1)

zamýšlená činnost;

-

Zpracování betonové, cihelné a směsné stavetrní sutě nebo živičnýchker drcením a tříděním

dn nahrazující štěrky nebo zásypové písky, tříděním kamenitých a

na

písČitýchzemin na

zásypy a terénni úpravy. Vylučujeme jakékoli trvalé ukládáníodpadu v předmětné lokalitě.

2}

Použitá technika:

-

Čelnínakladač CAT g24 Gz * deponování odpadu před zpracovánim, nakládka zpracovaného

-

Čelni nakladač cAT 95o H

odpadu

(V

-

recyklátu při odvozu (v provozu v pracovni dny, 8 hod / den).

provozu cyklicky 3x

Ba8í cAT 319
3 x

-

-

-

D

-

5x

-

nakládka materiálu do třídiče,odvoz vytříděných frakci na depo

ročně 15 pracovnich dní, celkem max. 75 pracovních dní V roce).

nebo (obelco 180 Lc- nakládka materiálu do drtiče (V provozu cyklicky

5x ročně 15 pracovnich dní, celkem 75 pracovnich dní v roce},

Třidič Extecs4-tříděni nadrceného materiálu nebo zemin na zrnitostní fíakce (0
nebo 8

-

32, 32

-

63 variabilně dle osítování). V provozu cyklicky 3x

-

- 8,

8

-

16

5x ročně 15 pracovnich

dní, celkem max. 75 pracovních dníV roce.

-

Drtič Extec c10' nebo sandvik Q] 241

- 5x róčně

cyklicky 3x

-

dfceni materiálu na frakci 0

-

70 mm. V píovozu

15 pracovnich dní, celkem max, 75 píacovních dni V roce.

Používaná technika je mobilni a převážnou čá5t roku pracu,ie pro externi zákazniky mimo recyklačni

centrum.

3}

Podmínky pro přiretí odpadu ke zpracováni:

-

odpad musi odpovídat kritéíiímpro znovupoužiti dle platné le8islativy, Před přijetím odpadu

musí zákaznik tuto skutečnost prokázat Výsledky rozborů provedených akreditovanou
laboratoří.

* Nebude

přijímán žádný odpad kontaminovaný, znečištěnýpro životníprostředi

nebezpečnými látkami.

4)

Projektová a legislatiVní příprava:

Dovolujeme si připomenout, že obec na jejimž katastrálním územíse takoři,záměr zamýšli je
účastníkemřízeni ve všech stupnich projektové přípravy a projednávání povolení provozu a může
tedy kdykoliuplatnit svoie připomínky a podmínky, či přípravu ne8ovat.

a}

Změna územníhoplátnu.

b} společné územnía stavebni povolení, Vydává stavební úřad statutáíního města Mladá
Boleslav. stavebnik musídoložittato kladná stanoviska k projektu:

b1

-

Vyiádřeni odboru životního prostředi statutárniho města Mladá Boleslav (oddělení

odpadů, ochrany ovzduší, přirody a krajinY atd.).
b2

-

Vyjádření Krajské hy8ienické stanice (hygiena práce, hluk, prach, rozptylová studie pro

vyjmenovaný zdroj znečiště ní ovzduši, hlukové studie).
b3

- Vyiádřeni všech dalšich dotčených oí8ánů státní správy

b4

- VViádření obce.

a samosprávy.

5)

Doprava materiálu do a z recyk|ačního centra:

Navýšenífrekvence nákladní dopravy vlivem provozu recyklačního centra Vychází zjeho kapacity.
Uvažovaná maximálni kapacita je stanovena na 30 ooo tun ročně. Dopravu zajašťujívožidla o nosno5ti
17 tun

-

33 tun, V průměru lze počítats hmotností iednoho nákladu 25 tun. Na 30 000 tun náVozů

ročně je třeba 1 2o0 Vozidel. Při 240 pracovních dnech v roce to znamená 5 Vozidel za den, odvoz je
zajišťován obdobně, DomníVáme se, že v porovnání se stáVa,jícím dopravním zatiženim .ie navýšeni

neznatelné.

6)

Kontrolní mechanismy provozu zařízení:

-

společnost Eco

lso 14001:2015

RETEL s,r.o. má zavedeny systémY řízení iakosti

lso 9001:2015, environmentu

a bezpečnosti práce oHsAs 18001:2007.

Kontrolu plnění podmínek provozu provádě.ii:

-

Vlastník pozemku
statutářní město Mladá BoleslaV odbor životního prostředi
Českéinspekce žiVotního prostředí.

obec
Kraiská hygi€nická

stanice

Provozovatel zařízeníje povinen vést průběžnou evidenci odpadů Včetně všech dokladů o jeho
nezávadnosti. součásti zá2namů jsou i údaje o dodavételich odpadu, mistech odkud odpady pocházejí
a

jeho množství,

7)

Naše společnost nabíZíVám pani starostko, stejné jako všem ?astupitelům a petentům

fyzickou návštěVu našeho provozu v Dalovi€ích. Lze si na mistě ověřit hlučnost, prašnost i Vibrace,
2€

kteďch mohou mit občanéobavy, Případně nabízíme zkušebnidrceni přímo na uvažovaném mistě

íealizace. Mohli bychom tak společně ověřit, zda budou dotčeny zájmy vlastníků a uživatelů okolních
nemovito5tí V reálném prostředí,

8) cena

nemovitostí

V

okolí recyklačniho centra by mohla být ovlivněna pouze

V

případě

skutečných negativních dopadů, kteďmi by byla ovlivněna pohoda bydlení. Vzhledem k odstupové

vzdálenosti a výškou/m poměrům se zdají b,it takové obaw liché. Veškeré eventuality budou
v každém případě předmětem prověření v rámci již zmiňované hlukové a rozptylové studie ověřené

kontrolním měřením Krajské hygienické spráVy.

9)

Naše společnost je připravena přijmout závazek nepokračovat v připravě reali?ace nebo

provozu recyklačníhocentra

v připadě,

že by se kterákoli z předem

specifikovaných obaV

prokazatelně objektivně naplnila a to bež jakýchkoli nároků vůčiobci,

10) Timto Vás zdvořile žádéme o posouzeni našich argumentů a Vydáni souhlasu se změnou

územniho plánu obce, kteď umožní pokračovat v přípravě stavby Výhradně Vždy za podminky plněni
shora uvedeného.

