KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 29419/2021
Sp. zn.: OZPZ 360/2021 Ml
Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513

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 o EIA“)
Identifikační údaje
Název záměru:

Regionální odpadové centrum Jemnice společnosti ČECH-ODPADY
s.r.o., rozšíření činnosti – úprava a dotřídění vybraných odděleně
sbíraných složek komunálního odpadu

Zařazení záměru dle
přílohy č. 1 k zákonu
o EIA:

Kategorie II, bod 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních
odpadů s kapacitou od stanoveného limitu. Limit: 2 500 t/rok.)

Kapacita (rozsah)
záměru:

Stávající kapacita zařízení:
Projektovaná roční kapacita: 250 000 t/rok
Maximální okamžitá kapacita: 20 000 t/rok
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita: 50 000 t/rok
Projektovaná denní zpracov. kapacita: 1 000 t/den stavební odpady
35 t/den pro energeticky
využitelné odpady
Záměrem je rozšíření zpracovatelské kapacity ve volné části areálu, a to
o vybudování technologické linky na úpravu a dotřídění vybraných
odděleně sbíraných složek komunálního odpadu s kapacitou celkovou
1 600 t/rok a maximální denní kapacitou 10 t.

Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina
obec: Jemnice
k. ú.: Jemnice (658227)

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Oznamovatel –
účastník řízení dle § 27
odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
Zpracovatel oznámení:

ČECH-ODPADY s.r.o., IČO 260 68 869, se sídlem Molákova 577/34,
186 00 Praha 8, zastoupená na základě písemné plné moci Ing. Janem
Tylšarem (manažer ekologických projektů společnosti ČECH-ODPADY
s.r.o., doručovací adresa: Šach 15, Volfířov, 380 01 Dačice)
Ing. Jan Tylšar, ČECH-ODPADY s.r.o. (neautorizovaná osoba dle § 19
zákona o EIA)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaný záměr řeší doplnění stávající činnosti v Regionálním odpadovém centru Jemnice o
třídící linku na úpravu a dotřídění vybraných odděleně sbíraných složek komunálního odpadu
s celkovou kapacitou 1 600 t/rok a maximální denní kapacitou 10 t. S ohledem na umístění
záměru do stávající provozovny a charakteru činnosti se nepředpokládá kumulace s jinými
záměry.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Regionální odpadové centrum Jemnice je umístěno v průmyslovém areálu na jihovýchodním
okraji města Jemnice, poblíž vlakového nádraží. Jde o zpevněné pozemky. V oploceném areálu
je umístěno technické zázemí zařízení a to včetně sociálního zázemí. Provozovna má vlastní
železniční provozuschopnou vlečku. V zařízení pracují převážně 2 zaměstnanci v jednosměnném
provozu. V případě potřeby je zařízení posíleno dalším pracovníkem z jiného provozu.
Záměrem je vybudování třídící linky s maximální denní kapacitou 10 t. Odpady určené pro
zpracování ve třídící lince budou vykládány na vymezenou část třídící linky. Vlastním tříděním
budou z navezených odpadů vytříděny následující skupiny:
-

papír a lepenka (bude dále předána k materiálovému využití);
kompozitní obaly (budou dále předány k materiálovému využití);
kovy (budou dále předány k materiálovému využití);
dřevo (bude štěpkováno a dále předáno k materiálovému nebo energetickému využití).

