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

 
 

 
dle rozdělovníku 
 

 
 
 

                                                                               V Hradci Králové dne  17.07.2006      

                                                                                          Č.j.: 442-1/550/06-Ko  
 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

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

 
Identifikační údaje: 
 
Název: Rekonstrukce ČOV – průmyslový areál Březhrad    
 
Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem investora je rekonstrukce stávající ČOV umístěné 
v průmyslovém areálu Březhrad. 
Stávající ČOV budovaná pro potřeby bývalého podniku Salma a čištění vod z blízkých 
obytných domů je schopna zpracovávat dle stávajícího platného provozního řádu až 201 843 
m3  odpadních vod/rok. 
Cílem rekonstrukce bude čištění a odstranění 100 000 m3 /rok odpadních vod a kapalných 
odpadů, které budou z 50% přijímány jako odpady N a cca 10% kapalné odpady O (nebo 
média vedená jako odpadní voda). 
Kapacita tedy bude 50 000 m3/rok odpadních vod a dále odstraňování odpadů N do výše 
50 000 t ročně a odstraňování odpadů O do výše 50 000 t ročně, ale s podmínkou, že suma 
odpadů nepřekročí 50 000 t ročně.              
 
Charakter záměru: Je navržena rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod, která se 
nachází uvnitř oploceného areálu bývalého masokombinátu. 
  
 
Umístění:  kraj: Královéhradecký  

 obec: Hradec Králové 

 kat. území: Březhrad 
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Zahájení:  srpen 2006 
 
Ukončení:  prosinec 2006 (1. etapa) 
 
Oznamovatel:  Bauxen spol. s r.o., Za Škodovkou 305, Hradec Králové 
 
 
Souhrnné vypořádání připomínek: 
 
 Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili: 

 Magistrát města Hradec Králové, č.j. 054725/2006/ŽP/Čer ze dne 4. 6. 2006-07-17 
Ve vyjádření není vznesen požadavek na posouzení záměru dle zákona, jsou pouze 
citovány podmínky, které vyplývají ze složkových předpisů. 
 

 Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové, č.j. 5929/HOK-HK/Pa ze dne   
3. 7. 2006 

S předloženým oznámením se souhlasí bez podmínek. 
 

 MŽP, odbor ochrany ovzduší, č.j. 2112/740/06/HM ze dne 21. 6. 2006-07-17 
Upozorňuje, že zařízení nesmí obtěžovat okolí zápachem. Při respektování podmínek 
daných zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší není připomínek. 
 

 MŽP, odbor ochrany vod, č.j. 44477/ENV/06; 1997/650/06 ze dne 23. 6. 2006-07-17 
Za dodržení uvedených podmínek pro ochranu prostředí, vod, půd a před haváriemi nemá 
tento odbor připomínek. 
 

 MŽP, odbor odpadových technologií a obalů, č.j. 44478/ENV/06; 564/750/06 ze dne   
26. 6. 2006 

Nemá připomínky. 
 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, č.j. 
45/ŘI/043587/06 ze dne 10. 7. 2006-07-17 

Oddělení ochrany ovzduší: 
Ve výčtu zdrojů znečišťování ovzduší nejsou uvedeny zdroje stacionární, ale je 

uveden nárůst spotřeby tepla 50 000 kWh/rok viz str.22. Tento nárůst bude pokryt z CZT 
resp. ze zdrojů páry elektrárny Opatovice. Emise do ovzduší z této výroby tepla ovšem nejsou 
zahrnuty v celkové bilanci ani v rozptylové studii, i když sem bezpochyby patří. 
Tato čistírna je situována v zástavbě a blízko velkých obchodních center. Je nežádoucí 
navážet do této lokality nebezpečné odpady, které mimo jiné nebezpečí mohou být 
potencionálním zdrojem zápachu. 
 
Oddělení ochrany vod: 

Vzhledem k nedostatečnému popisu způsobu plánovaného čištění chemických látek 
včetně kvalifikovaných jako nebezpečné (souhrnný seznam látek uvedený na str. 22-29) před 
vypouštěním na BČOV a nepřesné specifikaci jednotlivých látek přivážených ke 
zneškodňování a čištění na ČOV, požadujeme předloženou dokumentaci v tomto ohledu 
přepracovat. I přesto, že byl doložen seznam některých technologických postupů pro čištění 
kapalných odpadů a odpadních vod (v pracovní verzi), požadujeme zpracování  expertního  
posudku na plánované chemické čištění jednotlivých látek a chemikálií, ve kterém by byly 
jednoznačně popsány konkrétní možné technologické postupy zneškodňování jednotlivých 
látek a chemikálií, které by daná čistírna zpracovávala a v souvislosti s tím určit, zda 
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plánovaná technologie je schopna tyto látky vyčistit. Není možné toto vyhodnotit pouze 
v obecné rovině, jak je tomu v předkládané dokumentaci. Zároveň je nutné specifikovat ty 
postupy, které by byly prováděny a kterým by daná technologie nevyhovovala, tudíž by dané 
látky nemohly být na ČOV zpracovány ani přijímány. 
Podmínky, jež jsou součástí opatření navržených z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci 
a minimalizaci účinků na životní prostředí uvedených v předložené dokumentaci (kap. D.IV.), 
musí být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných 
správních řízení. Provoz potom musí být v souladu s těmito závaznými předpisy. 
 
