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AZ GEO, s.r.o.   
Masná 1493/8 
702 00  Ostrava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučení zpracovatele posudku k
granulátu Malá Štáhle“ 
Dle par. 8, odst. 5 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Vá
příslušnému úřadu doporučujeme doplnění dokumentace
Malá Štáhle“ o tyto informace: 

1. Jaký bude maximální možný výkon vypalovací pece a maximální hranice objemu hliníkového 
materiálu, upravovaného na granulát?
materiálu a provoz linky 2196 h/rok 

2. Jak bude zajištěna kontrola znečištění upravovaného hliníkového materiálu
jednat o homogenní materiál z hlediska 

3. Bude sledování provozu dohořívací komory zajištěno kontinuálně a bude rotační pec 
automaticky odstavena v případě poruchy?

4. Jak bude zajištěna/kontrolována skutečnost, že v
č.170409? 

5. Jak bude zajištěno/kontrolováno, že v
resp. PCDD/F a jak bude zajištěno/kontrolováno, že tyto látky při procesu výroby hliníkového 
granulátu nebudou vznikat? 

6. Bude nějak řešeno/kompenzováno možné narušení psychické pohody obyvate
Štáhle v souvislosti s realizací záměru?

7. Jak bude minimalizována možnost výskytu havarijních stavů 
s kontinuálním sledováním teploty v
komory teplotou dohořívací komory, 

8. Jaké části technologie jsou již v současnosti v areálu 
budou? Uveďte popis/postup stavební realizace záměru.

9. Bude provedeno (a jakým materiálem) dospárování horizont
panely, ze kterých je hala pro umístění pece sestavena?

10. Jak bude provoz v areálu upraven, aby při skladování a manipulaci s
docházet k odplavování skladovaných surovin
v záplavovém území? Jsou/budou tato opatření zapracována v
jakých konkrétně? 
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 NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: 
 15/0267/Mar Ing.Mariánková/14
   

Doporučení zpracovatele posudku k doplnění dokumentace záměru „Výroba hliníkového 

zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Vá
doporučujeme doplnění dokumentace záměru „Výroba hliníkového granulátu 

Jaký bude maximální možný výkon vypalovací pece a maximální hranice objemu hliníkového 
materiálu, upravovaného na granulát? Jsou uvedené hodnoty 1500 t/rok zpracovávaného 
materiálu a provoz linky 2196 h/rok zároveň hodnotami limitními (maximálními)?

Jak bude zajištěna kontrola znečištění upravovaného hliníkového materiálu, bude se 
hlediska původu, kvality, chemického složení apod.

Bude sledování provozu dohořívací komory zajištěno kontinuálně a bude rotační pec 
případě poruchy? 

Jak bude zajištěna/kontrolována skutečnost, že v zařízení nebude zpracováván odpad kat. 

olováno, že v zařízení nebude zpracováván materiál s obsahem PCB, 
jak bude zajištěno/kontrolováno, že tyto látky při procesu výroby hliníkového 

řešeno/kompenzováno možné narušení psychické pohody obyvate
realizací záměru? 

Jak bude minimalizována možnost výskytu havarijních stavů zařízení, počítá se např. 
kontinuálním sledováním teploty v dohořívací komoře, podmíněním provozu spalovací 

komory teplotou dohořívací komory, kontinuálním sledováním zplodin v komínech apod.?

současnosti v areálu nainstalovány/realizovány a které teprve 
stavební realizace záměru. 

Bude provedeno (a jakým materiálem) dospárování horizontálních mezer mezi betonovými 
panely, ze kterých je hala pro umístění pece sestavena? 

areálu upraven, aby při skladování a manipulaci s materiálem nemohlo 
odplavování skladovaných surovin vzhledem k lokalizaci části areálu 

? Jsou/budou tato opatření zapracována v provozních dokumentech a 

 
Krajský úřad MSK 
Odbor ŽP a zemědělství
Ing. Marcela Chroboková
28.října 117 
70218 Ostrava 

ojení : ČSOB, a.s. pob. Ostrava 
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 DATUM: 
Ing.Mariánková/14 30.4.2015
  

záměru „Výroba hliníkového 

zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako 
záměru „Výroba hliníkového granulátu 

Jaký bude maximální možný výkon vypalovací pece a maximální hranice objemu hliníkového 
k zpracovávaného 

hodnotami limitními (maximálními)? 