Odpady papíru a lepenky (odpady kat. č. 15 01 01 a 20 01 01 dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog
odpadů) budou navezeny na třídící plochu, kde bude nejprve vytříděna rozměrnější komodita
(karton). Následně bude provedeno ruční dotřídění odpadů papíru a lepenky na třídící lince na
dále využitelné komodity pro materiálové využití (karton, směsný papír) a nerecyklovatelný papír
pro termické využití. Vytříděné komodity se budou ukládat do přistavených velkoobjemových
kontejnerů u třídičky označených daným druhem vytříděné komodity. Vytříděná komodita papíru
bude dle podmínek odběratele slisována do balíků v dvoukomorovém lisu. Balíky slisovaného
papíru budou pomocí manipulačního vozíku uloženy na vymezené soustřeďovací místo. Odtud
budou dle potřeby naloženy na kamion a odvezeny k odběrateli komodity.
Kovové obaly (odpad kat. č. 15 01 04 dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů) budou tříděny
ručně v třídičce odpadů. Pomocí nakládací techniky budou odpady postupně rovnoměrně
překládány na pás třídící linky. V třídící lince odpadů bude tento materiál tříděn dle požadavků
odběratele. Vytříděná komodita se bude ukládat do přistaveného velkoobjemového kontejneru u
třídičky označeného daným druhem vytříděné komodity.
Kompozitní obaly (odpad kat. č. 15 01 05, 20 01 01 01 dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů)
budou tříděny ručně v třídičce odpadů. Pomocí nakládací techniky budou odpady postupně
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rovnoměrně překládány na pás třídící linky. V třídící lince odpadů bude tento materiál tříděn dle
požadavků odběratele. Vytříděná komodita se bude ukládat do přistaveného velkoobjemového
kontejneru u třídičky označeného daným druhem vytříděné komodity.
Odpady kovů (odpady kat. č. 20 01 40 včetně podskupin dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog
odpadů) budou navezeny na třídící plochu, kde budou nejdříve vytříděny rozměrnější kusy,
nadrozměrné kusy budou upraveny stříháním na hydraulických nůžkách. Drobnější kovový odpad
bude pomocí manipulačního vozíku s otočnými vidlemi postupně rovnoměrně překládán na pás
třídící linky. V třídící lince odpadů bude tento materiál tříděn na jednotlivé komodity, jak železných
kovů, tak neželezných kovů (měď, mosaz, hliník, atd.). Tyto vytříděné komodity se budou ukládat
do přistavených velkoobjemových kontejnerů u třídičky nebo paletizačních beden označených
daným druhem vytříděné komodity. Dle podmínek na trhu s kovy budou tyto kontejnery odváženy
svozovou technikou k odběratelům.
Tříděním odpadů papíru a lepenky, kovových obalů, kompozitních obalů a kovových odpadů
vzniknou také blíže nespecifikované odpady, které tvořily znečištění sebraných komodit. Tyto
budou dle povahy zpracovány nebo předány k odstranění na odpovídajícím zařízení.
Dřevěný odpad (odpad kat. č. 20 01 38 dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů) bude navezen
na třídící plochu, kde bude vytříděn na čisté dřevo a nečistoty (blíže nespecifikované odpady,
které tvořily znečištění sebrané komodity, např. kovové a plastové části), případně bude dřevěný
odpad rozměrově upraven pro snadný vstup do drtiče. Vytříděný dřevní odpad bude přemístěn
manipulační technikou k drtící lince, kde dojde k jeho drcení na požadovaný rozměr. Drcená
dřevní hmota bude přetříděna na bubnovém třídiči. Vytříděná čistá dřevní hmota bude ukládána
do velkoobjemových kontejnerů a následně odvážena odběratelům k dalšímu využití, jak
materiálovému, tak energetickému. Nadsítná část dřevní hmoty bude znovu předrcena.
Záměr „Regionální odpadové centrum Jemnice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., rozšíření
činnosti – úprava a dotřídění vybraných odděleně sbíraných složek komunálního odpadu“
