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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Trutnov – Výrobní hala fy BROSE CZ spol. s r.o.“
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: Trutnov – Výrobní hala fy BROSE CZ spol. s r.o.
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměr je charakterizován těmito kapacitami:
- zastavěná plocha haly I. etapa (pouze výrobní hala)
7 866,8 m2
- zastavěná plocha – administrativní budova (přístavek + vestavek) 2 288,5 m2
- zastavěná plocha haly II. etapa
10 041,9 m2
- celkem
20 197,2 m2
- zpevněné plochy
20 600 m2
- plochy zeleně
9 960 m2
- celková plocha pozemku
52 550 m2
- počet parkovacích míst
359
Charakter záměru:
Záměrem je výstavba výrobního areálu společnosti BROSE CZ spol. s r.o. Jsou navrženy dvě
etapy výstavby výrobních hal, ve kterých budou vyráběny autozámky a spouštěče oken
automobilů. Lokalita záměru se nachází v nové průmyslové zóně Trutnov – Krkonošská

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Trutnov
Katastrální území: Dolní Staré Město
Pozemky p.č.: 179/28, 179/29, 494/2, 494/3, 102, 99, 105, 101.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládané zahájení výstavby: II. kv. r. 2009
Předpokládané dokončení výstavby: IV. kv r. 2009
Oznamovatel: S-projekt plus, a.s.
Závěr:
Záměr „Trutnov – Výrobní hala fy BROSE CZ spol. s r.o.“ naplňuje dikci bodu 10.6,
kategorie II, přílohy č. 1 zákona. 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 (dále
jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Trutnov –
Výrobní hala fy BROSE CZ spol. s r.o.“ nemá významný vliv na životní prostředí
a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 16.02.2009,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 10.02.2009,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 20.02.2009,
- Městský úřad Trutnov, ze dne 13.02.2009,
- RNDr. Zuzana Kadlecová, ze dne 03.03.2009.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního orgánu (Česká inspekce
životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové) vzneseny připomínky
k předloženému oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky
proti předloženému oznámení a realizaci záměru.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
vod, požaduje doplnit údaje o:
1. způsobu připojení vodovodu,
2. způsobu zneškodňování odpadních vod pocházejících ze záměru,
3. množství odpadních vod z mytí haly, způsob jejich akumulace, zneškodnění,
4. možnosti vzniku technologické odpadní vody,
5. způsobu nakládání s dešťovou vodou po naplnění retenční nádrže,
6. způsobu nakládání se závadnými látkami,
7. větě na str. 40 oznámení „Periodicky kontrolovat kvalitu vypouštěných odpadních
vod“.
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
odpadového hospodářství, požaduje doplnit údaje o:
1. názvy odpadů v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, v seznamech vznikajících
odpadů (str. 16 oznámení),
2. další druhy odpadů, které by mohly vznikat při provozu zařízení,
3. výstavbě navrhovaného skladu odpadů.
Uvedené připomínky požaduje doplnit a upřesnit v dalším stupni projektové dokumentace.
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec
Králové, oddělení ochrany vod, uvádí následující:
Zpracovatelka oznámení záměru ve svém vyjádření ze dne 03.03.2009 k připomínkám České
inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové, uvedla:
1. Systém zásobování pitnou vodou bude napojen na veřejný vodovod, který na území
Trutnova provozuje společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
2. Splaškové vody budou dále přečerpávány do systému splaškové kanalizace
odvádějící tyto vody ke zneškodnění na ČOV Trutnov – Bohuslavice.
3. Mytí haly zajistí externí najatá firma, která má oprávnění rovněž k likvidaci
kontaminovaných vod. Vzhledem k povaze pracovního procesu (montáž) se
předpokládá malý objem těchto vod.
4. Technologické odpadní vody nebudou vznikat.
5. Dešťová voda bude průběžně odváděna odtokovým potrubím DN 400 do řeky Úpy.
Provozovatelem objektu dešťové zdrže budou Technické služby města Trutnova.
6. V objektu nebudou zařízení, která pracují se závadnými látkami ani objekty, kde se
tyto látky budou skladovat. Nepředpokládá se ani výskyt závadných látek během
výstavby.
7. Periodicky budou kontrolovány vyčištěné vody na odtoku z odlučovače lehkých
kapalin a splaškové vody na odtoku do kanalizace.
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec
Králové, oddělení odpadového hospodářství, uvádí následující:
Zpracovatelka oznámení záměru ve svém vyjádření ze dne 03.03.2009 k připomínkám České
inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové, uvedla:
1. V projektové dokumentaci stavby budou názvy odpadů opraveny.
2. Do projektové dokumentace bude zahrnuto doporučení zvážit vznik některých dalších
druhů odpadů vznikajících během provozu zařízení, např. odpady vznikající
z odlučovače lehkých kapalin během čištění srážkových vod odváděných z komunikací
a parkovišť (odpady kategorie nebezpečný odpad – podskupina 13 05), odpad
kategorie ostatní odpad kat.č. 20 01 08 „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní
a stravoven“. Odpadní obaly (podskupina 15 01) znečištěné škodlivinami budou
tříděny, shromažďovány a předávány oprávněným osobám pod příslušným
katalogovým číslem, dle materiálu z něhož byly vyrobeny, se zařazením do kategorie
O/N.
3. Nejedná se o sklad odpadů ve smyslu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, ale o shromaždiště odpadů. Bude
upřesněno v projektové dokumentaci. Odpady jsou při vzniku shromažďovány v místě
zdroje a po naplnění určených nádob jsou odpady přemístěny do centrálního
shromaždiště. Centrální shromaždiště je umístěno vně provozních hal – jedná se
o soustavu samostatných přístřešků na asfaltovém povrchu, část určená pro
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nebezpečné odpady je uzamykatelná, vybavená identifikačním listem nebezpečného
odpadu.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
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.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Trutnov – Výrobní hala fy BROSE CZ spol. s r.o.“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4
a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

v. z. Ing. Tomáš Morávek
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník: 2009/ZP/2009 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
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 Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Oznamovatel:
S-projekt plus, a.s., tř. Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) BROSE Trutnov Automotive Systems CZ spol. s.r.o., Volanovská 518, 541 01 Trutnov
3) RNDr. Zuzana Kadlecová, náměstí T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
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