KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Číslo jednací: KUJI 19726/2018

OZPZ 284/2018 Ča

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

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:
Navýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků Dolní Rožínka
Bod 55, kategorie II

Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů
s kapacitou od stanoveného limitu 250 t/rok.

Kapacita (rozsah) záměru: stávající kapacita
projektovaná kapacita
roční projektovaná zpracovatelská kapacita
denní projektovaná zpracovatelská kapacita
maximální okamžitá kapacita zařízení

Umístění záměru:

100 t/rok
500 t/rok
500 t/rok
2,0 t/den
10 t

kraj: Vysočina
obec: Dolní Rožínka
k. ú.: Dolní Rožínka

Předpokládaný termín zahájení stavby: rok 2018
Předpokládaný termín ukončení stavby: rok 2018

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
Eva Štefáčková, Dolní Rožínka 42, 592 51 Dolní Rožínka, IČ 723 62 537

Zpracovatel oznámení:
Ing. Jiří Novák, CSc., nám. Svornosti 1, 616 00 Brno (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona).
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je rozšíření provozu ve stávající provozovně umístěné na západním okraji obce Dolní
Rožínka. Jedná se o moderní zařízení k nakládání s odpady s dostatečnou kapacitou a
technickým a technologickým vybavením, kde v uzavřeném a zabezpečeném areálu bude
v souladu s platnou legislativou prováděn sběr a výkup autovraků - demontáž náhradních dílů a
využitelných odpadů pro další zpracování. Pro účely provozu jsou přijímány autovraky (vozidla
před vyřazením) zařazené dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, jako odpad 16 01
04* Autovraky.
V současné době se kumulace s jiným záměrem nepředpokládá.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Pro příjem autovraků slouží prostor vlastní dílny (haly), kde jsou autovraky zbaveny kapalin a
jiných nebezpečných součástí. Takto zpracovaný autovrak je následně ručně rozebírán a
soustřeďován na zpevněné ploše zařízení a následně předáván dalším oprávněným osobám.
V případě, že v hale již není místo pro umístění autovraku, je možné tyto po nezbytně dlouhou
dobu soustřeďovat na zpevněné a vodohospodářsky zabezpečené ploše. Takto lze soustředit 10
– 15 kusů autovraků. Pod autovraky, které vykazují zjevné úniky kapalin, jsou umístěny mobilní
záchytné nádoby zajištěné před působením povětrnostních vlivů. Zpevněná plocha je
ohraničena silničními obrubníky s plochou vyspádovanou k zařízení odlučovače ropných látek.
Objekt autodílny bude využíván především pro účely vrakoviště – rozebírání automobilů.
Součástí objektu je autodílna s technologickým zařízením, kancelář s denní místností, umývárna
s WC, šatna, sklad nářadí a příruční sklad nářadí a náhradních dílů.
Součástí provozu jsou i sklady náhradních dílů získaných z ručně rozebraných autovraků.
Náhradní díly jsou uložené na europaletách nebo v regálech v zastřešeném přístřešku nebo ve
skladu dílny.
Pro soustředění vypuštěných provozních náplní je zařízení vybaveno příručním skladem pro
shromažďování provozních kapalin se záchytnou havarijní vanou. Provozní kapaliny budou
rovněž shromažďovány v nádobách k tomu určených (IBC kontejnery, sudy) v prostoru dílny,
příp. ve skladu na odpady. Nádoby budou umístěny na záchytných roštech.
Odčerpání provozních náplní (olej, palivo, brzdová kapalina, náplň ostřikovačů, apod.) a odnětí
dalších nebezpečných částí autovraků se provádí tak, aby byly odděleně shromažďovány
všechny kapaliny, náplně a nebezpečné části. Chladící prostředky klimatizace se vypouští
pomocí uzavřeného systému. K vypouštění provozních náplní z uzavřených nádrží se použije
odsávací zařízení, v případě nádrží bez výpustných otvorů se vytvoří otvor umožňující gravitační
vypouštění. Vypouštění kapalin z autovraků je prováděno nad záchytnou vanou tak, aby
nedocházelo k úkapům kapalin na podlahu haly. Případný úkap provozních kapalin mimo
záchytnou vanu je zasypán sorbentem.
Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí jsou shromažďovány na ploše
s živičným povrchem, která je odvodněna do kanalizačního potrubí. Potrubí ústí do gravitačního
odlučovače ropných látek a přepad z lapolu je zaústěn do vsakovací jímky.
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Záměr „Navýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků Dolní Rožínka“
naplňuje dikci bodu 55 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (Zařízení k odstraňování nebo využívání
nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 250 t/rok), a to jako změna stávajícího
záměru nedosahujícího uvedené limitní hodnoty, tzn. změna záměru podlimitního (§ 4 odst. 1
písm. e) zákona). K této změně podlimitního záměru bylo dopisem ze dne 31. 1. 2018, vydaným
pod č j. KUJI 9149/2018 OZPZ 284/2018 Ča, sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, a
současně bylo zahájeno zjišťovací řízení.
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

„Navýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků Dolní Rožínka“
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 tomuto zákonu:
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou významné s ohledem na
charakter záměru a jeho lokalizaci v území. Vlivy 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.
V oznámení záměru jsou formulována odpovídající opatření pro eliminaci, respektive snížení
případných negativních vlivů záměru na životní prostředí. Jedná se například o vyloučení
jakékoli činnosti v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00 hod.), vypracování havarijního plánu
areálu, v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hlukové zátěže zástavby
nejbližšího chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb, aj.
Součástí oznámení záměru byla též rozptylová a hluková studie. Ze závěrů obou studií vyplývá,
že realizací záměru nebude docházet k překračování zákonných imisních a hlukových limitů.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy jsou nevýznamné, záměr je situován mimo hodnotná
stanoviště.
Na základě oznámení a vyjádření k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek
životního prostředí nebude významná. V následných samostatných řízeních bude záměr dále
řešen podle „složkových zákonů“ (např. souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem
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dle zákona o odpadech). Vlivy na zájmy chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně
určeny a není tedy třeba je v dalším procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

I. Charakteristika záměru
Záměrem oznamovatele je rozšíření provozu ve stávající provozovně určené ke sběru, výkupu a
zpracování autovraků. Provozovatel zařízení bude s přijímanými autovraky nakládat následovně:
150 ks autovraků bude fyzicky rozebráno na jednotlivé komponenty, 350 ks autovraků bude
zbaveno provozních náplní a nebezpečných součástí, a jako odpad katalogové číslo 16 01 06 –
autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí budou předány oprávněné osobě
k dalšímu zpracování a materiálovému využití.
Vozidla budou přijata na sběrném místě v areálu a následně přemístěna na určené místo v hale.
Maximální počet uskladněných autovraků v hale jsou 2 ks. Vozidla s náplněmi nebudou vršena
na sebe, nebudou ani skladována v poloze na boku nebo na střeše. Administrativní úkony
spojené s přijetím autovraku budou provedeny v hale, v části vyčleněné jako kancelář. Dalším
úkonem bude zničení štítku s identifikačním číslem, případně bude z autovraku odebrán
akumulátor, katalyzátor a náplně. Autovraky budou umístěny v hale a budou opatřeny
záchytnými vanami. Postupně budou demontovány a separovány jednotlivé odpady z nich.
Veškeré odpady kategorie N budou ukládány do nepropustných uzavřených nádob, případně
kontejnerů, a tyto budou uloženy v hale nebo ve skladu určeném pro shromažďování provozních
kapalin, než budou předány k dalšímu využití oprávněnou osobou. K havárii v provozu může
dojít únikem paliva nebo oleje z pojíždějících a parkujících osobních automobilů, případně
v důsledku dopravní nehody. Havarijní stavy tohoto typu lze účinně řešit vzhledem k osazení
odlučovače ropných látek na dešťové kanalizaci a možnosti zdržení ropné kontaminace v tomto
objektu.
Kapacita zařízení je navržena na max. 500 vozidel/rok (500 t/rok), přijímány budou zejména
autovraky osobních a dodávkových automobilů.

