Praha:

20.8.2014

Číslo jednací:

103421/2013/KUSK

Spis. značka

SZ_103421/2013/KUSK/8

Vyřizuje:

Ing. Daniela Zemanová/345

Značka:

OŽP/Zem

Dle rozdělovníku

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), ve znění
pozdějších předpisů (dál je zákon)

Identifikační údaje :
Název záměru: „Zařízení ke sběru a zpracování autovraků – Luštěnice“
Kapacita (rozsah) záměru: předpokládaná kapacita v max. množství 750 tun autovraků za
rok, tj. cca 3 ks autovraků za den.
Charakter záměru: jedná se o využití stávajících objektů zemědělsko průmyslového areálu
AGRO, družstvo služeb Luštěnice. Záměr spočívá ve sběru a zpracování autovraků osobních
vozidel přijímaných od fyzických osob a podnikajících subjektů. Zařízení bude realizováno
v oploceném areálu oznamovatele, v západní části stávající haly. Celá hala je v současnosti
využívaná a zkolaudována jako sklad barevných kovů a papíru. Pro zajištění kompletních
služeb je záměr sběru a zpracování autovraků uvažován jako doplňující činnost. Soustředění
autovraků před demontáží a vlastní demontáž bude probíhat uvnitř haly na vodohospodářsky
zabezpečené ploše. Areál je oplocen a provoz zařízení bude napojen na stávající inženýrské
sítě a manipulační plochy areálu. Odpady budou předávány oprávněným osobám k dalšímu
zpracování či odstranění.
Vlastní záměr provozu zařízení ke zpracování autovraků nebude vyžadovat žádné stavební
úpravy, půjde pouze o vybavení objektu příslušnou technologií určenou pro demontáž
autovraků (nepropustná kovová vana s pororošty, ruční nářadí, el. nářadí, kompresor,
odsávačka náplní, nádoby pro jednotlivé druhy odpadů aj.) a využití již stávajícího vybavení
(vysokozdvižný vozík, nájezdová váha 40 t, vybavení kanceláře a sociálního zařízení).
Vypouštění kapalin z autovraků bude prováděno nad záchytnou vanou tak, aby nedocházelo
k úkapům kapalin na podlahu haly. Vypouštění bude vždy probíhat řízeně a kontrolovaně za
přítomnosti pověřeného zaměstnance. Všechny nebezpečné odpady budou soustřeďovány
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výhradně v hale autovrakoviště v nepropustných označených nádobách, které budou u
kapalných odpadů umístěny nad záchytnými vanami.
Hlavní bytová zástavba je od záměru vzdálena cca 500 m západním směrem. Z hlediska
dopravního je areál obsluhován přes dvůr na místní komunikaci a dále na silnici II/275
Luštěnice – Rejšice. V souvislosti se zpracováním autovraků se počítá maximálně se 6
průjezdy za den. Odpady vzniklé demontáží budou odváženy po naplnění shromažďovacích
nádob cca 1 x za 3 měsíce. Demontované autovraky budou odváženy, po nashromáždění
přepravního množství max. 6 ks najednou, technikou provozovatele šrédrovacího zařízení
(Česká Lípa), předpoklad 1 odvoz za dva dny. Práce budou probíhat v jednosměnném
provozu.
Záměr nevyžaduje zábor zemědělské ani lesní půdy. Obec Luštěnice, nemá v současné době
schválený územní plán. Vliv záměru na soustavu Natura 2000 byl vyloučen.
Umístění: kraj: Středočeský
obec: Luštěnice
kat. území: Luštěnice, část st.p.č. 409 a část p.č. 804/1
Zahájení a ukončení: předpokládaný termín zahájení provozu 09/2014, ukončení realizace
11/2014
Oznamovatel: AGRO, družstvo služeb Luštěnice, Nádražní 380, 292 42 Luštěnice
IČ: 46351281
Závěr :
Záměr „Zařízení ke sběru a zpracování autovraků - Luštěnice“

