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Praha dne 9.3.2023 
Č. j.: MZP/2023/500/500
Sp. zn.: ZN/MZP/2022/500/324 
Vyřizuje: Ing. Lucie Eichlerová 
Tel.: 267 123 111
E-mail: Lucie.Eichlerova@mzp.cz 

rozdělovník
 
 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 EIA“) – 
vrácení dokumentace vlivů záměru „Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady 
Čáslav“ na životní prostředí k přepracování a doplnění

Dne 16. 12. 2022 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I jako 
příslušný úřad podle § 21 zákona EIA, dokumentaci vlivů záměru „Rozšíření Centra komplexního 
nakládání s odpady Čáslav“ na životní prostředí, zpracovanou podle § 6 odst. 3 cit. zákona, 
s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 cit. zákona. Dokumentace byla rozeslána příslušným 
úřadem dotčeným samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a 
vyjádření. Informace o dokumentaci byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne 
22. 12. 2022 a byl podle ust. § 6 odst. 5 zákona stanoven termín 23. 1. 2023 pro možnost 
veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků 
zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Dne 31. 1. 2023 byl příslušným 
úřadem, s přihlédnutím k odbornosti a k množství již zpracovaných posudků k obdobným 
záměrům, pověřen zpracováním posudku Ing. Petr Pozděna. 

Na základě doporučení zpracovatele posudku příslušný úřad konstatuje, že je vzhledem k 
environmentálním charakteristikám dotčeného území, do kterého je záměr situován, a 
s ohledem na charakter záměru nutné doplnit dokumentaci ve smyslu následujících 
požadavků:

1. Precizovat, doplnit a opravit část B „Údaje o záměru“ dokumentace s důrazem na:
a. nároky na dopravní a jinou infrastrukturu a jejich související stavby,
b. zdroje hluku včetně emisních charakteristik jednotlivých zdrojů hluku, včetně 

doplnění, aktualizace a opravy akustického posouzení z ledna 2022 a září 2021,
c. opravení chybných součtů a aktualizace údaje dle současného stavu (str. 5 a 

str. 30),
d. vyhodnocení možnosti kumulace s jinými záměry,
e. doplnění podrobnějšího popisu technického a technologického řešení záměru, 
f. doplnění popisu zápachu a způsobů jeho omezení.

2. V části D „komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví“ dokumentace precizovat údaje o veškerých vlivech na 
životní prostředí a zdraví obyvatel s důrazem na:

a. dopravní a jinou infrastrukturu a související stavby,
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b. minimalizaci dopadů na krajinu (zpracování vizualizace novotvaru skládky) včetně 
revitalizačních opatření,

c. konkretizaci opatření ke zmírnění dopadů záměru na biologickou rozmanitost 
(fauna, flora, ekosystémy),

d. konkretizaci informací o záborech zemědělského půdního fondu a vyhodnocení vlivu 
na zemědělský půdní fond, 

e. havarijní stavy a konkrétní prevenci a eliminaci jednotlivých rizik nestandardních 
stavů.

3. Doplnit poměrné zastoupení přijímaných odpadů záměru a předpokládanou bilanci 
územního původu odpadů a tyto údaje zdůvodnit ve vztahu k navrhovaným kapacitám 
záměru a zároveň zdůvodnit a doložit soulad navrženého záměru s platným Plánem 
odpadového hospodářství Středočeského kraje a platnou legislativou.

4. Adekvátním způsobem reagovat na relevantní připomínky obsažené ve vyjádřeních, která 
byla k dokumentaci obdržena podle § 8 odst. 3 zákona EIA, zejména se zaměřením na 
výše zmíněné oblasti. 

Na základě doporučení zpracovatele posudku jako příslušný úřad vracíme dokumentaci 
vlivů záměru na životní prostředí k doplnění v souladu s § 8 odst. 5 zákona EIA. 
Přepracovaná a doplněná dokumentace se musí zejména zaměřit na výše uvedené 
oblasti a zohlednit připomínky uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci.

Přepracovanou a doplněnou dokumentaci požadujeme předložit 1 ks vyhotovení v tištěné podobě 
a 1 ks v elektronické podobě. Po předložení bude dokumentace předána neprodleně zpracovateli 
posudku. Přepracování a doplnění dokumentace bude rozesláno ke zveřejnění a vyjádření 
dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

Dotčené územní samosprávné celky (dle rozdělovníku) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 cit. 
zákona o neprodlené zveřejnění informace o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění a 
úředních deskách a na internetu. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 cit. zákona nejméně 15 
dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 cit. zákona o vyrozumění 
(Lucie.Eichlerova@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace k doplnění 
na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Přílohy (pouze oznamovatel)
- Vyjádření zpracovatele posudku (Ing. Petr Pozděna) ze dne 1. 3. 2023 
- Došlá vyjádření 

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I

podepsáno elektronicky
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Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky:

Středočeský kraj dokumentace v IS EIA
hejtmanka
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Město Čáslav dokumentace v IS EIA
starosta 
Nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1
286 01 Čáslav

Dotčené správní úřady:

Krajský úřad Středočeského kraje dokumentace v IS EIA
odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Město Čáslav dokumentace v IS EIA
odbor životního prostředí
Gen. Eliáše 6
286 01 Nové Město-Čáslav

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje dokumentace v IS EIA
se sídlem v Praze
územní pracoviště v Kutné Hoře
U Lorce 40
284 01 Kutná Hora

Česká inspekce životního prostředí dokumentace v IS EIA
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40
160 00 Praha 6

Povodí Labe, s.p., dokumentace v IS EIA
Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové.

Oznamovatel:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Pražská 1321/38 a
102 00 Praha 10 
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Zpracovatel dokumentace:

Ing. Josef Tomášek, CSc.
Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 
Pražská 900 
252 10 Mníšek pod Brdy

Na vědomí:

MŽP OPVIP
Vršovická 65
100 10 Praha 1
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