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Počet příloh: 0
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Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 67
odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) 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 o posuzování vlivů na životní prostředí“ či „zákon“), v souladu
s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) po provedeném zjišťovacím řízení podle ustanovení
§ 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozhodl, že předložený
záměr

„Zábřeh – Třídič odpadů PORTAFILL MR-5“,
k.ú. Zábřeh na Moravě

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
Oznamovatel záměru – účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád
EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh, IČ: 25896903
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Název záměru
Zábřeh – Třídič odpadů PORTAFILL MR-5
Zařazení záměru
Záměr naplňuje svým charakterem a rozsahem dikci bodu 56 – „Zařízení
k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu
2 500 t/rok“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Olomoucký
Obec:
Zábřeh
Katastrální území: Zábřeh na Moravě
Pozemky, parc. č.: 3998/5
Charakter záměru
Záměrem je stacionární umístění mobilního hrubotřídiče s vlastním pohonem v rámci
stávající provozovny, který je schopen produkovat širokou škálu výstupních produktů
dle aktuálně používaných síťových ploch (např. jíl, zeminu, strusku, betonový recyklát
atd.). Jedná se o mobilní hrubotřídič s vlastním pohonem, který je navržen tak,
aby mohl být užíván pro práci v lomu a recyklacích. Vstupní materiál je nakládán
přímo do násypky a odtud je transportován přímo na třídicí skříň,
kde je roztříděn na výsledné frakce. Jednotlivé výstupní frakce jsou haldovány
pomocí vestavěných haldovacích pásů: Nadsítný pás, mezisítný pás a podsítný pás.
Hrubotřídič je vybaven i rozrušovačem zeminy, tzv. Shredderem, který slouží
ke zpracování zeminy, kompostů a podobných materiálů, které neobsahují kameny
větší než 30 mm. Pohon je zajištěn dieselovým motorem. Motor: Deutz TCD 2,2
55 kW; způsob chlazení: kapalinové. Stacionární umístění mobilního hrubotřídiče
bude ve stávajícím zařízení k nakládání s odpady – provozovatel EKO servis Zábřeh
s.r.o.
Kapacita (rozsah) záměru
• Roční projektovaná kapacita:
• Roční zpracovatelská kapacita:
• Denní zpracovatelská kapacita:
• Maximální okamžitá kapacita:

160 000 t
160 000 t
600 t
600 t

Možnost kumulace vlivů
Vzhledem k charakteru zařízení, technickému i dalšímu zajištění zpracovatelského
procesu a k umístění mobilního hrubotřídiče ve stávajícím areálu zařízení, který se
nachází na ploše výroby a zpracování, nejsou ze samotného provozu záměru
(tj. z území provozovny) předpokládány ani očekávány kumulace provozních vlivů
záměru s vlivy jiných záměrů.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Mobilní hrubotřídič Portafill – dvousítná třídicí skříň s možností odstupnění vrchní
sekce horní sítové plochy, možnost instalace kladivového drtiče, hydraulicky
nastavitelná pozice v axiálním směru nadsítného dopravníku (možnost haldování
mezisítného i nadsítného jedním dopravníkem).
Jednotlivé sekce hrubotřídiče:
• nadsítný pás,
• třídící skříň,
• podsítný pás,
• podavač,
• motorový prostor,
• pojezdy,
• mezisítný pás,
• shredder – rozrušovač zeminy.
Stacionárním zařízením je myšlena stávající venkovní manipulační plocha
k soustřeďování odpadů a certifikovaných a harmonizovaných výrobků
s diskontinuálním provozem mobilního třídícího zařízení.

