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Vyjádření k zjišťovacímu řízení záměru:  

Zábrdovice – Recyklační středisko v Křinci, Jiří Havelka 
 

MěÚ Nymburk, odboru životního prostředí, jste dopisem čj.: 042065/2020/KUSK v souladu se zněním § 6 
odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona“), zaslali oznámení záměru: „Recyklační středisko v Křinci“ v kat. území Zábrdovice u Křince, 
podle přílohy č. 3 k zákonu, oznamovatel záměru – Jiří Havelka, IČO: 49536575, s tím, že tento záměr bude 
podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona.  
Jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona sdělujeme podle ust. § 154 správního řádu  
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření: 
 
Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
nemáme k uvedené akci připomínky. Pokud bychom se měli případně vyjádřit k nakládání s odpady, které 
by vznikly stavbou, není toto nutné, neboť nedojde ke stavebním úpravám, ze kterých by vznikly odpady 
(stávající objekty nebudou upravovány). V ostatním bude rozhodováno Krajským úřadem Středočeského 
kraje, jakožto orgánem věcně i místně příslušným.       
(vyřizuje: Lenka Minaříková, tel. 325501464) 
 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů: vzhledem k umístění v těsné 
blízkosti vodního toku Mrlina, je třeba zvážit riziko poškození povrchových vod. Část plánovaného areálu 
se nachází ve stanoveném záplavovém území Q100 i Q20. V případě svedení dešťových vod do vodního toku 
je třeba stanovisko správce a povolení k nakládání s vodami. Není možné, aby docházelo ke svedení 
dešťových vod z ploch obsahujících jakékoli nečistoty ani prach. Dle § 5 odst. 3 vodního zákona se musí 
prioritně dešťové vody zasakovat v místě dopadu a zadržovat v krajině, nikoliv odvádět do místní 
kanalizace, jak je plánováno.  
(vyřizuje: Ing. Monika Nováková, tel. 325501452) 

 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemáme 
připomínek.        
(vyřizuje: Pavla Štěpánková, tel. 325501413) 
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Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: v případě, že se bude 
jednat o zařízení o projektované kapacitě do 25 m3/den, bude vydávat závazné stanovisko z hlediska 
ochrany ovzduší MěÚ Nymburk, odbor ŽP. V případě, že bude projektovaná kapacita vyšší, závazné 
stanovisko vydá Krajský úřad Středočeského kraje 
(vyřizuje: Petra Henclová, tel. 325501414) 

 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších 
předpisů, nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.  
(vyřizuje: Jana Šanderová, tel. 325501475) 
 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny.         
(vyřizuje: Drahomíra Rybínová, tel. 325501415) 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Michaela Havelková, Ph.D.  

vedoucí odboru životního prostředí                                 
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