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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Výroková část
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: Provozovna Mimoň, rozšíření dekontaminační
plochy pro biodegradaci. Zařazení dle kategorie II, bodu 55 - Zařízení k odstraňování nebo využívání
nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (250 t/rok) a 56 - Zařízení k odstraňování
nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2500 t/rok) ve smyslu změny dle
§ 4 odstavce 1 písmene c) zákona.
2. Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem investora je navýšení kapacity stávajícího zařízení „Provozovna Mimoň, dekontaminační
plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů a pro mechanickou úpravu odpadů tříděním“
z 30 000 t/rok na 50 000 t/rok (dekontaminace z 10 000 t/rok na 20 000 t/rok, recyklace z 20 000 t/rok
na 30 000 t/rok).
3. Umístění záměru: kraj: Liberecký
obec: Mimoň
k. ú.: Mimoň
p. p. č.: 4360, 4363, 4364, 4365, 4368
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměre investora je umístěn do stávajícího areálu odpadového hospodářství společnosti ŽSD a.s.
(Provozovna Mimoň, dekontaminační plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů a pro
mechanickou úpravu odpadů tříděním), na lokalitě, kde probíhá nakládání s odpady se samostatným
IČZ. Dekontaminační plocha IČZ CZL00908, mechanická úprava odpadů IČZ CZL00909. Jde o
kapacitní doplnění stávajícího provozu na základě potřeb zjištěných během provozování stávajících
zařízení.
Areál se nachází v místě bývalé bioplynové stanice Mimoň (nyní v majetku oznamovatele), kde se
již v minulosti nakládalo s odpady (zpracování biologicky rozložitelných odpadů procesem anaerobní
digesce a kompostováním). Lokalita se nachází mimo obytnou zástavbu. Severně navazuje na areál
prostor bývalého zemědělského družstva, ve kterém byl umístěn chov hospodářských prasat.
Zemědělská činnost byla postupně utlumena, zařízení již není v současné době v provozu, část budov
byla demolována. Na pozemcích východně a jihovýchodně od areálu oznamovatele je umístěna
solární elektrárna, ze západu navazuje na areál zemědělská půda. Vlastní záměr nevyvolává nutnost
realizace jiných (navazujících) záměrů s potenciálem významné kumulace vlivů.
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5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměr uvažuje s dobudováním nové dekontaminační plochy na ploše cca 1400 m2 umístěné na
pozemku p. č. 4360, 4368 (prostor stávající recyklace) a s tím související přemístění současného
zařízení recyklace na nové plochy v severovýchodní části areálu na pozemky p. č. 4360, 4363, 4364,
4365 s uvažovanou plochou do cca 3 000 m2.
Hlavním zaměřením zařízení dekontaminace je zpracování odpadních materiálů z výstavby a
rekonstrukce železničních koridorů. Do areálu jsou naváženy odpady charakteru kontaminovaných
zemin a demoličních odpadů (zejména zeminy, štěrk ze železničního svršku, demoliční odpady). Tyto
odpady jsou před dalším použitím upraveny dekontaminací (převážně ropného znečištění) metodou
biodegradace. Účelem provozu dekontaminace je zejména snížení obsahu nebezpečných látek
obsažených v kontaminovaném odpadu tak, aby bylo umožněno nebo usnadněno následné odstranění
nebo využití odpadu, případně aby byla snížena rizika nebo negativní dopady spojené s následným
nakládáním s odpady. Dekontaminace je prováděna metodou bakteriální biodegradace kontaminantu
v materiálu. Při provozu záměru jsou pro redukci znečištění materiálu organickými uhlovodíky
používány účelově vyšlechtěné bakteriální kmeny (např. preparáty ENVIGEM, ENVI-BIOWASH).
Jde o preparáty příslušně atestované a schválené pro použití Státním zdravotním ústavem a
Ministerstvem zdravotnictví ČR. Biodegradací mohou být upravovány výhradně odpady kategorie
nebezpečný, mimo odpady charakteru organické biomasy, které je možné do biodegradační zakládky
zapracovat pro podporu činnosti mikroorganismů.
Na lokalitě je prováděna rovněž mechanická úprava minerálních odpadů tříděním na zájmovou
zrnitostní frakci. Třídění je prováděno odpovídající mobilní technologickou sestavou.
Z hlediska způsobu nakládání s odpady je s odpadem nakládáno následujícími způsoby dle přílohy č.
3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech:
Dekontaminace - D8 "Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod
označením D 1 až D 12" - na výstupu ze zpracování bude upravený odpad. R12 "Úprava odpadů před
využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 11"- na výstupu ze zpracování
bude upravený odpad.
Mechanická úprava - R12 "Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod
označením R 1 až R 11" - na výstupu ze zpracování bude upravený odpad. R5 "Recyklace nebo zpětné
získávání ostatních anorganických materiálů" - na výstupu ze zpracování může být výrobek, určený
k použití jako stavební recyklát.
6. oznamovatel:

ŽSD a. s.

