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Č.j. 5617-5/550/09-10-Ko
99190/ENV/09

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí
Jako příslušný úřad Vám vracíme dokumentaci k záměru

„Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř.“
V průběhu zveřejnění výše uvedené dokumentace obdržel příslušný úřad ve
vyjádřeních DSÚ požadavky na doplnění dokumentace.
Dokumentaci vracíme k doplnění z následujících důvodů:
1. Dle vyjádření MŽP odbor ochrany ovzduší ze dne 26.2.2010 v předložené
dokumentaci nebyly vypořádány naše připomínky, které jsme vznesli
k předchozímu oznámení. Jedná se zejména o :


Není zřejmá technologie výroby netkané textilie, nutno doplnit popis



Chybí klasifikace stacionárních zdrojů a kategorizace zdrojů



Není zřejmé z jakých technologických částí jsou výduchy vedeny



Není znám zdroj hodnot emisí



Není objasněn původ halogenových těkavých organických látek



Rozpory v bilancích VOC



Není provedeno vyhodnocení vlivů emisí PM10 v předmětné lokalitě



Do celkového hodnocení v rozptylové studii nebylo zahrnuto imisní pozadí



Rozptylovou studii doplnit o kartografickou interpretaci výsledků

2. Dle vyjádření ČIŽP OI Hradec Králové je nutné:


Odstranit rozpory v údajích o emisích



Připomínky z předchozího vyjádření byly splněny pouze částečně –
kategorizace zdroje



V dokumentaci nebyly zohledněn soubor připomínek oddělení odpadového
hospodářství, které byly uvedeny ve vyjádření k oznámení.

3. Dle údajů v dokumentaci záměr nemá významnější nároky na dopravu - dnešní
doprava netkané textilie do závodu bude nahrazena dopravou surovin pro výrobu
této textilie, požadovaná výroba netkané textilie bude přibližně odpovídat
výrobním požadavkům v závodě Jaroměř.
Dle zjištění zpracovatele posudku se však bude jednat o významný nárůst
nákladní dopravy. Veškeré množství vyrobené textilie (47 000 tun/rok) bude ze
závodu opět odváženo k dalším úpravám. Tím dojde k nárůstu dopravy
odpovídající přepravě cca 100 000 tun/rok surovin nebo textilie. Tuto zásadní
změnu je nutné vyhodnotit rámci nové rozptylové a akustické studie.

Doplněk dokumentace s vypořádáním všech připomínek požadujeme předložit
v počtu 8 kusů + elektronickou formu.

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

Rozdělovník k č.j. 5617-5/550/09-10-Ko
99190/ENV/09
Dotčené územní samosprávné celky:
1/
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
2/

Město Jaroměř
nám. ČSA 16
551 33 JAROMĚŘ
Dotčené správní úřady:
1/
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
2/

ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
3/

KHS Královéhradeckého kraje
Českoskalická 254
547 01 NÁCHOD
4/

Městský úřad
nám. ČSA 16
551 33 JAROMĚŘ
Oznamovatel:
Kimberly-Clark, s.r.o.
Karolinská 650/1
186 00 PRAHA
Zpracovatel oznámení:
RNDr. Vladimír Ludvík
Veverkova 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Na vědomí:
MŽP – OPVŽP
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10

