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                                                                                    KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 
 Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika 

  

Číslo jednací: KUJI 34892/2022 
Sp. zn.: OZPZ 439/2022 Ča 
Vyřizuje/telefon: Markéta Čadová/564602530 

 

Rozhodnutí   

 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU   

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ   

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon“) 

 

 

Identifikační údaje 

 

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: 

 

Recyklační dvůr Petráveč 

 

Bod 56, kategorie II  Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů 

s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok.  

 

Kapacita (rozsah) záměru:   Roční projektovaná kapacita zařízení – 10 000 t odpadů.                                                                                           

                                                Maximální okamžitá kapacita zařízení – 10 000 t odpadů, 

                                                                                                              - 10 000 t recyklátů. 

                                                 

Umístění záměru:    kraj: Kraj Vysočina 

      obec: Petráveč 

      k. ú.: Petráveč 

 

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 

též „správní řád“): 

BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., Karlova 169/88, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 25317873. 
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Zpracovatel oznámení: 

 

Ing. Jan Šafařík, Tábory 1498/17, 693 01 Hustopeče, IČ 03487989. 

                 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměrem investora je vybudování prostor pro potřeby dočasného skladování stavebních a 

demoličních odpadů z provozované stavební činnosti a dále kameniva, recyklátů (výrobků) a 

ostatních stavebních materiálů. V rámci záměru bude dle potřeby docházet k recyklaci 

nashromážděných stavebních odpadů pomocí smluvních mobilních recyklačních linek. 

Recyklační dvůr bude sloužit především pro vnitřní potřeby stavební organizace, nepředpokládá 

se s využitím pro jiné subjekty. 

V blízkém okolí záměru se v současné době nachází pouze západním směrem fotovoltaická 

elektrárna a východním směrem skládka odpadů. Jiné další záměry nejsou v současné době 

identifikovány. 

 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Zařízení je navržené v rámci nové provozovny, která bude oplocená s uzamykatelnou vstupní 

bránou. Areál je navržený v členění na plochu určenou pro skladování dovážených stavebních 

odpadů, plochu skladovacích kójí pro recykláty a kamenivo a ostatní skladovací a manipulační 

plochu. Součástí provozovny je váha a mobilní buňka, která bude využívaná jako kancelář, 

sociální zázemí, apod. 

Skladovací kóje jsou řešeny jako volné sklady bez střešní konstrukce o celkových půdorysných 

rozměrech 144 x 32,9 m, tj. o celkové zastavěné ploše cca 4 730 m2. V severozápadní části je 

navržena větší kóje o rozměrech 54 x 30 m a výšce cca 5 m pro uložení dovážených stavebních 

odpadů, plocha bude opticky členěna na 3 obdobné plochy o šířce 18 m. Dále zde bude dle 

potřeby umístěna mobilní recyklační linka (drtička a třídička), pomocí které bude ze stavebního 

odpadu vyráběný recyklát stavebních odpadů různých frakcí k dalšímu využití. Pro uložení 

recyklátu nebo dováženého kameniva bude sloužit 6 kójí o rozměrech 15 x 30 m (celkem 90 x 

30 m) a výšce cca 5 m. Z kójí bude recyklát nabíraný nakladačem a nákladními automobily bude 

odvážený na jednotlivé stavby dle potřeby. 

Manipulační a skladovací plocha bude navazovat na kóje směrem k vjezdové bráně, kde je 

navržena jako nepravidelná plocha o rozměrech 73,5 x 30 m a dále jako manipulační plocha 

kolem všech skladových prostor, celá tato plocha je o rozloze 4 801 m2. Povrch je navržený jako 

nezpevněný nestmelený povrch ze štěrkodrti s posypem krytu drceným kamenivem. 

Manipulační plocha kolem kójí bude využita pro manipulaci se stavebními odpady/recykláty a 

jako plocha určená pro provoz mobilní recyklační linky. 

V zařízení bude využívána technika – manipulátory pro manipulaci se stavebním odpadem a 

materiály, silniční váha, nárazově smluvní mobilní recyklační linky stavebních odpadů (drtič, 

třídič), zametací a skrápěcí zařízení, dopravní prostředky. 