v k.ú. Luštěnice

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. Podle § 7 zákona bylo provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní
prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených územních
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Zařízení ke sběru a zpracování autovraků – Luštěnice“
v k.ú. Luštěnice
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Pro ověření hlukového zatížení souvisejícího se zpracováním autovraků se
požaduje zkušební provoz. Během zkušebního provozu se provede měření hluku
u nejbližšího chráněného venkovního prostoru stavby.
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2. Se závadnými látkami musí být nakládáno v souladu s ustanovením § 39 vodního
zákona (č. 254/2001 Sb.). Zejména musí být splněny podmínky vyplývající
z vyhlášky MŽP č. 450/2001 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Nejpozději při uvedení do provozu bude muset mít provozovatel zařízení k dispozici
zpracovaný havarijní plán podle § 39 vodního zákona a vyhlášky č. 450/2005 Sb.
schválený vodoprávním úřadem Magistrátu města Mladá Boleslav.
4. Pokud budou v provozovně umístěny zdroje neuvedené v příloze č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (např. řezání plamenem), zažádá investor o
vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 uvedeného zákona.
5. V rámci dalšího stupně řízení je požadován způsob řešení likvidace odpadních vod,
který musí být v souladu s vodním zákonem (č. 254/2001 Sb.).
6. Vlastní zařízení k úpravě autovraků lze provozovat pouze na základě rozhodnutí
krajského úřadu. Rozhodnutí o udělení souhlasu dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech k provozování a s provozním řádem musí provozovatel zařízení
předložit ke kolaudačnímu řízení – změna užívání stavby. Podrobnější požadavky na
provozování zařízení a pro nakládání se vznikajícími odpady budou upřesněny
v provozním řádu zařízení schvalovaném v rámci vedeného správního řízení.
7. Upozornění - Při nakládání s vybranými autovraky se na osoby oprávněné ke sběru,
výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků vztahují povinnosti uvedené
v § 37 odst. 7 zákona o odpadech a k jejich splnění je nezbytné uzavřít písemnou
smlouvu s akreditovanými zástupci a výrobci vybraných vozidel.
8. Respektovat navržená opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů
provozu záměru, uvedená v oznámení záměru na str. 15-16 kapitola D.IV. Oznámení
zpracované v červenci 2014, Ing. Petr Běloch, Těpeře č.e. 26, 468 22 Železný Brod.

Odůvodnění :
Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení ke zveřejněnému oznámení záměru
vyjádření následujících subjektů:
-

Středočeský kraj

-

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, úz. pracoviště Mladá Boleslav

-

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí

-

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
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-

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (vnitřní
projednání)

Stručné shrnutí a vypořádání vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení :
(Obsah obdržených vyjádření, zejména nedůležitější pasáže jsou dále v následující části
v krátkosti uvedeny.)

Středočeský kraj – souhlasí se záměrem a nepožaduje další posuzování podle zákona.
Vypořádání: bez komentáře.

KHS Stč. kraje - souhlasí se záměrem a nepožaduje záměr dál rozpracovat a posuzovat
podle zákona. Navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých
vlivů požaduje doplnit o podmínku pro fázi provozu „Pro ověření hlukového zatížení
souvisejícího se zpracováním autovraků se požaduje zkušební provoz. Během zkušebního
provozu se provede měření hluku u nejbližšího chráněného venkovního prostoru stavby.“
Vypořádání: požadavky KHS ohledně ověření hlukového zatížení ve zkušebním provozu jsou
zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Magistrát města Mladá Boleslav, OŽP – komplexní vyjádření:
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon – se záměrem lze souhlasit za následujících
podmínek:
Se závadnými látkami musí být nakládáno v souladu s ustanovením § 39 vodního
zákona. Zejména musí být splněny podmínky vyplývající z vyhlášky MŽP
č. 450/2001 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. Dále,
nejpozději při uvedení do provozu bude muset mít provozovatel zařízení k dispozici
zpracovaný havarijní plán podle § 39 vodního zákona a vyhlášky č. 450/2005 Sb.
schválený vodoprávním úřadem Magistrátu města Mladá Boleslav.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – nemá připomínky.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - s předloženým záměrem souhlasí. Před
zahájením provozu zařízení ke sběru a zpracování autovraků, je třeba zažádat příslušný
správní úřad, kterým je v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, o souhlas k provozování zařízení dle § 14
odst. 1 uvedeného zákona
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Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – souhlasí bez připomínek. Pokud
budou v provozovně umístěny zdroje neuvedené v příloze č. 2 zákona (např. řezání
plamenem), zažádá investor o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 uvedeného
zákona.
Vypořádání: další posuzování záměru není požadováno, požadavky úřadu z hlediska ochrany
vod, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší jsou zahrnuty do podmínek závěru
zjišťovacího řízení.

