Praha:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Značka:

25. 9. 2018
126740/2018/KUSK
SZ_125312/2018/KUSK
Mgr. Jana Říhová l. 782
OŽP/Říh

Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „REISSWOLF –
navýšení kapacity zařízení k odstraňování, sběru a výkupu odpadů“ v k. ú. Kralupy
nad Vltavou.
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 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) Vám
zasílá dle ust. § 6 odst. 7 zákona informaci o oznámení záměru „REISSWOLF – navýšení
kapacity zařízení k odstraňování, sběru a výkupu odpadů“ v k. ú. Kralupy nad Vltavou,
podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona.
Oznamovatelem záměru je REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 25097008.
Zpracovatelem oznámení je PELAMIS s.r.o., Marcela Šaldová, Hájkova 3, 130 00 Praha 3,
IČO: 27587061.
Předmětem záměru je rozšíření stávajícího zařízení k odstraňování, sběru a výkupu odpadů,
které má charakter bezpečnostního provozu pro externí likvidaci nosičů dat v uzavřeném
systému a vedení spisovny. V zařízení jsou fyzicky ničeny nosiče dat. Z původní kapacity
zařízení ke sběru a výkupu 5 000 t ostatních odpadů za rok a 50 t nebezpečných odpadů za rok
bude kapacita navýšena na 19 990 t/rok ostatních odpadů a 10 t/rok nebezpečných odpadů.
Dojde tedy k navýšení kapacity z 5 000 na 20 000 t/rok. Odpady z provozu, vznikající drcením
či mletím nosičů dat, jsou pneumaticky dopravovány do lisu nebo jsou jímány
do velkoobjemového vaku. Záměr bude realizován ve stávajícím objektu v průmyslové zóně
a nedojde tedy k záboru pozemků ZPF ani PUPFL.
Středočeský kraj a město Kralupy nad Vltavou (jako dotčené územní samosprávné celky)
příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace
o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění
je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá město Kralupy nad Vltavou o písemné
vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném
termínu (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: rihova@kr-s.cz).
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a město Kralupy nad Vltavou (jako dotčené
územní samosprávné celky) a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání
vyjádření k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení. Informace o oznámení bude zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu
dne 3. 10. 2018 a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz
a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu
s textem oznámení pod kódem STC 2179.
Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní
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prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádá, aby ve vyjádření
byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti
stanovené přílohou č. 3 resp. č. 4 k zákonu.
S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
orgány a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na zdejší
Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí
Rozdělovník k č. j.: 126740/2018/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Dotčené orgány:
3. KHS Stč. Kraje, územní pracoviště Mělník, Pražská 391, 276 01 Mělník
4. MěÚ Kralupy nad Vltavou, Odbor životního prostředí, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou
5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Zborovská 11, 150 21 Praha5
Oznamovatel:
7. REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 278 01
Kralupy nad Vltavou
Na vědomí:
8. MěÚ Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování, Úsek stavebního
řádu, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
9. Zpracovatel oznámení PELAMIS s.r.o., Marcela Šaldová, Hájkova 3, 130 00 Praha 3
10. Obec Chvatěruby, Chvatěruby 230, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
11. Obec Kozomín, Kozomín č. p. 28, 277 45 p. Úžice
12. Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice
(1 – 2 obdrží v příloze Oznámení EIA)

