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Posuzování vlivů na životní prostředí 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“) – předání
závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k podlimitnímu záměru „Výstavba
nové výrobní haly – Konzervárna II. KSK BONO, s.r.o.“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že podlimitní záměr „Výstavba nové
výrobní haly – Konzervárna II. KSK BONO, s.r.o.“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle §
7 zákona. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ.
samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Heřmanice a Královéhradecký kraj, žádáme
podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo
rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní
samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Jaroměř, žádáme neprodleně o zveřejnění závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme
o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp), dále na
internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce
Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství –
Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat
elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce)
nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar),
č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188.
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Výstavba nové výrobní haly – Konzervárna II. KSK BONO, s.r.o.“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název: Výstavba nové výrobní haly – Konzervárna II. KSK BONO, s.r.o.
Kapacita (rozsah) záměru:
Účelem výstavby je navýšení kapacity výroby stávající konzervárny. Navrhovaný objekt
konzervárny II. bude mít výrobní plochu cca 2900 m2 včetně vestavěných chladíren, mrazíren,
skladů přídavných látek, plechovek a obalového materiálu. Stavba je navržena tak, aby v další
etapě bylo možno provést rozšíření prostorů expedice a chladíren.
Roční vstupní surovinová kapacita:
kapacita stávající:
10000 t/rok vyrobených konzerv
kapacita výhledová 40000 t/rok vyrobených konzerv / výrobků (po realizaci záměru)
Předpokládané počty pracovníků (směnnost a pracovní doba):
Roční časový fond zařízení:
– pracovních dní v roce 2009
– ztráty provozními odstávkami, sanitární dny
– celkem výrobních dnů čistých v roce

