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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – zahájení
zjišťovacího řízení k podlimitnímu záměru „Výstavba nové výrobní haly –
Konzervárna II. KSK BONO, s.r.o.“ zařazeného v kategorii II, bod 8.9 přílohy č. 1
zákona
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, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle
přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Výstavba nové výrobní haly – Konzervárna II. KSK BONO,
s.r.o.“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Heřmanice a Královéhradecký kraj, žádáme ve
smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde
je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném
území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně
s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého
kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti
a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí,
nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění
příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším
možném termínu.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Jaroměř, žádáme neprodleně o zveřejnění zahájení
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.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6
odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle
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zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo
i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má
možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245
(budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační
agentury životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení
zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.krkralovehradecky.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. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet
do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906,
p. Černošek, tel. 495 817 188.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(podle údajů uvedených v kapitole G oznámení 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.
Navrhovaný objekt konzervárny II. bude mít výrobní plochu cca 2.900 m2 včetně vestavěných
chladíren, mrazíren, skladů plechovek a obalového materiálu. Stavba je navržena tak, aby
v další etapě bylo možno provést rozšíření prostorů expedice a chladíren.
Roční výstupní surovinová kapacita:
- kapacita stávající: 10 000 t/rok vyrobených konzerv
- kapacita výhledová: 40 000 t/rok vyrobených konzerv / výrobků (po realizaci záměru)
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, záboru půdy
(ploch) v důsledku kumulace manipulačních ploch, komunikací apod.
Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných
znečišťujících látek, zhodnocení pachové zátěže v dané lokalitě a povaze posuzovaného
záměru je názorem zpracovatele výpočtu imisní zátěže území, že realizací a provozem
posuzovaného záměru budou příspěvky k imisní koncentraci vybraných znečišťujících látek
zanedbatelné bez významnějšího ovlivnění stávajících imisních charakteristik (pozadí), je
možné konstatovat, že obyvatelstvo v dotčené lokalitě nebude negativně ovlivňováno
provozem záměru.
Vypočtené hodnoty hlukové zátěže ve zvolených výpočtových bodech nepřekračují limitní
hodnoty dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
2

a vibrací, v platném znění. Realizací záměru nedojde k celkovému ani dílčímu překročení
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní ani noční době nad limitní hodnoty
stanovené dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, v platném znění. Změnou dopravního řešení dokonce dojde ke snížení
ekv. hladiny hluku v bodě V1. Navržený záměr by neměl mít negativní vliv na změnu
hlukového zatížení posuzované lokality a neměl by tak plošně ovlivnit hlukovou pohodu
obyvatelstva v zájmové oblasti. Lze tedy konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení
hlukové situace nejbližších chráněných objektů.
Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry
obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, v platném znění, uvádí, že „Překročení
přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné stížnosti osob bydlících
nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází. Přípustná míra
obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje více než
20 osob a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno
porušení povinnosti podle zákona, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem
způsobil“. Emise pachových látek z provozu jsou závislé na dodržování technologických
postupů a technologické kázně. V případě, že bude provozem společnosti KSK BONO s.r.o.
překročena přípustná míra obtěžování zápachem, lze snížit emise pachových látek na výstupu
z parního tunelu a to instalací půdního filtru, jak je uvedeno v rozptylové studii.
Provoz záměru bude mít vliv na kvalitu povrchových vod. Realizací záměru dojde ke zvýšení
celkového vypouštěného znečištění ve vyčištěných odpadních vodách. Při průměrném průtoku
povrchové vody v recipientu a průměrném i maximálním znečištění neovlivní vypouštěné
odpadní vody kvalitu vod v recipientu tak, aby byly překročeny limitní hodnoty ani při
koncentraci látek v odpadních vodách. Hodnoty imisní zátěže jsou přitom hluboce pod úrovní
požadovaných a limitů, kromě parametru CHSK, který však taktéž limitu nedosahuje.
Celkové příspěvky k imisní zátěži vlivem provozu záměru se pohybují o dva řády níže, než je
úroveň stávajícího znečištění (a současně limitů znečištění). Lze tedy konstatovat, že při
běžném provozu nedosahuje koncentrace předmětných látek takové úrovně, aby docházelo k
překračování imisních limitů neakceptovatelným způsobem. Zpracovatel oznámení na
základě provedených výpočtů s ohledem na předkládanou kvalitu odpadních vod doporučuje
povolit vypouštění odpadních vod. Konečný rozsah sledovaných parametrů bude stanoven
příslušným krajským úřadem formou změny integrovaného povolení.
Provozem záměru nedojde ke sledovatelnému zhoršení kvality jednotlivých složek životního
prostředí. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem
kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. V jiných parametrech se provoz záměru složek životního
prostředí nedotkne.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník k čj.: 16901/ZP/2010 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde (bez oznámení)
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., zastoupená Ing. Radkem Píšou, Konečná 2770, 530 02 Pardubice
(bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez oznámení)
3) Regionální muzeum v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod (bez oznámení)
4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení)
5) KSK BONO s.r.o., Heřmanice, 552 12 Heřmanice (bez oznámení)
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