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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně
a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, dle ust. § 20 písm. b) a § 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, a ust. § 10 a 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
dle ust. § 7 odst. 6 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“),
že záměr

„Rozšíření způsobu nakládání s odpady a navýšení okamžité kapacity zařízení ke
sběru železného šrotu“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Identifikační údaje:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Rozšíření způsobu nakládání s odpady a navýšení okamžité kapacity zařízení ke sběru železného
šrotu
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení):
- bod 56 – „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu“. Stanovený limit je 2 500 t/rok.
- bod 113 – „Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) od stanoveného limitu“.
Stanovený limit je 1 000 t.

Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem oznamovatele je na základě certifikátu dle nařízení EU č. 333/2011, článku č. 6 vyjmout
přijímaný materiál z režimu odpadů a dále ho předávat jako druhotnou surovinu konečným
zpracovatelům. Uplatňovaný způsob využívání nebude zahrnovat mechanickou úpravu odpadů,
jako je například řezání, broušení, lisování apod.
Kapacitní údaje:
-

-

Kapacita pro sběr a výkup:
o Roční projektovaná kapacita zařízení 30 000 t/rok
o Maximální okamžitá kapacita zařízení 2 000 t
Kapacita pro využívání odpadů R 4:
o Roční projektovaná kapacita zařízení 30 000 t/rok
o Projektovaná denní zpracovatelská kapacita 200 t/den
o Maximální okamžitá kapacita zařízení 2 000 t

Umístění záměru:

Kraj:
Okres:
Obec:
K. ú.:
P. č.:

