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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI (dále jen „ministerstvo“),
rozhodlo podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) takto:
záměr
„Zařízení na výrobu podkobercové netkané textilie COMBIBACK v SO 35, výrobní
závod JUTA 07 Žirecká Podstráň“
nemůže mít významný vliv na ŽP a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění :
Oznámení k předmětnému záměru, zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu, bylo
ministerstvu doručeno dne 05.05.2020.
Dne 07.05.2020 rozeslalo ministerstvo informaci o oznámení záměru dotčeným orgánům
a dotčeným samosprávným celkům.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Dvůr Králové nad Labem a
Královéhradecký kraj, ministerstvo požádalo ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění
informace na úřední desce o oznámení a o tom, kde je možné nahlížet do oznámení.
Doba zveřejnění byla stanovena na nejméně 15 dnů.
Dále ministerstvo informovalo podle ust. § 6 odst. 8 zákona dotčené územní
samosprávné celky a dotčené orgány o lhůtě pro zaslání písemných vyjádření k oznámení
ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední
desce dotčeného kraje.
Ministerstvo dále informovalo, že do oznámení je možno nahlížet na internetových
stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6261.
Dne 13.05.2020 byla informace o oznámení záměru a o tom, kde je možno nahlížet do
oznámení, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Termín pro vyjádření uplynul dne 15.05.2020.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

Elektronický podpis
Ing. Libor Hejduk
Ministerstvo životního prostředí
08.07.2020 12:25

Č. j.: MZP/2020/550/727 - Ko

Podklady pro vydání rozhodnutí:
- oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona
- obdržená vyjádření k záměru podle § 6 odst. 8 zákona

