VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor výkonu státní správy VI
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
pracoviště : Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové

Hradec Králové 31.08.2020
Č. j.: MZP/2020/550/920 – Ko
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/550/117

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
„Stavební úpravy části objektu SO 13 JUTA a.s., výrobní závod 01, Dvůr Králové
nad Labem“
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 06.07.2020.
Dne 08.07.2020 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_OV6270.
Dne 10.07.2020 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 10.08.2020.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
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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:
„Stavební úpravy části objektu SO 13 JUTA a.s., výrobní závod 01, Dvůr Králové nad
Labem“, kategorie II, bod 4 2, 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:
Záměr řeší stavební úpravy části stávající výrobní haly SO 13 s ohledem na špatný
technický stav dotčené části objektu SO 13, s ohledem na zlepšení pracovního prostředí
pro zaměstnance závodu, s ohledem na maximální snížení hlukové zátěže ve vztahu
k sousední bytové zástavbě a také s ohledem na zlepšení logistiky a celkové zefektivnění
výrobního procesu. Součástí záměru je dále odstranění stávajících objektů SO 18
(vrátnice), SO 19 (závodní jídelna, obchod ve zdi) a SO 20 (skladový a expediční objekt).
Z hlediska vlivů na imisní a akustickou situaci dojde v rámci stavebních úprav
k přemístění některých výrobních technologií a tím i k přemístění výduchů emitujících
znečišťující látky a umístění zdrojů hluku.
V rámci předkládaného záměru bude nově do části SO 13, která nebude dotčena
navrženými stavebními úpravami, umístěn experimentální prototyp extruzní páskové
linky JUTAPEX vyrobený v JUTA a. s., který by v budoucnu měl nahradit zastaralý
páskový stroj Lenzing, který je nyní umístěn v téže části haly SO 13.
Umístění záměru:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Realizací záměru nedochází k zavádění nových technologických postupů, nemění se
sortiment zpracovávaných surovin a nedochází ke vzniku nových druhů odpadů. Dochází
pouze k novému stavebnímu řešení části haly SO 13 a k přemístění zdrojů znečištění
ovzduší a bodových zdrojů hluku. Dochází ke změně dopravní obsluhy areálu v souvislosti
s navýšením výroby o 1683 tun/rok, což představuje navýšení dopravy maximálně o 2
pohyby TNA/denní doba.
Realizací nové linky dojde k navýšení výrobní kapacity závodu ze stávajících 56 257
tun/rok na 58 120 tun/rok.
Kumulace s jinými záměry v této oblasti není známa.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Záměr řeší stavební úpravy části stávající výrobní haly SO 13 s ohledem na špatný
technický stav dotčené části objektu SO 13, s ohledem na zlepšení pracovního prostředí
pro zaměstnance závodu, s ohledem na maximální snížení hlukové zátěže ve vztahu
k sousední bytové zástavbě a také s ohledem na zlepšení logistiky a celkové zefektivnění
výrobního procesu. Součástí záměru je dále odstranění stávajících objektů SO18
(vrátnice), SO 19 (závodní jídelna, obchod ve zdi) a SO 20 (skladový a expediční objekt).
Záměr není řešen ve variantách.
Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí:
1. Vlivy na obyvatelstvo:
Rozsah demoličních, zemních a stavebních prací není významný a etapa výstavby tak
nebude představovat výraznější narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost
lze technicky eliminovat. Záměr je uvnitř stávajícího závodu, tudíž etapa výstavby by
neměla negativně narušit faktory pohody trvale bydlícího obyvatelstva.
Při hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší byly použity aktuální odborné poznatky
o nebezpečnosti a vztazích expozice a účinku hodnocených látek v souladu
s autorizačním návodem AN 17/15 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení
zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší. Riziko vybraných
těkavých organických látek bylo vyhodnoceno formou screeningového odhadu rizika.