Jihomoravský
Brno-venkov
Pohořelice
Pohořelice nad Jihlavou
389/219

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem oznamovatele je na základě certifikátu dle nařízení EU č. 333/2011, článku č. 6 vyjmout
přijímaný materiál z režimu odpadů a dále ho předávat jako druhotnou surovinu konečným
zpracovatelům. Uplatňovaný způsob využívání nebude zahrnovat mechanickou úpravu odpadů,
jako je například řezání, broušení, lisování apod.
Dále je navrženo navýšení maximální okamžité kapacity na 2 000 t uskladněného šrotu. Celková
roční kapacita však zůstává stejná tzn. 30 000 t odpadu/rok.
Záměr nebude vyžadovat žádné stavební práce ani úpravy.
Plocha, kam je záměr umístěn, je v současné době již využívána firmou METPEX CZ, s.r.o.,
a to k provozování zařízení ke sběru a výkupu železného a neželezného šrotu.
Do zařízení jsou v současné době, a i v rámci záměru tomu nebude jinak, vykupovány odpady
výhradně od výrobních závodů (původců odpadů) z Pohořelic a okolí. Tyto jsou zde
shromažďovány a krátkodobě skladovány. Odpady jsou následně odváženy přímo ke konečným
zpracovatelům – do hutí a sléváren v ČR i zahraničí. Příjem odpadů od fyzických osob – občanů se
neuvažuje. Doba skladování odpadů je krátkodobá do 2 měsíců.
Záměr firmy Metpex CZ, s.r.o. žádným způsobem nenarušuje ani nesouvisí se stávající
podnikatelskou činností ostatních firem v předmětném areálu. Zachováním celkové kapacity
zařízení nebude docházet k navýšení intenzity dopravy nákladních vozidel a s ní spojené zvýšené
emise výfukových plynů a hluku. Vzhledem k umístění provozovny se jedná o kumulativní vliv
působící společně s ostatními zdroji znečišťování ovzduší a hluku v oblasti, kterými jsou
provozovny dalších firem v průmyslové zóně, ve které se areál nachází.
Realizace záměru neznamená žádnou změnu ve způsobu provozu zařízení. Budou využívány stejné
manipulační plochy a objekty v areálu firmy. Stejná zůstane technologie a technika při manipulaci
se šrotem. Doprava ani její intenzita související s provozem nebude žádným způsobem ovlivněna.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Změna provozu zařízení je spíše administrativního charakteru a jeho realizace nepřinese technické
ani technologické změny od původního stávajícího provozu.
Jedná se o oplocenou zpevněnou plochu o výměře 3 930 m2. Celá plocha je opatřena vrchní
asfaltovou vrstvou. Spádování plochy je řešeno do odtokových žlabů (2 ks) s kanalizačními
vpusťmi, které prochází přes šířku celé plochy. Žlab je určen pro svod dešťových vod z popisované
zpevněné plochy.
Plocha pro skladování kovových odpadů je vyčleněna použitím železobetonových opěrných stěn,
které jsou ukotveny do betonových základů původní asfaltové plochy. Část plochy je odvodněna
do vsakovacích pruhů s krytem z kameniva (makadamu) tak, aby zasakování probíhalo postupně.
Na dešťovou kanalizaci tato plocha není napojena. Část plochy je izolována s možností kontroly
čistoty dešťových vod, které jsou následně svedeny do jímky na vyvážení.
Pro administrativní účely a zázemí obsluhy slouží sestava přenosných kancelářských kontejnerů se
sanitárním vybavením. Je zajištěno napojení na rozvod elektrické energie a pitné vody (vodovodní
řad).
Poblíž zázemí je umístěn další přenosný kontejner sloužící jako příruční sklad a speciální malý
kontejner atestovaný na skladování chemických látek a hořlavin. Tento je využíván jako sklad
provozních kapalin. Poblíž je pak postaven plechový sklad, kde jsou ukládány např. pneumatiky,
nádoba s posypem v zimním období apod.
Elektronická silniční mostní nájezdová váha, s rozsahem váživosti do 60 000 kg, je osazena při
vjezdu do objektu do asfaltové plochy. Čidla váhy jsou kabelově propojena s počítačem v prostoru
obsluhy.
V zařízení jsou dále využívány dva motorové nakladače, které jsou vybaveny mechanickými
chapadly a magnetem pro nakládání železného šrotu.
Kusový kovový odpad bude skladován na volné ploše do max. výšky 3 metry, jeho třísky budou
skladovány v kontejnerech. Nad každým shromažďovacím prostředkem nebo přímo na
shromažďovací nádobě nebo nad místem volně loženého odpadu bude uvedeno katalogové číslo
a název odpadu.
Přijatý odpad bude zvážen na váze a před jeho přijetím obsluha váhy zabezpečí následující
činnosti:
- zkontroluje případnou dokumentaci o odpadu,
- provede vizuální kontrolu každé dodávky odpadu, zda není znečištěn nebezpečnými látkami
(např. oleji) nebo zda neobsahuje jiný než vykupovaný odpad, v tomto případě nebude
odpad do zařízení přijat, v případě vlastní dopravy probíhá kontrola již před převzetím
odpadu u zákazníka,
- zaznamená množství a charakteristiku přijímaného odpadu (kód odpadu, kategorii,
hmotnost, původ, datum dodávky, totožnost dodavatele),
- vydá písemné potvrzení o převzetí odpadu. V případě dopravy vlastními vozidly a u stálých
zákazníků mohou být doklady zasílány elektronicky na žádost zákazníka.
Váhu obsluhuje pracovník obsluhy, který zároveň vede evidenci přijatého odpadu. Poté je odpad
uložen na určené místo. Vykupovaný odpad je průběžně tříděn, zejména podle typu materiálu, a je
periodicky (v případě potřeby a v závislosti na poptávku) odvážen ke zpracování jako druhotná
surovina do hutí apod.

