
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65 

V Praze dne 12. 6. 2014 

 Č. j. 36872/ENV/14 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 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“) 

Identifikační údaje: 

Název: Rekonstrukce objektů č. 10 a č. 11, Gesta Rynoltice 

Charakter záměru: Posuzovaným záměrem je změna v užívání stavby 

zrekonstruovaných objektů č. 10 a č. 11 v areálu 

společnosti Gesta Rynoltice. Předmětné objekty se 

nachází na pozemcích st. p. č. 440, 442 a 443  

a p. č. 1548/1 v k. ú. Rynoltice. Objekty se nalézají 

uvnitř uzavřeného areálu v okrajové části obce Rynoltice. 

Původně byly objekty využívány zejména pro skladování 

a garážování, a s tímto využitím bylo uvažováno  

i po předchozí rekonstrukci. Nyní bude pro skladování 

sloužit jen část objektu, v druhé části objektu bude 

umístěna technologie pro recyklaci plastů s celkovou 

kapacitou až 580 tun za měsíc. V rámci změny v užívání 

stavby dojde k stavebním úpravám s ohledem  

na požadavky nového výrobního, resp. recyklačního 

procesu. Rekonstruovaný objekt bude sloužit jako 

zázemí firmy, která se zabývá recyklací plastů. 

Dispozičně je objekt rozdělen do dvou částí, skladové  

a výrobní. Ve skladové části bude skladována  

jak výrobní surovina, kterou jsou odpadní plastové díly, 

tak výstupní surovina, kterou je recyklát, nebo plastové 

granule. Ve výrobní části budou umístěny  

dva pomaloběžné mlýny na plast a regranulační linka.  

S výrobním prostorem přímo souvisí prostor sociálního 

zázemí, kde je umístěna šatna, WC, sprcha, denní 

místnost a kancelář vedoucího směny. Realizací záměrů 

dojde k navýšení intenzity dopravy o 1 - 2  NA/den. 

Kapacita (rozsah) záměru: výrobní kapacita:  až 580 t recyklovaných plastů za měsíc  

 zásoba na skladě:  max. 50 t plastových odpadů 

   max. 50 t plastové drtě 
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Umístění:   kraj: Liberecký 

  obec:  Rynoltice 

  k.ú.:  Rynoltice  

Zahájení:  2014 

Ukončení:    2014 

Oznamovatel: Gesta a.s. Rynoltice  

 Rynoltice 149 

 463 55 Rynoltice 

Zpracovatel oznámení: Ing. Jiří Bednář (není držitel autorizace dle § 19 zákona) 

 Záměr „Rekonstrukce objektů č. 10 a č. 11, Gesta Rynoltice“ naplňuje dikci bodu  

7.1 (Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků 

na bázi eleastomerů s kapacitou nad 100 t/rok), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, jako změna 

záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona. 

  Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 

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

úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu 

státní správy V v Liberci. 

 Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčeného 

územního samosprávného celku, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení 

provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, 

že záměr 

„Rekonstrukce objektů č. 10 a č. 11, Gesta Rynoltice“ 

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

Podmínky závěru zjišťovacího řízení: 

 

Fáze přípravy stavby záměru: 

1. Terminologii dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství použitou 

v oznámení je nutno v dalších fázích projektové dokumentace opravit a důsledně 

používat.  

2. V dalších fázích přípravy záměru požádat Krajský úřad Libereckého kraje o závazné 

stanovisko dle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen  

„o ochraně ovzduší“) a k žádosti doložit přílohy nutné pro správné a úplné posouzení 

věci dle § 11 odst. 8 a 9 zákona o ochraně ovzduší. 

3. V dalších fázích přípravy záměru požádat Ministerstvo životního prostředí  

o stanovisko dle § 29 písm. l) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“) 

k zařazení technologie pod působnost tohoto zákona. 
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4. Zabezpečit objekty, ve kterých se bude nakládat se závadnými látkami (paliva, oleje  

a ostatní provozní kapaliny pro automobily a stavební mechanismy) proti jejich 

únikům do okolí. 

5. Zabezpečit prostory určené pro shromažďování nebezpečných odpadů proti únikům 

závadných látek. 

6. Před zahájením stavebních prací vypracovat havarijní plán pro období výstavby  

a předložit jej ke schválení vodoprávnímu úřadu.  

7. Požádat Magistrát města Liberec o odnětí příslušných parcel ze zemědělského půdního 

fondu. 

8. Požádat Krajský úřad Libereckého kraje o stanovisko z hlediska ochrany ovzduší. 

9. Zpracovat povodňový plán a havarijní plán pro případ úniku látek škodlivých vodám.  

Fáze výstavby: 

10. Omezit hluk a emise ze staveniště zařazením vhodných organizačních opatření. 

Snižovat prašnost skrápěním a zásoby sypkých materiálů omezit na nezbytné 

minimum. Časově omezit hlučné práce a stavební práce spojené s návozem stavebního  

a technologického materiálu na dobu max. od 7 do 22 hod., vypínat motory strojů  

při nečinnosti a pravidelně kontrolovat technický stav strojů a mechanizace. 

