
        tel:                                                                                                                            fax: 

   495817426                                                                                                                                      495 817 336 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

 

 

 

 V Hradci Králové, dne 20.03.2012 

  

Zápis 
 

z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) a podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 

některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, záměru 

 

 

„Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí“, 
 

konaného dne 15.03.2012, 

 

na obecním úřadu obce České Meziříčí, v zasedací místnosti obecního úřadu, od 15:00 hodin 

do 15:45 hodin 

 

 

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním  
 

1.1. Oznámení 

Oznámení záměru „Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí“ v rozsahu přílohy 

č. 4 zákona bylo vypracováno autorizovanou osobou ke zpracování dokumentace a posudku 

podle zákona Ing. Liborem Obalem (č. osvědčení 1633/279/OPV/93). Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 

obdržel oznámení dne 26.08.2011. 

 

1.2. Zjišťovací řízení 

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru, který byl zpracovatelem oznámení zařazen 

do bodu 1.5 kategorie I přílohy č. 1 zákona, krajský úřad rozeslal ve smyslu § 6 zákona dne 

02.09.2011 

Závěr zjišťovacího řízení vydal krajský úřad dne 30.09.2011 ve kterém bylo rozhodnuto, 

že oznámení podle přílohy č. 4 zákona nelze považovat za dokumentaci a je nutné zpracovat 

dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 

zákona zejména s důrazem na oblast ochrany vod, oblast IPPC a oblast odpadového 

hospodářství. 
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1.3. Dokumentace 

Dokumentace k předmětnému záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona byla zpracována 

autorizovanou osobou ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona Ing. Liborem 

Obalem (č. osvědčení 1633/279/OPV/93). Dokumentace byla předložena příslušnému úřadu 

dne 01.11.2011. Dne 14.11.2011 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Dne 

06.12.2011 byl příslušným úřadem pověřen Ing. Stanislav Eminger, CSc. (osvědčení odborné 

způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí č. 4134/666/OPV/93), který je 

držitelem autorizace ve smyslu zákona, zpracováním posudku na dokumentaci.  

 

1.5. Posudek 

Posudek o vlivech záměru na životní prostředí zpracoval Ing. Stanislav Eminger, CSc. 

(osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí 

č. 4134/666/OPV/93). Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen 

krajskému úřadu dne 08.02.2012.  Dne 17.02.2012 byl rozeslán dotčeným subjektům posudek 

na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí ke zveřejnění a vyjádření. 

 

 

2. Místo a čas veřejného projednání 
 

Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo 

dne 15.03.2012 na obecním úřadu obce České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České 

Meziříčí, v zasedací místnosti obecního úřadu, od 15:00 hodin do 15:45 hodin. 

 

 

3. Řízení veřejného projednání 
 

Veřejné projednání řídila, jako pověřená osoba (podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 457/2001 Sb., 

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů 

na životní prostředí) Ing. Martina Poláková, zaměstnankyně krajského úřadu.  

 

 

4. Předmět veřejného projednání 

 
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek a vyjádření dotčených 

správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků k záměru „Čistírna odpadních 

vod pro cukrovar České Meziříčí“, které krajský úřad obdržel podle § 8 a § 9 zákona. 

 

 

 

5. Účastníci veřejného projednání 

 
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany: 

 

 za oznamovatele: Ing. Josef Světlík, Ing. Pavel Sychra 

 

 za zpracovatele dokumentace: Ing. Libor Obal 

 

 za zpracovatele posudku: Ing. Stanislav Eminger, CSc., Eva Lukášková, DiS. 
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 za dotčené správní úřady a územní samosprávné celky se zúčastnili:  

 

- Obec České Meziříčí: starosta Ing. Milan Žďárek 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci 

Králové: Ing. Kateřina Hrušková 

 

 za krajský úřad příslušný k zajištění posuzování záměru: Ing. Martina Poláková, 

Ing. Pavla Tomášková 

 

Veřejného projednání se dále zúčastnil Ing. Mgr. Milan Hůla, zaměstnanec krajského úřadu, 

odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence. 

 

Veřejnost se veřejného projednání nezúčastnila.  

 

  

6. Program veřejného projednání 
 

1. Úvod 

2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran 

3. Diskuse 

4. Závěr 

 

 

 

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

 
1. Veřejné projednání zahájila Ing. Martina Poláková (krajský úřad): 
 

V úvodu seznámila přítomné s programem veřejného projednání, představila zástupce 

jednotlivých stran, přiblížila cíl a smysl procesu posuzování vlivů na životní prostředí.  

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání 

rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Proces posuzování vlivů 

na životní prostředí je veřejný. 

Upozornila přítomné, že z veřejného projednání je pořizován zvukový záznam, který bude 

sloužit jako podklad pro zpracování zápisu z veřejného projednání. 

 

 

2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran: 
 

V druhé části veřejného projednání vystoupili zástupci jednotlivých stran: 

 

- Ing. Pavel Sychra – za oznamovatele stručně charakterizoval záměr a seznámil s důvody, 

které oznamovatele vedou k realizaci záměru.  

 

- Ing. Libor Obal – jako zpracovatel dokumentace stručně charakterizoval nejvýznamnější 

vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Nastínil řešení nakládání s kalem a s tím 

související čištění technologických vod a splaškových vod. 
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- Ing. Stanislav Eminger, CSc. – jako zpracovatel posudku zhodnotil úplnost a správnost 

dokumentace. Upozornil na problém nakládání s potenciálně infekčním materiálem, tj. s kaly, 

které se budou řešit v rámci projektové přípravy. Dále představil návrh stanoviska a některé 

z navržených podmínek jako např. doporučení kontrolního měření hluku.  