Recyklační linka je určena k úpravě stavebních a demoličních odpadů, a to drcením a tříděním 

za vzniku recyklátu (výrobku) nebo pouze upraveného odpadu s požadovanou zrnitostí. Smluvní 

mobilní recyklační linka přijíždí k již nashromážděným odpadům. Je tvořena drtičem a třídičem. 

Vybraná místa na drtícím i třídícím stroji jsou osazena technologií skrápění. Vodní mlha je 
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rozprášena do prostoru pomocí trysek tak, aby jemný vodní aerosol na sebe nabaloval prachové 

částice. 

Stavební odpady budou do zařízení dováženy dopravními prostředky. Po přejímce a zvážení 

odpadu bude odpad z dopravního prostředku vyložený do určeného prostoru a v případě 

potřeby bude pomocí manipulační techniky či ručně upravený. Přijaté odpady do zařízení budou 

tříděny dle druhů odpadů. Při nashromáždění dostatečného množství odpadů budou tyto 

v prostoru recyklačního dvora předávány k recyklaci oprávněným osobám pomocí smluvních 

mobilních recyklačních linek, případně budou odváženy do dalších zpracovatelských zařízení. 

Osvětlení plochy areálu bude LED svítidly na stožárech, efektivní výška svítidla nad povrchem 

komunikace je 8 m. Objekty budou připojeny rozvodem nn z trafostanice v kabelové rýze o délce 

337 m a ukončen v pojistkové skříni na fasádě stěny.  

Terénní úpravy jsou navrhovány v rozsahu sejmutí ornice a provedení odkopávky pro založení 

stěn kójí z betonových prefabrikátů, vykopaná zemina bude použita na násypy v jihozápadní 

části pozemku. Plocha v pásu min. 10 m po hranici provozovny směrem k lesním pozemkům a 

další nezpevněné plochy nevyužité pro skladování a manipulaci budou zatravněny a současně 

využity jako zasakovací prvky dešťové vody. V rámci záměru je navrženo vybudování 

vyvýšeného protihlukového přírodního valu s výsadbou izolační a pohledové zeleně, a to 

především od jihozápadního po severozápadní okraj provozovny. 

 

               

Z hlediska předmětu posuzování se jedná o záměr uvedený v příloze č. 1 kategorii II, bodě 56 

zákona (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného 

limitu 2 500 t/rok). 

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 

může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným 

úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina 

(dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru, 

písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7 

odst. 6 zákona, že záměr 

 

„Recyklační dvůr Petráveč“ 

 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

 

Odůvodnění 

 

1. Odůvodnění  vydání  rozhodnutí  a  úvahy,  kterými  se  příslušný  úřad  řídil  při       

    hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu: 

 

Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah 

činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na 

jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Na základě informací uvedených v 

oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněných dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita 

zásahů do složek životního prostředí, i jejich rozsah, nebude významná.  
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I. Charakteristika záměru 

Záměrem je vybudování prostor pro potřeby dočasného skladování stavebních a demoličních 

odpadů z provozované stavební činnosti a dále kameniva, recyklátů (výrobků) a ostatních 

stavebních materiálů. V rámci záměru bude dle potřeby docházet k recyklaci nashromážděných 

stavebních odpadů pomocí smluvních mobilních recyklačních linek. 

Záměr je navržený plně mimo obytnou zástavbu. Příjezdová místní komunikace do provozovny 

je napojena na silnici II/602 stejným sjezdem jako do průmyslové zóny. Tato obslužná 

komunikace je v současné době určena především pro dopravu související se skládkou odpadů 

a vybraných objektů v nedaleké průmyslové zóně.  

Veškeré prostory, kde se bude manipulovat se závadnými látkami, budou vodohospodářsky 

zabezpečené. Při hranici provozovny je v pásu min. 10 m navržen zatravněný pás, dále bude 

vybudován přírodní vyvýšený protihlukový val s výsadbou izolační a pohledové zeleně. 

