KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 102720/2020
Sp. zn.: OZPZ 1857/2020
Vyřizuje/telefon: Michal Fryš/564602504

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 o EIA“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Terénní úpravy areálu „Na Šimpachu“ II. etapa (využití odpadů na povrchu terénu)
Bod 56, kategorie II

Zařízení k odstraňování nebo využívání
s kapacitou od stanoveného limitu 2500 t/rok

ostatních

odpadů

Kapacita (rozsah) záměru:
Roční projektovaná kapacita zařízení
5 300 t
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení 0 t
Projektovaná denní kapacita zařízení
500 t
Maximální okamžitá kapacita zařízení
5 300 t
Celková projektovaná kapacita zařízení
3 200 m3, 5300 t
Volná kapacita zařízení
3 200 m3, 5 300 t
Plánovaná kapacita zařízení
3 200 m3, 5 300 t
Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Cetoraz, Pacov
k. ú.: Cetoraz, Pacov

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
Pacovská lesní s.r.o., IČO 28132017, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Zahájení
Dokončení

září 2020
prosinec 2025

Zpracovatel oznámení:
Ing. Kateřina Průšová, Zhoř 7, 395 01 Pacov (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona o EIA)
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem oznamovatele je rozšířit stávající areál bývalého muničního skladu, jehož plochy
využívají různé subjekty. Vstup a digitální mostní váhu využívají Pacovská lesní s.r.o. a firma
Lesotech s.r.o. V současné době firma Lesotech s.r.o. na vyhrazených plochách provozuje
budovu skladu, kompostárnu a nakládá se stavebními odpady. Přidělené prostory firmě
Lesotech s.r.o. již nepostačují (rozšíření si vyžádá terénní úpravy v dosud nevyužívané části
areálu). Kumulace s jinými záměry je nepravděpodobná. Zařízení na sběr a výkup stavebních
odpadů bude převážným dodavatelem výrobku na provedení rekultivace (recyklace v mobilním
zařízení). Plocha, která vznikne terénními úpravami bude využita převážně jako prostor pro
shromažďování odpadů kategorie „O“, a to inertních odpadů. Dále jako dočasná deponie
kompostu, jako hnojiva a případně k rozšíření stávající kompostárny.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Pro vytvoření terénních úprav na lokalitě bude třeba cca 3200 m 3 výkopových zemin a
demoličních odpadů. Budou odstraněny zbytky skladu výbušnin, rozhrnuty zemní valy a
vytvořen prostor pro úpravu výškových úrovní. Maximální projektovaná mocnost navážek
dosahuje cca 13 m, a to v místě budovy. Výškový rozdíl mezi horní a spodní úrovní terénní
úpravy činí 17 m. Materiál bude navážen nákladními automobily a hutněn pojezdy automobilů,
přivážejících odpady a dozoru, provádějícího průběžné vyrovnávání terénu. Podélný a příčný
sklon konečného povrchu tělesa násypu je 1:1,500, kdy v příčném sklonu bude násyp
vyspádován od středu k okrajům, v podélném směru k jihovýchodu. Navázání na stávající terén
je projektováno závěrným svahem o sklonu 1:1,5. K terénním úpravám mají být použity
výkopové zeminy a stavební a demoliční odpady ze staveb upravené převážně na frakci 0-150
mm, max. 300 mm. Pro dokončení terénních úprav na lokalitě bude třeba cca 3 200 m3
materiálů, tj. cca 5 300 t. Potřebný objem využívaných odpadů bude získán především
z externích zdrojů. Využitelný objem je dán objemem násypů ponížený o výkopek v dané ploše
(urovnání terénu).
Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA se jedná o záměr uvedený v příloze č. 1, bodě 56,
kategorii II zákona o EIA (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu 2 500 t/rok).
V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona o
EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona o EIA
Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených
v oznámení záměru, vyjádřeních k oznámení a kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA
rozhoduje dle § 7 odst. 6 zákona o EIA, že záměr
„ Terénní úpravy areálu Na Šimpachu II. etapa (využití odpadů na povrchu terénu) “
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona o EIA

