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V Praze dne 10. února 2012
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
ke spis. zn.: SZ_222770/2011/KUSK/6,
č. j.: 005077/2012/KUSK OŽP/VITK
osobně do podatelny,
předtím emailem: podatelna@kr-s.cz

Obec Rynholec, IČ: 00 244 341
se sídlem Náměstí 1. máje, č.p. 55,
270 62 Rynholec
Právně zastoupena:

JUDr. et Mgr. Janou Lelkovou Schovancovou, advokátkou se sídlem
Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, PSČ: 130 00, ev. č. ČAK 12125
Plná moc ze dne 10. 2. 2012 je přiloţena.

Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti
k vyjádření ze dne 10. 1. 2012 k žádosti o vydání
změny integrovaného povolení pro zařízení „Řízená
skládka tuhých odpadů - lom Babín II“
______________________________________________
Doplnění vyjádření obce Rynholec ze dne 19. 1. 2012
JEDNOU
Příloha:
- Plná moc právního zástupce ze dne 10: 2. 2012
Dne 11. 1. 2012 bylo obci Rynholec doručeno Oznámení o zahájení řízení a rozeslání
ţádosti k vyjádření ze dne 10. 1. 2012, č.j.: 005077/2012/KUSK OŢP/VITK, spis. zn.:
SZ_222770/2011/KUSK/6 k ţádosti společnosti EKOLOGIE s.r.o., se sídlem Školní č.p. 418,
270 61 Lány, IČ 47540346, o vydání změny integrovaného povolení č.j.
13825/65417/2003/OŢP ze dne 15. 12. 2003, ve znění rozhodnutí o odvolání č.j.
3947/31870/2004/OŢP ze dne 10. 3. 2004, ve znění pozdějších změn podle ustanovení § 19a
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zákona o integrované prevenci pro zařízení: „Řízená skládka tuhých odpadů – lom Babín II“
(dále téţ jen jako „Oznámení o zahájení řízení“). Předmětem ţádosti o změnu integrovaného
povolení je rozšíření provozu skládky o vybudování centra pro nakládání s odpady. Rozšíření
spočívá ve vybudování zařízení na zpracování směsného komunálního odpadu a některých
dalších odpadů (mechanicko - biologická úprava odpadů).
Dne 19. 1.2012 podala obec Rynholec k předmětnému Oznámení o zahájení řízení
vyjádření, ve kterém s vybudováním centra pro nakládání s odpady vyjádřila svůj nesouhlas
a které tímto ve lhůtě stanovené pro podání vyjádření doplňuje, a to následovně:
Předtím neţ zastupitelstvo obce Rynholec schválilo změnu č. 2 územního plánu obce
Rynholec, vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje s touto změnou souhlasné
stanovisko ze dne 27. 11. 2009, zn.: 2143-215/09/Ra, ve kterém zároveň uplatnila
připomínku, ţe lokalita k určená k bydlení Z2.6, která byla nově navrhována, je blízko
skládky odpadů a průmyslové zóny. V rámci této připomínky a zároveň jako její odůvodnění
byl konstatován poţadavek na oddělení lokality určené k bydlení zeleným pásem, jehoţ
rozměr byl výslovně definován v minimální šíři 100 m. Vybudování zeleného pásu bylo
následně v rámci změny územního plánu zastupitelstvem obce Rynholec schváleno.
Ke dni 19. 11. 2010 byl zpracován a dne 22. 11. 2010 byl zveřejněn posudek záměru
„Modernizace skládky EKOLOGIE s.r.o. vybudováním Integrovaného centra pro nakládání
s odpady“ (dále jen „posudek“), ve kterém zpracovatel posudku vyhodnotil dokumentaci
k záměru jako akceptovatelnou. Dokumentace k předmětnému záměru modernizace skládky
s vybudováním zeleného pásu, tak jak je uveden ve změně č. 2 územního plánu obce
Rynholec, nepočítá, ač poţadavek na jeho vybudování byl opakovaně vznesen i na veřejném
projednání posudku konaném dne 20. 12. 2010 v obci Rynholec. K předmětnému posudku
zaslala dne 10. 12. 2012 pod zn. 57045-2.4/10/Ra vyjádření Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje, dle kterého s posudkem o vlivech záměru „Modernizace skládky
EKOLOGIE s.r.o. vybudováním Integrovaného centra pro nakládání s odpady v k. ú.
Rynholec“ na ţivotní prostředí souhlasí.
V uvedených stanoviscích Krajské hygienické stanice v souvislosti se skládkou lze
tedy spatřovat rozpor, neboť je nepochybné, ţe pokud oddělení lokality určené k bydlení
zeleným pásem vyţaduje jiţ současný stav skládky, tím spíše bude třeba takovéto ochrany
v případě rozšíření provozu skládky. Jestliţe bude provoz skládky rozšířen, aniţ by byl zelený
pás na ochranu zdraví obyvatel vybudován, stěţí bude kdy moţné v dané lokalitě začít stavět
objekty k bydlení.
Z logiky věci se rovněţ nabízí závěr, ţe v případě rozšíření provozu
skládky je reálná moţnost ohroţení zdraví obyvatel nejen v plánované zóně určené k bydlení,
ale i v obytné zóně stávající.
Dle ust. § 35 zák. č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších
předpisů, Krajská hygienická stanice posuzuje ţádost o vydání integrovaného povolení a jeho
změny z hlediska ochrany veřejného zdraví. Obec Rynholec vznesla poţadavek na
vybudování zeleného pásu zejména v zájmu ochrany zdraví obyvatel obce. Vzhledem k tomu,
ţe z hlediska moţného ohroţení zdraví lidí lze v hodnocení dopadů modernizace skládky
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shledat nastíněný rozpor, za účelem jeho odstranění obec Rynholec vyuţívá svého práva dle
ust. § 12 odst. 2 zák. č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci, v platném znění, a tímto
si dovoluje poţádat o provedení ústního jednání k projednání ţádosti o vydání změny
integrovaného povolení.
Obec Rynholec,
v zast. JUDr. et Mgr. Jana Lelková Schovancová,
advokátka v plné moci
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