3/9

Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Metpex CZ, s.r.o., Znojemská 1106, 691 23 Pohořelice, IČ: 29232015.
Zpracovatel oznámení:
SUEZ Využití zdrojů a.s., Ing. Jana Kolářová, Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2.
Odůvodnění
1. Průběh řízení
Dne 29.07.2019 obdržel krajský úřad oznámení záměru „Rozšíření způsobu nakládání s odpady
a navýšení okamžité kapacity zařízení ke sběru železného šrotu“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou,
okr. Brno-venkov. Oznamovatelem je společnost Metpex CZ, s.r.o., se sídlem Znojemská 1106,
691 23 Pohořelice, s přiděleným IČ: 29232015.
Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4
zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona, a v souladu s § 7 a přílohou č. 2
zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován
v celém rozsahu zákona.
Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 112908/2019 ze dne 05.08.2019 a rozeslal
v souladu s § 6 odst. 7 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení
záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům s informací
o možnosti vyjádřit se k ní dle § 6 odst. 8 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím
řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému EIA pod kódem JHM1486
a na úřední desce města Pohořelice, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace
o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal město Pohořelice o zaslání písemného
vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.
Dotčenými územními samosprávnými celky byly:


Jihomoravský kraj - informaci obdržel dne 08.08.2019 a zveřejnil ji na úřední desce dne
08.08.2019.



Město Pohořelice - informaci obdrželo dne 09.08.2019 a zveřejnilo ji na své úřední desce
dne 09.08.2019.

Dotčenými orgány státní správy byly:
 Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí - informaci obdržel dne 06.08.2019.
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - informaci
obdržela dne 06.08.2019.


Česká inspekce životního prostření, oblastní inspektorát Brno - informaci obdržela dne
06.08.2019.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:
 Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, č. j. MUPO-36966/2019/ZP/GA, ze dne
07.08.2019, krajský úřad vyjádření obdržel dne 21.08.2019
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č. j. KHSJM
47143/2019/BV/HOK, ze dne 26.08.2019, krajský úřad vyjádření obdržel dne 28.08.2019.
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, zn. ČIŽP/47/2018/9139, ze
dne 21.08.2019, krajský úřad vyjádření obdržel dne 21.08.2019.



Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č. j. Interní sdělení bez č. j.
ze dne 16.08.2019.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
 Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí sděluje, že nepožaduje záměr „Rozšíření
způsobu nakládání s odpady a navýšení okamžité kapacity zařízení ke sběru železného šrotu“ dále
posuzovat dle zákona.
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí upozorňuje na povinnost získat před
zahájením činnosti souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů podle § 14 odst. 1 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
které vydává Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí.
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí dále upozorňuje, že v textu oznámení je na
některých místech chybně uvedeno parcelní číslo pozemku 504/6 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK)
KHS JmK sděluje, že se záměrem „Rozšíření způsobu nakládání s odpady a navýšení okamžité
kapacity zařízení ke sběru železného šrotu“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov
souhlasí.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (ČIŽP OI Brno)
ČIŽP OI Brno sděluje, že po prostudování předložených podkladů k předmětnému záměru nemá
připomínek.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí sděluje, že nepožaduje další
posuzování ve smyslu uvedeného zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
4. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
I. Charakteristika záměru
Záměrem oznamovatele je na základě certifikátu dle nařízení EU č. 333/2011, článku č. 6 vyjmout
přijímaný materiál z režimu odpadů a dále ho předávat jako druhotnou surovinu konečným
zpracovatelům. Uplatňovaný způsob využívání nebude zahrnovat mechanickou úpravu odpadů,
jako je například řezání, broušení, lisování apod.
Dále je navrženo navýšení maximální okamžité kapacity na 2 000 t uskladněného šrotu. Celková
roční kapacita však zůstává stejná tzn. 30 000 t odpadu/rok.
Záměr nebude vyžadovat žádné stavební práce ani úpravy.
Plocha, kam je záměr umístěn, je v současné době již využívána firmou METPEX CZ, s.r.o.,
a to k provozování zařízení ke sběru a výkupu železného a neželezného šrotu.
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Do zařízení jsou v současné době, a i v rámci záměru tomu nebude jinak, vykupovány odpady
výhradně od výrobních závodů (původců odpadů) z Pohořelic a okolí. Tyto jsou zde
shromažďovány a krátkodobě skladovány. Odpady jsou následně odváženy přímo ke konečným
zpracovatelům – do hutí a sléváren v ČR i zahraničí. Příjem odpadů od fyzických osob – občanů se
neuvažuje. Doba skladování odpadů je krátkodobá do 2 měsíců.
Realizace záměru neznamená žádnou změnu ve způsobu provozu zařízení. Budou využívány stejné
manipulační plochy a objekty v areálu firmy. Stejná zůstane technologie a technika při manipulaci
se šrotem. Doprava ani její intenzita související s provozem nebude žádným způsobem ovlivněna.
II. Umístění záměru
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Obec:
Pohořelice
K. ú.:
Pohořelice nad Jihlavou
P. č.:
389/219
III.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

