V Hradci Králové, dne 07. 01. 2010
Č.j. 5617-1/550/09-10-Ko
99190/ENV/09

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:

„Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř“

Kapacita (rozsah) záměru: Záměr lze charakterizovat
následujícími kapacitami:
Objekt
Zastavěná plocha
(m2)
Stávající stav
uvažovaná celková plocha
114 889
areálu
zastavěné plochy
29 675

v cílovém stavu
Zastavěná plocha (m2)
Výhledový stav
114 889
35 921

parkoviště, komunikace,
chodník
zelené plochy

17 964

23 194

67 250

55 774

počet parkovacích míst OA

140 míst

161 míst

- celková plocha areálu: oplocená část pozemků investora, včetně zpevněných a
parkových ploch v předprostoru areálu ohraničené ulicí Doleckou.
- zastavěné plochy: plocha zastavěná výrobními a skladovacími halami,
administrativními a sociálními přístavky a samostatně stojícími budovami
s technickým zázemím (strojovny a nádrže SHZ, strojovna chlazení, atd.)
Technologicky se jedná o výrobu 47 000 t/rok produktu – vícevrstvého
polymerového materiálu (netkaná textilie). Proces využívá přibližně 47 000 t/rok
polymeru a 2 000 t/rok lepidla pro výrobu.
Technologický proces recykluje většinu odpadů přímo. Přibližně 2 000 t/rok
odpadních plastů bude nabídnuto na trhu k dalšímu využití jako surovina.
V případě, že využití nebude možné zajistit, bude zajištěno odstranění odpadu
specializovanou firmou. Odpadní plasty obsahují polyetylén, polypropylén a malé
množství lepidla a uhličitanu vápenatého a je možno je dle katalogu odpadů zařadit
do druhu odpadu č. 12 01 05 Plastové hobliny a třísky, resp. č. 07 02 13 Plastový
odpad.

Charakter záměru: Stavba má výrobní charakter. Řídícím stavebním objektem
celého navrhovaného záměru bude přístavba výrobního halového objektu připojená
ze severní strany ke stávajícímu skladovému objektu „BRUTUS I“, se kterým bude
provozně propojena. V nové hale bude probíhat výroba suroviny (netkané textilie),
která je součástí dalšího výrobního procesu, jejímž finálním výrobkem jsou dětské
plenky. Celkové množství vyrobené suroviny bude z části využíváno ke zpracování
přímo v rámci areálu K-C Jaroměř a z části bude dodáváno externím odběratelům.
Součástí záměru jsou také veškeré potřebné úpravy a rozšíření venkovních
areálových komunikací a rozvodů inženýrských sítí, včetně nového technického
objektu strojovny SHZ a k němu přiléhající vodní nadzemní nádrže.
V současné době nejsou známi žádné další záměry, které by mohli kumulovat
s předkládaným projektem.
Umístění:

kraj: Královéhradecký
obec: Jaroměř
kat. území: Jaroměř

Zahájení:

není stanoveno

Ukončení:

není stanoveno

Oznamovatel:

Kimberly-Clark, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha

Souhrnné vypořádání připomínek:
DSÚ.

V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem šest vyjádření

Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky
k oznámení se týkají zejména oblasti ochrany ovzduší a oblasti integrované
prevence.
Závěr:
Záměr „Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř“ naplňuje dikci
bodu 7.1., kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Podle § 7 citovaného
zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude
mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného
zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru,
že oznámení se nepovažuje za dokumentaci vlivů na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“).
Dokumentaci dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné dopracovat
podle obdržených připomínek s důrazem na následující oblasti:
- oblast ochrany ovzduší
- oblast integrované prevence

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení
na osm kusů + elektronickou podobu dokumentace.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní
správy, 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 v zákonném termínu vyjádřili:
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
ČIŽP OI Hradec Králové
MŽP, odbor ochrany vod
MŽP, odbor ochrany ovzduší
MŽP, odbor integrované prevence a IRZ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

JUDr. Ing. Emil Rudolf
ředitel odboru výkonu státní správy

Obdrží:
oznamovatel