Oddělení odpadového hospodářství: 
Nelze souhlasit s tím, aby byly na  ČOV přijímány všechny druhy odpadů, které jsou uvedeny 
v tabulce č.2 na straně 22 – 29. V předloženém oznámení nejsou popsány technologické 
postupy odstraňování všech druhů odpadů, které by měly být přijímány na ČOV a které jsou 
uvedeny v tabulce č.2 – Seznam nebezpečných odpadů, přijímaných na rekonstruovanou 
ČOV.  
Není zřejmý technologický postup čištění obalů a způsob dalšího nakládání s nimi. V celém 
oznámení není zmínka o mísení odpadů, přitom z  „nastíněných metod“ některých technologií 
k němu bude docházet. Zde je třeba upozornit, že  mísení odpadů za účelem splnění kritérií 
pro jejich přijetí na skládku  a mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními 
odpady je zakázáno v ustanovení §12 odst.5 zákona o odpadech. 
Není zcela jasný způsob kontroly přijímaných odpadů. Jak je uvedeno na straně 12 
předloženého oznámení, ze strany provozovatele zařízení  bude především kontrola vizuální a 
čichová. Tento způsob kontroly je naprosto nedostatečný, protože nemůže být zjištěna např. 
karcinogenita, toxicita, hořlavost apod.? Jak bude touto kontrolou zjištěna  případná 
přítomnost PCB, dioxinů apod.. 
Není zcela jasný způsob kontroly přijímaných odpadů. Jak je uvedeno na straně 12 
předloženého oznámení, ze strany provozovatele zařízení  bude především kontrola vizuální a 
čichová. Tento způsob kontroly je naprosto nedostatečný, protože nemůže být zjištěna např. 
karcinogenita, toxicita, hořlavost apod.? Jak bude touto kontrolou zjištěna  případná 
přítomnost PCB, dioxinů apod.. 
Pro odpady, které by měly  vznikat ve fázi výstavby nejsou uvedeny všechny druhy těchto 
odpadů (např. 150202, 203001,…). Není uveden způsob shromažďování, skladování, ani 
způsob využití či odstranění těchto odpadů. Zcela chybí údaje o shromažďovacích 
prostředcích. 
Pro odpady, které by měly vznikat ve fázi provozu chybí katalogová čísla a kategorie 
jednotlivých druhů odpadů. Chybí způsob jejich shromažďování,skladování. Dále je třeba 
upozornit, že některé používané výrazy neodpovídají platné legislativě na úseku odpadového 
hospodářství a množství odpadů se pro vedení evidence udává v tunách a nikoliv v kubických 
metrech. 
V Oznámení zcela chybí údaje, které pro původce odpadů vyplývají z vyhlášky č.294/2005 
Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ve fázi provozu vzniknou 
odpady,  pro které bude společnost Bauxen spol. s r.o. původcem a má tedy povinnost 
vpracovat základní popis odpadu. 

Z hlediska odpadového hospodářství nelze vydat kladné stanovisko do doby, kdy 
budou zcela jasné způsoby (přesné technologické postupy) odstraňování pro všechny druhy 
přijímaných odpadů. Nelze souhlasit s tím, že vše bude řešeno tzv. „za pochodu“. Dále je 
třeba dořešit celou problematiku nakládání s odpady tak, aby odpovídala současně platné 
legislativě na úseku odpadového hospodářství. 
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Oddělení ochrany přírody: 
 K předloženému oznámení záměru rekonstrukce ČOV v průmyslovém areálu 
Březhrad nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny připomínky.  
 
Oddělení ochrany lesa: 
 Stavební záměr se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu 
oddělení ochrany lesa nemá připomínky.  
 
Závěr: 

Uvedený záměr využití stávající ČOV Březhrad doporučujeme přehodnotit, protože 
uvedená lokalita není dle našeho názoru pro takto koncipovaný záměr vhodná. 
 

Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, č.j. 13618/ZP/2006-Hy ze dne 12. 7. 2006, bylo doručeno po uplynutí zákonné 
lhůty pro vyjádření. Na základě § 6, odst. 5 zákona k tomuto vyjádření příslušný úřad 
nepřihlíží. 
 

 

Příslušný úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k posuzovanému záměru. 
Veřejnost ani občanská sdružení se k oznámení nevyjádřila. 
   
  
Závěr: 
 

Záměr  
 

„Rekonstrukce ČOV – průmyslový areál Březhrad““. 
 

naplňuje dikci bodu  10.1, 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 a připomínek dotčených správních 
úřadů dospěl příslušný úřad k závěru, že oznámení nelze uznat za dokumentaci vlivů 
záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu. 
Do dokumentace je nutné zapracovat všechny obdržené připomínky.  

 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 

samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na          
8  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 
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Rozdělovník k č.j.  442-1/550/06-Ko 
Dotčené územní samosprávné celky: 
 
1/ Královéhradecký kraj 
 Wonkova 1142 
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
 
2/ Statutární město Hradec Králové 
 Československé armády 408 
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
  
Dotčené správní úřady: 
1/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 Wonkova 1142 
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
 
2/ KHS Královéhradeckého kraje 
 Habrmanova 19 
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ 
 
3/ ČIŽP OI 
 Resslova 1229/2a 
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
 
4/ Magistrát města Hradce Králové 
 Československé armády 408 
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
 
Oznamovatel: 
 Bauxen spol. s r.o. 
 Za Škodovkou 305  
503 11 HRADEC KRÁLOVÉ 
 
Zpracovatel oznámení: 
 Ing. Alexandr Rosa 
 Podůlšany 7 
533 45 Opatovice n. L. 
 
Na vědomí: 
 MŽP – OPVI 
 Vršovická 65 
100 10 PRAHA 10 
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