II. Umístění záměru 

Záměr je umístěn na pozemcích parc. č. 493/1 a 493/3 v k. ú. Petráveč, ve výrobní zóně 

Petráveč situované mezi průmyslovou zónou Jidášky na okraji Velkého Meziříčí a skládkou 

odpadů. Řešené pozemky jsou v současné době využívány pro zemědělskou činnost, z hlediska 

územního plánu se však jedná o plochy výroby a skladování – recyklace stavebních odpadů 

(plocha Vpx). 

 

Dle závazného stanoviska Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a územního 

rozvoje ze dne 8. 12. 2021, č. j. VÝST/75886/2021-nevrt/18340/2021, je záměr přípustný za 

podmínek uvedených v závazném stanovisku, které vycházejí z platné politiky územního 

rozvoje, územně plánovací dokumentace a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního 

plánování. 

 

Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 

lokalit nebo ptačí oblasti (NATURA 2000) byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a 

zemědělství ze dne 11. 2. 2022 pod č. j. KUJI 6392/2022 OŽPZ 135/2022. 

 

III.  Charakteristika  předpokládaných  vlivů  záměru  na  obyvatelstvo  a  životní  prostředí  

      včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu 

 

Vlivy na ovzduší a klima 

Za znečišťující látky vznikající při provozu záměru lze považovat především tuhé znečišťující 

látky. Při dodržování provozních předpisů se tyto emise budou pohybovat v minimálních 

hodnotách. Emise z provozu recyklační linky budou časově omezené na dobu několika hodin 

v roce. K liniovým zdrojům znečišťování ovzduší patří všechny dopravní prostředky, které se 

budou pohybovat po příjezdové cestě k areálu nebo v rámci vnitroareálových komunikací. 

Vzhledem k malému počtu příjezdu a odjezdu automobilů (průměrně 8 NA/den a 3 OA/den) se 

však nejedná o významný zdroj emisí. 

V zařízení budou při skladování a manipulaci se stavebním materiálem dodržovány 

technologické postupy k omezování emisí – jedná se především o pravidelný úklid ploch 

zametáním, kropení vodou, apod. Rychlost pohybu vozidel v areálu bude omezena tak, aby byla 
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zajištěna minimalizace prašnosti. Nákladní prostor dopravních prostředků expedujících 

zpracovaný prašný materiál bude před výjezdem z areálu zakryt (např. zaplachtován). 

Recyklační linky provozované v prostorách recyklačního dvora budou vybaveny technologiemi 

skrápění. 

 

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Veškeré dešťové vody budou povrchově zasakovány na propustných plochách pozemku. 

V provozovně není navržen žádný sklad látek závadných vodám. Menší provozní zásoby 

v kanystrech či menších sudech (oleje, maziva, nafta) budou umístěny ve vodohospodářsky 

zabezpečených prostorech (záchytné vany, apod.). 

 

Vlivy na půdu 

Záměrem dochází k dotčení výhradně půd bonitní třídy III. a V. Vrchní vrstva půdy (ornice) bude 

využita na okolních pozemcích, kde bude provedena výsadba zeleně. Záměrem nedojde 

k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. Dochází však k umístění záměru 

v ochranném pásmu ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesních pozemků. K záměru je již 

vydané příslušné závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, OŽP. 

 

Vlivy na krajinu 

V rámci záměru jsou navrženy nové objekty – kóje o výšce cca 5,5 m. Lokalita se nachází 

v údolí, je spádovaná směrem od města Velké Meziříčí směrem k „Vysokému mostu“, lze tedy 

předpokládat, že při pohledu z exponovaných míst nebude tato lokalita příliš viditelná. V rámci 

záměru je navržené vybudování vyvýšeného valu, který bude osázený zelení (stromy, keře), 

jenž bude tlumit narušení krajinného rázu. 

