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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 záměru „Páteřní odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové
zóně Zábědov v Novém Bydžově“ zařazeného v kategorii II, bod 1.4 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 „Páteřní odvodnění a protipovodňová opatření
v průmyslové zóně Zábědov v Novém Bydžově“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám,
že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Nový Bydžov 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 § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů.
Zároveň 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.
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 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,
500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

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, 500 03 Hradec Králové
č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(dle údajů uvedených v oznámení)
Oznamovatelem je město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov.
Záměr se nachází ve městě Nový Bydžov, k.ú. Zábědov.
Předmětem záměru je realizace páteřního odvodnění a soubor protipovodňových opatření
v průmyslové zóně Zábědov situované jižně od Nového Bydžova. Jedná se o otevřené
zemního koryta jižní svodnice v celkové délce 1080 m s propustkem DN 1000 o délce
11,5 metrů pod silnicí č. 327. Součástí opatření je i úprava stávajícího propustku
pod železniční tratí a vyčištění a údržba dna koryta stávající svodnice, zejména odtěžení
nánosů. Dále budou pro zachycení dešťových srážek vybudovány dvě suché nádrže (poldry)
s homogenní sypanou hrází. Východní poldr s maximální plochou zátopy 6 800 m2 a západní
poldr s maximální zatopenou plochou 12 400 m2.
V současnosti je při intenzivnějších srážkách hydraulicky přetěžována stávající svodnice,
která nestačí odvádět přitékající dešťové vody. Dochází tak ke vzdouvání hladiny ve svodnici,
případně k rozlivům na okolní pozemky, které pak zůstávají po relativně dlouhou dobu
podmáčeny i po odeznění srážkové události. Stávající stav tak limituje rozvoj navržené
průmyslové zóny. Realizace záměru přispěje ke zvýšení protipovodňové ochrany stávající i
budoucí výstavby, umožní napojení odvodnění nových objektů v průmyslové zóně Zábědov,
což přispěje k rozvoji průmyslové zóny a tím i ke vzniku nových pracovních míst v nově
vzniklých areálech a v navazujícím infrastruktuře.
Pozemky zemědělského půdního fondu jsou zařazeny ve III. a II. třídě ochrany. Pouze dva
pozemky mají na části plochy vymezenu BPEJ odpovídající I. třídě ochrany.
Před zahájením prací bude sejmuta vrstva ornice v uvažované lokalitě a následně vhodně
využita (částečně v místě záměru a částečně na jiných pozemcích města Nový Bydžov).
Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou záměrem dotčeny.
Problematika znečištění vod a půdy souvisí především s vlastní výstavbou při používání
potřebné stavební techniky a v procesu nakládání a likvidace nevyužitých stavebních
materiálů a odpadů z procesu výstavby.
Navržené odvodnění slouží k převádění neznečištěných dešťových povrchových vod, provoz
záměru neklade nároky na odběr vody, nevznikají odpadní ani splaškové vody. Dotčená
lokalita neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nenachází se ani v záplavovém
území. Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenachází.
Dojde pouze k přechodnému ovlivnění stávající imisní a hlukové situace zájmové lokality - a
to v době výstavby záměru. Předpokládá časově omezený provoz zdrojů znečišťování ovzduší
a zdrojů hluku - stavebních mechanismů potřebných k provádění zemních prací a výstavbě
odvodnění a navazující obslužné nákladní dopravy. Návoz materiálu a odvoz odpadů a
neupotřebené zeminy bude realizován pouze v denní době.
Při provozu nebude záměr zdrojem hluku ani znečišťování ovzduší - mimo nárazově
prováděné údržby objektů a ploch (sečení, údržba koryta).
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Z jiných vlivů je třeba upozornit, že v průběhu výstavby může být omezena plynulost dopravy
na komunikaci č. II/327. Pod touto komunikací bude vybudován propustek, který bude
prováděn překopem. Vždy polovina silnice bude po dobu překopu uzavřena. Po ukončení
stavby budou veškeré využívané komunikace uvedeny do původního stavu.
Páteřní odvodnění a protipovodňová opatření jsou plánována na území s archeologickými
nálezy. Byly stanoveny podmínky pro přípravu a realizaci záměru, zejména s důrazem na
realizaci záchranného výzkumu prováděném archeologickým pracovištěm.
S realizací hráze západního poldru je spojeno kácení dřevin podél koryta stávající svodnice
západně od průmyslové zóny. Jedná se o mezernatý porost pařezových výmladků vrb
křehkých. Celkem bude pokáceno osm kusů.
Jediným zvláště chráněným druhem, který byl při terénním průzkumu zjištěn, je čmelák
zemní. Při narušení travních porostů dojde k přechodnému ovlivnění jeho potravního a
potenciálního hnízdního biotopu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník: 8217/ZP/2013 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové - zde (bez oznámení)
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
4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Oznamovatel:
Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení –
na základě požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC)
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
(bez oznámení)
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
(bez oznámení)
4) Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové,
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové (bez oznámení)
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