naplňuje dikci bodu 56 ((Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu. Limit: 2 500 t/rok.), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu o EIA, jako změna
záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA.
V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona o EIA. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle § 22 písmene a) zákona o EIA byl Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.
Na základě informací, uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení
a zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA,
rozhoduje příslušný úřad, že záměr
„Regionální odpadové centrum Jemnice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., rozšíření
činnosti – úprava a dotřídění vybraných odděleně sbíraných složek komunálního
odpadu“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle zákona o EIA.
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Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA:
Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah
činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Vlivy záměru, s ohledem na jeho charakter
a lokalizaci v území, nebudou významné. Z hlediska rozsahu vlivů záměrem nebude překročeno
lokální měřítko vlivů. Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu
uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita zásahů do složek životního prostředí
nebude významná. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA, i jejich rozsah, jsou jednoznačně
určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Cílem posuzovaného záměru je vybudování třídící linky na úpravu a dotřídění vybraných odděleně
sbíraných složek komunálního odpadu s celkovou kapacitou 1 600 t/rok a maximální denní
kapacitou 10 t.
Realizací záměru nebudou dotčeny pozemky náležejících do ZPF. V areálu se nachází vlastní
zdroj vody, vlastní provozovna není napojena na veřejný vodovodní řad. Samotný provoz zařízení
ke sběru a výkupu odpadů nevykazuje potřebu užitkové vody a rovněž odpadní vody neprodukuje.
Splaškové vody budou v omezené míře vznikat provozem sociálního zázemí, ty budou svedeny
do jímky na vyvážení a vyváženy na ČOV. Vlivem záměru bude množství automobilů, které zde
projedou zvýšeno o cca 3 až 5 automobilů týdně. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou
legislativou v oblasti odpadového hospodářství.
Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě, která je uvedena v předloženém
oznámení záměru. Předpokládaný termín realizace záměru je v polovině roku 2021.
II. Umístění záměru
Kraj: Kraj Vysočina
Obec: Jemnice
Katastrální území: Jemnice (658227)
Dne 28. 7. 2020 pod č. j. MUMB/OVUP/18959/2020 vydal Městský úřad Moravské Budějovice,
odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování, vyjádření ve věci
„Regionální odpadové centrum Jemnice společnosti Čech – odpady s.r.o., rozšíření činnosti –
úprava a dotřídění vybraných odděleně sbíraných složek komunálního odpadu“ na pozemku parc.
č. 2802/1, 2803/4, 2803/6, 2803/35, 2803/36, 2803/41 v k. ú. Jemnice, ve kterém sděluje, že dle
Územního plánu Jemnice, ve znění změny č. 1 účinné ode dne 12. 10. 2016 je záměr přípustný
za splnění prostorového uspořádání v ploše. Záměr se nachází v ploše VP – průmyslová výroba
a skladování, kde je stanoveno hlavní využití pro plochy, které jsou určeny pro umisťování staveb
v areálech pro průmyslovou výrobu a skladování, tj. zařízení průmyslové výroby továrního
charakteru. V této ploše skladování je záměr přípustný za splnění prostorového uspořádání a to
max. výška zástavby 12 m (kromě technologických objektů výškového charakteru). U
navrhovaných ploch bude minimální podíl zeleně v ploše 20 %. Dále upozorňuje, že záměr leží
v blízkosti navrženého koridoru dopravní infrastruktury K3. V koridoru je navrhována silnice II/410,