 

Vlivy na faunu a flóru 

Plochy záměru jsou v současné době využívány k zemědělským účelům (orná půda, zatravněná 

plocha). Na ploše záměru se nevyskytují žádné dřeviny, po okrajích záměru lze identifikovat 

výskyt pouze běžných plevelných druhů rostlin. Několik stromů a keřů se vyskytuje kolem 

příjezdové komunikace, v horní části zatravněného svahu (silničního náspu). Vzrostlé stromy 

však nebudou záměrem dotčeny. 

Záměr se nachází v ochranném pásmu ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesních pozemků. Dle 

již vydaného závazného stanoviska odboru ŽP Městského úřadu Velké Meziříčí je záměr 

přípustný za stanovených podmínek. Plocha v pásu min. 10 m po hranici provozovny směrem 

k lesním pozemkům (celý jihozápadní až východní okraj provozovny) a další nezpevněné plochy 

nevyužité pro skladování a manipulaci budou zatravněny. 

Místo záměru přímo nezasahuje do migračních oblastí zvířat, migračně významné území se 

však nachází v jeho nejbližším okolí (je součástí sousedních lesních pozemků). 

Na dotčenou plochu nejsou vázány žádné chráněné druhy rostlin nebo živočichů. Vzhledem 

k současnému využití území je předpokládán výskyt pouze běžných druhů rostlin a živočichů.  

 

Vlivy na hlukovou situaci 

Průběh stavebních úprav objektu bude představovat časově omezené a občasné zvýšení 

hlukové hladiny hluku v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace. Vzhledem 

k charakteru stavebních prací lze konstatovat, že nebude docházet k překračování povolených 

hodnot hluku u nejbližších obytných objektů.  
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Při provozu záměru bude hlavním zdrojem hluku mobilní drtička a třídička, dále nakladač a 

související nákladní automobilová doprava. Provozovna je od nejbližší obytné zástavby 

vzdálena více jak 850 m, místo je všemi směry odstíněné jinými objekty, izolační zelení, 

terénním převýšením, komunikací, apod. Záměr je umístěn na okraji ochranného pásma dálnice 

D1, kdy doprava na této komunikaci je mnohem významnějším zdrojem hluku. 

Součástí oznámení záměru je hluková studie (Ing. Berka, únor 2022), která na základě 

teoretického výpočtu hlukové zátěže z provozu nově navrhovaných zdrojů hluku uvádí, že na 

sledovaném stanovišti č. 1 v chráněném venkovním prostoru staveb nebylo prokázáno 

překročení hygienických limitů pro denní dobu.  

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek ani kulturní památky nebudou záměrem dotčeny.  

 

Vlivy spojené s produkcí odpadů 

Při výstavbě se předpokládá vznik odpadů stavebního rázu – beton, železo, cihly, plasty, sklo, 

atd. Po shromáždění ekonomicky optimálního množství těchto odpadů budou odváženy mimo 

provozovnu k dalšímu využití, resp. ke zneškodnění. 

Provozem záměru mohou vznikat odpady typu komunální odpad, upravený stavební odpad 

(beton, cihly, tašky a keramické výrobky, aj.), odpad související s provozem a údržbou zařízení 

(např. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, filtrační materiály, mazací 

oleje, atd.). Veškeré odpady budou tříděny a shromažďovány v určených vymezených 

prostorech.  

Výstupem po mobilní recyklaci stavebních odpadů budou především jednodruhové recykláty 

(výrobky), které budou určeny jako náhrada primárních zdrojů (kameniva). Jedná se především 

o betonový recyklát, cihelný a kameninový recyklát a recyklovanou zeminu. 

 

Vlivy v důsledku havárií 

Vzhledem k charakteru záměru a havarijním opatřením se nepředpokládá vznik havárií 

s vážnějšími dopady na životní prostředí. Ve fázi provozu mohou havárie teoreticky souviset 

s těmito situacemi: úniky závadných látek z provozu dopravní a manipulační techniky, požár. Při 

dodržování obecně závazných předpisů, provozních řádů a zodpovědným přístupem bude vznik 

havarijních situací výrazně minimalizován. 