Základní údaje o záměru:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
„Zařízení na výrobu podkobercové netkané textilie COMBIBACK v SO 35, výrobní závod
JUTA 07 Žirecká Podstráň“, kategorie II, bod 42, Výroba nebo zpracování polymerů,
syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného
limitu.
Oznamovatel záměru: JUTA a.s., Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zpracovatel oznámení: RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem předkládaného záměru je instalace zařízení na výrobu podkobercové netkané
textilie CombiBack do objektu SO35 – haly č. 3 ve výrobním závodě JUTA 07. Výrobním
zařízením bude kontinuální výrobní linka pro výrobu inovovaných a nových výrobků –
podkobercových netkaných textilií CombiBack – sendvič složený z PP perlinky a PP rouna.
Dále se na výrobním zařízení budou vyrábět klasické podkobercové netkané textilie z PES
vláken.
Celková výrobní kapacita nové linky je cca 3000 t/rok.
Celkem tedy bude po instalaci nové linky výrobní kapacita závodu JUTA 07 - 21.000
tun/rok.
Umístění záměru:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území: Žirecká Podstráň
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměr řeší požadované nároky trhu na podkobercové netkané textilie z PP perlinky a PP
rouna a klasické podkobercové netkané textilie z PES vláken.
Zpracovateli oznámení ani oznamovateli není známa možnost kumulace předkládaného
záměru s jinými záměry mimo areál závodu JUTA 07. Kumulativní vlivy lze uvažovat
z hlediska vlivů na ovzduší, protože Závod 07 bezprostředně souvisí se Závody 14 a 15.
Proto z hlediska kumulativních vlivů je tento aspekt zhodnocen v kapitole vlivů na
ovzduší a vlivů na hlukovou situaci v zájmovém území.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Záměr nevyžaduje žádné nové stavební řešení, protože bude situován do stávající
přístavby SO 35.
Vstupní surovina bude mechanicky rozvolněna a dle požadavku navážena na
dopravníkové pásy. Odtud bude vzduchovým potrubním systémem dopravována do
dalších 3 rozvolňovacích míst. V potrubním systému bude umístěn detektor kovů, který
separuje cizí vodivé materiály pryč ze suroviny. Surovina bude procházet mykacím
strojem, kde dojde k finálnímu rozvolnění a paralelnímu uspořádání vláken. Výstupem z
mykacího stroje bude vlákenná pavučina.
Na křížovém pokladači bude pavučina kolmo přeorientována a rozložena do požadované
šířky v požadovaném počtu skladů, kdy počet skladů udává hmotnost hotového výrobku.
Výstupem z křížového kladení bude vlákenné rouno, které bude protahováno na
průtahovém zařízení, které má docílit izotropního uspořádání vláken v pavučině.
Na předvpichovacím stroji bude rouno s takto uspořádanými vlákny zafixováno
mechanickým způsobem - vpichováním. Na vpichovacím stroji dojde k finálnímu
vpichování, které upraví mechanicko-fyzikální parametry hotového výrobku. Výstupem je
hotový výrobek, který bude sledován na online scanovacím a regulačním zařízení na bázi
rentgenového zářiče (rozsah měření je od 20 – 1000g/m2). Zářič bude v reálném čase
monitorovat a zpětně regulovat plošnou hmotnost a plošnou lineární nestejnoměrnost
hotového výrobku.
Hotový výrobek pak bude navíjen v požadované šíři a délce návinu na papírovou dutinu.
Po dokončení bude hotový výrobek zvážen, zabalen do PE folie a označen příslušným
signem.
Výstupem je revoluční výrobek pro výrobu koberců, ve formě rolí o vnějším průměru 80120 cm.
Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí:
1. Vlivy na obyvatelstvo:
Vzhledem k nevýznamnému akustickému vlivu posuzovaného záměru se hodnocení vlivů
na veřejné zdraví zabývalo problematikou znečištění ovzduší se zaměřením na imise
těkavých organických látek z tepelného zpracování plastů.
Při hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší byly použity aktuální poznatky z
odborné literatury o nebezpečnosti a vztazích expozice a účinku hodnocených látek s
přihlédnutím k autorizačnímu návodu Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení
zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší.
Podle výsledků hodnocení bude imisní příspěvek z technologie provozu závodů JUTA 07,
14 a 15 v areálu v Žirecké Podstráni i po navýšení vlivem posuzovaného záměru u
všech hodnocených látek z hlediska možných zdravotních rizik zcela bezvýznamný.
2. Vlivy na ovzduší a klima:
Vzhledem k charakteru záměru a definovaným bilancím emisí a s odkazem na
skutečnost, že se záměrem nevznikají nové zpevněné a zastavěné plochy, lze formulovat
závěr, že s předkládaným záměrem nebude spojen žádný prokazatelný vliv na klima.
Nevznikají žádné nové zdroje znečišťování ovzduší, které by mohly přispívat ke vzniku
skleníkových plynů.
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší považovat předkládaný záměr za možný, což
souběžně potvrzuje i studie vlivů na veřejné zdraví.
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3. Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Stávající systém nakládání s odpadními vodami (jak splaškovými, tak dešťovými) se
realizací hodnoceného záměru nezmění. Hala č.4 v rámci SO 35 je realizována. Vlivy na
dotčený útvar povrchových vod nenastává.
V současné době jsou veškeré splaškové vody v areálu JUTA Žireč (ze závodů JUTA 07,
JUTA 14 a JUTA 15 ) odváděny do stávající ČOV typ SC150. Nové srážkové vody
v souvislosti s předkládaným záměrem nevznikají. Zůstává v platnosti stávající způsob
likvidace srážkových vod v areálu do stávajícího vsakovacího objektu.
4. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje:
Tento vliv nenastává. S posuzovaným záměrem není spojen žádný vliv na ZPF,
respektive PUPFL.
V rámci realizace předkládaného záměru vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
nenastává.
5. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy:
Vzhledem k situování technologie do stávajícího stavebního objektu vlivy na biodiverzitu
nenastávají.
Vzhledem k situování technologie do stávajícího stavebního objektu vlivy na floru
nenastávají.
Vzhledem k situování technologie do stávajícího stavebního objektu záměr nepředstavuje
kácení dřevin rostoucích mimo les. Vliv nenastává.
Vzhledem k situování technologie do stávajícího stavebního objektu vlivy na faunu
nenastávají.
Vzhledem k situování technologie do stávajícího stavebního objektu se posuzovaný záměr
prvků ÚSES nedotýká. Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
6. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Vzhledem ke skutečnosti, že technologie je umísťována do již existujícího objektu SO 35,
vlivy krajinný ráz nenastávají.
7. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly nad
rámec výše popsaných vlivů ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů či způsob využití
území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu ohledně
radonového rizika. Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž
neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné
kulturní hodnoty nemateriální povahy.
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
čj.: ČIŽP/45/2020/3203 ze dne 21.05.2020
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, čj.:
KHSHK 14808/2020/HOK.HK/Hr ze dne 25.05.2020
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj.:
KUKHK-15541/ZP/2020 ze dne 07.05.2020
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, čj.: MUDK –
OŽP/35843-2020/kl 10769-2020 ze dne 02.06.2020
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ČIŽP OI Hradec Králové
Nemá k předloženému záměru připomínky.
Oddělení odpadů pouze upozorňuje, že může vznikat i jiný druh odpadů. V případě vzniku
jiných druhů odpadů požaduje tuto skutečnost zohlednit v dalších stupních přípravy
záměru.
(Tato připomínka se netýká procesu posuzování vlivů na ŽP, jedná se o další stupně
přípravy záměru).
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Z hlediska zájmů chráněných orgány veřejného zdraví souhlasí a nepožaduje záměr dále
posuzovat.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje na platnou legislativu.
Ostatní oddělení nemají připomínky.
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí
Nemá připomínky.
V průběhu zjišťovacího řízení nebyl k záměru vznesen ze strany dotčených orgánů
požadavek na další posuzování záměru. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.Proto
ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Ministerstvo k tomuto závěru dospělo na základě zhodnocení obsahu oznámení podle
kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a
umístění záměru, především pak na základě vyjádření dotčených správních úřadů.
Ministerstvo použilo k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné
zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné
zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na
obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze
dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu.

Poučení o odvolání :
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel
a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona rozklad k ministru životního
prostředí, prostřednictvím MŽP OVSS VI Hradec Králové. Splnění podmínek podle § 3
písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník (účastníci řízení) :
Účastníci řízení :
(datovou schránkou, po nabití právní moci)
JUTA a.s., Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Dotčené orgány:
(datovou schránkou)
1.
ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové
2.
KHS Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
3.
Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 18, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Na vědomí (vyhláška k vyvěšení):
1.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
2.
Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 18, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Ministerstvo žádá město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj o zajištění
vyvěšení této vyhlášky po dobu 15 dnů na úřední desce. Datum vyvěšení a sejmutí je
nutné vyznačit na vyhlášce a vyhlášku následně vrátit ministerstvu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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