MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 15. února 2007
Č.j.: 11388/ENV/07

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), v
platném znění.
Identifikační údaje:

Název:

Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků –
výrobní závod Žirecká Podstráň

Kapacita záměru:

Projektovaná roční maximální kapacita výroby syntetických
trávníků je 12 000 tun/rok., 4 800 000 m2.

Charakter záměru:

Výrobní závod Žirecká Podstráň se nachází ve Dvoře Králové
n/L, v lokalitě Žirecká Podstráň a je přístupný ze silnice
III/29915 Dvůr Králové n/L – Žireč, Jaroměř. Jedná se o
rozšíření výrobní kapacity a sortimentu v nových objektech. Dle
platného územního plánu města Dvůr Králové n/L je území
navrhované výstavby zařazeno jako „Plochy pro průmyslové
výroby a sklady“.

Umístění:

kraj: Královéhradecký
obec: Dvůr Králové nad Labem
k. ú.: Žirecká Podstráň

Zahájení:

04/2007

Ukončení:

12/2007 - kolaudace

Oznamovatel:

JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem
Dukelská 417
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Záměr„Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků – výrobní závod
Žirecká Podstráň“ naplňuje dikci bodu 7.1, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude
mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze
č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr

„Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků – výrobní
závod Žirecká Podstráň“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
Etapa přípravy záměru
1. Získat souhlas s trvalým záborem ZPF.
2. V případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les, podat žádost o kácení na odbor
ŽP, MěÚ Dvůr Králové nad Labem.
3. Zpracovat projekt ozelenění areálu.
4. Součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby.
Etapa výstavby záměru
1.
Případný odpad ze stavby, montáže technologie a konečných úprav musí být odstraněn
v souladu s platnou legislativou.
2.
Zabezpečit vlastní výstavbu způsobem, který vyloučí možnost narušení faktoru
pohody, zejména ve dnech pracovního klidu
3.
Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu
budou uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
4.
Vypracovat plán havarijních opatření pro případ úniku látek škodlivým vodám.
5.
Všechny mechanizmy musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska
možných úkapů ropných látek.
6.
V případě úniku závadných látek bude kontaminovaná zemina odvezena mimo
vodohospodářsky významné území a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.
7.
Rozhodující zemní práce budou prováděny mimo období hnízdění ptáků, tj. od srpna
do března.
Etapa provozu záměru
1.
Doložit doklady o zajištění odstranění nebo využití odpadů z provozu samotného
objektu.
2.
Zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu s ustanovením § 39 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách.
3.
Skladování a odstranění odpadů provádět pouze na základě platné legislativy.
4.
Veškeré ropnými produkty potencionálně kontaminované srážkové vody ze
zpevněných ploch budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes odlučovače RL
tak, aby obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače
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splňoval parametry do 0,2 mg/l; odlučovače budou dále zabezpečeny proti vyplavení
v období přívalových dešťů.
Budou vypracovány a schváleny provozní řády navrhovaných odlučovačů RL.
Provozní řád odlučovačů RL bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich
pravidelnou kontrolu a údržbu.
Odpadní vody budou odvedeny do stávající kapacitní ČOV.
Dešťové vody budou odvedeny do stávající dešťové kanalizace (z prostoru nakládací
rampy přes odlučovač RL).

5.
6.
7.
8.

Odůvodnění:
Ke zveřejněnému oznámení se v zákonném termínu vyjádřili:
-

ČIŽP OI Hradec Králové
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště
Trutnov
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
MŽP, odbor ochrany vod
MŽP, odbor ekologie a krajiny lesa
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

ČIŽP OI Hradec Králové
oddělení ochrany ovzduší – nemá připomínky
oddělení ochrany vod – při splnění opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, nemá ke zpracování a závěru oznámení
dalších připomínek
oddělení odpadového hospodářství – odkazuje na platnou legislativu
oddělení ochrany přírody - k předloženému oznámení nemá, za dodržení opatření a
podmínek navržených v kapitole D.4, připomínky
oddělení ochrany lesa – záměr se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa –
bez připomínek
MŽP, odbor ochrany vod – souhlasí se záměr s podmínkami
MŽP, odbor ekologie krajiny a lesa – žádá zpracování projektu ozelenění areálu vč.
Rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi, jinak bez připomínek
Krajský úřad Královehradeckého kraje – nemá připomínek, odkazuje na platnou legislativu
KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov – s uvedeným záměrem souhlasí
za předpokladu provedení protihlukových opatření navržených v kapitole D.1.1
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – odkazuje na platnou legislativu, jinak bez
připomínek

Příslušný úřad obdržel v zákonném termínu celkem 6 vyjádření DSÚ k oznámení.
Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. V žádném z obdržených vyjádření není vysloven
nesouhlas s realizací záměru, ani případný požadavek na posuzování záměru podle citovaného
zákona. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny
závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně
a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné
realizaci záměru. Část připomínek má pak charakter upozornění na zákonné povinnosti.
Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou uvedeny ve formě
podmínek v závěru zjišťovacího řízení.
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S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných
vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
nemá významný vliv na životní prostředí.
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.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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