 

2. Úkony před vydáním rozhodnutí  

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 7. 3. 2022 

oznámení záměru „Recyklační dvůr Petráveč“ podané Ing. Janem Šafaříkem, oprávněným 

zástupcem oznamovatele záměru, společnosti BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. Dopis o 

zahájení zjišťovacího řízení byl rozeslán dne 9. 3. 2022 pod č. j. KUJI 21671/2022 OZPZ 

439/2022 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA 

(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1109) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 

zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 14. 3. 2022 a Obce Petráveč 15. 3. 2022.  
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3.  Podklady pro rozhodnutí 

Oznámení zpracované v únoru 2022 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Janem Šafaříkem, Tábory 

1498/17, 693 01 Hustopeče, IČ 03487989. 

Vyjádření uvedená v bodu 4. 

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu   

zjišťovacího řízení   

 

 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření 

z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ze dne 11. 3. 2022, č. j. KUJI 

22858/2022 OZPZ 113/2021 Vopr, 

 

 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření 

z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ze dne 15. 3. 2022, č. j. KUJI 

23602/2022 OŽPZ 13/2021, 

 

 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření 

z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 8. 4. 2022, č. j. 

KUJI 32772/2022 OZPZ 135/2022, 

 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze 

dne 1. 4. 2022, č. j. ČIŽP/46/2022/1832, 

 

 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 4. 4. 

2022, č. j. KHSV/05759/2022/ZR/HOK/Pro. 

 

5.  Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství za úsek odpadového 

hospodářství uvádí, že záměrem je zařízení pro nakládání s odpady – sběr, skladování, úprava 

a využívání stavebních a demoličních odpadů – ve smyslu § 21 odst. 2 zákona o odpadech. 

K záměru nemá krajský úřad z hlediska tohoto zákona připomínek. Pouze upozorňuje, že 

zařízení k úpravě a využívání odpadů musí být také v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, tj. vydán souhlas příslušného stavebního úřadu 

(kolaudační rozhodnutí, změna užívání stavby pro daný účel). Podle § 21 odst. 2 zákona o 

odpadech lze dané zařízení provozovat pouze na základě povolení příslušného krajského úřadu, 

kterým je povoleno provozování zařízení k nakládání s odpady. 

Vypořádání: 

Vzato na vědomí. 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství z pohledu zákona o 

ochraně ovzduší uvádí, že za znečišťující látky vznikající při provozu recyklačního dvora lze 

považovat především tuhé znečišťující látky. V případě dodržování opatření k omezování emisí 

se nejedná o významné emise. Recyklační linka je dle zákona o ochraně ovzduší 

vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší zařazená dle přílohy 2 tohoto zákona pod kódem 
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5.11. Kamenolomy, povrchové doly... příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky 

stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den.  Tato recyklační linka 

musí mít vlastní povolení k provozu dle zákona o ochraně ovzduší. Recyklační dvůr je z hlediska 

zákona o ochraně ovzduší nevyjmenovaným zdrojem, a proto je příslušným úřadem pro 

stanovení podmínek provozu obec s rozšířenou působností. S realizací záměru Krajský úřad 

Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství souhlasí a nepožaduje jeho posouzení 

podle zákona. 

Vypořádání: 

Vzato na vědomí. 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska zákona o 

ochraně přírody a krajiny uvádí, že se dotčené území nachází v zemědělské a urbanizované 

krajině, záměr tak nebude mít význačný negativní dopad na biologicky významné hodnoty 

v území. V místě dotčeném záměrem není dle Nálezové databáze Agentury přírody a krajiny ČR 

evidován žádný zvláště chráněný druh. Avšak přítomnost ZCHD nelze zcela vyloučit, v případě 

jejich výskytu je třeba kontaktovat odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Kraje Vysočina. 

Vypořádání: 

Vzato na vědomí.  

 

Česká inspekce životního prostředí (dále též „inspekce“, „ČIŽP“) zaslala souhrnné vyjádření 

obsahující stanoviska těchto oddělení: 

 

Oddělení ochrany přírody uvádí, že celá posuzovaná lokalita je součástí regionálního 

biokoridoru (RBK 1402b) „Mostiště-Nesměř“, přičemž zásah do regionálního systému ÚSES je 

třeba řešit v součinnosti s Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným orgánem ve smyslu 

ust. § 77a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska ochrany 

krajinného rázu je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 

Sb. 

