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Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Páteřní odvodnění a protipovodňová
opatření v průmyslové zóně Zábědov v Novém Bydžově“ 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“)
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 záměr „Páteřní odvodnění
a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov v Novém Bydžově“ byl podroben
zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených
územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Nový Bydžov 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.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), 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, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„Páteřní odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně
Zábědov v Novém Bydžově“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název:
Páteřní odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov v Novém Bydžově
Kapacita (rozsah) záměru:
východní poldr
maximální zatopená plocha: 6 800 m2
maximální zadržený objem: 3 700 m3
délka hráze: 311 m
výška hráze nad úroveň stávajícího terénu: 1,52 m
kapacita bezp. přelivu návrhová: 3,61 m3
kapacita bezp. přelivu maximální: 7,72 m3
škrcený odtok - maximální: 216 l/s
západní poldr
maximální zatopená plocha: 12 400 m2
maximální zadržený objem: 7 900 m3
délka hráze: 340 m
výška hráze nad úroveň stávajícího terénu: 1,55 m
kapacita bezp. přelivu návrhová: 3,61 m3
kapacita bezp. přelivu maximální: 7,72 m3
škrcený odtok - maximální: 256,4 l/s
Navržený bezpečnostní přeliv obou poldrů je dostatečně kapacitní na převedení Q100
s dostatečnou rezervou proti přelití hráze.
jižní svodnice:
Koryto jižní svodnice je řešeno po jednotlivých úsecích s kapacitou od 1,28 m3/s (začátek
svodnice v západní části průmyslové zóny) do 2,68 m3/s (kapacita navrženého koryta v místě
nátoku do východního poldru).
propustek pod železniční tratí:
elipsa na výšku z montované vlnité ocel. konstrukce, 2,835 x 1,79 m,
spád 1,0 %
kapacitní průtok QMAX = 7,25 m3/s
Q100 dle Českého hydrometeorologického ústavu = 4,95 m3/s ... navržený profil vyhoví
i pro převedení Q100
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propustek pod silnicí č. 327:
DN 1000
délka: 11,5 m
spád: 3,00 ‰
kapacitní průtok: QD = 1,31 m3/s
Charakter záměru:
Předmětem záměru je realizace páteřního odvodnění a protipovodňových opatření
v průmyslové zóně Zábědov.
Odvodnění a protipovodňová ochrana území sestává z několika navržených dílčích objektů.
Jedná se o otevřené zemní koryto jižní svodnice v celkové délce 1080 m s propustkem
DN 1000 pod silnicí č. 327. Dále budou pro zachycení dešťových srážek vybudovány dvě
suché nádrže (poldry) s homogenní sypanou hrází. Východní poldr bude s maximální plochou
zátopy 6 800 m2 a západní poldr s maximální zatopenou plochou 12 400 m2.
Součástí opatření je i úprava stávajícího propustku pod železniční tratí a vyčištění a údržba
dna koryta stávající svodnice, zejména odtěžení nánosů.
Navržená opatření rozdělují odtok vypadlých dešťových do dvou svodnic (stávající, „severní"
a nově navržená „jižní“). Dochází tím k odlehčení stávající svodnice. Zároveň je navrženo
zlepšení odtoku vod ze stávající svodnice úpravou propustku pod náspem železniční trati.
Pro odlehčení stávající svodnice je navržen i západní poldr. Tato opatření umožní napojení
odvodnění nových objektů průmyslové zóny.
Jižní svodnice pak slouží zejména k protipovodňové ochraně výstavby v průmyslové zóně
před vodou přitékající ze svahů z jižního směru. Tuto vodu odvádí do navrženého východního
poldru. Ten umožní postupné vypouštění přiteklých dešťových vod propustkem
pod železniční tratí dále do Zábědovského potoka.

Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Nový Bydžov
Katastrální území: Zábědov
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení stavby: únor 2014
Předpokládaný termín dokončení stavby: listopad 2015

Oznamovatel:
Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Závěr:
Záměr „Páteřní odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov
v Novém Bydžově“ naplňuje bod 1.4 v kategorii 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, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
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správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Páteřní
odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov v Novém
Bydžově“ nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územních samosprávných celků
a ze strany veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci
vlastního záměru. Ze strany dotčených správních úřadů byly vzneseny připomínky
k oznámení záměru od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec
Králové, které jsou uvedeny níže v textu.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 03.06.2013, č.j.: 8221/ZP/2013 – Po, ev.č.: 58649/2013/KHK,
- Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, č.j.: 8917/KH/2013, ze dne 17.05.2013,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 16.05.2013, č.j.: S-KHSHK 10797/2013/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 24.05.2013,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1307227.001/13/KDR.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen
„KHS“) ve svém vyjádření ze dne 16.05.2013, č.j.: S-KHSHK 10797/2013/2/HOK.HK/Hr,
souhlasí se záměrem bez připomínek a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
vyjádření
ze dne 03.06.2013, č.j.: 8221/ZP/2013 – Po, ev.č.: 58649/2013/KHK nemá
z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, orgánu ochrany ovzduší,
ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany vod
k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky a nepožaduje záměr posuzovat podle
zákona.

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření č.j.: 8917/KH/2013, ze dne 17.05.2013 nemá
k oznámení záměru připomínky. Královéhradecký kraj nepožaduje, aby byl záměr dále
posuzován podle zákona.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
ovzduší, ochrany vod a ochrany lesa ve svém stanovisku ze dne 24.05.2013,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1307227.001/13/KDR, nemá připomínky k předloženému oznámení.
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
přírody (dále jen „ČIŽP – ochrana přírody“), ve svém stanovisku, ze dne 24.05.2013
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1307227.001/13/KDR uvádí, že nepožaduje záměr posuzovat podle zákona
za předpokladu, že bude zohledněna ochrana významného krajinného prvku, a že budou
do projektové dokumentace zahrnuta zmírňujících opatření, která jsou uvedena v předloženém
oznámení.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně
příslušný orgán ochrany přírody dle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydal
dne 03.06.2013, č.j.: V/8717/2013/Zak/1305/2013, v souladu s § 4 odst. 2 zákona o ochraně
přírody a krajiny a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, závazné stanovisko, kterým souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku –
bezejmenné odvodňovací svodnice na pozemích p.č. 276/7, 276/6, 276/1, 276/5, 276/4, 276/3,
276/2, 270/3, 270/2 a 270/4 v k.ú. Zábědov. V závěru závazného stanoviska ze dne
03.06.2013, č.j.: V/8717/2013/Zak/1305/2013 je konstatováno, že po prostudování všech
předložených podkladů dospěl orgán ochrany přírody k názoru, že realizací záměru nebude
oslabena ani ohrožena ekologicko-stabilizační funkce tohoto významného krajinného prvku.
ČIŽP – ochrana přírody nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky
nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících
správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních
právních předpisů.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda
a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
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 krajský úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl 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 stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného
stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních
úřadů a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.
Krajský úřad použil 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.
Opatření pro eliminaci možných negativních vlivů na životní prostředí, jež byla navržena
v oznámení, budou zapracována do dokumentací pro navazující správní řízení.
K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto
v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.
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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 „Páteřní odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov
v Novém Bydžově“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto
rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)
Rozdělovník: 8217/ZP/2013 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové - zde
2) Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Oznamovatel:
Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
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