ČIŽP OI Praha – komplexní stanovisko:
Odpadové hospodářství – nemá námitky a nepožaduje další posouzení. Ke skutečnostem
uvedeným v oznámení (v kapitole 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry)
„…v širokém okolí v současné době není provozováno žádné jiné podobné zařízení, proto se
kumulace s jinými záměry nepředpokládá. Nejbližší autovrakoviště se nachází ve městě
Mladá Boleslav..“ doplňuje informaci, že v okolí obce Luštěnice se zařízení určená ke sběru a
zpracování autovraků nachází 1x v obci Chotětov (11km), 1x v obci Kobylnice (15 km), 2x ve
městě Mladá Boleslav (15 km) a 1x je aktuálně projednáván záměr v obci Všejany.
Ochrana ovzduší – bez námitek.
Ochrana vod – bez námitek a nepožaduje další posuzování záměru. K oznámení záměru
připomíná, že je zřejmě omylem použit výraz septik pro akumulační jímku na odpadní vody.
V rámci dalšího stupně řízení požaduje, aby byl vyjasněn způsob likvidace odpadních vod,
který musí být v souladu s vodním zákonem (č. 254/2001 Sb.).
V závěru vyjádření ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení zásadní připomínky,
pouze požadavek ze strany ochrany vod a upozornění odpadového hospodářství. Inspekce
nepožaduje další posuzování záměru podle zákona EIA.
Vypořádání: další posuzování záměru není požadováno, požadavky ČIŽP OI Praha
z hlediska ochrany vod jsou zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

KÚ SK, OŽP – komplexní vyjádření, po vnitřním projednání na zdejším odboru životního
prostředí a zemědělství z hlediska jednotlivých složkových zákonů v oblasti ochrany
životního prostředí:
ochrana přírody – bez připomínek. Záměr nebude mít vliv na regionální územní systémy
ekologické stability, zvláště chráněná území – přírodní rezervace a přírodní památky a jejich
ochranná pásma, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin.
V souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. byl stanoviskem vydaným pod
č. j. 077597/2014/KUSK ze dne 23.6.2014 vyloučen významný vliv předloženého záměru na
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evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními –
toto stanovisko zůstává i nadále v platnosti.
odpadové hospodářství - z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, v platném znění, (dále jen zákon o odpadech), s předloženým záměrem
souhlasí za předpokladu, že při nakládání s autovraky bude postupováno v souladu se
zákonem o odpadech a vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.
Připomíná, že vlastní zařízení k úpravě autovraků lze provozovat pouze na základě rozhodnutí
krajského úřadu. Rozhodnutí o udělení souhlasu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech,
k provozování a s provozním řádem musí provozovatel zařízení předložit ke kolaudačnímu
řízení – změna užívání stavby. Podrobnější požadavky na provozování zařízení a pro
nakládání se vznikajícími odpady budou upřesněny v provozním řádu zařízení schvalovaném
v rámci vedeného správního řízení.
Dále upozorňuje, že při nakládání s vybranými autovraky se na osoby oprávněné ke sběru,
výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků vztahují povinnosti uvedené v § 37
odst. 7 zákona o odpadech a k jejich splnění je nezbytné uzavřít písemnou smlouvu
s akreditovanými zástupci a výrobci vybraných vozidel.
Další posuzování není požadováno.
Z hlediska ostatních složkových zákonů v oblasti ochrany životního prostředí, Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nemá námitky nebo není
dotčeným orgánem k vyjádření.
Vypořádání: požadavky z hlediska nakládání s odpady jsou zahrnuty do podmínek závěru
zjišťovacího řízení.

Závěrem odůvodnění příslušný úřad konstatuje, že neobdržel ke zveřejněnému oznámení
žádné nesouhlasné vyjádření s realizací záměru či požadavek na posuzování záměru dle
zákona. Všechna obdržená vyjádření jsou jednotlivě vypořádána a relevantní připomínky
a požadavky jsou zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení, které je nutno
v následných povolovacích řízeních zohlednit.
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 při
respektování uvedených podmínek záměr nemá významný vliv na životní prostředí.
Kopie podkladů a obdržených vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru jsou k dispozici
v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia
pod kódem STC1789 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.
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Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná
povolení podle zvláštních právních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

Rozdělovník k č.j. 103421/2014/KUSK:
Dotčené územní samosprávné celky:
1/Středočeský kraj, zde
2/Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice
Zástupce oznamovatele :
3/Ing. Petr Běloch, Těpeře 26e, 468 22 Železný Brod

