předložení příslušnému úřadu: 14.8.2006
II.2. Dokumentace
RNDr. Oldřich Kuběna – autorizovaná osoba, č. osvědčení 3464/541/OPV/93
U Byniny 634, 757 01 Valašské Meziříčí
datum předložení příslušnému úřadu: 16.10.2006
II.3. Posudek
Ing. Stanislav Hrouzek – autorizovaná osoba, č. osvědčení 3162/335/OPVŽP/95
VEGI, s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 Kroměříž
datum předložení příslušnému úřadu: 24.4.2007
II.4. Veřejné projednání
Protože příslušný úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci nebo k posudku
a ČIŽP OI Olomouc v rámci vyjádření k posudku ze dne 23.5.2007 uvedla, že nepožaduje konání
veřejného projednávání, Krajský úřad Zlínského kraje nebyl dle § 9 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění povinen zajistit veřejné projednávání dokumentace a posudku.
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Proces posuzování vlivů záměru „Sběrný dvůr Rožnov pod Radhoštěm“ na životní prostředí proběhl
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Oznámení bylo doručeno příslušnému úřadu – Krajskému úřadu Zlínského kraje dne 14.8.2006.
Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje dne 17.8.2006, na úřední
desce Města Rožnova pod Radhoštěm pak 21.8.2006. Záměr byl prezentován také na internetu na
www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK169.
Vyjádření, podmínky a připomínky byly zapracovány do Závěru zjišťovacího řízení ze dne 15.9.2006.
Závěr zjišťovacího řízení stanovil další posuzování záměru. Do dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí zpracované autorizovanou osobou dle přílohy č. 4 citovaného zákona bylo nutné zapracovat
a vypořádat se s připomínkami z doručených vyjádření. Podrobně měla být zpracována studie areálu
s vyznačením úložišť odpadů, jímek, tras kanalizací, včetně podrobnějšího popisu opatření k
zabránění úniku závadných látek do vod povrchových či podzemních s ohledem na jednotlivé látky.
Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonu (dle přílohy č. 4 k zákonu č.100/2001 Sb.) byla doručena Krajskému
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úřadu Zlínského kraje dne 16.10.2006. Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce
Zlínského kraje dne 18.10.2006, na úřední desce Města Rožnova pod Radhoštěm pak 19.10.2006.
Veškeré připomínky, které Krajský úřad Zlínského kraje obdržel, byly odeslány Ing. Stanislavu
Hrouzkovi 22.11.2006 jako podklad pro zpracování posudku.
Posudek dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonu (dle přílohy č.5 k zákonu č.100/2001 Sb.) byl doručen Krajskému úřadu
Zlínského kraje dne 24.4.2007. Informace o posudku byla zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje
dne 27.4.2007, na úřední desce Města Rožnova pod Radhoštěm dne 30.4.2007.
Všechna doručená vyjádření k posudku byla bez připomínek, ČIŽP OI Olomouc ve svém vyjádření ze
dne 23.5.2007 uvádí, že nepožaduje konání veřejného projednávání záměru „Sběrný dvůr Rožnov
pod Radhoštěm“ v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, neboť připomínky
vznesené k dokumentaci byly zapracovány do posudku a návrhu stanoviska,a tedy vyřešeny.
V průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebyla Krajskému úřadu Zlínského kraje
doručena vyjádření veřejnosti.
V průběhu procesu posuzování (oznámení, dokumentace, posudek) se vyjádřili:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Česká inspekce životního prostředí - OI Brno
Česká inspekce životního prostředí - OI Olomouc
Česká inspekce životního prostředí - OI Ostrava
Město Rožnov pod Radhoštěm ze dne 16.5.2007
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Povodí Moravy, s.p.
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy

II.6. Seznam subjektů, jejich vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
•
•
•
•
•
III.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc
Povodí Moravy, s.p. Brno
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
HODNOCENÍ ZÁMĚRU