11. Zajistit, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování stavebních materiálů a odpadů 

byl v souladu se stávajícími právními předpisy tak, aby nemohlo docházet k úniku 

závadných látek do okolního prostředí. 

12. Zajistit prostor pro skladování odpadů vzniklých v průběhu výstavby, odstraňování 

těchto odpadů bude provádět oprávněná firma. O odpadech vznikajících v průběhu 

stavby vést evidence. Ke kolaudačnímu řízení předložit doklady o specifikaci druhů  

a množství těchto odpadů a doložit způsob jejich odstranění. 

13. Zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů, při úniku ropných látek  

do okolního prostředí, ihned kontaminovanou zeminu odtěžit a uložit do nepropustné 

nádoby, u malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vhodným 

sorbentem. 

14. U stacionárních strojů instalovat olejovou vanu pro záchyt případných úniků 

nebezpečných látek. 

15. Nebezpečné odpady ukládat pouze na vybraných a označených místech v souladu 

s právními předpisy na úseku ochrany vod a odpadového hospodářství, odpadní 

zářivky odevzdávat ke zpětnému odběru. 

16. Provádět pravidelné kontroly technického stavu strojů a mechanizace. 

17. V případě jakýchkoli zemních prací zasahujících do terénu, ohlásit záměr 

Archeologickému ústavu Akademie věd české republiky v Praze. 

18. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v areálu Sorting, udržovat v dobrém 

technickém stavu a kontrolovat je z hlediska možných úkapů ropných látek. 
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19. Při zimní údržbě parkoviště, vnitroareálových komunikací a zpěněných ploch 

nepoužívat chemické látky. 

20. Bezpečnost provozu v areálu zajistit vhodným dopravním značením. 

 

Fáze provozu 

21. Po realizaci záměru a zahájení provozu změřit hladinu hluku u nejbližší obytné 

zástavby a v případě zjištění nadlimitní zátěže z provozu dodatečně realizovat 

protihluková opatření. 

22. Před zahájením užívání stavby zpracovat provozní, manipulační a havarijní plány,  

tyto předložit ke schválení Magistrátu města Liberec a seznámit s nimi zaměstnance 

provozu. 

23. Plastový odpad přijímat pouze v rozsahu stanoveném v souhlasu k provozu vydaného 

Krajským úřadem Libereckého kraje. 

24. Vzniklé odpady předávat pouze oprávněné osobě. 

25. Vzniklé odpady přednostně materiálově nebo energeticky využívat. 

26. Směsný komunální odpad předávat k odstranění po vytřídění využitelných složek.  

27. O vzniku a způsobu nakládání s odpady vést evidenci dle vyhlášky MŽP  

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

28. Provoz nesmí obtěžovat okolní zástavbu zápachem, opatření proti obtěžování 

zápachem budou uvedena v provozním řádu zařízení. 

29. V případě stížností na obtěžování zápachem řešit s příslušným úřadem účinná opatření 

k eliminaci pachových látek. 

Odůvodnění:  

 Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující 

subjekty: 

- Liberecký kraj; 

- Krajský úřad libereckého kraje, ředitel; 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí; 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci; 

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec; 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ; 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů; 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší.  

Shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení záměru: 

Liberecký kraj ze dne 2. 5. 2014 

Neuplatňuje žádné připomínky a nepožaduje posuzování v celém rozsahu zákona. 

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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Krajský úřad Libereckého kraje, ředitel, ze dne 2. 5. 2014 

Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že na několika místech předloženého oznámení  

je uvedeno, že v objektu nejsou žádné zdroje znečišťování ovzduší a vliv na ovzduší se oproti 

stávajícímu stavu nezmění, k negativnímu vlivu dojde jen v období výstavby. Předmětná 

technologie – linka na recyklaci plastů tak, jak je v předloženém záměru uvedena,  

je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, který je uveden v příloze  

č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, pod kódem 6.5. Výroba a zpracování ostatních syntetických 

polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde. Žadatel musí  

v rámci příslušného územního, případně stavebního řízení doložit příslušnému stavebnímu 

úřadu závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší k umístění a ke stavbě tohoto zdroje  

dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší. O vydání tohoto 

závazného stanoviska je nutno předem požádat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství a k žádosti doložit přílohy nutné pro správné a úplné 

posouzení věci, a k žádosti doložit odborný posudek. Tyto materiály zpracovat autorizovanou 

osobou ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. d) a e) zákona o ochraně ovzduší. Doložení 

těchto materiálů vyplývá z ustanovení § 11 odst. 8 a 9 zákona o ochraně ovzduší a zpracování 

rozptylové studie pro tento zdroj vyplývá i z přílohy č. 2 k tomuto zákonu. 