 Vliv na ovzduší
Z oznámení vyplývá, že realizací záměru nebude žádným způsobem ovlivněna dosavadní míra
znečišťování ovzduší, neboť realizací záměru nedojde ke změně ve způsobu provozu zařízení.
Budou využívány stejné manipulační plochy a objekty v areálu firmy. Stejná zůstane technologie
i technika pro manipulaci se šrotem. Doprava ani její intenzita související s provozem nebude
žádným způsobem ovlivněna. Zdroje emisí do ovzduší se tak nebudou lišit od současného stavu,
a to jak umístěním, počtem či intenzitou. Lze tedy předpokládat, že příspěvek provozu zařízení na
kvalitu ovzduší je minimální a posuzovanou změnou nebude navyšován.
 Vliv na hlukové poměry
V oznámení záměru je uvedeno, že realizace záměru neznamená žádnou změnu ve způsobu
provozu zařízení. Budou využívány stejné manipulační plochy a objekty v areálu firmy. Stejná
zůstane technologie a technika při manipulaci se šrotem. Doprava ani její intenzita související
s provozem nebude žádným způsobem ovlivněna. Nelze tudíž předpokládat, že realizací záměru
dojde k významnému navýšení hlukové zátěže.
Pro účely stanovení hluku v mimopracovním prostředí bylo provedeno měření akreditovanou
zkušební laboratoří Hygienická laboratoř, s.r.o. (protokol č. FM 2016/014 ze dne 22.1.2016). Měřicí
místo bylo zvoleno v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby, a to bytový dům
Československé armády č.p. 493, Pohořelice. Posuzovaným zdrojem hluku byl provoz areálu firmy
Metpex CZ s.r.o. Výsledná hodnota LAeq,T = 45,0 ± 2,0 dB prokazatelně nepřekračuje hygienický
limit pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v denní době
LAeq,T = 50 dB. V noční době není areál v provozu.
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že záměr je akceptovatelný.
 Vlivy vibrací a záření
Provoz záměru nebude zdrojem škodlivých vibrací ani škodlivého záření.
 Vliv na půdu a horninové prostředí
V rámci záměru nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF), ani
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr je umístěn v již provozovaném areálu,
který slouží k obdobnému účelu. Nepočítá se s následnými dostavbami a úpravami.
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Významný negativní vliv záměru na půdu lze vzhledem k charakteru a jeho lokalizaci vyloučit.
Dotčená plocha záměru se nenachází v území dobývacího prostoru ani chráněného ložiskového
území. Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru se nepředpokládá, že by měl mít záměr jakýkoliv
vliv na dané území.
Negativní vliv záměru na nerostné zdroje lze vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci
vyloučit. Negativní vliv záměru na geologické prostředí lze vzhledem k charakteru záměru vyloučit.
 Vliv na vodu
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu. Užitková voda není používána.
Odpadní voda ze sociálního zařízení je svedena potrubím do jímky na vyvážení. Technologické
odpadní vody při činnosti předmětného záměru nevznikají. Dešťové vody jsou částečně odváděny
do vod povrchových, částečně vsakovány. Z izolované kontrolní plochy jsou pak jímány do
záchytné jímky.
Za hlavní rizika pro jakost podzemních a povrchových vod lze při provozu záměru považovat
případné havárie či jiné nestandardní stavy. Prevence úniku závadných látek je zakotvena do
provozní dokumentace zařízení.
Lze předpokládat, že vzhledem k výše uvedenému nebudou s realizací a běžným provozem záměru
spojeny žádné očekávané negativní vlivy na povrchové a podzemní vody v území. Provoz
hodnoceného záměru nemá nároky na zdroje vod, není významný produkcí odpadních vod
a neovlivní odtokové poměry v území.
 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
Záměr je situován v již pro tento účel využívaném areálu. Areál je zpevněný, intenzivně využívaný
a nevyskytuje se zde přirozeně rostoucí zeleň. Při vjezdu do areálu je osázen záhon s okrasnými
keři. Tento biotop není vhodný pro výskyt ochranářsky cenných druhů rostlin a živočichů.
Vzhledem k povaze záměru nelze předpokládat zábor biotopů vhodných pro trvalý výskyt
