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Vyjádření k projektové dokumentaci „Změna užívání haly par. č. 393, k.ú. Klenovice“

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také
„krajský úřad“) obdržel dne 5. 11. 2015 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
„Změna užívání haly par. č. 393, k.ú. Klenovice“, kterou podal pan Ing. Ondřej Neubauer,
zastupující investora společnost Global Recycling a.s.,
Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4, IČ: 24672394.
Předmětem záměru je změna užívání stavby na par. č. 393, k.ú. Klenovice, která byla
využívána k drobné zámečnické výrobě. Změna spočívá v instalaci nové technologie
související s využitím prostoru pro recyklaci plastového odpadu. V hale budou nově
umístěna drtící zařízení (nožový mlýn, primární hrotový drtič), separační zařízení
(elektrostatický separátor) a frikční pračka suchá (univerzální třecí suchá pračka
a odstředivka). Předpokládaná kapacita zařízení je 2 600 t/rok.
Oddělení ochrany životního prostředí
Orgán ochrany ovzduší (Ing. Jana Doušková, tel. 585 508 390)
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 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 zákona o ochraně ovzduší) sděluje:
Krajský úřad je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany
ovzduší v případě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze
č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Z projektové dokumentace pro stavební řízení
vyplývá, že součástí záměru bude stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený pod
kódem 6.5. Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů,
s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde. Vyjmenovaný zdroj lze provozovat pouze
na základě povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
Při povolování staveb stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší nevyjmenovaných
v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, je z hlediska ochrany ovzduší dotčený
místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který dle ustanovení § 11
odst. 3 zákona o ochraně ovzduší vydává závazné stanovisko v rámci územního a
stavebního řízení.



V rámci provozu a manipulace s materiálem je nutné v maximální míře eliminovat
znečišťování ovzduší, zejména prašnost související s přesunem sypkých materiálů.

Orgán odpadového hospodářství (Bc. Martina Fraisová, tel. 585 508 639)
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, ve znění pozdějších předpisů, příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností.
Oddělení ochrany přírody, NATURA 2000 (Ing. Petr Axman, tel: 585 508 473)
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 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, po posouzení záměru „Změna užívání haly
par. č. 393, k.ú. Klenovice“ vydává v souladu s § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto
stanovisko:
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: V okolí záměru se nenachází žádná lokalita soustavy Natura 2000. Nejblíže
ležící lokalita je asi 6 km vzdálená rozsáhlá evropsky významná lokalita (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 potencionálně dotčené vzhledem k charakteru a rozsahu záměru a
vzdálenosti záměru od jejich míst výskytu, který je omezen na území EVL. Rovněž tak
vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být dotčena jejich celistvost.
Oddělení integrované prevence, posuzování vlivů na životní prostředí (Mgr. Kateřina
Zedníková, tel: 585 508 633)
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ustanovení § 20
písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí), po prostudování předložené dokumentace sděluje následující:
Jelikož se předložená dokumentace týká záměrů „Posílení způsobu separace
ve společnosti Global Recycling a.s.“ a „Zefektivnění separace a zkvalitnění procesu
granulace“, ke kterým vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 14. 11. 2014 pod
č.j. 79076/ENV/14 a 76255/ENV/14 závěry zjišťovacího řízení, je nutné si v souladu se
zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí vyžádat ke změně užívání stavby
stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence.
Ostatní zájmy, jejichž ochrana je v kompetenci Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Toto vyjádření 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.
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