Odůvodnění

Dne 5. 4. 2022 obdržel krajský úřad oznámení záměru spol. „EKO servis Zábřeh
s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh, IČ: 25896903“ zastoupené v řízení
na základě plné moci „Ing. Ladislavem Zvonkem, Vincencov 69, 798 04 Určice“
předkládané pod názvem „Zábřeh – Třídič odpadů PORTAFILL MR-5“, v k.ú. Zábřeh
na Moravě. Zpracovatelem oznámení je spol. „GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112,
627 00 Brno, IČ: 46344942“. Krajský úřad předložené oznámení posoudil
a konstatoval, že splňuje náležitosti dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle ustanovení § 7
cit. zákona a v souladu s ustanovením § 7 a přílohou č. 2 zákona provedl zjišťovací
řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu
zákona. Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č.j. KUOK 42760/2022
ze dne 19. 4. 2022 a rozeslal v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona informaci
o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným orgánům
a dotčeným územně samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k ní
dle ustanovení § 6 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Olomouckého
kraje, v informačním systému EIA a na úřední desce města Zábřeh, přičemž za den
zveřejnění je považováno zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce
kraje. Současně krajský úřad požádal město Zábřeh o zaslání písemného
vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední
desce.
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Dotčenými územně samosprávnými celky byly:
Olomoucký kraj - informaci zveřejnil na úřední desce dne 19. 4. 2022,
Město Zábřeh - informaci zveřejnilo na své úřední desce dne 22. 4. 2022
Dotčenými orgány byly:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Městský úřad Zábřeh, odbor životního prostředí,
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní
pracoviště Šumperk,
Česká inspekce životního prostření OI Olomouc.
Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Olomoucký kraj, vyjádření ze dne 2. 5. 2022, č.j.: KUOK 43938/2022, v němž
uvádí, že dle územně plánovací dokumentace Olomouckého kraje – Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací (dále jen ZÚR OK)
se záměr nachází v rekreačním krajinném celku RKC Zábřeh – západ, v rozvojové
oblasti nadmístního významu RO3 Šumperk – Zábřeh, v CHOPAV Kvartér řeky
Moravy, v zájmové oblasti ministerstva obrany, jižní část záměru zasahuje
do stanoveného záplavového území Q100. Pro zajištění ochrany životního prostředí je
v ZÚR OK v prioritách v oblasti nakládání s odpady v odst. 5.4.5.3. stanoveno:
„přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů.
Z nových zařízení podporovat zejména budování zařízení pro využívání biologicky
rozložitelných odpadů včetně kalů z ČOV (kompostáren, bioplynových stanic apod.),
zařízení pro třídění komunálních odpadů a zdrojů k energetickému využití odpadů,
které budou umisťovány v lokalitách pro tento účel vhodných. Stávající zařízení
intenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila zákonné požadavky a zajistila při
stávajícím trendu produkce odpadů dostatečnou kapacitu pro odstraňování odpadů.
Podporovat budování odpovídající infrastruktury nutné k zajištění efektivní překládky
a následné ekonomicky a environmentálně udržitelné přepravy zbytkového
směsného komunálního odpadu k jeho energetickému využití“. Současně je v odst.
5.4.5.4. uvedeno: „podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro
snižování energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné
eliminace negativních dopadů na ŽP a zdraví lidu“. Záměr není v rozporu se ZÚR
OK, ani se strategickým dokumentem – Strategií rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj nepožaduje tento záměr dále posuzovat
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní
pracoviště Šumperk, vyjádření ze dne 16. 5. 2022, č.j.:KHSOC/12741/2022/SU/HOK,
v němž uvádí, že nepožaduje další posuzování záměru s tím předpokladem, že v PD
pro územní řízení bude předložena aktualizovaná hluková studie zpracovaná
akustikem, která bude navazovat na zpracovatelku Mgr. R.Jurnečkovou a zohlední
všechny možné zdroje hluku z uvažovaného záměru s konkrétními návrhy
protihlukových opatření ve vztahu k nejbližší okolní obytné zástavbě. Protihluková
opatření musí být zakompletována v projektové dokumentaci s cílem dodržet platné
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hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním
prostoru staveb.
Vypořádání:
V projektové dokumentaci pro územní řízení bude oznamovatelem předložena
aktualizovaná hluková studie zpracovaná akustikem, která bude navazovat
na zpracovatelku Mgr. R. Jurnečkovou a zohlední všechny možné zdroje hluku
z uvažovaného záměru s konkrétními návrhy protihlukových opatření ve vztahu
k nejbližší okolní obytné zástavbě, tak jak zní požadavek KHS. Protihluková opatření
musí být zakompletována v projektové dokumentaci s cílem dodržet platné
hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním
prostoru staveb.
Městský úřad Zábřeh vyjádření ze dne 13. 5. 2022, č.j.: MUZB/24304/2022/OZP
v němž vodoprávní orgán uvádí, že veřejné zájmy, které jsou jím hájeny podle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dále pak uvádí, že záměr je
možné uskutečnit za těchto podmínek:
- Předmětný záměr je částečně umístěn v záplavovém území VVT Moravská Sázava
při Q100. Vzhledem k tomu podléhá záměr vydání souhlasu vodoprávního úřadu
dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Souhlas je vydáván formou závazného
stanoviska na základě žádosti investora stavby nebo jeho zplnomocněného
zástupce. K žádosti budou doloženy doklady dle § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně
stanoviska správce povodí i toku - obojí Povodí Moravy, s.p. Brno.
Městský úřad Zábřeh nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání:
Platná legislativa a povinnosti vyplývající z právních předpisů musí být dodržovány
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k charakteru
vyjádření bez připomínek.
Město Zábřeh, vyjádření ze dne 28. 4. 2022, č.j.: MUZB/19975/2022/ORUP v němž
uvádí, že je dostačující projednání záměru v následných správních řízeních a není
tedy nutné další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Česká inspekce životního prostření OI Olomouc, vyjádření ze dne 16. 5. 2022
č.j.: ČIŽP/48/2022/2449, v němž sděluje, že nepožaduje, aby byl záměr dále
posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.
Nad rámec vyjádření pouze upozorňuje na následující:
V kap. B.III.3 Odpady předloženého záměru je na straně 24 uvedeno, cit.:
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„…Výstupem bude buď upravený odpad v souladu s činností 3.4.0 nebo recyklát
vyrobený ze stavebních odpadů, který bude předáván k dalšímu využití v režimu
výrobků /činnost 5.10.2/. Nakládání s veškerými odpady vzniklými při užívání stavby
musí být prováděno v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí
vyhláškou 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady…“.
V případě, kdyby se jednalo o využití recyklátu ze stavebních odpadů v jiné lokalitě
než v místě jejich úpravy (vzniku), a mělo by se na něj pohlížet jako na vedlejší
produkt ve smyslu ust. § 8 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nebo by se mělo v
jeho případě jednat o ukončení odpadového režimu dle ust. § 9 téhož zákona, máme
za to, že by bylo nutné deklarovat splnění podmínek daných dikcí výše uvedených
ustanovení. V případě, že by stavební recyklát nesplňoval parametry vedlejšího
produktu a nejednalo by se ani o ukončení odpadového režimu a byl by použit např.
k zasypávání (využit pro účely rekultivace vytěžených oblastí nebo pro technické
účely při terénních úpravách), pak by musel splňovat obecné podmínky uvedené
v ust. § 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, tedy by
muselo být zpracováno i hodnocení rizika v dané lokalitě, pokud by tam byl využit
zasypáváním v jednom místě v množství větším než 1 000 tun.
Vypořádání:
Platná legislativa a povinnosti vyplývající z právních předpisů musí být dodržovány
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k charakteru
vyjádření bez připomínek.
Krajský úřad, ve svém vyjádření hájí zájmy ochrany životního prostředí,
v návaznosti na legislativu v oblasti životního prostředí, resp. jednotlivých složek
životního prostředí z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, nakládání
s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a lesního hospodářství.
Realizace záměru se dotýká zdrojů znečišťování ovzduší a sice se jedná
o stacionární zdroj (bodový), tedy stacionární zdroj znečišťování ovzduší
vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění
pozdějších předpisů (dále také zákon „o ochraně ovzduší“) „Mobilní zařízení k úpravě
stavebních odpadů“ uvedený pod kódem 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv
nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných
surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava),
výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava
stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované
kapacitě vyšší než 25 m3 za den.“ Provozovatel takového stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší má povinnost požádat orgán ochrany ovzduší krajského úřadu
o vydání povolení provozu dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně
ovzduší. Současně v souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší
je třeba doložit Odborný posudek, zpracovaný autorizovanou osobou podle
ustanovení § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, v souladu s přílohou
č. 13 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů. Součástí bude taktéž v souladu s ustanovením § 12
odst. 4 zákona o ochraně ovzduší a v souladu s požadavky dle přílohy č. 2 zákona
o ochraně ovzduší Provozní řád zpracovaný dle přílohy č. 12 vyhlášky MŽP
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
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některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, který bude obsahovat soubor technickoprovozních parametrů