7. IČ oznamovatele:

64511359

8. Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Brněnská 1050, 664 42 Modřice

9. Zpracovatel dokumentu oznámení:

Ing. Petr Mynář, autorizace k e zpracování okumentace
a posudku MŽP č.j.: 1278/167/OPVŽP/97 prodloužena
rozhodnutím MŽP č.j.: 23110/ENV/16

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 je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství (dále jen „krajský úřad“).
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Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních dotčených správních
úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl
krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„Provozovna Mimoň, rozšíření dekontaminační plochy pro biodegradaci“ nemůže mít
významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 28. 7. 2020 dokument oznámení zpracovaný podle přílohy č. 3 zákona.
Přílohou oznámení je mimo jiné vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, úřadu územního plánování
č.j.: MUCL/45710/2020 ze dne 21. 4. 2020, stanovisko krajského úřadu podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), č.j.: KULK
31138/2020 ze dne 15. 5. 2020. Dále je přílohou oznámení rozptylová studie zpracovaná Ing. Pavlem
Cetlem a hluková studie zpracovaná Ing. Petrem Mynářem.
Krajský úřad rozeslal dopisem ze dne 3. 8. 2020 dokument oznámení spolu s žádostí o vyjádření
Městu Mimoň, Městskému úřadu Česká Lípa, odboru stavebního a životního prostředí, Krajské
hygienické stanici LK, České inspekci životního prostředí, OI Liberec a Městskému úřadu Mimoň,
stavebnímu úřadu.
Dokument oznámení krajský úřad zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 3. 8. 2020,
rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení
nahlížet.
V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření: Krajská hygienická stanice
LK – č.j.: KHSLB 16240/2020 ze dne 12. 8. 2020, Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec –
č.j.: ČIŽP/51/2020/3253 ze dne 31. 8. 2020, Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí č.j.:
MUCL/85991/2020 ze dne 25. 8. 2020. Dále krajský úřad obdržel vyjádření od ostatních odborů
krajského úřadu. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Krajská hygienická stanice LK (dále jen KHS) - nenavrhuje posuzovat záměr v celém rozsahu
zákona. Jelikož se nepředpokládá nadlimitní negativní ovlivnění veřejného zdraví hlukem ani
znečištěním ovzduší, bude záměr dále sledovat v navazujícím řízení.
Vypořádání krajského úřadu
Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec (dále ČIŽP) - nepovažuje za nutné, aby byl záměr
posuzován v celém rozsahu zákona. Ve svém vyjádření upozorňuje pouze na zákonné povinnosti.
Vypořádání krajského úřadu
Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí – nepožaduje posouzení v celém rozsahu
zákona. Ve svém vyjádření pouze upozorňuje na zákonné povinnosti.
Vypořádání krajského úřadu
Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu – nepožaduje posouzení v celém
rozsahu zákona. K oznámení nemá připomínky.
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Krajský úřad, odbor zdravotnictví neuplatňuje žádné stanovisko.
Krajský úřad, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - nepožaduje záměr posoudit
v celém rozsahu zákona. K záměru nemá žádné připomínky.
Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství - nepožaduje záměr posoudit v celém
rozsahu zákona.
K doručeným vyjádřením krajský úřad dále souhrnně konstatuje, že všechna vyjádření budou
oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím. Oznamovatel tedy bude s požadavky směřujícími
k navazujícím řízením seznámen.
Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiné
následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:
I. Charakteristika záměru
Hlavním zaměřením zařízení dekontaminace je zpracování odpadních materiálů z výstavby a
rekonstrukce železničních koridorů. Do areálu jsou naváženy odpady charakteru kontaminovaných
zemin a demoličních odpadů (zejména zeminy, štěrk ze železničního svršku, demoliční odpady). Tyto
odpady jsou před dalším použitím upraveny dekontaminací (převážně ropného znečištění) metodou
biodegradace. Účelem provozu dekontaminace je zejména snížení obsahu nebezpečných látek
obsažených v kontaminovaném odpadu tak, aby bylo umožněno nebo usnadněno následné odstranění
nebo využití odpadu, případně aby byla snížena rizika nebo negativní dopady spojené s následným