Čís. jednací: KUJI 102720/2020 OZPZ 1857/2020
Číslo stránky: 2

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou významné s ohledem na
charakter záměru a jeho lokalizaci v území. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a
veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj.
nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Na základě oznámení a vyjádření
k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude
významná. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba
je v dalším procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Terénní úpravy umožní využití části bývalého areálu muničního skladu, kde je již zařízení pro
využívání odpadů provozováno. V rámci terénních úprav budou využity výkopové zeminy, které
jsou odpadem a upravené stavební a demoliční odpady. Celkově bude úprava zaujímat plochu
4 300 m2. Navrhovaná kapacita zařízení je 5 300 t/rok, 3200 m3. V lokalitě bude provozováno
zařízení pro nakládání s odpady – využívání odpadů ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Jedná se o zařízení k využívání odpadů způsobem R11 ve smyslu přílohy č. 3 zákona o
odpadech. Příjezd do prostoru zařízení je pouze ze silnice Pacov – Eš, po veřejné účelové
komunikaci k areálu. Provoz zařízení si nevyžádá budování nových komunikací. Odhadované
max. množství využívaných odpadů 5300 t/rok bude zajištěno cca 530 nákladními automobily.
Doprava bude nepravidelná (v závislosti na aktuálním množství vhodných materiálů ve svozové
oblasti) a bude probíhat pouze v denní době. Provozem zařízení nebudou vznikat technologické
odpadní vody, srážkové vody budou zasakovány volně do terénu. Při provozu zařízení lze
předpokládat vznik odpadů rostlinných pletiv (v areálu se nachází kompostárna, kde budou tyto
odpady z vegetace zpracovány). Vlastní provoz zařízení nevykazuje znaky záměru, který by
představoval riziko pro životní prostředí a zdraví obyvatel v důsledku používání závadných látek
nebo potenciálně rizikových technologií. K úniku pohonných mot, provozních kapalin může dojít
při provozu mechanizačních a dopravních prostředků (toto riziko lze minimalizovat udržováním
prostředků v dobrém technickém stavu a dodržováním organizačních opatření).
II. Umístění záměru
Záměr se nachází v areálu bývalého muničního skladu v lesním komplexu jihozápadně od
Pacova na pozemcích p.č. 1095/79, p.č. 1095/40, p.č. st. 356 v k.ú. Cetoraz a na pozemcích
p.č. 2489/13, p.č. 2489/14 v k.ú. Pacov.
Dle údajů Českého statistického úřadu má Obec Cetoraz katastrální výměru 1204 ha, počet
obyvatel 295, město Pacov katastrální výměru 3586 ha, počet obyvatel 4823. Po provedeném
přepočtu na plochu 1 km2 byla zjištěna hustota zalidnění 24 a 134 obyvatel/km2. Dle údajů
Českého statistického úřadu je tato hustota nad průměrnou hustotou zalidnění v ČR, která je
133 obyvatel/km2. V případě katastrálního území Pacov se jedná o území hustě zalidněné.
Dle vyjádření příslušného úřadu územního plánování je záměr v souladu s Územním plánem
Cetoraz, který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2018 a Územním plánem Pacov, který nabyl účinnosti
dne 4. 11. 2019 (vyjádření vydané Městským úřadem Pacov, odbor výstavby ze dne 30. 6. 2020,
čj. MP/08365/2020/Výst/St).
Významný vliv záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
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v platném znění, vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina vydaným dne 15. 7.
2020, čj. KUJI 66857/2020 OŽPZ 1112/2020.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci lze vyloučit potenciálně významné vlivy
přesahující státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu o EIA
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
V průběhu terénních úprav lze očekávat zvýšenou prašnost a hlučnost. Vzhledem vzdálenosti
nejbližších obývaných domů (cca 2,5 km), vyjma hájovny Na Propadě (vzdálené cca 800 m) lze
vyloučit negativní vliv hluku a emisí na obyvatelstvo. Lze předpokládat, že u nejbližších
chráněných prostorů nebude docházet k obtěžování hlukem. Vlivy na obyvatelstvo nebudou
významné.
Vlivy na ovzduší a klima
Provozem zařízení dojde ke krátkodobému lokálnímu nárůstu imisní zátěže v nejbližším okolí
lokality a příjezdové trasy. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach a spaliny z pohonných
hmot dopravních prostředků. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších chráněných prostorů je toto
navýšení nevýznamné. Záměr neovlivní kvalitu ovzduší v okolních obcích. S ohledem na
velikost a způsob rekultivace upraveného povrchu terénu nebudou ovlivněny klimatické