nová trasa silnice jihovýchodně od města, koridor je vymezen na šířku 80 m. Budoucí záměr do
tohoto koridoru nesmí nijak zasahovat, neboť je nepřípustné jakékoliv využití, které znemožní
nebo ztíží realizaci dopravní stavby, pro kterou byl koridor vymezen.
Dotčená lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody
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a krajiny“). V místě záměru se nenacházejí skladebné prvky územního systému ekologické
stability, ani významné krajinné prvky. Záměrem nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000.
Dne 18. 6. 2020 pod č. j. 57495/2020 OŽPZ 1112/2020 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
životního prostředí a zemědělství stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Lokalita není situována na území městské památkové rezervace ani v ochranném pásmu městské
památkové rezervace. Záměr nebude zdrojem žádných vlivů přesahujících státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na veřejné zdraví
Z hlediska veřejného zdraví by mohly být problémovými faktory, spojenými se záměrem, hluk,
emise a zápach. Na základě údajů z předloženého oznámení záměru lze uvést, že případný
negativní vliv související s uvedenými problémovými faktory na veřejné zdraví nebude významný.
Mírné navýšení intenzity dopravy na ulici Znojemské nebude přinášet subjektivně vnímatelné
zhoršení hlukové zátěže, prašnosti nebo imisí ze spalování pohonných hmot. Příležitostně bude
možno zaznamenat hlukový vliv z manipulace se šrotem nebo z provozu drtiče, či při nakládce
odpadů na dopravní prostředky. Vzhledem ke vzdálenosti zástavby a obklopením zařízení pro
nakládání s odpady sběrny průmyslovými objekty nebudou mít tyto vlivy významný vliv.
Negativně ovlivněn nebude ani faktor pohody dotčené populace v okolí lokality. Jde o
průmyslovou zónu pouze s výrobními areály bez obytné zástavby. Teoreticky lze uvažovat, že
pozitivně bude faktor pohody ovlivněn ze širšího pohledu populace celé svozové oblasti
(zlepšením systému sběru odpadu).
Vlivy na hlukovou situaci, vibrace
Pro zhodnocení akustické situace chráněné zástavby v okolí Regionálního odpadového centra na
ulici Znojemská v Jemnici, ve kterém je navrhováno rozšíření činnosti o úpravu a dotřídění
vybraných odděleně sbíraných složek komunálního odpadu, byla zpracována akustická studie,
kterou vypracovala společnost Akustika Brod s r.o., IČO 287 86 360, Žižkova 1667, 580 01
Havlíčkův Brod, v lednu 2021. V závěru akustické studie je uvedeno, že záměr byl posouzen jak
z hlediska hluku z dopravy na veřejných komunikacích zajišťujících dopravní napojení
Regionálního odpadového centra, tak z hlediska šíření hluku z areálu do okolního venkovního
prostoru.
Stávající zatížení chráněných staveb v okolí průtahu silnice II/408 (ulice Znojemská) v Jemnici
hlukem ze silniční dopravy nepřekračuje hygienický limit hluku pro den. Provoz Regionálního
odpadového centra Jemnice se nadále plánuje pouze v denní době od 6:00 do 22:00 hodin. Ve
výhledu po realizaci záměru lze ve všech posuzovaných chráněných venkovních prostorech
staveb očekávat dodržení limitu hluku pro hluk z dopravy v denní době. Vlivem záměru dochází
v chráněném venkovním prostoru staveb ke zvýšení hodnot hlukového ukazatele v denní době
nejvýše o 0,1 dB.
U nejbližších chráněných staveb byly stanoveny hodnoty hluku z provozu stacionárních zdrojů
(včetně manipulace a vnitroareálové dopravy) při nově navrhované úpravě a dotřídění kovového
a dřevěného odpadu. Z výsledků výpočtu vyplývá, že při provozu areálu lze v okolním chráněném
venkovním prostoru staveb i v okolním chráněném venkovním prostoru očekávat dodržení
hygienického limitu hluku pro denní dobu. Dále byly stanoveny i celkové hodnoty hlukového
ukazatele z celkového výhledového provozu průmyslové zóny včetně provozu stávajících
