V Praze dne:

20. 1. 2016

Číslo jednací:

157594/2015/KUSK

Spisová značka:

SZ_157594/2015/KUSK

Vyřizuje:

ing. Alexandra Máslová, l. 788

Značka:

OŽP/Más
ROZHODNUTÍ - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,150 21
Praha 5, jako příslušný správní orgán dle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), v platném znění, a dle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon“), na základě provedeného zjišťovacího řízení
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„Recyklační středisko Rožďalovice“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona:
Záměr: „Recyklační středisko Rožďalovice“
Zařazení: záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to bodu 10.1 kategorie II Zařízení
k odstraňování či průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I).
Oznamovatel: Libor Pletka – P. S. R., K Drahám - průmyslová zóna, 289 34 Rožďalovice
Zpracovatel oznámení: ing. Jindřich Vondra, MITIS, s. r. o., Hackerova 575, 181 00 Praha 8
Kapacita (rozsah) záměru: max. množství uloženého odpadu bude 4 000 tun/rok. Provoz
recyklačního střediska bude probíhat v pracovní dny od 7:00 do
15:30 hodin.
Umístění záměr: kraj: Středočeský
obec: Rožďalovice
k. ú.: Rožďalovice

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 788

fax: 257 280 170

maslova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je zařízení ke sběru a výkupu stavebních odpadů; stavební odpady budou
jednou - dvakrát ročně drceny externě oprávněnou organizací na recykláty. Nadrcený materiál
bude předáván odběratelům. Recyklační středisko bude umístěno v jižní části průmyslové zóny na
dostatečně velkém prostoru (část p. p. č. 493/11, manipulační plocha výměry 0,3 ha) mimo
obytnou zástavbu na okraji města Rožďalovice (ORP i okres Nymburk). Zde se původně
nacházela pila na zpracování dřeva. Od roku 2015 je areál využíván pro výrobu betonových
a železobetonových prvků firmou Libor Pletka – P. S. R. V areálu průmyslové zóny jsou
v současné době umístěny dva objekty. První je určen pro zázemí zaměstnanců, kancelář
a služební byt, druhý představuje výrobní prostory složené z obdélníkových hal a typizovanou
betonárkou, sila na cement a na kamenivo. Celý objekt je vybaven potřebnou infrastrukturou
a ohraničen plotem sestaveným z betonových dílců na betonové podezdívce. Vjezd bude z obecní
komunikace přes vstupní bránu do areálu a s recyklačním střediskem bude spojen areálovou
komunikací. K zařízení je možný přístup po příjezdové cestě i z hlavní silnice. Příjem i výdej
stavebních odpadů (pouze kategorie „ostatní“) bude předem dohodnutý osobně nebo telefonicky.
Recyklační středisko nepředstavuje dle zákona o ochraně ovzduší nový vyjmenovaný stacionární
zdroj znečišťování ovzduší; při drcení stavební suti může docházet ke zvýšení prašnosti, které se
zamezí skrápěním surovin a recyklátu. Hluková zátěž související s provozem recyklačního
střediska bude dle oznámení zanedbatelná; ve vlastním provozu se počítá s nasazením mobilních
zařízení přibližně 1 - 2 x ročně za účelem drcení odpadu a toto zařízení má všechny potřebné
atesty a nutná povolení k provozu. Totéž platí i pro liniové (dopravní) zdroje, neboť uvedený vliv
se bude týkat přemísťování vstupního materiálu i výsledného produktu v hodnotách max.
několika desítek tun za den. Recyklační středisko je v dostatečné odstupové vzdálenosti od
chráněného venkovního prostoru - obytné zástavby (viz výše). Z uvedených důvodů nebyla
řešena akustická studie. Manipulační plocha nebude odvodňovaná, srážkové vody budou vedeny
na nezpevněnou plochu v areálu provozovny, kde dochází k jejich vsaku; v případě přívalového
deště voda volně odteče k silničnímu příkopu. Vzhledem k tomu, že se v recyklačním středisku
nebude nakládat s nebezpečnými odpady, nebude volné zasakování představovat rizika
znečištění.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Přijímaný materiál bude zvážen na mostní váze ve vjezdu do areálu, zkontrolován, zaevidován
a uložen na ploše střediska; na plochách se budou odděleně skladovat jednotlivé druhy stavebních
odpadů. Kovy budou skladovány odděleně od stavebních odpadů; firma kovy z bourání staveb
nebude vykupovat, ale pouze shromažďovat, a následně je předá oprávněné osobě. Recyklační
středisko nebude disponovat zařízeními pro drcení a třídění odpadu. Stavební odpad se bude do
určitého množství navážet a oprávněná firma ho následně rozdrtí a roztřídí v areálu recyklačního
střediska. Tyto činnosti budou sjednávány smluvně a zajišťovány prostřednictvím mobilních