živočichů. Plocha zařízení se nachází mezi dalšími průmyslovými objekty. Prostor záměru je tak
izolován v poměrně urbanizovaném prostředí, ve kterém se obvykle vyskytují pouze druhově
chudá společenstva živočichů s převahou biotopových generalistů, případně synantropních
živočichů tolerující hluk a rušení. Provozem zařízení může docházet k akceptovatelnému rušení
ptáků využívající ruderály a křoviny v okolí areálu. Vzhledem k charakteru a umístění tohoto
záměru se nepříznivé ovlivnění populací živočichů a rostlin (a jejich druhové rozmanitosti)
nepředpokládá.
Záměr je situován mimo lokality významné z hlediska ochrany živočišných či rostlinných druhů
(EVL, PO, VKP, ÚSES, maloplošná chráněná území). Z tohoto pohledu nedojde k ovlivnění výše
zmíněných území.
Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou narušeny ani
ohroženy.
 Vliv na klima
Vlivy na klimatické poměry v území se dají hodnotit jako nevýznamné, negativní vlivy nelze
očekávat.
 Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vzhledem k tomu, že realizace záměru neznamená téměř žádnou změnu ve způsobu provozu
zařízení a ani doprava a její intenzita související s provozem zařízení nebude žádným způsobem
ovlivněna, lze předpokládat, a to i vzhledem k výše uvedenému v kapitole III. Charakteristika
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předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí, že záměr je z hlediska vlivů na
zdraví obyvatel přijatelný a nebude pro zdraví obyvatelstva nikterak ohrožující.
Krajský úřad ve zjišťovacím řízení vyhodnocoval tyto podklady:
1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona vč. příloh
- Stanovisko orgánu ochrany přírody krajského úřadu - č. j. JMK 66843/2019 ze dne
09.05.2019.
- Vyjádření z hlediska územního plánu, Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování
a stavební úřad – č. j. MUPO-19632/2019/SU/BRP ze dne 19.07.2019.
2. Vyjádření uvedená v bodě 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, jeho příloh, písemných vyjádřeních
dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení
provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Krajský úřad zasílá ve smyslu ust. § 7 odst. 6 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále
dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dalším dotčeným subjektům.
Dotčené město Pohořelice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 a 3 zákona a § 5 prováděcí
vyhlášky č. 457/2001 Sb., o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění
je nejméně 15 dní. Současně žádáme město Pohořelice o zaslání písemného vyrozumění o dni
vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona doručeno veřejnou
vyhláškou zveřejněnou na úřední desce orgánů Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také
nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1486.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, odvolání k Ministerstvu životního prostředí
podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí,
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění
podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. František Havíř
vedoucí odboru
v z. Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Salnek
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Rozdělovník
Účastník řízení – oznamovatel vč. obdržených vyjádření:
- Metpex CZ, s.r.o., Znojemská 1106, 691 23 Pohořelice – DS
Dotčené územně samosprávné celky:
Město Pohořelice, k rukám starosty, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – DS
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde
Na vědomí:
- Městský
úřad
Pohořelice,
691 23 Pohořelice – DS

odbor

životního

prostředí,

Vídeňská

699,

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS
- Česká inspekce
614 00 Brno – DS

životního

prostředí,

oblastní

inspektorát

Brno,

Lieberzeitova

- Městský úřad Pohořelice, odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze město Pohořelice a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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14,