stacionárních zdrojů v řešeném území. U nejbližších chráněných staveb lze i ve výhledu po
realizaci záměru očekávat dodržení hygienického limitu hluku pro denní dobu (provoz v době od
6:00 do 22:00 h.; zařízení pro úpravu a dotřídění dřevěného odpadu umístěno vždy v co největší
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vzdálenosti od chráněných staveb; při provozu nebude docházet k souběhu úpravy a dotřídění
kovového a dřevěného odpadu).
Vlivy na ovzduší a klima
Odpady budou soustřeďovány dle jednotlivých druhů v odpovídajících obalech, velkoobjemových
kontejnerech nebo volně na určených plochách. Uvedené zařízení nebude zdrojem emisí
znečišťování ovzduší, provoz, kromě buňky pro obsluhu s elektrickým topením, nebude vytápěn.
Částečným zdrojem emisí bude doprava odpadů do zařízení a následný odvoz odpadů, případně
provoz mobilního drtiče a bubnového třídiče. Toto působení emisí i s ohledem na kontext okolního
území nebude významné. Při provozu nebudou zdrojem emisí ani vykupované odpady, z jejichž
typologie vyplývá, že nezvýší zatížení ovzduší polétavým prachem ani dalšími znečišťujícími
látkami, případně zápachem. Předpokládaná intenzita dopravy v projektovaném zařízení
zachovává kvalitu ovzduší v lokalitě na stejné úrovni. Vliv záměru na ovzduší bude nevýznamný,
klima nebude záměrem ovlivněno.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Provoz záměru nebude mít žádný významný vliv na povrchové či podzemní vody. Výjimku tvoří
případné možné havarijní situace, způsobené technologickou nekázní nebo poruchou
mechanismů. Uvedené situace budou řešeny v souladu s havarijním řádem provozovaného
zařízení. Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako nevýznamné.
Vlivy na půdu a horninové prostředí
Posuzovaným záměrem nebude horninové prostředí lokality ovlivňováno. Záměrem nedojde k
záboru pozemků náležejících do ZPF. Celkově lze vliv záměru na půdu a horninové prostředí
označit jako nevýznamný.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Provoz záměru nebude lokalitu ovlivňovat nad míru v obdobných případech obvyklou. Zařízení
nebude živočichy ovlivňovat s ohledem na lokalizaci ve stávající průmyslové zóně nad míru již
nyní na lokalitě i v širším území běžnou. S ohledem na charakter biotopů a aktuálnímu stavu
lokality a jejího okolí lze celkově vliv záměru na biotopy (včetně jejich ekologické stability), flóru a
faunu hodnotit za nevýznamný.
Vlivy na krajinu
Z hlediska krajinného rázu lze zájmové území označit za lokalitu, v níž nebyly identifikovány žádné
významnější přírodní, kulturní, estetické, případně další hodnoty natolik významné, aby byly
uvažovaným záměrem negativně dotčeny. Vliv záměru na krajinný ráz lze označiv za
nevýznamný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se nepředpokládají.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje
Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 19. 2. 2021
oznámení záměru „Regionální odpadové centrum Jemnice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o.,
rozšíření činnosti – úprava a dotřídění vybraných odděleně sbíraných složek komunálního
odpadu“, které podala společnost ČECH-ODPADY s.r.o., IČO 260 68 869, se sídlem Molákova
577/34, 186 00 Praha 8 (oznamovatel), zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Dopis, č. j.
KUJI 16419/2021 OZPZ 360/2021 Ml ze dne 22. 2. 2021, o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu
s oznámením rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům
ke zveřejnění a vyjádření. Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA
na úředních deskách: Kraje Vysočina 26. 2. 2021 a města Jemnice 25. 2. 2021.
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Oznámení záměru bylo také zveřejněno na
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1058).