zařízení, které mají všechny potřebné oprávnění a testy; recykláty budou se zde skladovat pro
další použití.
ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
zásad uvedených v příloze č. 2 zákona
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 3. 12. 2015 oznámení záměru „Recyklační
středisko Rožďalovice“, které předložil oznamovatel Libor Pletka – P. S. R., K Drahám průmyslová zóna, 289 34 Rožďalovice.
Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření
příslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace
o projednání záměru vč. textové části oznámení byla vyvěšena mj. na úřední desce Středočeského
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kraje dne 14. 12. 2015 a na příslušných internetových stránkách a v Informačním systému EIA na
stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC1949 a Středočeského kraje –
www.kr-stredocesky.cz.
V souladu s ust. § 7 bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda předmětný
záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje.
Zdejší příslušný orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, vyloučil významný vliv předloženého záměru na území Natura
2000.
Podle sdělení Městského úřadu Rožďalovice jako příslušného stavebního úřadu se předmětný
pozemek podle platného ÚP Rožďalovice nachází v ploše výroby a skladování, pro které platí, že
negativní účinky a vlivy těchto zařízení a vlivy užívání staveb nesmí narušovat provoz a zařízení
ve svém okolí, zejména staveb pro bydlení, nad přípustnou míru danou obecně platnými předpisy.
Pokud záměr uvedené požadavky splní, je možné jej na p. p. č. 493/11 k. ú. Rožďalovice umístit.
Předmětem záměru je zařízení ke sběru a výkupu stavebních odpadů; stavební odpady budou
max. dvakrát ročně drceny externě oprávněnou organizací na recykláty. Nadrcený materiál bude
předáván odběratelům. Recyklační středisko bude umístěno v jižní části průmyslové zóny na
dostatečně velkém prostoru, mimo obytnou zástavbu na okraji města Rožďalovice. Původně se
zde nacházela pila na zpracování dřeva, od loňského roku je areál využíván pro výrobu
betonových a ŽB prvků firmou Libor Pletka – P.S.R. V areálu průmyslové zóny jsou v současné
době umístěny dva objekty: zázemí zaměstnanců, kancelář a služební byt a výrobní prostory
(obdélníkové haly, typizovaná betonárka, sila na cement a kamenivo). Celý objekt je vybaven
infrastrukturou, oplocen sestavenými betonovými dílci. Vjezd z obecní komunikace, přístup je
možný po příjezdové cestě i z hlavní silnice. Příjem i výdej stavebních odpadů kategorie „ostatní“
bude předem dohodnutý. Po zvážení na mostní váze bude zkontrolován, zaevidován a uložen na
manipulační ploše střediska. Jednotlivé druhy stavebních odpadů se budou skladovat odděleně kovy budou skladovány odděleně od stavebních odpadů. Recyklační středisko nebude mít k
dispozici zařízení pro drcení a třídění odpadu; po navezení určitého množství stavebního odpadu
ho oprávněná firma rozdrtí a roztřídí v areálu recyklačního střediska (tyto činnosti budou
sjednávány smluvně a zajišťovány prostřednictvím mobilních zařízení); recykláty se budou
skladovat pro další použití. Na základě provedeného posouzení vlivů je možno očekávat, že
posuzovaný záměr nebude generovat žádné patrné nebo významné vlivy na životní či obytné
prostředí.
2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Nymburce - vyjádření ze dne 23. 12.
2015 č. j. KHSSC 59277/2015
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel - vyjádření ze dne 29. 12. 2015
č. j. MZDR 81605/2015-2/OZD-ČIL-Pr
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí - vyjádření ze dne 31. 12. 2015 č. j. 100/57495
/2015/Šan
Česká inspekce životního prostředí - vyjádření ze dne 4. 1. 2016 č. j. ČIŽP/41/IPP/1517245.001/
/15/PVZ
Krajský úřad Středočeského kraje - vyjádření ze dne 4. 1. 2016 č. j. 000861/2016/KUSK
Středočeský kraj - vyjádření ze dne 4. 1. 2016 č. j. 002764/2016/KUSK.
Vyjádření veřejnosti doručeno nebylo.
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3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
KHS, územní pracoviště Nymburk
S hodnocením a umístěním předmětného záměru souhlasí a nepožaduje jeho posouzení podle
zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel
Sděluje, že předmětný záměr zasahuje do ochranného pásma II. stupně přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Poděbrady. Nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
MěÚ Nymburk, OŽP
K zahájenému zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepovažuje za nutné předmětný záměr
posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. Upozorňuje však, že dle projektované kapacity je třeba
požádat o povolení provozu v souladu s ustanoveními zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů.
Vypořádání: příslušná povolení k provozu recyklačního střediska (např. z hlediska odpadového
hospodářství, ochrany ovzduší ad.) budou součástí navazujících řízení.
ČIŽP OI Praha
Nemá k předloženému oznámení předmětnému záměru zásadní připomínky a nepožaduje další
posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. Pouze upozorňuje, že s „recyklátem“, tj.
konečným produktem po úpravě odpadu drcením, je třeba nakládat v režimu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu; pro jeho použití na povrch terénu je třeba provádět vždy rozbory dle
přílohy č. 10 cit. vyhlášky a dokládat jeho kvalitu.
Vypořádání: viz vypořádání MěÚ Nymburk, OŽP.
KÚSK - OŽPaZ
- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“): jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a zákona (tj. zejména
k zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace, regionálním
územním systémům ekologické stability, zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů) nemá
k předmětnému záměru, který řeší zřízení střediska na recyklaci stavebních odpadů
v průmyslové zóně na p.p.č. 493/11 k.ú. Rožďalovice v místech původní pily žádné připomínky.
Jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona konstatuje, že v souladu
s ust. § 45i zákona lze vyloučit významný vliv hodnoceného záměru samostatně nebo ve spojení
s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, stanovené příslušnými vládními nařízeními. S ohledem na
charakter a lokalizaci záměru se nepředpokládá možnost ovlivnění EVL nebo PO.
Záměrem dotčený p.p.č. 493/11 k.ú. Rožďalovice je součástí ptačí oblasti Rožďalovické rybníky
označené kódem CZ 0211010. Plánovaný záměr nezakládá důvod k předpokladu, že dojde
k působení na tuto ptačí oblast.
- z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon): předložené oznámení záměru (oznamovatel a investor
Libor Pletka, IČO 400 66 258) řeší zřízení a provozování zařízení ke sběru a výkupu stavebních
odpadů kategorie O (ostatní). Jedná se o manipulační plochu pro soustřeďování odpadů na části
p. p. č. 493/11 k. ú. Rožďalovice a záměr je v souladu s územním plánem města. Max. množství
uloženého materiálu bude 4 000 tun/rok.
S realizací záměru lze souhlasit za předpokladu, že budou před zahájením provozu splněny
technické požadavky na nakládání s odpady příslušné kategorie stanovené právními předpisy na
úseku odpadového hospodářství. Připomínáme, že zařízení lze provozovat pouze na základě
rozhodnutí krajského úřadu, o udělení souhlasu k provozování a s provozním řádem zařízení dle
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§ 14 odst. 1 zákona, které provozovatel musí předložit ke kolaudačnímu řízení - změna užívání
stavby. Podrobnější požadavky pro nakládání se stavebními odpady v zařízení budou upřesněny
v jeho provozním řádu při řízení vedeném dle cit. zákona o odpadech.
Další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje.
- z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“): recyklační linky stavebních hmot s kapacitou větší než 25 m3/den jsou
vyjmenovaným zdrojem - kód 5.12. dle přílohy č. 2 zákona - a v takovém případě jsou potřeba
závazná stanoviska a povolení vydávaná krajským úřadem. V oznámení však není tato kapacita
jednoznačně uvedena, pouze údaj o celkové výměře plochy k ukládání odpadů 15 627 m2.
Sdělení, že „Recyklační středisko Rožďalovice nepředstavuje podle zákona a vyhlášky č. 415/
/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, splňuje podmínky provozu dle přílohy 8 vyhlášky.“ pak
nedává logický smysl (přičemž tato věta, dopsaná do konce, by mohla dát vysvětlení). Tedy
první větou chtěl zpracovatel zřejmě říci, že provoz nepředstavuje podle zákona vyjmenovaný
zdroj. Ovšem na konci téže věty je napsáno „splňuje podmínky provozu podle přílohy 8
vyhlášky.“ Příloha č. 8 cit. vyhlášky se ovšem vztahuje výhradně na vyjmenované zdroje podle
přílohy č. 2 zákona. Popsané nesrovnalosti musejí být v dokumentacích pro navazující řízení
řádně osvětlena.
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem či nemá připomínky.
Vypořádání: viz vypořádání MěÚ Nymburk, OŽP; podle údajů uvedených na str. 11 oznámení
týkajících se provozní doby recyklačního střediska (jednosměnný provoz v pracovní dny
