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Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Navýšení kapacity stávajícího zařízení pro sběr a výkup odpadů“,
zařazeného v kategorii II, bodu 56 a 113 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský
úřad“) Vám jako příslušný úřad zasílá dle ust. § 6 odst. 5 kopii oznámení podle přílohy č. 3
k zákonu 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, záměru „Navýšení kapacity stávajícího zařízení pro sběr a výkup odpadů“
a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto
zákona a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1
cit. zákona.
Oznamovatelem záměru je společnost PV-RECYCLING, s.r.o., Vrahovická 4720/52,
796 01 Prostějov, IČ: 262 73 993, oprávněným zástupcem oznamovatele je jednatel pan
Ondřej Batta.
Zpracovatelem oznámení je Ing. Věra Melušová ze společnosti ENVIROZONE s.r.o.,
Hodolanská 36/38, 779 00 Olomouc, IČ: 043 35 716.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Statutární město Prostějov
a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí Magistrátu
města Prostějov a na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, oddělení integrované prevence.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst. 4
citovaného zákona naleznete na www.olkraj.cz ve složce úřední deska.
Textová část Oznámení je zpřístupněna na internetové adrese www.mzp.cz/eia pod
kódem záměru OLK899.
Stručná charakteristika záměru:
Předkládaný záměr řeší rozšíření kapacity stávající sběrny, která slouží a bude sloužit
i nadále ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků) IČZ CZM00030
a dále rozšíření kapacity stávajícího zařízení ke sběru, výkupu a zpracování kovových
odpadů IČZ CZM00565.
Zájmové území záměrů je v současnosti již využíváno jako zařízení pro sběr a výkup
odpadů a autovraků. Jednotlivá zařízení nedostačují současnou kapacitou. Oba výše
stávající záměry jsou povolené na pozemcích vlastních nebo na pozemcích pronajatých
na základě smluvního vztahu. Novým záměrem je pouze navýšení kapacit jednotlivých

zařízení a rozšíření přijímaných odpadů do zařízení. Pro zařízení sběr, výkup a zpracování
odpadů se jedná o navýšení přijímaných odpadů na 30 000 t/rok. Pro zařízení sběr
a zpracování výrobků s ukončenou životností (autovraků) se jedná o navýšení přijímaných
odpadů na 2 000 t/rok.
Záměr je umístěn v průmyslovém areálu mezi železniční stanicí Prostějov - hlavní nádraží
a ulicí Průmyslovou na pozemcích parc. č. 7468/9, 7467/7, 7466/6, 7465/6, 7468/6,
7468/4, 7468/3, 8100/23, 7464/27, 8100/61, 7467/4, 7466/2, 7465/3, 7464/3,7463/3.
Areál obou zařízení je dopravně napojen na místní komunikaci Sokolská na ulici
Vrahovická (silnice č. II/150 Bystřice pod Hostýnem – Boskovice).
Zařízení za stávajícího stavu tvoří kanceláře s garáží, kyslíková stanice, samoobslužná
ČSPHM, váha s buňkou, přístřeškem a betonovou jámou na odpady, sklad olejů, výrobní
budova se sociálním zázemím, kotelna. Prostory pro ukládání kovového odpadu a místo
vyhrazené pro výrobky s ukončenou životností (autovraky). Plochy jsou zpevněné
vodohospodářsky zabezpečené (odkanalizované přes odlučovače ropných látek).
Manipulační plochy jsou členěny na plochy pro zákazníky a další plochy, sloužící pro
shromažďování odpadů kategorie ostatní. Součástí areálu je i železniční vlečka, která je
ve vlastnictví společnosti.
V rámci realizace záměru nebudou prováděny demolice ani terénní úpravy.
Statutární město Prostějov žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 cit. zákona o zveřejnění
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední
desce a internetu. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu
s § 16 odst. 2 cit. zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této
informace příslušnému úřadu (informaci můžete zaslat také na e-mail:
v.cvek@olkraj.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj a Statutární město Prostějov (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 6 odst. 5 cit. zákona
o zaslání vyjádření k oznámení zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr posuzovat dle cit.
zákona a z jakého důvodu. V případě, že záměr má být posuzován uveďte, na které
oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 cit.
zákona kladen zvýšený důraz. Pokud nepožadujete, aby byl záměr posuzován,
žádáme vás, aby vaše vyjádření neobsahovalo žádné podmínky.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 6 cit. zákona může každý zaslat na
zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění této
informace na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. K vyjádřením
zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží.

otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Vojtěch Cvek
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky


Statutární město Prostějov



Olomoucký kraj

Dotčené správní úřady


Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství



Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, Školní 3643/4, 796 01
Prostějov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní
pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov
ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc




Oznamovatel


PV-RECYCLING, s.r.o., Vrahovická 4720/52, 796 01 Prostějov

Zpracovatel oznámení


ENVIROZONE s.r.o., Hodolanská 36/38, 779 00 Olomouc

Na vědomí


MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc



MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 110 00 Praha 10



Magistrát města Prostějova - Stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01
Prostějov
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