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„Recyklační dvůr stavebních materiálů Polevsko“ – zahájení zjišťovacího řízení podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Jako věcně a místně příslušný úřad Vám v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme informaci
o oznámení k záměru „Recyklační dvůr stavebních materiálů Polevsko“.
Recyklační dvůr Polevsko je v současné době provozován jako zařízení ke sběru a využití
odpadů. Provozovatel chce zařízení provozovat i nadále, hodlá však navýšit jeho kapacitu ze
stávajících 16.000 tun odpadů ročně na celkem 50.000 tun odpadů, zároveň vybaví zařízení
novými stroji.
Obec Polevsko (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2
zákona o zveřejnění informace o tomto oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme, aby nám
neprodleně zaslala (elektronickou poštou) vyrozumění o dni vyvěšení této informace na
své úřední desce.
Dále žádáme Obec Polevsko a dotčené, věcně a místně příslušné správní úřady, ve smyslu
§ 6 odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k tomuto oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení. Krajský úřad Libereckého kraje vydá rozhodnutí doručované
veřejnou vyhláškou nebo závěr zjišťovacího řízení do 45 dnů od zveřejnění záměru na úřední
desce. Dnem zveřejnění je 24. října 2022.
V souladu s § 6 odst. 5 zákona zasíláme dotčeným orgánům pouze informaci o oznámení.
S textem oznámení se lze seznámit na www.cenia.cz/eia, kód záměru LBK745.
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK745
Ve vyjádření předpokládáme deklaraci názoru, zda je nutné záměr posoudit dle zákona.
V případě posouzení záměru podle zákona žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány
připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené
přílohou č. 3 a dále doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený
důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona).
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Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Recyklační dvůr stavebních materiálů Polevsko“

V opačném případě není nutné upozorňovat oznamovatele na požadavky plynoucí
z legislativy ani na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
S pozdravem

Ing. Petr Čech
vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC
Příloha:
text na úřední desku
Rozdělovník:
Dotčené územně samosprávné celky:
1. Liberecký kraj
2. Obec Polevsko
+ text na úřední desku

vnitřním sdělením
DS

Dotčené správní úřady:
1. Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí
2. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Česká Lípa
4. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec
5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko

DS
DS
DS
DS

Oznamovatel – zástupce oznamovatele:
1. DOLEŽAL – NB s.r.o.

DS

Na vědomí:
1. MŽP ČR, Odbor EIA a IPPC, Praha

DS

DS – datová schránka
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