MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor výkonu státní správy VI
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové dne: 22.01.2007
Č.j.: 872-1/550/06-07-Ko

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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
Identifikační údaje:
Název: Chemická ČOV – navýšení kapacity a rozšíření způsobu užívání na zařízení
k odstraňování odpadů v průmyslové zóně města Přelouč
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem posuzovaného záměru je navýšení kapacity a rozšíření využitelnosti CHČOV na
zařízení k odstraňování odpadů. Stávající kapacita CHČOV je 20 700 t/rok. Navýšení
kapacity bude dosaženo instalací dalšího kalolisu a reaktoru na alkalicko kyselé odpadní
vody, kdy se předpokládá cílová kapacita CHČOV 30 300 t/rok odpadních vod a kapalných
odpadů.
Charakter záměru:
Jedná se o využití stávajícího řádně zkolaudovaného zařízení, do kterého bude nově
instalován kalolis a alkalicko kyselý reaktor. Realizací záměru dojde k navýšení celkové
kapacity CHČOV a k rozšíření využitelnosti posuzovaného záměru. CHČOV bude tak jako
doposud čisti odpadní vody z areálu společnosti EXKALIBUR ARMY spol. s r.o. a dále bude
tak jako dosu přijímat a zpracovávat kapalné odpady od externích dodavatelů.
Prostor posuzovaného záměru je součástí rozsáhlého areálu společnosti EXKALIBUR ARMY
spol. s r.o., ve kterém probíhají opravy, repase a skladování vojenské, ale i ostatní techniky.
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100 00

PRAHA 10

Záměr
„Chemická ČOV – navýšení kapacity a rozšíření způsobu užívání na zařízení
k odstraňování odpadů v průmyslové zóně města Přelouč“
naplňuje dikci bodu 10.1., kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Záměr má
významný vliv na životní prostředí a proto bude posuzován dle cit. zákona. Dle § 7 cit.
zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené
oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění
informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že
předložené oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat
a považuje se za dokumentaci.
Odůvodnění:
Předložené oznámení záměru splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 4
k cit. zákonu. Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření
k oznámení. Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku
a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů,
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

-

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:
KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
ČIŽP OI Hradec Králové
MŽP, odbor odpadů
MŽP, odbor ochrany vod
JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r.
ředitel odboru výkonu státní správy

Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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