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

 
 

 
dle rozdělovníku 
 

 
                                                                               V Hradci Králové dne  02.06.2008      

                                                                                          Č.j.: 347-1/550/07-Ko  
 

 
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 

pozdějších předpisů 
 
Identifikační údaje: 
 
Název: Skládka S-OO3 Březinka II  
 
Kapacita (rozsah) záměru: 
   

Kapacita skládky bez rekultivačních vrstev  :  749.552 tun  
Objem odpadů  :  576.578 m3  
Předpokládaný roční návoz  :  65.000 tun  
Předpokládaná životnost  :  11,5 let  
Celková plocha skládky  :  55.095 m2  
Izolovaná plocha skládky  :  38.340 m2  
 
Zemní práce :  

-výkop : 135.782 m
3 

-násyp (vč. cca ½ kubatury hráze) : 189.035 m
3 

-plošná drenáž : 11.502 m
3 

-minerální těsnění : 19.170 m
3 

-rekultivované plochy : 48.395 m
3 
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Charakter záměru:  
Záměr má charakter novostavby. Těleso SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II není konstrukčně 
spojeno s tělesem Skládky Březinka. Toto stávající, doposud provozované zařízení má 
rozhodnutím KÚ Pardubického kraje omezen provoz do 16.7.2009 (Integrované povolení KÚ 
Pardubického kraje č.j.:12015-22/2006/OŽPZ/PP ze dne 12.1.2007). Z hlediska funkce je 
SKLÁDKA S-003 BŘEZINKA II zařízením k odstraňování odpadů způsobem, který je v 
souladu s přílohou č. 4 zákona 185/2001 Sb. o odpadech definován jako :   

-ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkováním apod.) – kód D1.  
V souladu s platnými rozhodnutími příslušných orgánů je záměr situován ve funkčně 
jednoznačně definovaném území, určeném k těžbě nerostných surovin a ukládání odpadů. Z 
hlediska možnosti kumulace negativních vlivů stávajících a připravovaných záměrů je 
reálný vliv na hluk, emise do ovzduší, do vod a na dopravu stávajících provozoven a 
zařízení, které jsou obsluhovány přes místní komunikaci do osady Březinka. Jedná se o 
stávající zařízení k odstraňování odpadů skládkováním (Skládku Březinka) a povrchovou 
těžbu a úprava surovin v lomu Březinka(divize 12 Těžba oznamovatele záměru). 
Kvalitativně vyšší úroveň zabezpečení nové skládky realizací těsnící bariéry reprezentuje 
pozitivní aspekty záměru (vyloučení možné kontaminace podzemních vod a geologických 
struktur).  
Potenciálně kumulativními vlivy mohou být případně dotčeny rodinné domky, které se 
nacházejí v okolí plánovaného areálu a poblíž přístupové komunikace. Z tohoto důvodu byly 
k vyhodnocení těchto potenciálních kumulativních vlivů, s použitím aktuálních dopravních 
dat, akustické situace a stávající imisní situace, vypracovány rozptylová a hluková studie, 
jejichž výsledky jsou zapracovány do Dokumentace.   
Záměr využívá některé objekty stávající skládky jako jsou : provozní budova, silniční 
mostová váha, příjezdové a provozní komunikace, odstavná plocha pro kontejnery, čistírna 
skládkových vod, čistírna splaškových vod, kanalizace, monitorovací vrty podzemních vod, 
zařízení na využití skládkového plynu – kogenerační jednotka (neprovozuje oznamovatel), 
dočasné deponie, vedení NN a kabelové rozvody, vodovodní přípojka a dále strojové 
vybavení areálu.  
Záměr je situován v území, které je pro tento druh aktivity určeno v souladu s územním 
plánem obce Slatina, schváleným usnesením zastupitelstva obce č. 1/2004 ze dne 20.5.2004 -  
viz příloha Situace územního plánu obce. Dosavadní využití provozované skládky bylo 
schváleno v rámci územního řízení v roce 1991 a povoleno KÚ Pardubického kraje 
integrovaným povolením z roku 2007.  

 
Umístění:  kraj: Pardubický  

 obec: Slatina u Jevíčka 

 kat. území: Slatina u Jevíčka a Březinka 

Zahájení:  04/2009  
 
Ukončení:  10/2009  
 
Oznamovatel:  P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice 
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Souhrnné vypořádání připomínek: 
 
 V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem osm vyjádření DSÚ. 
Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky k oznámení se týkají 
zejména: 

 

- oblasti ochrany ZPF 
 

 Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. 
  
 
 
Závěr: 
 

Záměr „Skládka S-OO3 Březinka II“ 
 

naplňuje dikci bodu  10.1. a 10.2., kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. 
Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo 
upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí. 
 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 
k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle obdržených připomínek s důrazem na 
následující oblasti: 

- ochrany ZPF 
 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 

samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na          
10  kusů + elektronickou podobu dokumentace. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani 
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 

 
 
 

              JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r. 
                                                                                           ředitel  odboru výkonu státní správy 
  
 
 
   
 
 
 
Obdrží: 
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
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Příloha k č.j.:
- kopie vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová (25. 04. 2008), 
- kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové (14. 05. 2008), 
- kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Olomouc ( 12. 05. 2008), 
- kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 

(30. 04. 2008), 
- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí – odboru ochrany vod (30. 04. 2008), 
- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí – odboru ochrany ovzduší 

(02. 05. 2008), 
- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí – odboru péče o krajinu (06. 05. 2008). 
- kopie vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje ( 19. 05. 2008)  
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