II. Umístění záměru
Zařízení se nachází v intravilánu obce Dolní Rožínka v současně zastavěné části, na pozemcích
parc. č 102/4, 102/14, 102/15 a st. p. 60, k.ú. Dolní Rožínka. K objektu je zajištěn přístup přes
zpevněnou plochu vrakoviště stávajícím sjezdem z místní komunikace navazující na silnici II.
třídy č. 385 (spojuje silnici I/19 u Olešné a silnici I/43 u České).
Dle vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru územního plánování a
stavebního řádu ze dne 20. 12. 2017, č. j. BYS/19974/2017/OÚP/St, je záměr „Navýšení
kapacity zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků Dolní Rožínka“ v souladu
s Územním plánem Dolní Rožínka, za předpokladu prokázání v navazujících řízeních, že
provozovna nebude negativně působit na stávající obytnou zástavbu a nebude mít škodlivý vliv
na životní prostředí.
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
stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 5. 1. 2018 pod č. j. KUJI 1817/2018 OZPZ
55/2018.
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III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na obyvatelstvo
Vliv hluku – zpracovatel oznámení uvádí, že dopad navýšení hlukové zátěže spojené se
záměrem na zdraví exponované populace je vzhledem k minoritnímu nárůstu expozice hluku
prakticky nedefinovatelný. Jako samostatná příloha oznámení byla předložena akustická studie
(Ing. Novák, CSc., leden 2018), v níž je uvedeno, že záměr v předmětné lokalitě obce Dolní
Rožínka prakticky nenavýší stávající hlučnost. Budou splněny limitní hodnoty pro mobilní i
stacionární zdroje ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění.
Vliv chemických imisí – jako samostatná příloha oznámení byla předložena rozptylová studie
(Ing. Popp, leden 2018), která uvádí, že příspěvek posuzovaného záměru je několikařádově pod
úrovní imisních limitů stanovených platnou legislativou. Na posuzovaném území nedojde
k překročení imisních limitů. Vliv záměru na kvalitu ovzduší v posuzované lokalitě není
významný.
Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
Zařízení ke zpracování autovraků se nachází v zastavěném území obce. Jedná se o zpevněné a
zastavěné plochy bez vegetace. Záměrem nedojde k rozšíření plochy provozovny ani
k významnějším změnám v režimu využívání zájmového území. Plochy vegetace v okolí
nebudou dotčeny a zůstanou zachovány co do rozsahu a kvality. Negativně dotčena nebude ani
fauna. Zpevněné plochy jsou pro trvalý výskyt většiny živočichů nevhodné. Trvale se zde mohou
zdržovat někteří bezobratlí (pavouci, hmyz), ti nebudou navýšením kapacity záměru negativně
ovlivněni.
Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Záměr nevyžaduje výstavbu nových objektů nebo zpevněných ploch. Nedojde tedy ke změně
krajinného rázu.
Posuzovaný záměr se nachází v dostatečné vzdálenosti od vymezených skladebných částí
ÚSES. Jeho ekologickostabilizační funkce nebudou realizací záměru negativně dotčeny.
Realizace záměru nebude mít negativní vliv ani na zvláště chráněná území, území soustavy
Natura 2000 či významné krajinné prvky, jelikož se v dosahu možných negativních vlivů záměru
žádné nenacházejí.
Vlivy na kulturní a archeologické památky
Vlastní realizace záměru nebude mít negativní vliv na kulturní a archeologické památky, jelikož
se v místě realizace a jeho bezprostřední blízkosti žádné nenacházejí.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 26. 1. 2018
oznámení záměru „Navýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků Dolní
Rožínka“ podané paní Evou Štefáčkovou, Dolní Rožínka 42, 592 51 Dolní Rožínka (IČ 723 62
537). Oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona, z obsahu oznámení však
vyplývalo, že se jedná o změnu podlimitního záměru dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona. Dopisem
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ze dne 31. 1. 2018, č. j. KUJI 9149/2018, OZPZ 284/2018 Ča, bylo příslušným úřadem vydáno
sdělení k podlimitnímu záměru a zahájeno zjišťovací řízení. Oznámení bylo zveřejněno na
internetu v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS915) a
informace o něm byla zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách Kraje Vysočina dne 6. 2.
2018 a Obce Dolní Rožínka dne 7. 2. 2018. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení
záměru nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v lednu 2018 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Jiřím Novákem, CSc. (držitel
autorizace dle § 19 odst. 1 zákona).
Vyjádření uvedená v bodu 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení
•