internetu

v Informačním

systému

EIA

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem tři vyjádření dotčených
orgánů. Žádný z dotčených orgánů výslovně nepožaduje další posouzení dle zákona o EIA. KrÚ
Kraje Vysočina, OŽPZ neobdržel žádné vyjádření dotčeného územně samosprávného celku,
dotčené veřejnosti, ani veřejnosti.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne 19. 2.
2021 oznámení záměru „Regionální odpadové centrum Jemnice společnosti ČECH-ODPADY
s.r.o., rozšíření činnosti – úprava a dotřídění vybraných odděleně sbíraných složek komunálního
odpadu“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA (oznámení záměru zpracoval Ing. Jan Tylšar,
ČECH-ODPADY s.r.o. (neautorizovaná osoba dle § 19 zákona o EIA)). KrÚ Kraje Vysočina,
OŽPZ, dále v rámci zjišťovacího řízení obdržel k záměru vyjádření, uvedená níže v bodě 4
odůvodnění tohoto rozhodnutí.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:
-

Krajská
hygienická
stanice
Kraje
Vysočina
se
sídlem
v Jihlavě,
č.
j.
KHSV/03745/2021/ZR/HOK/Pro ze dne 26. 2. 2021;
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, č. j. MUMB/OŽP/4733/2021
ze dne 8. 3. 2021;
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2021/984 ze dne 12. 3. 2021.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
KHSV/03745/2021/ZR/HOK/Pro ze dne 26. 2. 2021

se

sídlem

v

Jihlavě,

č.

j.

Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
se sídlem v Jihlavě (dále také „KHS KV“) uvádí, že nepožaduje záměr projednat dle zákona o EIA.
V odůvodnění svého vyjádření uvádí popis záměru a informace vyplývající z oznámení záměru.
Dále uvádí, že v následných stupních povolovacího procesu daného záměru, tedy v řízeních
vedených dle stavebního zákona, bude orgán ochrany veřejného zdraví uplatňovat podmínku
provedení kontrolního měření hluku z běžného provozu areálu po realizaci záměru, a to v rámci
zkušebního provozu předmětného záměru. V případě, že výsledky kontrolního měření hluku
prokáží překračování hygienických limitů hluku, bude nutno ze strany investora stavby navrhnout
a provést dodatečná účinná protihluková opatření. Závěrem uvádí, že vzhledem k tomu, že
předložený záměr obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví, orgán ochrany
veřejného zdraví nepožaduje jeho projednání dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vyjádření neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona o EIA. Vyjádření
informuje oznamovatele o podmínce, kterou s ním bude KHS KV řešit v následně vedených
řízeních. Oznamovatel je touto formou o tom informován.
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, č. j. MUMB/OŽP/4733/2021
ze dne 8. 3. 2021
Ve svém vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení se vyjadřuje z hledisek vodního hospodářství,
odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF. Z hlediska
vodního hospodářství doporučuje, že pokud by byly ve skladě skladovány závadné látky,
definované vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování jejich škodlivých následků, vztahovali by se na uživatele závadných látek povinnosti
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dle § 39 vodního zákona č. 254/2001 Sb. Z hlediska odpadového hospodářství uvádí, že
nepožaduje posuzovat záměr dle zákona o EIA. Z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že nepožaduje
posuzovat záměr dle zákona o EIA. Z hlediska ochrany přírody a krajiny bez připomínek. Z
hlediska ochrany ZPF uvádí, že dle předložené PD se záměr nedotkne zájmů ochrany ZPF.
Vypořádání: Doporučení odkazuje na platnou legislativu (vodní zákon), která musí být
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2021/984 ze dne 12. 3. 2021
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také
„ČIŽP“), obsahuje: stanovisko oddělení ochrany přírody, stanovisko oddělení ochrany ovzduší,
stanovisko oddělení ochrany vod, stanovisko oddělení integrovaných agend, stanovisko oddělení
ochrany lesa a stanovisko oddělení odpadového hospodářství. V žádném ze stanovisek není
požadováno pokračování v procesu EIA. Stanovisko oddělení ochrany přírody, stanovisko
oddělení ochrany vod, stanovisko oddělení integrovaných agend, stanovisko oddělení ochrany
lesa a stanovisko oddělení odpadového hospodářství jsou bez připomínek. Oddělení ochrany
ovzduší upozorňuje, že drcení dřeva a dalších materiálů na bázi dřeva o projektované spotřebě
150 m3 a více za rok je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší kód 7.7. dle příl. č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, který lze provozovat pouze na základě povolení příslušného
orgánu ochrany ovzduší - krajského úřadu. Také drcení plastů o projektované kapacitě vyšší než