charakteristiky zájmového území ani při provozu zařízení ani po jeho ukončení.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Nejbližším hlukově chráněným prostorem je individuální obytná zástavba v Pacově ve
vzdálenosti cca 2,5 km od okraje zařízení. Vzhledem k tomu, že při provozu celého areálu –
kompostárna, shromažďování stavebních sutí (Pacovská lesní s.r.o. + Lesotech s.r.o.)
nedochází k nadměrné hlukové zátěži lze předpokládat, že provoz zařízení nebude své okolí
hlukem obtěžovat. Terénní úpravy budou zdrojem vibrací (bez vlivu na 2,5 km vzdálenou
nejbližší chráněnou zástavbu).
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Nejbližší vodní tok – bezejmenný přítok Kejtovského potoka se nachází cca 200 m od parcel
určených k terénním úpravám. V zájmovém území nejsou vybudována zařízení pro jímání
podzemní vody. Záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti (zájmové území je
odvodňováno povrchovým odtokem po terénu bez vyvinuté vodoteče). Vlivy na povrchové a
podzemní vody nebudou významné.
Vlivy na půdu
Pozemky dotčené záměrem jsou vedeny jako ostatní plocha. Realizace záměru si nevyžádá
zábor zemědělského půdního fondu. Nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vlivy na půdu budou nevýznamné.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Dobývací prostor, chráněné ložiskové území se na staveništi nenachází. Plocha byla v minulosti
několikrát upravena (byly převrstveny půdní horizonty). Nedocházelo zde k těžbě surovin. Vlivy
lze hodnotit jako nevýznamné.
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, biologickou rozmanitost
Převážná část plochy je porostlá dřevinami – spodní část svahu vzrostlým lesem (smrk,
borovice, bříza), horní část tvoří mladé lesní výsadby a nálety. Záměr si vyžádá odstranění
poměrné velký zásah do zeleně (cca 1000 m2 vysázené zeleně, 2 200 m2 náletové zeleně).
Jedná se o zeleň, která má vzhledem k druhovému složení a zdravotnímu stavu nízkou
ekologickou hodnotu. V řešeném území byl zjištěn výskyt zejména vegetace antropogenně
ovlivněných ploch, kulturního travinného porostu s keřovou vegetací. Nebyl zjištěn výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin (jedná se o antropogenní stanoviště, kde se kromě běžných druhů
vyskytují druhy ruderální, pionýrské, invazní). Nejedná se o území biologicky rozmanité. Pro
živočichy nebude realizace záměru představovat ohrožení populací (v bezprostředním okolí se
nacházejí obdobné lesní porosty). Posuzovaný záměr nezasahuje do zvláště chráněného
území, přírodního parku, skladebných prvků územního systému ekologické stability. V blízkosti
se nachází les (významný krajinný prvek), do kterého však záměr nezasahuje. Vlivy na flóru a
faunu budou lokálního charakteru, vlivy nebudou významné.
Vlivy na krajinu
Staveniště, kde je zařízení pro využívání ostatních odpadů již provozováno (nově dojde k úpravě
ploch) se nachází v rozsáhlém lesním komplexu a je pohledově uzavřené. V dálkových
pohledech se neuplatňuje. Vliv na krajinu nebude významný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr si vyžádá odstranění zbytků skladu výbušnin. V místě záměru se nenacházejí památkově
chráněné objekty ani do něj nezasahují památkově chráněná území. Výskyt archeologických
nálezů je vzhledem k dosavadnímu způsobu využití území a morfologii terénu v prostoru
zařízení nepravděpodobný. Tyto vlivy lze hodnotit jako nevýznamné.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 9. 9. 2020
oznámení záměru „Terénní úpravy areálu Na Šimpachu II. etapa (využití odpadů na povrchu
terénu“ od oznamovatele (Pacovská lesní s.r.o., Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO
28132017). Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 14. 9.
2020 pod čj. KUJI 87331/2020 OZPZ 1857/2020. Oznámení bylo zveřejněno na internetu
v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1030) a informace o
něm byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA dne 17. 9. 2020 na úředních deskách: Kraje
Vysočina, Města Pacov, Obce Cetoraz.
3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v srpnu 2020 dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA Ing. Kateřinou Průšovou.
Vyjádření uvedená v bodu 4.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření k oznámení příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství vydal vyjádření dne 15.
10. 2020, čj. KUJI 100469/2020 z hlediska odpadového hospodářství
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství vydal vyjádření dne 15.
10. 2020, čj. KUJI 100317/2020 z hlediska ochrany přírody