III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Navrhovaný záměr bude realizován na asfaltové ploše ne zcela využitého areálu firmy Krasspol, a.s.,
přičemž se bude jednat o přemístění stávajícího sběrného dvora již řadu roků provozovaného
v nevyhovujících podmínkách.
Realizace a provoz záměru budou mít nepříznivé vlivy na některé složky životního prostředí, které
jsou však hodnoceny jako málo významné až nevýznamné. Záměr bude zdrojem hluku a emisí
z motorových vozidel, přičemž tyto vlivy budou patrně srovnatelné s předchozím stavem před
zrušením provozu pneuservisu a lakovny, které byly situovány v tomtéž areálu. Analogií se
současným provozem sběrného dvora je předpokládán příjezd cca 50 vozidel denně, a proto nebude
patrně nárůst emisí měřitelný. Ostatní složky životního prostředí nebudou dotčeny vůbec.
Očekávány jsou i příznivé vlivy na životní prostředí. Shromažďováním odpadů ve sběrném dvoře
budou vytvořeny podmínky pro třídění odpadů, jejich opětovné využití nebo bezpečné zneškodnění
a ve sběrné oblasti bude snižována zátěž životního prostředí odpady.
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III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Záměrem oznamovatele je přemístění stávajícího sběrného dvora provozovaného v nevyhovujících
podmínkách. Technologie třídění, shromažďování a skladování odpadů je jednoduchá, spočívající
zvláště u nebezpečných odpadů, v uplatnění několikanásobné technické bariéry (asfaltový povrch
sběrného dvora, použití kontejnerů s příslušnými atesty a záchytnými vanami v případě kapalných
nebezpečných odpadů, skladování nebezpečných odpadů v originálních obalech apod.). Tato
technologie je používána již ve stávajícím sběrném dvoře, přičemž tento bude vybaven sanačními
prostředky pro zneškodnění případných drobných úniků.
Navržená opatření jsou standardní a jejich uplatnění prakticky znemožňuje kontaminaci horninového
prostředí, podzemních a povrchových vod, jakož i ovzduší. Technické řešení záměru vyhovuje platné
legislativě. Záměr oznamovatele je ekologicky přijatelný.
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinnosti a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí
Fáze přípravy
•
•
•
•
•
•

Bude vypracován provozní řád a havarijní plán skladu nebezpečných odpadů.
Nebude zasahováno do stávající vzrostlé zeleně odcloňující sběrný dvůr od hlavní
komunikace.
Nebezpečné odpady budou umístěny ve vzdálenější části sběrného dvora od místní vodoteče
Kaní potok.
Sběrný dvůr bude vybaven havarijní soupravou se sorbenty, ucpávkami kanalizačních vpustí
a skladovacími prostředky na použité sorbenty.
V dalším stupni projektové dokumentace bude vyhodnocen vliv hlukové zátěže z dopravní
obslužnosti sběrného dvora na stávající hlukovou zátěž chráněného venkovního prostoru
staveb situovaných v okolí příjezdových tras.
Před realizací záměru provést měření hluku v referenčních bodech okolní obytné zástavby
(chráněný venkovní prostor staveb).

Fáze provozu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odpady budou ukládány vytříděné v kontejnerech s příslušnými atesty dle druhu odpadu,
u nebezpečných odpadů budou kontejnery uzavřené.
Manipulace s tekutými odpady bude prováděna výhradně v mobilním Ekoskladu vybaveném
havarijní záchytnou jímkou.
Barvy a vyřazené chemikálie budou skladovány v původních obalech.
Množství motorových a převodových olejů bude omezeno na 100 kg a vyřazených chemikálií
na 10 kg.
V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný
materiál.
Úprava odpadů a jejich shromažďování bude prováděno pouze na zpevněných plochách.
Případné úkapy budou sanovány sorpčními materiály.
Při provozování sběrného dvora nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod.
Případná prašnost bude v případě potřeby snižována skrápěním ploch vodou.
Sběrný dvůr bude provozován pouze v denní dobu mimo dny pracovního volna a pracovního
klidu.
Provést měření hluku v referenčních bodech okolní obytné zástavby (chráněný venkovní
prostor staveb) v průběhu zkušebního provozu sběrného dvora.
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III.4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr byl předložen v jediné variantě. Navrženou variantu je možné hodnotit jako vhodnou, budou-li
důsledně brána v úvahu doporučení a navržená opatření.
III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku
Krajský úřad Zlínského kraje, obdržel v procesu posuzovaní vlivů záměru (EIA) na životní prostředí
vyjádření od orgánů státní správy, a to Krajského úřadu Zlínského kraje, Městského úřadu Rožnov
pod Radhoštěm, Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, České inspekce životního prostředí –
OI Brno, OI Olomouc a OI Ostrava, Povodí Moravy, s.p., Správy CHKO Beskydy. Vypořádaní
vyjádření a stanovisek k dokumentaci (a oznámení) je provedeno v části V. posudku k posuzovanému
záměru, kde jsou jednotlivé připomínky podrobně komentovány. Oprávněné požadavky, obsažené
v předložených vyjádřeních, byly zapracovány do Stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje.
K posudku bylo doručeno celkem 6 vyjádření od orgánů státní správy, a to Krajského úřadu Zlínského
kraje, Městského úřadu Rožnova pod Radhoštěm, Města Rožnova pod Radhoštěm, České inspekce
životního prostředí – OI Brno, OI Olomouc, OI Olomouc (žádné z uvedených nebylo nesouhlasné).
ČIŽP OI Olomouc ve svém vyjádření uvedla, že nepožaduje konání veřejného projednávání záměru
„Sběrný dvůr Rožnov pod Radhoštěm“ v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí,
neboť připomínky vznesené k dokumentaci byly zapracovány do posudku a návrhu stanoviska a tedy
vyřešeny.
III.6. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru
Posouzením předloženého záměru nebyly zjištěny závažné negativní vlivy, které by měly za následek
změnu posuzovaného záměru nebo jeho odmítnutí z titulu takových předpokládaných negativních
vlivů na životní prostředí, které nelze účinně omezit, eliminovat nebo kompenzovat.
Na základě dokumentace a posudku, vydává Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru

Sběrný dvůr Rožnov pod Radhoštěm
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní
prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové dokumentace záměru a budou zahrnuty jako podmínky v navazujících správních
řízeních.
Doporučená varianta
Na základě závěrů posudku se k realizaci doporučuje varianta navržená v dokumentaci o hodnocení
vlivů na životní prostředí při splnění následujících podmínek:
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Podmínky souhlasného stanoviska pro fázi přípravy:
•
•
•
•
•
•

Bude vypracován provozní řád a havarijní plán skladu nebezpečných odpadů.
Nebude zasahováno do stávající vzrostlé zeleně odcloňující sběrný dvůr od hlavní
komunikace.
Nebezpečné odpady budou umístěny ve vzdálenější části sběrného dvora od místní vodoteče
Kaní potok.
Sběrný dvůr bude vybaven havarijní soupravou se sorbenty, ucpávkami kanalizačních vpustí
a skladovacími prostředky na použité sorbenty.
V dalším stupni projektové dokumentace bude vyhodnocen vliv hlukové zátěže z dopravní
obslužnosti sběrného dvora na stávající hlukovou zátěž chráněného venkovního prostoru
staveb situovaných v okolí příjezdových tras.
Před realizací záměru provést měření hluku v referenčních bodech okolní obytné zástavby
(chráněný venkovní prostor staveb).

Podmínky souhlasného stanoviska pro fázi provozu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odpady budou ukládány vytříděné v kontejnerech s příslušnými atesty dle druhu odpadu,
u nebezpečných odpadů budou kontejnery uzavřené.
Manipulace s tekutými odpady bude prováděna výhradně v mobilním Ekoskladu vybaveném
havarijní záchytnou jímkou.
Barvy a vyřazené chemikálie budou skladovány v původních obalech.
Množství motorových a převodových olejů bude omezeno na 100 kg a vyřazených chemikálií
na 10 kg.
V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný
materiál.
Úprava odpadů a jejich shromažďování bude prováděno pouze na zpevněných plochách.
Případné úkapy budou sanovány sorpčními materiály.
Při provozování sběrného dvora nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod.
Případná prašnost bude v případě potřeby snižována skrápěním ploch vodou.
Sběrný dvůr bude provozován pouze v denní dobu mimo dny pracovního volna a pracovního
klidu.
Provést měření hluku v referenčních bodech okolní obytné zástavby (chráněný venkovní
prostor staveb) v průběhu zkušebního provozu sběrného dvora.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí).
Datum vydání stanoviska : 26. června 2007

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám.128, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, Masarykovo nám.128, 756 61 Rožnov
p.Radhoštěm
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územ. prac. Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín
ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
ČIŽP oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Vršovice
Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Oznamovatel:
Ing. Jan Panc, Kulturní 1775, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Na vědomí:
Tiskový odbor Zlínského kraje
VEGI, s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 Kroměříž
RNDr. Oldřich Kuběna, U Byniny 634, 757 01 Valašské Meziříčí
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