Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
ČJ: KUOK 77428/2015
V Olomouci dne 2. 9. 2015
SpZn.: KÚOK/71597/2015/OŽPZ/507
Vyřizuje: Ing. Barbora Plainerová
Tel.: 585 508 602
E-mail: b.plainerova@kr-olomoucky.cz
Ing. Ondřej Neubauer

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu „Umístění technologie
na zpracování a recyklaci odpadu – umístění ruční třídící linky a automatické
třídící linky“, k. ú. Klenovice na Hané.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), obdržel podáním ze dne 3. 8. 2015 žádost pana Ondřeje Neubauera,
o vyjádření k z hlediska oznámení změny v užívání
stavby v průmyslovém areálu v Klenovicích na Hané „Umístění technologie
na zpracování a recyklaci odpadu – umístění ruční třídící linky a automatické
třídící linky“.
Předmětem záměru je umístění technologie na zpracování a recyklaci odpadu
spočívající v umístění ruční třídící linky a automatické třídící linky v budově
parc. č. 391, nacházející se v průmyslovém areálu v Klenovicích na Hané, číslo
popisné 292, parc. č. pozemku 79/4. Předpokládaná kapacita zařízení je 3 020 t/rok.
Majitelem výše uvedeného průmyslového areálu je společnost Artemon a.s.,
Floriánské náměstí 206, 796 01 Prostějov, IČ 26291517. Investorem je společnost
Global Recycling a.s., Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4, IČ 24672394.
Popis jednotlivých strojních zařízení:
-

identifikační a třídící stroj
linka ručního dotřídění odpadů
horizontální paketovací lis

Krajský úřad, jako dotčený správní úřad, tímto k výše uvedené žádosti zasílá své
písemné vyjádření.
Oddělení ochrany přírody
Natura 2000 – zpracoval Ing. Petr Axman (tel: 585 508 473)
Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), po posouzení záměru „Umístění
technologie na zpracování a recyklaci odpadu - umístění ruční třídící linky
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a automatické třídící linky" vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto
stanovisko:
Předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
Zdůvodnění:
Předmětem záměru je umístění technologie na zpracování a recyklaci odpadu - ruční
a automatické třídící linky v průmyslovém areálu v k. ú. Klenovice na Hané. V okolí
záměru se nenachází žádné lokality soustavy Natura 2000. Nejblíže ležící evropsky
významná lokalita je asi 6 km vzdálený okraj rozsáhlé EVL CZ0714085 Morava –
Chropyňský luh (s celkovou rozlohou 3205,3 ha) s osmi typy přírodních stanovišť
a pěti evropsky významnými živočišnými druhy. Po seznámení se s předloženými
podklady orgán ochrany přírody došel k závěru, že předměty ochrany této ani jiné
EVL nelze považovat za potenciálně dotčené vzhledem k charakteru záměru
a vzdálenosti záměru od jejich míst výskytu, který je omezen na území EVL. Rovněž
tak vzhledem k umístění záměru nemůže být dotčena jejich celistvost.
Orgán ochrany přírody – zpracoval Ing. Petr Axman (tel: 585 508 473)
Zájmy ochrany přírody, jejichž ochrana je v kompetenci krajského úřadu, nejsou
předmětným záměrem negativně dotčeny.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu – zpracoval RNDr. Petr Vala
(tel: 585 508 641)
Realizací záměru nedojde k dotčení zemědělského půdního fondu.
Oddělení ochrany životního prostředí
Orgán odpadového hospodářství – zpracoval Mgr. Dan Vojtěch (tel: 585 508 638)
Sdělujeme, že z hlediska nakládání s odpady dává vyjádření zejména v územním
a stavebním řízení, a to dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností. Upozorňujeme však, že vlastní provoz zařízení
k nakládání s odpady popsaného v záměru je možný až na základě rozhodnutí
krajského úřadu, kterým je udělován souhlas k provozu tohoto zařízení a s jeho
provozním řádem (podkladem správního řízení v této věci u krajského úřadu bude
mj. doklad o souladu se stavebním zákonem – např. změna užívání stavby).
Orgán ochrany ovzduší – zpracovala Ing. Jana Doušková (tel: 585 508 390)
Krajský úřad, jako orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku
ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), sděluje:
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Předložená projektová dokumentace řeší změnu užívání stavby v průmyslovém
areálu v Klenovicích na Hané. V prostoru haly bude umístěna technologie
na zpracování a recyklaci odpadu složená z ruční recyklační linky a automatické
třídící linky.
Krajský úřad je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany
ovzduší jen v případě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných
v příloze č. 2 k zákonu. Z projektové dokumentace pro stavební řízení vyplývá, že
součástí záměru nebudou stacionární zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze
č. 2 k zákonu.
Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nelze se tedy proti němu odvolat.
Oddělení
vodního
(tel: 585 508 630)

hospodářství

–

zpracovala

Vladimíra

Kubišová

K vyjádření k výše uvedenému záměru je příslušný Magistrát města Prostějova,
Odbor životního prostředí.
Oddělení lesnictví – zpracoval Ing. Michal Školoud (tel: 585 508 687)
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž
ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou záměrem dotčeny.
Oddělení integrované
(tel: 585 508 602)

prevence

–

zpracovala

Ing.

Barbora

Plainerová

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.
Krajský úřad, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí k předmětnému záměru sděluje následující:
Předmětem záměru „Umístění technologie na zpracování a recyklaci odpadu –
umístění ruční třídící linky a automatické třídící linky“ je umístění technologie
na zpracování a recyklaci odpadu spočívající v umístění ruční třídící linky
a automatické třídící linky v budově parc. č. 391, nacházející se v průmyslovém
areálu v Klenovicích na Hané, číslo popisné 292, parc. č. pozemku 79/4.
Předpokládaná kapacita zařízení je 3 020 t/rok.
Z předloženého dokumentu vypovídajícím o charakteru, kapacitě a umístění záměru
vyplývá možnost naplnění dikce bodu 10.1 (Zařízení k odstraňování nebo
průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I), přílohy č. 1
kategorie II zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž příslušným
správním úřadem v řízení v této věci je Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence Ministerstva životního prostředí.
Dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v případě
důvodných pochybností o záměru a o zařazení záměru do příslušné kategorie nebo
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do příslušného sloupce podle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní
prostředí, popřípadě o rozsahu dotčeného území je rozhodující vyjádření
ministerstva, které musí být vydáno nejpozději do 15 dnů ode dne doručení podnětu
k vyjádření ministerstvu.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb.,
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných
havárií), ve znění pozdějších předpisů.
Záměr nespadá do působnosti zákona o prevenci závažných havárií.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), v platném znění.
Záměr nespadá do působnosti zákona o integrované prevenci.
Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani
příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako je např. stavební zákon, zákon
o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru
životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Barbora Plainerová
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