Současná úroveň znečištění ovzduší v lokalitě záměru se nevymyká běžné situaci v jiných
lokalitách ČR zatížených dopravou a průmyslem. Kvantitativní odhad zdravotního rizika
v ukazatelích úmrtnosti a nemocnosti obyvatel na základě imisního pozadí
suspendovaných částic přitom odpovídá mírně podprůměrné úrovni rizika znečištění
ovzduší ve městech ČR. Výsledkem hodnocení zdravotních rizik je konstatování, že
provoz závodu JUTA 01 má na současnou imisní situaci v okolí u všech hodnocených
škodlivin nepatrný a z hlediska zdravotního rizika zcela zanedbatelný vliv. Realizací
posuzovaného záměru se tato situace nijak nezmění.
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.
Z hlediska vlivů na ovzduší dojde v rámci stavebních úprav k přemístění některých
výrobních technologií a tím i k přemístění výduchů emitujících znečišťující látky. Dojde
tedy ke změnám v rozložení příspěvků k imisní zátěži.
3. Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Projekt bude řešit podzemní retenční nádrže, předběžný výpočet pro ně udává celkový
objem 607 m3. V souvislosti s hlubinným založením staveb projekt uvažuje využít
přítomnost soupravy velkoprůměrového vrtání k provedení vsakovacích vrtů z retenčních
komor k povrchu kolektoru štěrkopískové terasy. Piloty o předpokládaném průměru 1 m
by do štěrkopísku vsakovaly jen dnem, v účinné ploše ~0,785 m 2. Pro pilotu je stanoven
vsakovaný odtok Qsak = 0.0000785 m3.s-1. V přepočtu je to 282,6 l/hod. což je cca
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33 % z denního průměru vsakovaných srážek ročních (= 865 l/hod.) a ~6,7 % ze srážky
10 minutové (= 4209 l/hod.). Z hlediska vsakování je to pro úvahu o reálnosti
vsakovacích vrtů výsledek příznivý. Nedílnou součástí návrhu řešení jsou i bezpečnostní
havarijní přepady zaústěné do stávající vnitroareálové dešťové kanalizace a dále
možnosti regulovaného odpouštění.
Vzhledem ke skutečnosti, že vznikající dešťové vody budou v lokalitě dle možností
daných průzkumem a navrženým technickým řešením zasakovány, nedojde záměrem ani
k vlivu na odvodnění oblasti, ani ke změnám hydrologických charakteristik. Naopak
v porovnání se stávajícím stavem, kdy jsou dešťové vody odváděny do kanalizace
dochází k pozitivnímu vývoji ve vztahu k odvodnění zájmového území.
4. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje:
Se záměrem nejsou spojeny nároky na trvalé zábory ZPF uvnitř areálu firmy. Se
záměrem nejsou spojeny žádné nároky na trvalý nebo dočasný zábor PUPFL. Vliv
nenastává. Stavba není realizována v ochranném pásu lesa.
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde.
5. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy:
Záměr je navrhován na plochách s existencí stávajících stavebních objektů. Vlivy tedy
nenastávají.
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ani nezasahuje do
žádné ptačí oblasti. Vliv nenastává.
6. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Předmětný záměr bude s ohledem k jeho charakteru představovat nevýznamný zásah do
krajinného rázu. Lze očekávat pouze slabé ovlivnění vizuální charakteristiky jednoho
znaku související s navrhovanou výškou nových staveb – stavebních úprav. Posuzovaný
záměr se tak nedotkne převážné většiny identifikovaných znaků a hodnot předmětného
místa, a to především z důvodu jeho umístění a charakteru.
7. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/1987 Sb.,
o státní památkové péči a zákona č. 242/1992 Sb., novela zákona o státní památkové
péči.
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
čj.: ČIŽP/45/2020/5146 ze dne 23.07.2020
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, čj.:
KHSHK 22826/2020/HOK.HK/Hr ze dne 30.07.2020
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj.:
KUKHK-20925/ZP/2020 ze dne 27.07.2020
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Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, čj.: MUDK –
OŽP/55518-2020/kl 17648-2020 ze dne 30.07.2020
ČIŽP OI Hradec Králové
Nemá k předloženému záměru připomínky.
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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