nakládáním s odpady. Dekontaminace je prováděna metodou bakteriální biodegradace kontaminantu
v materiálu. Na lokalitě je dále prováděna mechanická úprava minerálních odpadů tříděním na
zájmovou zrnitostní frakci. Třídění je prováděno odpovídající mobilní technologickou sestavou.
Záměrem oznamovatele je tedy kapacitní rozšíření stávajícího provozu „Provozovna Mimoň,
dekontaminační plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů a pro mechanickou úpravu
odpadů tříděním“. Záměr uvažuje s dobudováním nové dekontaminační plochy na ploše cca 1400 m2;
umístěné na pozemku p.č. 4360, 4368 (prostor stávající recyklace) a s tím související přemístění
současného zařízení recyklace na nové plochy v severovýchodní části areálu na pozemky p.č. 4360,
4363, 4364, 4365 s uvažovanou plochou do cca 3 000 m2 viz obrázek níže.
Z hlediska kapacit kapacity je záměr charakterizován následujícím způsobem:
Množství odpadů na vstupu pro zařízení dekontaminace: stávající kapacita: 10 000 t/rok
kapacita po změně: 20 000 t/rok
změna: +10 000 t/rok
Množství odpadů na vstupu pro zařízení recyklace: stávající kapacita: 20 000 t/rok
kapacita po změně: 30 000 t/rok
změna: +10 000 t/rok
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Vzhledem k tomu, že stávající zařízení je provozováno na základě integrovaného povolení vydaného
dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, je součástí přílohy
dokumentu Oznámení rovněž porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, kde je konstatován
soulad. K hodnocení byly použity Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu (dále „závěry o BAT“),
schválené rozhodnutím Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. 8. 2018.
II. Umístění záměru
Záměr se nachází ve stávajícím areálu odpadového hospodářství oznamovatele. Prostorově bude
záměr umístěn na stávajících plochách areálu se stavebními úpravami na p. p. č.: 4360, 4363, 4364,
4365, 4368 v k. ú. Mimoň. Dle vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, úřadu územního plánování
č.j.: MUCL/45710/2020 je záměr v souladu s Územním plánem Mimoň. Areál se nachází v místě
bývalé bioplynové stanice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo
Pro vyhodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo byla vypracována rozptylová a hluková studie. Ze
závěru hlukové studie plyne, že záměr respektuje požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Je
zajištěn reálný předpoklad dodržení hygienických limitů hluku v nejbližším resp. nejvíce dotčeném
chráněném venkovním prostoru staveb. Zároveň záměr akusticky významně nemění pozaďovou
hlukovou situaci v území. Celkové intenzity dopravy, související s provozem záměru, a to ve
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spolupůsobícím účinku se stávajícím provozem v areálu záměru, se budou pohybovat v průměrné
úrovni do 20 osobních vozidel/den a 12 těžkých nákladních vozidel/den (součet cílové a zdrojové
dopravy). Ve špičkovém období je možno krátkodobě uvažovat s pohybem v úrovni až do 20
osobních vozidel/den a 80 těžkých nákladních vozidel/den (součet cílové a zdrojové dopravy). Dle
dokumentu oznámení při celkové intenzitě dopravy na silnici II/270 v úrovni 2237 vozidel/den (z
toho 427 těžkých) tak podíl záměru nepřekročí u všech kategorií vozidel cca 2 % stávajícího ročního
průměru denních intenzit, s ohledem na rozdělení dopravy do více směrů a na zatíženější komunikace
však ještě méně. Výsledky rozptylové studie jsou uvedeny v kapitole níže.
Vliv na ovzduší a klima
Z rozptylové studie vyplývá, že imisní příspěvky plynných škodlivin produkovaných pohonnými
jednotkami nákladních vozidel i manipulačními mechanismy podstatným způsobem nenavyšují
stávající imisní zátěž v území a nejsou příčinou vzniku nadlimitních stavů. Imisní příspěvky tuhých
znečišťujících látek (obou hodnocených frakcí) navyšují imisní zátěž především v prostoru vlastního
provozu – tedy v prostoru třídění, manipulace a skladování. Mimo vlastní areál jsou již imisní
příspěvky výrazně nižší. Vlastní zpracování odpadů bude prováděno po relativně omezenou dobu –
v součtu bude provoz drtící a třídící linky cca 600 h za rok. Při této činnosti pochopitelně bude
špičkově docházet k vyšší emisi prahových částic, které budou nejvyšší v prostoru vlastního areálu.
Vzhledem k opatření pro snižování emisí a krátké době provozu však ani tato činnost podstatným
způsobem nenavyšuje stávající imisní zátěž v území a nebude příčinou vzniku nadlimitních stavů. Z
hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu očekávaného
imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot, stávající imisní zátěže realizací
záměru nedojde mimo vlastní areál provozovatele k výraznému ovlivnění stávající kvality ovzduší
ani ke vzniku nových přeslimitních stavů. Vlivy na lokální klima jsou vyloučeny. Ze záměru nejsou
uvolňovány žádné faktory, které by mohly lokální klima ovlivnit. Dílčí mikroklimatické a
topoklimatické jevy (umístění objektů záměru, změna albeda v území záměru) jsou nevýznamné a
odpovídají běžnému stavu kdekoli na území měst a obcí.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Realizací záměru/navýšením kapacity dojde k navýšení zpevněných ploch (plocha pro biodegradaci)
s řízeným odtokem a akumulací o cca 1 300 m2. Srážkové vody spadlé na povrch biodegradační
plochy jsou z odtoku z území vyloučeny a budou akumulovány v bezodtoké nádrži (následně odvoz
za vhodnou ČOV). Jejich množství se v průměrném klimatickém roce navýší o cca 500 m 3, celková
produkce odpadní vody se předpokládá v objemu do cca 1 000 m3/rok. Plochy pro deponie recyklace
(cca 1 500 m2), včetně plochy pro úpravu odpadu (cca 365 m2), jsou řešeny jako hutněné
s kameninovým povrchem, směrem do podloží propustné. Z hlediska odtokových poměrů tak nedojde
ke změně stávajícího charakteru odvodnění. Nakládáno zde bude výhradně s inertními odpady
kategorie ostatní. Možné ovlivnění kvality srážkových vod není očekáváno. Srážkové vody spadlé na
zpevněné plochy komunikací a na střechy objektů jsou odvedeny na volný terén. Po realizaci záměru
bude rozloha zpevněných a nezpevněných ploch zhruba zachována, významnou změnu oproti
stávajícímu stavu nelze očekávat.
Záměr nevyžaduje odběr podzemní vody ani vypouštění odpadních nebo srážkových vod do vod
podzemních, vlivy na hydrogeologické charakteristiky v důsledku čerpání nebo dotace podzemních
vod jsou vyloučeny. Riziko zasažení podzemních vod kontaminací v důsledku mimořádného stavu
při provozu technologie je velmi nízké. Během provozu technologie bude na lokalitě vždy přítomna
obsluha zařízení, nezjištěný nebo nesanovaný únik provozních kapalin z technologické sestavy není
předpokládán.
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Vlivy na geologické a hydrogeologické poměry a půdu
Nepředpokládá se ovlivnění horninového prostředí lokality, ani se neočekává ovlivnění jakýchkoliv
nerostných zdrojů.
Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu
Výstavba nebude mít vliv na faunu, flóru a ekosystémy. Lokalita záměru je součástí stávajícího areálu
pro nakládání s odpady. Významný negativní vliv záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000
a na její celistvost byl vyloučen stanoviskem krajského úřadu č.j.: KULK 31138/2020ze dne 15. 5.
2020.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS V, Liberec
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83
odstavcem 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů
ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost
předložit v odvolání.
Město Mimoň (jako dotčený územní samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a)
zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů.
Zároveň Město Mimoň žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na
úřední desce.
Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vyhláškou a to tak, že se vyvěšuje podle ustanovení § 25
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na
úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce
krajského úřadu a na úřední desce Města Mimoň s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou
je rozhodující pouze vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který
rozhodnutí doručuje. S vyvěšením či nevyvěšením na jiných úředních deskách, v daném případě na
úřední desce Města Mimoň, zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu
nespojuje.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj - zde vnitřním sdělením
2. Město Mimoň
Dotčené správní úřady:
1. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí
2. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Česká Lípa
3. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec
Oznamovatel:
1. ŽSD a. s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice (doručená vyjádření)
Na vědomí:
1. MŽP ČR, Odbor EIA a IPPC, Praha
2. Městský úřad Mimoň, stavební úřad
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