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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“

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 (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje:
Název: Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem
Kapacita (rozsah záměru): Navržená kapacita nové čistírny odpadních vod je 20000 EO.
Charakter záměru: Předmětem záměru je výstavba nové čistírny odpadních vod na soutoku
Labe a Hartského potoka. Pro likvidaci odpadních vod přiváděných kanalizačním systémem
města Dvůr Králové nad Labem je navržena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod
s aerobní stabilizací kalu a odvodňováním kalu.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení: březen 2008
Předpokládaný termín ukončení realizace záměru a zahájení zkušebního provozu: 2010
Předpokládaný termín uvedení do trvalého provozu: 2011
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové
tel. 495 817 111
fax 495 817 336

Oddělení EIA a IPPC
e-mail: opolackova@kr-kralovehradecky.cz
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Oznamovatel: Město Dvůr Králové nad Labem
Závěr:
Záměr „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“ naplňuje dikci bodu 1.9,
kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování
vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové
nad Labem“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posuzován podle
zákona.
Dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na
oblast ochrany vod a vodního hospodářství:
1. Vyhodnotit kapacitu navrhované ČOV (20000 EO) zejména ve vztahu k reálným
potřebám města Dvůr Králové nad Labem (viz schválený Program rozvoje vodovodů
a kanalizací Královéhradeckého kraje).
2. Bilančně vyhodnotit vstupní a výstupní údaje týkající se zejména odpadních vod,
včetně jejich množství, kvality a navržených emisních limitů pro vypouštění
odpadních vod do vodního toku Labe.
3. Navrhované emisní limity vypouštěných odpadních vod porovnat se stávajícím
imisním zatížením v daném profilu vodního toku Labe, včetně srovnání s imisními
standardy vyplývajícími z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech.
4. Porovnat s nulovou variantou (tzn. porovnat navrhovanou variantu čištění odpadních
vod se stávající situací, zejména ve vztahu k imisním standardům, viz nařízení vlády
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
- dále je třeba se v doplněné dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění,
připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz přílohy).
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných připomínek ke zpracování oznámení
a požadavků na jeho doplnění (viz vyjádření Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem,
společnosti EVORADO IMPORT, a.s. a společnosti WWTP DKNL, s.r.o.). S přihlédnutím
k těmto požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.
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Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, ze dne
19.9.2006,
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 18.9.2006,
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 26.9.2006,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 13.9.2006,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 5.10.2006,
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, ze dne 27.9.2006,
- EVORADO IMPORT, a.s., Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5,
- WWTP DKNL, s.r.o., Palackého 493, 511 01 Turnov.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků
doporučuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 10 kusů.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro investora)
Rozdělovník k č.j.: 19853/ZP/2006-Pa
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Město Dvůr Králové nad Labem, T.G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov,
Úpická 117, 541 17 Trutnov
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové
nad Labem
Oznamovatel:
Město Dvůr Králové nad Labem, T.G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Na vědomí :
1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
3) EVORADO IMPORT, a.s., Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
4) WWTP DKNL, s.r.o., Palackého 493, 511 01 Turnov
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