100 t za rok je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší kód 6.5. dle příl. č. 2 zákona č.
201/2012 Sb. a rovněž recyklační linka stavebních hmot s projektovanou kapacitou nad 25 m3 za
den, byť pouze sezónně provozovaná či najímaná, je vyjmenovaným zdrojem znečišťování
ovzduší kód 5.11. dle příl. č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., který nelze provozovat bez povolení
orgánu ochrany ovzduší. Bez ohledu na uvedené kapacitní parametry je nutno vždy předcházet
znečišťování ovzduší, zejména skladovat a provádět manipulaci s jemnými frakcemi materiálů či
odpadů tak, aby nedocházelo ke vzniku sekundární prašnosti a úletu prachových částic mimo
areál provozovny, násypku drtiče plnit z co nejmenší možné spádové výšky, stejně tak i zajistit
vypadávání drtě z co nejmenší možné výšky a provádět pravidelný úklid okolních ploch. Co se
týče záměru energetického využití drcené dřevní hmoty, podle § 16 odst. 1 zákona č. 201/2012
Sb. mohou být na trh v ČR uváděna pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv
stanovené prováděcím právním předpisem a podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.
mohou být ve spalovacích zdrojích spalována pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu
paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určena výrobcem stacionárního zdroje
nebo paliva uvedená v povolení provozu. Dále podle § 2 písm. a) vyhl. č. 415/2012 Sb. se za
biomasu ke spalování ve stacionárních zdrojích považuje produkt, který je tvořen z rostlinného
materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví a který lze použít jako palivo za účelem
získání jeho energetického obsahu, a dále dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může
obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na
ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, zahrnující především takovéto dřevné odpady
pocházející ze stavebnictví a z demolic. Co se týče dřevotřísky, překližky, dřevovláknitých desek
nebo jiného lepeného dřeva, tyto lze spalovat podle § 15 odst. 5 vyhl. č. 415/2012 Sb. pouze ve
spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 3 MW a vyšším, a
to pouze v případě, že neobsahují halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v
důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo povrchových úprav. Těmto všem výše
uvedeným zásadám je třeba podřídit skladbu materiálu vstupujícího do technologie drcení a pro
energetické využití nemísit odpady z „čistého“ dřeva s chemicky ošetřeným, s dřevěnými
stavebními odpady či dřevným odpadem z nábytku. Závěrem vyjádření ČIŽP je uvedeno, že na
základě uvedených stanovisek ČIŽP nemá k předloženému záměru připomínky a nepožaduje
další posuzování dle zákona o EIA.
Vypořádání: Upozornění ČIŽP odkazuje na platnou legislativu, která musí být respektována bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, odvolání k Ministerstvu životního prostředí,
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.
Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.
Toto rozhodnutí nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů.
V Jihlavě dne: 6. 4. 2021

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Kraj Vysočina a město Jemnice se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu
určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a 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.
Zveřejněno je též na internetu v Informačním systému EIA (kód záměru VYS1058,
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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 (oznamovatel):
Dodejkou
1. ČECH-ODPADY s.r.o., IČO 260 68 869, kontaktní adresa: Šach 15, Volfířov, 380 01 Dačice, Ing.
Jan Tylšar
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, IČO 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde
Datovou schránkou
3. Město Jemnice, IČO 002 89 531, Husova 103, 675 31 Jemnice
Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČO 708 90 749 - zde
Datovou schránkou
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO 710 09 311, Tolstého
1914/15, 586 01 Jihlava
6. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, IČO 002 89 931, nám. Míru 31,
676 02 Moravské Budějovice
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČO 416 93 205,
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
Na vědomí:
Datovou schránkou
8. Městský úřad Jemnice, odbor výstavby a ŽP, IČO 002 89 531, Husova 103, 675 31 Jemnice
9. Povodí Moravy, s. p., IČO 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Mládek František Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
6.4.2021 09:27:47
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