Z hlediska územního plánování a stavebního řádu upozorňuje na skutečnost, že záměr 

se nachází v území dotčeném koridorem vymezeným v Zásadách územního rozvoje 

Libereckého kraje, a to konkrétně koridorem D33: úsek Rynoltice – Česká Lípa, optimalizace 

jednokolejné trati, elektrizace. Soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací bude 

nicméně řešen ve správních řízeních dle stavebního zákona, z toho důvodu nemá  

k předloženému záměru žádné připomínky a nepokládá za nutné posuzovat vlivy záměru  

na životní prostředí. 

Uplatňuje výše uvedené připomínky a posouzení v celém rozsahu nepožaduje.  

Připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, ze dne 2. 5. 2014 

 Z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského a půdního fondu, 

z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a nakládání s odpady nepožaduje posouzení 

podle zákona. 

 Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že příslušným úřadem k vyjádření z hlediska 

ochrany ovzduší je podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci ve smyslu 

zákona o ochraně ovzduší, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství. 

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 24. 4. 2014 

Nenavrhuje posuzovat záměr podle zákona. Pouze konstatuje, že při provozu záměru  

v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, a při dodržování opatření uvedených v kapitole 6. „Ochranná, 

kompenzační a zmírňující opatření“ bude považovat záměr z hlediska hodnocení zdravotního 

rizika expozice populace hlukem za přijatelný.  

Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec ze dne 18. 4. 2014 

 Z hlediska odpadového hospodářství nemá připomínky. 

 Z hlediska ochrany vod nemá připomínky, pouze upozorňuje na povinnost před 

zahájením nového recyklačního procesu předložit návrh havarijního plánu ke schválení 

příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

 Z hlediska ochrany ovzduší nejsou připomínky, pouze upozorňuje, že předmětná 

technologie je vyjmenovaným stacionárním zdrojem dle kódu 6.5 přílohy č. 2 k zákonu  

o ochraně ovzduší. Upozorňuje, že bude nutno požádat krajský úřad o příslušná závazná 

stanoviska a povolení provozu. Dále připomíná technické podmínky provozu v bodě  

5.1.4 části II, přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

 Připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení  

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence, oddělení IPPC a IRZ, ze dne 30. 4. 2014 

 Z hlediska zákona o integrované prevenci nelze jednoznačně konstatovat, zda záměr 

spadá nebo nespadá do působnosti zákona o integrované prevenci. V dalších krocích před 

realizací záměru by měl provozovatel požádat dle § 29 písm. l) tohoto zákona o stanovisko 

k zařazování činností do působnosti tohoto zákona Ministerstvo životního prostředí. 

 Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.  

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, ze dne 15. 4. 2014 

 Upozorňuje na možnost naplnění definice pojmu odpad dle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u vstupní 

suroviny. Dále upozorňuje na nesprávný pojem „zneškodnění“, který se v současné legislativě 

nevyskytuje, a také na to, že odpadní zářivky podléhají zpětnému odběru a neměly by být 

vedeny v evidenci odpadů. Upozorňuje na všechny povinnosti vyplývající ze zákona  

o odpadech a ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.  

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 2. 5. 2014 

 Upozorňuje, že záměr je zařaditelný jako zdroj znečišťování ovzduší pod bod  

6.5 přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Upozorňuje na dodržování všech podmínek 

vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší, např. § 17 povinnosti provozovatele stacionárního 

zdroje a dále na dodržování specifických emisních limitů stanovených v příloze č. 8 vyhlášky 

MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (bod 5.1.4.) a technických 

podmínkách provozu. Emisní limity zde určené se vztahují na případy uvedené  

ve vysvětlivkách k tomuto bodu. Dále platí, že krajský úřad může v povolení parovozu 

stanovit další emisní limity a podmínky provozu. Konstatuje, že lze předpokládat, že za 

vyšších teplot bude docházet k emisím těkavých organických látek a tuhých znečištěných 

látek, i když budou tyto emise zanedbatelné, musí být dodržovány povinnosti vyplývající ze 
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zákona o ochraně ovzduší, záměr považuje při dodržování těchto povinností za 

akceptovatelný a nepožaduje posuzování v celém rozsahu zákona.  

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku 

předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad  

k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle 

zákona. Relevantní připomínky, požadavky a podmínky byly zahrnuty do podmínek závěru 

zjišťovacího řízení. V žádném z obdržených vyjádření není vysloven nesouhlas s realizací 

záměru. 

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici 

v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury 

životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 

(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV5059, v sekci závěr zjišťovacího řízení. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů,  

ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím 

vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav HONOVÁ, v.r. 
    ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence 

(otisk úředního razítka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
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