Dle inspekce jsou údaje uvedené v kapitole oznámení Fauna a flora nedostačující, tvrzení o 

nezjištění biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů v kapitole C.2.4 není 

podloženo údaji o termínu a rozsahu provedeného průzkumu, pokud byl průzkum proveden. 

S ohledem na keřové a stromové porosty při okraji zájmového území nelze vyloučit hnízdění 

ptáků vázaných na tyto porosty, ani výskyt bezobratlých, mezi kterými je rovněž řada zvláště 

chráněných druhů. Inspekce upozorňuje na povinnost investora stanovenou v § 67 odst. 1 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Na základě uvedeného inspekce požaduje další posuzování 

podle zákona. 

Vypořádání: 

Upozornění inspekce týkající se zásahu do regionálního systému ÚSES a ochrany krajinného 

rázu odkazují na legislativní ustanovení, která musí být respektována bez ohledu na proces 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

K připomínce inspekce ohledně biologického průzkumu a nedostatečného zhodnocení vlivu na 

faunu a flóru zaslal zpracovatel oznámení příslušnému úřadu dne 19. 4. 2022 vysvětlující 

komentář, ve kterém uvedl, že průzkumy lokality byly provedeny průběžně investorem, 

projektantem a zpracovatelem oznámení v období před podáním oznámení a přípravy 

projektové dokumentace. Podrobnější biologický průzkum oprávněnou osobou (biologem) nebyl 
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dosud proveden, neboť dle dostupných zdrojů, projednání s vybranými úřady (předběžná 

informace Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí; koordinované vyjádření 

Městského úřadu Velké Meziříčí) a vlastního šetření nebyl vyhodnocen jako nutný. Zpracovatel 

oznámení dále uvedl, že záměrem nebudou dotčeny vzrostlé stromy. Pokud však bude 

v průběhu stavby vyhodnocen jejich stav jako špatný, bude další postup projednán s příslušným 

odborem ochrany přírody a krajiny. Směrem k lesnímu porostu nedojde k žádnému stavebnímu 

zásahu (je zde vyčleněno ochranné pásmo lesa), z části orné půdy vznikne 10 m zatravněný 

pás. 

Vzhledem k umístění záměru na zemědělsky obhospodařované pozemky (orná půda a 

zatravněné pozemky) a vzhledem k uvedeným skutečnostem příslušný úřad nespatřuje 

neprovedení biologického průzkumu za natolik závažné, aby bylo nutné záměr posoudit v celém 

procesu dle zákona. Příslušný úřad vzal také v potaz vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, 

odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“), který je příslušný k výkonu 

působnosti ve zvláštní druhové ochraně. V tomto vyjádření KrÚ OŽPZ uvádí, že vzhledem 

k umístění dotčeného území v zemědělské a urbanizované krajině záměr nebude mít význačný 

negativní dopad na biologicky významné hodnoty v území. V Nálezové databázi Agentury 

ochrany přírody a krajiny není v dotčeném území evidován výskyt žádného zvláště chráněného 

druhu. Dle příslušného úřadu tedy nic nenasvědčuje skutečnosti, že by záměrem měly být 

z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny dotčeny biologicky cenné lokality. Přesto je 

případný (např. náhodný) výskyt zvláště chráněného druhu ošetřen požadavkem KrÚ OŽPZ, 

který stanoví, že v případě takového výskytu je třeba kontaktovat KrÚ OŽPZ ke konzultaci 

dalšího postupu a případnému řešení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

 

Oddělení integrovaných agend uvádí, že záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Nepožaduje pokračování v procesu EIA. 

Vypořádání: 

Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje na povinnost nahlášení provozu mobilního 

drtícího zařízení k využití odpadu na příslušné správní úřady dle ust. § 17 odst. 1 písm. g) 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Nepožaduje pokračování 

v procesu EIA. 