s výjimečným využitím prodloužených odpoledních směn či sobot a nedělí) a pohybu nákladních
vozidel (3 až 4 jízdy za den) lze dovodit, že dané recyklační středisko pravděpodobně nedosáhne
denního limitu 25 m3 stavebních hmot.
Středočeský kraj
Nesouhlasí s předmětným záměrem a požaduje další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.,
neboť areál se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Poděbrady a vyhodnocení možného vlivu na tyto zdroje v (oznámení) záměru chybí.
Vypořádání: Ministerstvo zdravotnictví České republiky jako ústřední úřad státní správy pro
vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj zdrojů, přírodních léčebných lázní a lázeňských
míst a pro výkon dozoru dle § 35 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje
posouzení předmětného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
Zájmové území k realizaci recyklačního střediska je v současnosti manipulační plochou
průmyslové zóny. Na pozemku se od r. 2015 provozuje betonárka. Území budoucího recyklačního
střediska se v současné době využívá k potřebám betonárky na skladování materiálů a parkování
strojů. Provozováním recyklačního střediska se charakter zájmového území výrazně nezmění;
použití území pro recyklační středisko dává předpoklad využít tento prostor stávající zabezpečené
plochy pro recyklaci a následné sekundární využití jinak neupotřebitelného stavebního materiálu.
4. Podklady pro rozhodnutí
Podkladem pro rozhodnutí bylo především oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona,
ing. Jindřichem Vondrou, MITIS, s. r. o. Praha, a dále doručená vyjádření k oznámení záměru
uvedená výše v bodě 3 tohoto závěru zjišťovacího řízení. Celé znění obdržených vyjádření je
zveřejněno v Informačním systému Cenia na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod
kódem záměru STC1949.
V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad vyhodnotil záměr dle kritérií uvedených v příloze č. 2
zákona, posoudil vlastní záměr z hlediska charakteru, rozsahu, umístění a předpokládaných vlivů
na životní prostředí a obyvatelstvo. Požadavek na další posouzení záměru dle zákona byl vznesen
jedním z územních samosprávných celků, Středočeským krajem, z důvodu umístění předmětného
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záměru v ochranném pásmu přírodních zdrojů lázeňského místa Poděbrady, resp. absence popisu
vlivu záměru na tyto zdroje; tento požadavek a námitka jsou vypořádány výše v bodě 3 tohoto
závěru. Upozornění, požadavky a podmínky dotčených správních úřadů budou řešeny v rámci
další projektové přípravy a povolování záměru podle platných právních přepisů (řízení o změně
využití území). Na základě provedeného hodnocení vlivů je možno očekávat, že předmětný záměr
nebude generovat žádné patrné nebo významné vlivy na životní či obytné prostředí.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona odvolání dle ust. § 81 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným
u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění
podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání (za doručenou se
písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje).

Otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba
Ing. Alexandra Máslová
odborný referent
na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a Město Rožďalovice (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný
úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední
desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po datu
vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje se písemnost považuje za doručenou. Zároveň
příslušný úřad žádá Město Rožďalovice o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu
úřadu, a to v co nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail:
maslova@kr-s.cz). Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí (vč. obdržených vyjádření) je
zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž
v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem
STC1949.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko:

Razítko:
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Rozdělovník k č. j.: 157594/2015/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice
Oznamovatel:
3. Libor Pletka - P. S. R., K Drahám - průmyslová zóna, 289 34 Rožďalovice
Na vědomí:
4. MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
5. MěÚ Rožďalovice, Stavební úřad, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice
6. Ing. Jindřich Vondra, MITIS, s. r. o., Hackerova 575, 181 00 Praha 8