253 dnů
3 dny
250 dnů

Celkem výrobních dnů čistých v roce

250 dnů / 50 týdnů

Provoz
Průměrná týdenní výrobní doba je průměrně

třísměnný
120 hodin

Roční časový výrobní fond konzervárny:
120 NH týdně x 50 týdnů ročně
=

6000 hodin ročně

Počet a členění zaměstnanců pro období provozu:
počet dělníků / 1 směna
40/13
- z toho ženy / 1 směna
21/7
počet THP/ 1 směna
6/2
Celkem
46/15
Charakter záměru:
Zařízení v areálu společnosti KSK BONO s.r.o. se skládá ze dvou samostatných
technologických linek, a to z linky suchých krmiv a konzervárny.
Předmětem záměru a podstatou tohoto oznámení je výstavba nové haly – Konzervárny II., za
účelem navýšení kapacity výroby stávající konzervárny.
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Potřeba přístavby vyplývá z rozšíření výrobních aktivit oznamovatele, které souvisí
s potřebou kumulace výrobních činností do jednoho areálu. Kumulace je výhodná nejen
z hlediska logistického, ale umožňuje současně snížit např. spotřeby energií, zábor půdy
(ploch) v důsledku kumulace manipulačních ploch, komunikací apod.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Heřmanice
Katastrální území: Heřmanice nad Labem
Pozemky: 468/2
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Zahájení přípravy: 09/2009
Zahájení stavby:
10/2010
Dokončení:
12/2011
Oznamovatel: KSK BONO s.r.o.
Závěr:
Záměr „Výstavba nové výrobní haly – Konzervárna II. KSK BONO, s.r.o.“ je podlimitním
záměrem k bodu 8.9, kategorie II, přílohy č. 1 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 „Výstavba nové
výrobní haly – Konzervárna II. KSK BONO, s.r.o.“ nemá významný vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 17.09.2010,
- Královéhradecký kraj, ze dne 13.09.2010,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 22.09.2010,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 17.09.2009,
- Krajská veterinární správa, ze dne 22.09.2010,
- Městský úřad Jaroměř, ze dne 08.09.2010,
- Regionální muzeum v Náchodě, ze dne 15.09.2010,
- KSK BONO, s.r.o. (oznamovatel) a Ing. Radek Píša (zpracovatel oznámení), ze dne
22.09.2010.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Městský úřad
Jaroměř, odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se
sídlem v Hradci Králové, Regionální muzeum v Náchodě, 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.
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Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad“) ve svém vyjádření
ze dne 08.09.2010 (čj. OŽP-6159-2/2010-Hř,Jn-V) z vodoprávního hlediska souhlasí
s vyvážením odpadních vod na ČOV Jaroměř za podmínky, že souběžně s výstavbou nové
haly budou probíhat práce na přípravě vlastní ČOV, tj. především výběr umístění, výběr
vhodné technologie a zpracování projektové dokumentace. Z hlediska ochrany ovzduší
městský úřad požaduje zapracování vhodných technických opatření k eliminaci pachových
látek z provozu v dalších stupních projektové přípravy.
Krajský úřad k vyjádření městského úřadu z vodoprávního hlediska uvádí následující:
V oznámení záměru je na straně 62 uvedeno: „Podnik KSK BONO s.r.o. má záměr do
budoucna vystavět svoji vlastní ČOV. Prvním krokem k této realizaci, který byl proveden, je
výstavba nové kanalizace do toku Labe, kterou jsou od 26.11.2009 (datum kolaudace)
odváděny vody chladící a kotelní. Pro výstavbu této kanalizace byly vynaloženy nemalé
finanční prostředky. Nově vybudovaná kanalizace by měla v budoucnu sloužit pro odvod
odpadních vod z budovy vlastní ČOV. Při výstavbě kanalizace již technicky s touto variantou
bylo počítáno. Je pravděpodobné, že v dalším období se ukážou další možné varianty a to
např. výstavba ČOV ve spolupráci s obcí Heřmanice nad Labem pro zajištění společného
čištění podnikových a komunálních odpadních vod.“
Na straně 63 oznámení záměru je definován závazek oznamovatele k výstavbě podnikové ČOV
v II. etapě realizace záměru: „Závazek podniku KSK BONO s.r.o. Heřmanice k výstavbě
podnikové ČOV. Přípravné práce (projekční) započnou v průběhu výstavby samostatné
konzervárny.“
Informace o přípravě výstavby vlastní ČOV byla také potvrzena vyjádřením oznamovatele
a zpracovatele oznámení ze dne 22.09.2010. Ve vyjádření je uvedeno, že souběžně s výstavbou
nové haly konzervárny II budou probíhat práce na způsobu likvidace produkovaných
odpadních vod, tzn. příprava výstavby vlastní ČOV (tj. především výběr umístění, výběr
vhodné technologie a zpracování projektové dokumentace) nebo možnosti nasměrování
odpadních vod přímo do městské ČOV (tj. zpracování studie proveditelnosti, zpracování
projektové dokumentace).
Krajský úřad k vyjádření městského úřadu z hlediska ochrany ovzduší uvádí následující:
Požadavek na zapracování vhodných technických opatření k eliminaci pachových látek
z provozu není směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale
do navazujících řízení.
V oznámení záměru na straně 60 jsou v tabulce č. 23 uvedeny jednotlivé technologické
operace s návrhem opatření k minimalizaci pachových látek, včetně možnosti výstavby
dezodorizačního zařízení jako nadstavby k vybudované nové technologii v případě výskytu
obtěžujících pachových emisí a na základě případných stížností obyvatelstva, případně
zachycování emisí prostřednictvím biofiltru.
Oznamovatel a zpracovatel oznámení ve svém vyjádření ze dne 22.09.2010 uvedli, že v rámci
dalších stupňů projektové přípravy bude řešena otázka zapracování vhodných technických
opatření k eliminaci pachových látek.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen
„KHS“) ve svém vyjádření ze dne 22.09.2010 (čj. na/31385/2010/2/hok.hk/hr) souhlasí
s oznámením záměru za předpokladu, že před uvedením stavby do trvalého provozu bude
ověřeno splnění hygienických limitů hluku záměru (ze stacionárních zdrojů a dopravy)
v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby (viz referenční body
v hlukové studii, upřesnění po dohodě s KHS) v denní i noční době kontrolním měřením
zpracovaným akreditovanou nebo autorizovanou osobou.