, bude se např. 
ení apod.? 

Bude sledování provozu dohořívací komory zajištěno kontinuálně a bude rotační pec 

ebude zpracováván odpad kat. 

obsahem PCB, 
jak bude zajištěno/kontrolováno, že tyto látky při procesu výroby hliníkového 

řešeno/kompenzováno možné narušení psychické pohody obyvatel obce Malá 

zařízení, počítá se např. 
dohořívací komoře, podmíněním provozu spalovací 

komínech apod.? 

/realizovány a které teprve 

álních mezer mezi betonovými 

materiálem nemohlo 
lokalizaci části areálu 

provozních dokumentech a 

Odbor ŽP a zemědělství 
Ing. Marcela Chroboková 

mailto:azgeo@azgeo.cz
http://www.azgeo.cz
http://www.azgeo.cz


 

Tel.: 596 114 030, 553 038 871 IČO : 25358944                             Bank. sp
Fax: 596 114 030 DIČ : CZ25358944                        č.ú.: 373575253/0300 
E-mail: azgeo@azgeo.cz www.azgeo.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 9916

11. Upřesněte, zda materiálem sloužící
kat.č. 170402 a Al surovina zařazená dle Nařízení Rady EU č. 333/2011

12. Konkretizujte nově přidanou úpravu odpadů 
katalogová čísla upravovaných odpadů
apod.). 

13. Specifikujte blíže výstupní produkty

14. Upřesněte odpady vznikající při realizaci záměru (
a místo nakládání), upravte čísla odpadů v
odpadů, přílohy č. 1 vyhlášky 
(kat.č.170701 není platné). 

15. Do výpočtu rozptylové studie zahrňte objekty bydlení orientované na severní stranu od areálu 
(č.p. 29, 46, 59, 22) a dále objekty č.p. 26 a 21

16. Byli nějakým způsobem kontaktováni
18.2.2014 prováděno? 

17. S jakým konkrétním časovým úsekem je počítáno pro umístění dočasné stavby 
propan, kdy je počítáno s jejich odstraněním?
plynem? 

18. Je v rámci ČR/EU provozována obdobná technologie 
jsou doložitelné zkušenosti s bezpečností jejího provozu
obyvatel? 

19. Doplňte informace o majitelích jednotlivých 
smluvního vztahu s oznamovatelem

 

 
S pozdravem 
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sloužícím jako vstup do technologie vypalování bude pouze odpad 
Al surovina zařazená dle Nařízení Rady EU č. 333/2011 jako Al šrot

Konkretizujte nově přidanou úpravu odpadů – lisování hliníkových třísek (
upravovaných odpadů, původ a umístění vstupních odpadů, umístění briket

ní produkty ze separátoru (množství, charakter, kat.č. odpadů).

Upřesněte odpady vznikající při realizaci záměru (předpokládané množství, konkrétní způsob 
, upravte čísla odpadů v tabulce č. 7 dokumentace dle platného Katalogu 

 MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

Do výpočtu rozptylové studie zahrňte objekty bydlení orientované na severní stranu od areálu 
(č.p. 29, 46, 59, 22) a dále objekty č.p. 26 a 21, příp. zdůvodněte, proč zahrnuty 

i nějakým způsobem kontaktováni majitelé pozemků, na kterých bylo měření 

S jakým konkrétním časovým úsekem je počítáno pro umístění dočasné stavby 
jejich odstraněním? Kdy je předpoklad nahrazení propanu

rámci ČR/EU provozována obdobná technologie zpracování hliníkového odpadu 
bezpečností jejího provozu, dopady na životní prostředí a zdraví 

o majitelích jednotlivých dotčených pozemků v kap. B.II.1. 
oznamovatelem. 