a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně
opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního
stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší.
Součástí oznámení záměru byla i Příspěvková rozptylová studie „Zábřeh – Třídič
odpadů PORTAFILL MR-5“ datovaná únor 2022, zpracovaná autorizovanou osobou
Mgr. Danielou Fogašovou, oprávněnou na základě rozhodnutí MŽP č. j.:
4365/820/09KS. Rozptylová studie je s konstatováním, že provozem záměru dojde
k navýšení imisního zatížení lokality. Nejvyšší imisní příspěvky záměru byly
vypočteny v místě areálu záměru, v oblastech nejbližší obytné zástavby jsou
vypočtené příspěvky na výrazně nižší úrovni. Imisní příspěvky hodnocených
znečišťujících látek nejsou na takové úrovni, aby v oblasti nejbližší obytné zástavby
došlo v důsledku provozu záměru k překračování imisních limitů pro průměrné roční
koncentrace sledovaných znečišťujících látek, vyjma průměrných ročních koncentrací
BaP. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je v území překračován již
za stávajícího stavu, příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl
vypočten na úrovni nižší něž 1 % imisního limitu. Pro omezování emisí TZL do
ovzduší je rozptylovou studií doporučováno několik opatření, které zahrnují zejména
zkrápění materiálu při provozu třídící linky, zkrápění nebo zakrytování deponií
jemných frakcí při suchém a větrném počasí, zakrytování a očištění vozidel při
přepravě materiálu mimo areál záměru aj. Důsledným dodržováním protiprašných
opatření a provozní kázně lze vypočtené imisní příspěvky ze zdrojů znečišťování
ovzduší vznikajících při provozu záměru významným způsobem snížit.
Veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí se k oznámení záměru nevyjádřily.
Krajský úřad při zjišťovacím řízení, na základě podkladů a informací tímto zjišťoval,
zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo
a současně zda bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Předkládaný záměr pak hodnotil na základě kritérií uvedených v příloze
č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, a sice na základě
charakteristiky záměru, umístění záměru, charakteristiky předpokládaných vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví tedy kritéria, která charakterizují
na straně jedné vlastní záměr a příslušné zájmové území, na straně druhé z toho
vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria
dle přílohy č. III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. 6. 1985, ve znění pozdějších
směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní
prostředí. Při rozhodování pak krajský úřad vycházel z oznámení záměru a jeho
příloh (Vyjádření Městského úřadu Zábřeh, odboru rozvoje a územního plánování
ze dne 15. 11. 2021 č.j.: MUZB/55525/2021; Stanovisko orgánu ochrany přírody
krajského úřadu s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000
ze dne 3. 11. 2021 č.j.: KUOK 111828/2021; Hluková studie – zpracovatel
RNDr. Zuzana Flegrová, Ph.D., Bucek s.r.o., září 2021; Příspěvková rozptylová
studie – zpracovatel Mgr. Daniela Fogašová, Bucek s.r.o., únor 2022), kritérií
uvedených v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí
a z vyjádření doručených v rámci zjišťovacího řízení.
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Na základě výše uvedeného krajský úřad po provedeném zjišťovacím řízení rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, přičemž se řídil níže
uvedenými úvahami.
Záměrem je stacionární umístění mobilního hrubotřídiče s vlastním pohonem v rámci
provozovny, který je schopen produkovat širokou škálu výstupních produktů,
dle aktuálně používaných síťových ploch (např. jíl, zeminu, strusku, betonový recyklát
atd.). Roční projektovaná kapacita zařízení je 160 000 t. Třídič společnosti
EKO servis Zábřeh s.r.o. je umístěný ve středisku SEPAREX GPS na ulici Leštinská
2106/36 Zábřeh. V areálu se nachází sběrný dvůr. Stacionární umístění mobilního
hrubotřídiče bude tedy ve stávajícím zařízení k nakládání s odpady – provozovatel
EKO servis Zábřeh s.r.o. Pro záměr není zapotřebí terénních ani stavebních úprav.
Třídění materiálu nebo odpadů bude prováděno v místech soustředění odpadů
k třídění, a to především mimo zastavěné území, aby bylo zamezeno možnosti
obtěžování hlukem a
prachem. Zařízení je a bude provozováno tak,
aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a jeho okolí upravovanými
odpady. Záměr se nachází, dle územního plánu města Zábřeh – plochy výroby
a skladování (V) a je tedy v souladu s územním plánem města Zábřeh. Realizací
navrženého záměru nebudou dotčeny pozemky „ZPF“ ani „PUPFL“. Sběrný dvůr je
napojen na odběr pitné vody z veřejného vodovodu. Vliv na faunu a floru bude
minimální. Nedojde k dotčení památných stromů. Rovněž nedojde k ovlivnění druhů
a ekosystémů ani k záboru jejich stanovišť. Dopravně je areál napojen z komunikace
II/315 (ulice Leštinská). Navržený záměr se dotýká zdrojů znečišťování ovzduší