Upozorňuje na skutečnost, že i přes veškerá technická zařízení může docházet k obtěžování
obyvatel okolní obytné zástavby pachovými látkami. Z důvodu předběžné opatrnosti
doporučuje KHS zařadit navrhovanou instalaci půdního filtru jako možné opatření pro
realizaci stavby ke zmírnění negativních dopadů stavby na okolní obytnou zástavbu.
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Z hlediska ochrany veřejného zdraví nepožaduje záměr dále posuzovat dle 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.
Krajský úřad k vyjádření KHS uvádí následující:
KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka týkající se ověření
splnění hygienických limitů hluku uvedená ve vyjádření není směřována do procesu
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení.
V oznámení záměru na straně 60 jsou v tabulce č. 23 uvedeny jednotlivé technologické
operace s návrhem opatření k minimalizaci pachových látek, včetně možnosti výstavby
dezodorizačního zařízení jako nadstavby k vybudované nové technologii v případě výskytu
obtěžujících pachových emisí a na základě případných stížností obyvatelstva, případně
zachycování emisí prostřednictvím biofiltru.
Oznamovatel a zpracovatel oznámení ve svém vyjádření ze dne 22.09.2010 uvedli, že v rámci
dalších stupňů projektové přípravy bude řešena otázka zapracování vhodných technických
opatření k eliminaci pachových látek. Pro snížení emisí pachových látek bude realizováno
opatření k zachycování prostřednictvím biofiltru (popř. jiným vhodným odlučovacím
zařízením).
Regionální muzeum v Náchodě (dále jen „muzeum“) upozorňuje ve svém vyjádření ze dne
15.09.2010 (čj. Arch.045/2010, RNN 384/09/2010), že stavba se nachází v území
s potenciálním výskytem archeologických nálezů, a proto je nutné, aby během výkopových
prací proběhl záchranný archeologický výzkum.
Krajský úřad k vyjádření muzea uvádí následující:
Muzeum nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Uvedený požadavek není
směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících
řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních právních předpisů.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
ovzduší (dále jen „ČIŽP – ochrana ovzduší“), ve stanovisku ze dne 17.09.2010
(čj. ČIŽP/45/IPP/1002233.003/10/KIV) s ohledem na zkušenosti se stávajícím provozem
konzervárny I, požaduje, aby v případě obdobné technologie byla provozovateli uložena
povinnost zachycovat emise z konzervárny prostřednictvím biofiltru (popř. jiným vhodným
odlučovacím zařízením) tak, jak stanovují podmínky integrovaného povolení č. II. 3. pro
konzervárnu I. V případě instalace jiné technologie požaduje uvést podrobný popis, ze kterého
bude zřejmé, že je zamezeno úniku pachových látek do venkovního prostředí, popř. uvést
referenční instalace takovéhoto zařízení.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana ovzduší uvádí následující:
V oznámení záměru na straně 60 jsou v tabulce č. 23 uvedeny jednotlivé technologické
operace s návrhem opatření k minimalizaci pachových látek, včetně možnosti výstavby
dezodorizačního zařízení jako nadstavby k vybudované nové technologii v případě výskytu
obtěžujících pachových emisí a na základě případných stížností obyvatelstva, případně
zachycování emisí prostřednictvím biofiltru.
Oznamovatel a zpracovatel oznámení ve svém vyjádření ze dne 22.09.2010 uvedli, že v rámci
dalších stupňů projektové přípravy bude řešena otázka zapracování vhodných technických
opatření k eliminaci pachových látek. Pro snížení emisí pachových látek bude realizováno
opatření k zachycování prostřednictvím biofiltru (popř. jiným vhodným odlučovacím
zařízením).
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP – odpadové hospodářství“), ve stanovisku ze dne
17.09.2010 (čj. ČIŽP/45/IPP/1002233.003/10/KIV) požaduje upřesnit způsob nakládání
s odpadními technologickými vodami, které budou odváženy fekálním vozem, a to v režimu
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zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů nebo zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:
Z vyjádření oznamovatele a zpracovatele oznámení ze dne 22.09.2010 vyplývá, že s odpadními
technologickými vodami, které budou odváženy fekálním vozem, bude nakládáno podle
zákona o vodách.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“), ve stanovisku ze dne 17.09.2010
(čj. ČIŽP/45/IPP/1002233.003/10/KIV) požaduje, aby podmínky, jež jsou součástí opatření
navržených z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní
prostředí uvedených v předloženém oznámení, byly respektovány v následujících stupních
projektové dokumentace a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízeních a provoz
záměru byl v souladu s těmito závaznými předpisy.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrany vod, uvádí následující:
ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavek
ČIŽP – ochrana vod není směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona, ale do navazujících řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních právních
předpisů.

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 „Výstavba nové výrobní haly – Konzervárna II. KSK BONO, 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
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: 16901/ZP/2010 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde
2) Obec Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod,
Českoskalická 254, 547 01 Náchod
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem
4) Městský úřad Jaroměř, Náměstí ČSA 16, 551 33 Jaroměř
5) Krajská veterinární správa, inspektorát Náchod, Českoskalická 1836, 54701 Náchod
Oznamovatel:
KSK BONO s.r.o., Heřmanice, 552 12 Heřmanice
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) Regionální muzeum v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
3) Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 53 02 Pardubice
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