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek odpadového
hospodářství – vyjádření ze dne 16. 2. 2018, č. j. KUJI 14737/2018 OZPZ 155/2016
Kub/62,

•

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 22. 2.
2018, č. j. KHSV/02134/2018/ZR/HOK/Roh,

•

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze
dne 23. 2. 2018, č. j. ČIŽP/46/2018/812.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství za úsek odpadového
hospodářství uvádí, že v daném areálu se bude zvyšovat kapacita stávajícího zařízení pro
nakládání s odpady – zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů způsobem R12 uvedeným
v příloze č. 3 k zákonu o odpadech. Krajský úřad nemá z hlediska odpadového hospodářství
k předloženému oznámení připomínek a nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA. Krajský
úřad dále uvádí, že dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze dané zařízení provozovat pouze na
základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu, kterým je udělován souhlas k provozu zařízení
a s jeho provozním řádem (zdejší krajský úřad již eviduje žádost o vydání rozhodnutí dle
uvedeného ustanovení zákona o odpadech k provozu předmětného zařízení a s jeho provozním
řádem s kapacitními údaji uvedenými v oznámení podle zákona o EIA).
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
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Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) nepožaduje záměr projednat dle zákona. KHS
uvádí, že z možných negativních vlivů na obyvatelstvo souvisejících s realizací záměru, je asi
nejpodstatnější teoretická možnost ohrožení veřejného zdraví při určité možnosti překračování
imisních limitů některých plynů či aerosolů v souvislosti s navýšeným provozem zařízení. Dále
pak možnost ohrožení veřejného zdraví při případné expozici nadměrným hlukem z provozu
zařízení (provozovny). Ze závěrů rozptylové studie dle KHS jednoznačně vyplývá, že
předkládaný záměr nezpůsobí nadměrné znečištění ovzduší sledovanými polutanty. Příspěvek
posuzovaného záměru je několikařádově pod úrovní imisních limitů stanovených platnou
legislativou. Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že po realizaci záměru budou s přehledem
dodrženy hygienické limity hluku stanovené dle nař. vl. č. 272/2011 Sb. v platném znění u
nejbližších obytných objektů v denní době pro hluk ze stacionárních zdrojů i pro hluk z dopravy.
Vzhledem k tomu, že předložený záměr obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví,
nepožaduje KHS jeho projednání dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.

Česká inspekce životního prostředí (dále též „ČIŽP“, „inspekce“) zaslala souhrnné vyjádření
obsahující stanoviska těchto oddělení:
Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že k realizaci záměru, který není vyjmenovaným zdrojem
znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění, a u kterého nepředpokládá
významnější vliv na kvalitu ovzduší v okolí, nemá připomínek a nepožaduje pokračování
v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení ochrany vod nemá k záměru připomínek a nepožaduje pokračovat v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení ochrany přírody nepožaduje posuzování záměru dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení ochrany lesa uvádí, že nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, ani
k ohrožení nebo poškození životního prostředí v lesích. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení odpadového hospodářství uvádí, že k předloženému záměru nemá zásadních
připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA. Inspekce pouze upozorňuje na zákonné
povinnosti provozovatele zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků.
Vypořádání:
Vzato na vědomí.
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Na základě výše uvedených stanovisek ČIŽP nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí
připomínky budou řešeny v následných správních řízeních.

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.

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
podepsáno elektronicky

V Jihlavě dne: 13. 3. 2018

Kraj Vysočina a Obec Dolní Rožínka 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 (oznamovatel):
Dodejkou (+ obdržená vyjádření)
1. Paní Eva Štefáčková, Dolní Rožínka 42, 592 51 Dolní Rožínka
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Datovou schránkou
3. Obec Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 3, 592 51 Dolní Rožínka
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 Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční 405, 593 15
Bystřice nad Pernštejnem
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
Na vědomí: datovou schránkou
8. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
9. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
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