stacionární zdroj (bodový) vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší „Mobilní zařízení k úpravě stavebních odpadů“ uvedený pod kódem 5.11.
Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování
kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel,
bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene,
ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky
stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den.“ Dále pak
jde o plošné zdroje - prašnost v průběhu recyklačních prací a zdroje liniové (mobilní)
- provoz dopravních prostředků - v průběhu provozu zařízení. Zahájením provozu
třídiče odpadů se zvýší četnost dopravního zatížení v místě, zejména na ulici
Leštinská, po které se přijíždí do areálu. Předpokládaný nárůst příjezdů a odjezdů
po ulici Leštinská z důvodu využití služeb sběrného dvora se předpokládá
v průměrném množství 10 příjezdů a 10 odjezdů nákladních automobilů za den
a 2 příjezdy a 2 odjezdy osobních automobilů za den. V noci ani o víkendu nebude
záměr provozován. Doprava bude vedena v poměru 50 % na 50 % východním
a západním směrem. Součástí oznámení záměru byla i Příspěvková rozptylová
studie „Zábřeh – Třídič odpadů PORTAFILL MR-5“ datovaná únor 2022, zpracovaná
autorizovanou osobou Mgr. Danielou Fogašovou, oprávněnou na základě rozhodnutí
MŽP č. j.: 4365/820/09KS. Rozptylová studie je s konstatováním, že provozem
záměru dojde k navýšení imisního zatížení lokality. Nejvyšší imisní příspěvky záměru
byly vypočteny v místě areálu záměru, v oblastech nejbližší obytné zástavby jsou
vypočtené příspěvky na výrazně nižší úrovni. Imisní příspěvky hodnocených
znečišťujících látek nejsou na takové úrovni, aby v oblasti nejbližší obytné zástavby
došlo v důsledku provozu záměru k překračování imisních limitů pro průměrné roční
koncentrace sledovaných znečišťujících látek, vyjma průměrných ročních koncentrací
BaP. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je v území překračován již
za stávajícího stavu, příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl
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vypočten na úrovni nižší něž 1 % imisního limitu. Pro omezování emisí TZL
do ovzduší je rozptylovou studií doporučováno několik opatření, které zahrnují
zejména zkrápění materiálu při provozu třídící linky, zkrápění nebo zakrytování
deponií jemných frakcí při suchém a větrném počasí, zakrytování a očištění vozidel
při přepravě materiálu mimo areál záměru aj. Důsledným dodržováním protiprašných
opatření a provozní kázně lze vypočtené imisní příspěvky ze zdrojů znečišťování
ovzduší vznikajících při provozu záměru významným způsobem snížit. Ve stávajícím
areálu pro umístění záměru je provozován sběrný dvůr odpadů. Významné
stacionární zdroje hluku ze stávajícího provozu areálu se v lokalitě neuplatňují.
Případné stacionární zdroje v posuzované lokalitě se v celkové akustické situaci
akusticky neprojevují a zanikají v hluku pozadí. Stávající akustická situace v lokalitě
byla hodnocena na základě dat vlastního akustického měření. Měřením byla ověřena
hluková zátěž u nejbližšího venkovního chráněného prostoru staveb vůči
posuzovanému umístění záměru. Dále bylo využito sčítání intenzit dopravy (ŘSD,
2016) přepočtených pomocí TP225 (2018) k roku 2021. Zpracovaná a předložená
hluková studie je s konstatováním závěru, že limitní hodnoty ekvivalentních hladin
akustických tlaků v chráněném venkovním prostoru staveb ve vztahu ke stacionárním
zdrojům záměru budou po realizaci záměru dodržovány. Při splnění, v hlukové studii
uvedených předpokladů, nebude hluk při provozu záměru překračovat
v chráněných venkovních a vnitřních prostorech staveb hygienické limity hluku
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Provozování stacionárního zařízení
v uvedené lokalitě není takovým záměrem, který by s sebou nesl zásadní nebo
významné riziko vyplývající z používání látek nebo technologií za předpokladu
dodržování provozních podmínek. Riziko vzniku problémových situací lze spatřovat
především při nedodržování technologických parametrů zařízení a podmínek
schváleného provozního řádu. Možnost vzniku havárie s negativním dopadem
na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze
z hlediska provozu recyklačního střediska technickými opatřeními omezit
na minimum. Základním požadavkem na zabezpečení bezproblémového postupu
prací souvisejících s recyklací stavebního materiálu je stanovení charakteru
přijímaných odpadů. Problémy by mohly dále nastat při nesprávném nakládání
s odpady, při nedodržení protipožárních opatření, nebo při havárii vozidel.
Vyjmenovaná rizika lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními
opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních
řádů a pokynů výrobců technologických zařízení pro údržbu a provoz. Speciální
preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná.
Vzhledem k pozici areálu vůči obytné zástavbě je riziko ohrožení obyvatelstva velmi
nízké až zanedbatelné. Rizika ohrožení zdraví jsou soustředěna zejména
na zaměstnance areálu.

