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KUZL 56895/2007

KUSP 56895/2007 ŽPZE-VU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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, (dále jen
„zákon“) záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název záměru: Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
Kapacita a charakter záměru:
Maximální množství zpracovaných nebezpečných odpadů za rok bude 1000 tun.
Ročně může být v zařízení zpracováno až 1000 ks autovraků, což odpovídá cca 1000 t.
Umístění:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky:

Zlínský
Holešov
Dobrotice
stavební parc. č. 186/1 a 186/2 (nakládání s autovraky),
parc.č. 1549/3 a 1549/33 (skladování ostatních odpadů)

Oznamovatel:
Josef Petráš, Jankovice 30, 769 01 Holešov

Souhrnné vypořádání připomínek:
ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 6 vyjádření:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 30.8.2007
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí ze dne 31.8.2007
ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ze dne 3.9.2007
ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 4.9.2007
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 10.9.2007
Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne 12.9.2007

V rámci zjišťovacího řízení nebyly předloženy žádné závažné připomínky, které by z hlediska vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví znemožňovaly realizaci záměru. Pouze Městský úřad Holešov,
odbor územního plánování a stavebního řádu uvedl, že se v současné době projednává změna
územního plánu města Holešov č.10, která mění využití předmětných pozemků na plochy
s polyfunkčním využitím sloužící pro provozování služeb, nerušící výroby a agroturistiku. V lokalitě tedy
bude přípustné umisťovat zařízení pro poskytování služeb a prodej, nerušící a neobtěžující
živnostenské provozovny.
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 379, fax: 577 043 352
e-mail: vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Závěr
Záměr „Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů“ naplňuje dikci bodu 10.1 Zařízení ke
skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě,
energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů, kategorie II, přílohy č.1 zákona
č.100/2001 Sb. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.
Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém
byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.
Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený
záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura
2000).
Záměr „Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru
zjišťovacího řízení).

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník
Josef Petráš, Jankovice 30, 769 01 Holešov

3x oznámení
kopie vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
Městský úřad Holešov, Stavební úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov
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