Vypořádání: 

Upozornění inspekce odkazuje na legislativní ustanovení, které musí být respektováno bez 

ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Oddělení ochrany lesa upozorňuje, že záměr bude zasahovat do vzdálenosti 50 m od okraje 

pozemku určeného k plnění funkce lesa. Dle textu oznámení je již vydané závazné stanovisko 

orgánu státní správy lesů řešící souhlas s dotčením pozemku určeného k plnění funkce lesa, 

včetně podmínek k realizaci záměru, které je nutné dodržovat. Inspekce nemá další připomínky 

a nepožaduje pokračování v procesu EIA. 

Vypořádání: 

Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

Oddělení ochrany ovzduší nemá k záměru připomínek, pouze upozorňuje na to, že využívané 

mobilní drtiče a třídiče v případě, že jejich projektovaný výkon bude přesahovat 25 m3 
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zpracovaných odpadů za den, budou vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným 

v příloze č. 2 zákona č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Jejich provoz podléhá předchozímu 

povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší, které vydává místně příslušný krajský úřad. 

Nositelem povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší, které souvisí s provozem 

takovýchto technologií, bude faktický provozovatel. To musí mít provozovatel recyklačního dvora 

na paměti v případě, že by si strojní vybavení recyklační linky zapůjčil bez obsluhy od jiného 

majitele. 

Vypořádání: 

Upozornění inspekce odkazuje na legislativní ustanovení, které musí být respektováno bez 

ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Oddělení ochrany vod nemá k záměru připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA. 

Vypořádání: 

Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že příspěvek dopravy 

spojený s provozem záměru ve vztahu k obytné zástavbě není významný. Dopravní zatížení 

bude takřka shodné s původním stavem a významně se neprojeví. Navrženým záměrem 

nevznikne žádný nový významný stacionární zdroj hluku. Po realizaci záměru nebude 

v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb docházet k překračování hygienických 

limitů hluku v denní době, což bude ověřeno kontrolním měřením hluku z provozu recyklačního 

dvora před uvedením záměru do trvalého provozu. 

KHS nepožaduje záměr projednat dle zákona. V následných stupních povolovacího procesu 

záměru, tedy v řízeních vedených dle stavebního zákona, bude KHS uplatňovat podmínku 

kontrolního měření hluku z provozu recyklačního dvora po realizaci záměru. V případě, že 

výsledky kontrolního měření hluku prokáží překračování hygienických limitů hluku, bude nutno 

ze strany investora (provozovatele) navrhnout a provést dodatečná účinná protihluková opatření. 

Vypořádání: 

Vzato na vědomí.  

 

Poučení o odvolání 
 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčená 

veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání 

k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru 

životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží 

dotčená veřejnost v odvolání. 

 

 

 

 

Ing. Markéta Čadová 

úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

 

V Jihlavě dne: 21. 4. 2022 
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Kraj Vysočina a Obec Petráveč se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu 

určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté o zaslání potvrzení o 

vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po 

stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a 

zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se 

písemnost považuje za doručenou. 

Datum vyvěšení:     Datum sejmutí: 

…………………     ………….......... 

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

  

 

 

Razítko:      Razítko: 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník  

 

Oznamovatel: 

 

Datovou schránkou  

 

1. Ing. Jan Šafařík, Tábory 1498/17, 693 01 Hustopeče 
    (oprávněný zástupce oznamovatele na základě plné moci) 
 

Dotčené územní samosprávné celky: 

 

2.  Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu  - zde 

 

Datovou schránkou        

      

3.  Obec Petráveč, Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí 

 

Dotčené orgány: 

 
4. Krajský úřad Kraje Vysočina - zde 
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Datovou schránkou 

 

5. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
 
6. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava 

 
7. Česká   inspekce  životního   prostředí,  OI   Havlíčkův   Brod,  Bělohradská  3304,  580  01  

    Havlíčkův Brod   

 

Na vědomí:  
 

Datovou schránkou 

 

8. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, Radnická 29/1, 594 13  
    Velké Meziříčí 

  
9. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

 


		2022-04-21T11:12:50+0000