Na základě dokladovaných výsledků a závěrů provedených zjištění je možné
konstatovat, že nebyly prokázány žádné významné zhoršující vlivy působené
provozem záměru, které by byly příčinou ohrožení veřejného zdraví nebo
sledovaných složek životního prostředí. Obsah poskytnutých podkladů, údajů
i znalostí o dotčeném území byl dostačující pro posouzení vlivů v podrobnostech
vyžadovaných zjišťovacím řízením, zásadní nedostatky pro specifikaci možných
negativních vlivů nebyly zjištěny. Potenciálně nejvýznamnější vlivy z hlediska
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možného ohrožení veřejného zdraví (jako hluková zátěž a znečištění ovzduší) budou
mít vzhledem k technologii pouze místní dosah, zúžený na dotčené území stávajícího
areálu.

Na základě předloženého oznámení, zpracovaných a předložených „analýz“
a hodnocení záměru ve fázi provozu a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl,
že záměr „Třídič odpadů PORTAFILL MR-5“, k.ú. Zábřeh na Moravě nebude
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená
v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí
podáním u krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro
podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí
veřejnou vyhláškou. Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se považuje
za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce doručujícího správního
orgánu. Dotčená veřejnost doloží v odvolání splnění podmínek podle ustanovení § 3
písm. i) bodu 2 citovaného zákona. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Vojtěch Cvek
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá:

Ing. Simona Kladrobová
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Olomoucký kraj a město Zábřeh (jako dotčené územní samosprávné celky) krajský
úřad žádá ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba
zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí nejméně 15 dnů. Zároveň krajský úřad žádá město Zábřeh o písemné
vyrozumění o datu vyvěšení, a to v co nejkratším množném termínu (informaci
můžete zaslat také na adresu e-mail: s.kladrobova@olkraj.cz). Rozhodnutí – závěr
zjišťovacího řízení je zveřejněno na internetových stránkách Olomouckého kraje
www.olkraj.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách
www.cenia.cz/eia pod kódem OLK910.

Záznam o zveřejnění:

Vyvěšeno dne:…………………………

Sejmuto dne:……………………….

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla
současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení
§ 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis:……………………………………..
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Rozdělovník
Účastník řízení (oznamovatel):
 EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh - v zastoupení na
základě plné moci Ing. Ladislavem Zvonkem, Vincencov 69, 798 04 Určice

Dotčené územní samosprávné celky:
 Město Zábřeh
 Olomoucký kraj

Dotčené správní úřady
 Krajský
úřad
Olomouckého
kraje,
odbor
životního
prostředí
a zemědělství - zde
 Městský úřad Zábřeh, odbor správní, oddělení životního prostředí,
Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh (příloha v listinné podobě)
 Krajská
hygienická
stanice
Olomouckého
kraje
se
sídlem
v Olomouci, územní pracoviště Šumperk, Nemocniční 1852/53,
787 01 Šumperk
 ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Na vědomí
 MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
 MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická
65, 110 00 Praha 10
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