Čís. jednací: KUJI 102720/2020 OZPZ 1857/2020
Číslo stránky: 5

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče vydal sdělení dne 7. 10. 2020,
čj. MP/11266/2020/Pe
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření dne 5. 10. 2020,
čj. KHSV/20660/2020/ZR/HOK/Pro
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala vyjádření dne 7.
10. 2020, čj. ČIŽP/46/2020/5539
Povodí Vltavy, s.p. ze dne 22. 9. 2020, zn. PVL-64716/2020/240-Gá
Veřejnost, dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.
5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství vydal vyjádření, v němž
z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech uvedl, že k předloženému oznámení EIA nemá
připomínek a nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství vydal vyjádření, v němž
z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny uvedl, že nepožaduje další
posouzení záměru dle zákona o EIA. Za předpokladu dodržení navržených opatření
k minimalizaci vlivu záměru na životní prostředí očekává, že vliv záměru, na krajským úřadem
chráněné zájmy, bude akceptovatelný (odstranění vegetace, kácení dřevin a zahájení zemních
prací provádět mimo vegetační období v IX-X kalendářního roku, zabránit šíření invazních a
nepůvodních druhů rostlin v místě staveniště a v případě výskytu těchto druhů provést jejich
eliminaci).
Vypořádání:
Vyjádření neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona o EIA. Pokud tedy není
uplatněn požadavek na další posuzování, se kterým by se příslušný úřad ztotožnil, nelze
v závěru zjišťovacího řízení, vydávaném formou rozhodnutí, ukládat žádné podmínky. O
opatřeních, která uvedl orgán ochrany přírody je oznamovatel touto formou informován.
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče sdělil, že nemá k výše
uvedené akci připomínek a nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona o EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, že nepožaduje záměr
projednat dle zákona o EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod na základě stanovisek
oddělení ochrany přírody, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení
ochrany ovzduší, oddělení ochrany lesa uvedla, že nemá k předloženému oznámení záměru
připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona o EIA. Ve stanovisku oddělení
odpadového hospodářství je upozorněno na nepřesnost textu na str. 7 oznámení (podle § 12
nelze na povrchu terénu využívat žádné odpady uvedené v příloze č. 5. Bod B této přílohy řeší
odpady, které lze ukládat na skládky jen za určitých podmínek, v daném případě však bude
provozováno zařízení k využívání odpadů.
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Vypořádání:
Inspekce nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA. Upozornění se
vztahuje k dodržování platné legislativy, zejména zákona č. 185/2001 Sb., vyhl.č. 294/2005 Sb,
383/2001 Sb.
Povodí Vltavy, s.p. jako správce povodí uvedl, že nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat
dle zákona o EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA odvolání k Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.
V Jihlavě dne: 23. 10. 2020

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Kraj Vysočina, Město Pacov, Obec Cetoraz se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na
místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem o EIA (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:
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Rozdělovník
Účastník řízení (oznamovatel)
Datovou schránkou
1. Pacovská lesní s.r.o., Náměstí Svobody 320, 395 01 PACOV
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde
Datovou schránkou
3. Město Pacov, 395 01 PACOV
4. Obec Cetoraz, 394 11 CETORAZ
Dotčené orgány:
5. Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
Datovou schránkou
6. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
7. Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, Náměstí Svobody 1,
395 01 PACOV
8. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
Na vědomí :
Datovou schránkou
9. Městský úřad Pacov, odbor výstavby, Náměstí Svobody 1, 395 01 PACOV
10.Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 22 PRAHA

Fryš Michal Mgr.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
23.10.2020 10:31:30
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