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

 

 
 V Hradci Králové dne: 16.05.2008        
 Č.j.: 321-1/550/08-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:  Skládka Zdechovice – V. až IX. etapa 
 

Kapacita (rozsah) záměru:  Posuzovaným záměrem je rozšíření stávající skládky skupiny S-
OO1 až S-OO3 ve Zdechovicích o V. aţ IX. etapu a zvýšení kapacity ukládaných odpadů ze 
současných 80 000 tun/rok o 40 000 tun/rok. Zároveň je plánováno vybudování solidifikační 
linky s kapacitou 40 000 tun/rok, přičemž předpokládané roční množství by se mělo 
pohybovat do 20 000 tun/rok.  
 
Charakter záměru:  Záměrem je :   a) rozšířit skládku ve Zdechovicích a zvýšit 
kapacitu ukládaných odpadů kategorie „O― o 40 000 tun odpadů za rok.  Sortiment ani 
systém nakládání s odpady se realizací záměru nezmění, také technické řešení rozšiřované 
části skládky zůstane beze změny. Stávající skládka je provozována v souladu s integrovaným 
povolením Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. OŢPZ/6888/03/Ši ze dne 9.10.2003, ve 
znění pozdější změny a je moderním řízeným skládkovým areálem. Plánované etapy skládky 
jsou navrženy severozápadně od stávajících 4 etap (tři jsou rekultivovány a čtvrtá je 
provozována). Z ekonomických a provozních důvodů bude skládka budována postupně po 
jednotlivých etapách. Provoz bude využívat současnou infrastrukturu areálu.   

b)  vybudovat solidifikační linku pro stabilizaci 
odpadů se zvýšeným výluhem těžkých kovů, ropných látek či jiných organických škodlivin. 
Plánovaná kapacita solidifikace je 40 000 tun/rok, přičemž předpokládané roční množství by 
se mělo pohybovat do 20 000 tun/rok. Provoz bude využívat stávající infrastrukturu.   Jiný 
záměr není podle dostupných informací v zájmovém území plánován. 
 
 
 
Umístění:  kraj: Pardubický  

 obec: Zdechovice 

 kat. území: Zdechovice, Trnávka 



 
Zahájení:   2009 
 
Ukončení:   není známo 
 
 
Oznamovatel:   Bohemian Waste Management a.s. 
  Průběžná 1940/3 

 500 09 Hradec Králové 
 

Záměr  „Skládka Zdechovice – V. až IX. etapa“ naplňuje dikci bodu 10.1. a 10.2., 
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 – 2x 
- ČIŽP OI Hradec Králové – 3x 
- Krajský úřad Pardubického kraje 
- MŽP, odbor ochrany ovzduší 
- MŽP, odbor ochrany vod 
- Obec Zdechovice 

 
 

JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r. 
       ředitel odboru výkonu státní správy 

 

 

Obdrží: 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
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