      Ing. Luboš Štancl 
 ředitel společnosti 

  osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR 
č.j. 39838/ENV/10, vydáno dne 6.5.2010 

ojení : ČSOB, a.s. pob. Ostrava 
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vstup do technologie vypalování bude pouze odpad 
jako Al šrot. 

lisování hliníkových třísek (všechna 
umístění vstupních odpadů, umístění briket 

odpadů). 

množství, konkrétní způsob 
dle platného Katalogu 

MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

Do výpočtu rozptylové studie zahrňte objekty bydlení orientované na severní stranu od areálu 
 nebyly. 

pozemků, na kterých bylo měření hluku dne 

S jakým konkrétním časovým úsekem je počítáno pro umístění dočasné stavby - zásobníků na 
í propanu zemním 

zpracování hliníkového odpadu a jaké 
dopady na životní prostředí a zdraví 

kap. B.II.1. a typu 

osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR  
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KRAJSKÝ ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
28. října 117, 702 18  Ostrava 

 

 

 

 

tel.: 595 622 222 

 
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 

fax: 595 622 126 

ID DS: 8x6bxsd 

IČ: 70890692 
DIČ: CZ70890692 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 

č. účtu: 1650676349/0800 

www.kr-moravskoslezsky.cz Úřední hod. Po a St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 

 

Vrácení dokumentace záměru „Výroba hliníkového granulátu Malá Štáhle“ 
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

Dne 20.1.2015 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 

„krajský úřad“), jako místně a věcně příslušný správní úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 22 písm. a) 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, dokumentaci záměru „Výroba hliníkového granulátu Malá 

Štáhle“, zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Dokumentace byla rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům 

a dotčeným správním úřadům. Dne 3.2.2015 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce 

krajského úřadu.  

Na základě podnětu zpracovatele posudku a v souladu s § 8 odst. 5 uvedeného zákona krajský úřad vrací 

dokumentaci k přepracování oznamovateli, tj. KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s., Dobročovice 22, 250 82  Úvaly; 

IČO 274 16 771, zastoupený na základě plné moci zmocněncem: RNDr. Věra Tížková, Baarova 976/7, 709 00 

Ostrava – Mariánské Hory, pracoviště: G-Consutl, spol. s r.o., Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava Přívoz. 

Krajský úřad požaduje dokumentaci záměru doplnit a upřesnit, a to v bodech které uvedl zpracovatel posudku 

v dopise znač. 15/0267/Mar ze dne 30.4.2015, který je přílohou tohoto dopisu. Doplnění dokumentace krajský 

úřad požaduje zpracovat přehledně, kompaktně, v souvislostech a předložit v takové formě, aby nevznikala 

nutnost využívat další podkladové materiály. 

Dále krajský úřad požaduje předložení doplnění dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v 7 

písemných vyhotoveních a jednou na technickém nosiči dat. 

V souladu s ust. § 8 odst 6 zákona bude doplnění dokumentace zasláno k vyjádření dotčeným územním 

samosprávným celků a dotčeným správním úřadům a zveřejněno současně s posudkem. 

Krajský úřad žádá obec Malou Štáhli a město Rýmařov jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu 

§ 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, o zveřejnění informace o vrácení dokumentace, a 

Váš dopis zn.:  Dle rozdělovníku 
Ze dne:  
Čj: MSK  58000/2015 
Sp. zn.: ŽPZ/2502/2015/Chro 
 208.3 V10 
Vyřizuje: Ing. Marcela Chroboková 
Telefon: 595 622 807 
Fax: 595 622 396  
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz 
Datum: 2015-05-04 
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to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce. Zároveň žádá o vyrozumění o dni vyvěšení, sejmutí této 

informace na úřední desce. 

 

 

 

„otisk razítka“ 

 

Ing. Dana Kučová, v.r. 

pověřena vedením oddělení  

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Marcela Chroboková 

 

 
Příloha: 

Dopis zpracovatele posudku 

 
 

Rozdělovník: 

 RNDr. Věra Tížková, G-Consutl, spol. s r.o., Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava Přívoz (zpracovatelka 
dokumentace a zástupce oznamovatele) 
 

 

Dotčené územní samosprávné celky 

 Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík, zde  

 Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov  

 Město Rýmařov, náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov  

 

Dotčené správní úřady 

 Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov  

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava   

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava  

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde   

 

Dále obdrží 

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

Vršovická 65, 100 10 Praha – Vršovice 

 Ing. Luboš Štancl, AZ GEO, s.r.o., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava (zpracovatel posudku) 
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