 
Dále vystoupili zástupci dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních 

úřadů: 

 

- Obec České Meziříčí:  

Ing. Milan Žďárek (starosta) – obec České Meziříčí nemá žádné námitky proti stavbě čistírny 

odpadních vod, naopak tento záměr vítá. 

 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje: 

Ing. Kateřina Hrušková – ve svém vyjádření upozornila na udělenou výjimku na hluku 

v rámci integrovaného povolení do konce roku do 2015. V rámci výjimky se provádění 

měření hluku při kampani v noční době a výsledky byly předloženy krajské hygienické 

stanici. Ze strany oznamovatele byla provedena protihluková opatření. Podmínka rozhodnutí 

Krajské hygienické stanice jsou plněny. Stížnosti na hluk nebyly ze strany veřejnosti na obec 

ani na krajskou hygienickou stanici předloženy. Zmínila, že stacionární zdroje hluku nejsou 

problémem, problém je hluk z dopravy. 

 

3. Diskuse 
 

Ing. Mgr. Mila Hůla – uvedl, že v rámci procesu integrovaného povolování krajský úřad 

akceptuje stanovisko krajské hygienické stanice. Dále zmínil novelu zákona o IPPC a s ní 

i otázku emisních a imisních limitů.  

Reakce: Ing. Josef Světlík – v době kampaně je okolí zatíženo hlukem z dopravy, avšak 

zdůraznil, že cukrovar je zde od roku 1871 a dělá vše proto, aby snížil negativní dopady 

z provozu cukrovaru. 

Reakce: Ing. Libor Obal – konstatoval, že nelze takový podnik přemístit jinam. Porovnal 

provoz cukrovaru, kde kampaň je od září do prosince, s celoročním provozem průmyslové 

činnosti v okolí Ostravy. Umístění čistírny odpadních vod z hlediska hluku je příznivé. 

Reakce: Ing. Stanislav Eminger, CSc. – akustické, rozptylové rovnice jsou pouhý odhad. 

Ověření jejich výsledků lze až za provozu zařízení.  

Reakce: Ing. Libor Obal – hovořil o tom, že matematický model pro výpočet hluku 

je přesnější než imisní matematický model z hlediska znečišťujících látek, než 

např. z energetiky. 

Reakce: Ing. Kateřina Hrušková – studie jsou zpracovávány vždy pro nejhorší rozptylové 

podmínky a pro nejnepříznivější stav. 

Reakce: Ing. Pavel Sychra – ze zákona je povinnost provádět měření hluku v daných 

bodech a výsledky předávat hygienické stanici. Pro areál cukrovaru se zpracovávají 

podrobné hlukové mapy, na základě, kterých se realizují jednotlivá protihluková opatření.  

Reakce: Ing. Kateřina Hrušková – hluk ze stacionárních zdrojů je méně problematický, 

dají se provést protihluková opatření.  Problematický je hluk z dopravy, ke snížení 

by přispěla oprava povrchu vozovky v obci. 
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Ing. Mgr. Milan Hůla – jak bude nakládáno s kaly, než se to dostanou na pole. Bude 

se usazená hlína skladovat? 

Reakce: Ing. Pavel Sychra – vždy to musíme skladovat. Tento systém je zavedený 

a popsaný jednak v integrovaném povolení, tak i ve všech činnostech, které se toho týkají. 

Z pohledu tohoto záměru nedojde k žádné změně. Vzhledem k množství zeminy, která 

se do cukrovaru dostane, tak se musím těžit každý rok. Zemina je hodně zvodněná a nedá 

se v tomto stavu odvážet.  

 

Ing. Mgr. Milan Hůla – otázka byla směřována na kaly, které vzniknou z technologického 

procesu.  

Reakce: Ing. Pavel Sychra - nepředpokládá, že by kaly byly závadné a nedaly se smísit 

s hlínou. 

Reakce:  Ing. Stanislav Eminger, CSc – upozornil vyhlášku 385/2001, pokud bude 

dodržena, nebude problém. 

Reakce: Ing. Josef Světlík – u zeminy se provádí rozbor, zemina je kvalitní a žádaná. 

Problém je ve zpětné dopravě. Cukrovar řeší problémy, které nastaly, ale nelze to vyřešit 

hned.  

 

 

4. Na závěr veřejného projednání  
 

Ing. Martina Poláková seznámila přítomné s dalšími kroky procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí, které budou následovat bezprostředně po skončení veřejného projednání 

podle zákona. Konstatovala, že vlivy záměru byly projednány ze všech podstatných hledisek. 

 

Zápis z tohoto veřejného projednání bude zaslán dotčeným správním úřadům a územním 

samosprávným celkům a zveřejněn na internetu. 

 

Vlivy záměru „Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí“ byly projednány 

ze všech podstatných hledisek. 

 

Vlastní podmínky budou koncipovány ve stanovisku krajského úřadu k posouzení vlivů 

provedení záměru „Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí“ na životní prostředí, 

které bude vydáno na základě dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim 

uplatněných ve smyslu § 10 zákona. 

 

Závěrem Ing. Martina Poláková, jako pověřená osoba, konstatovala, že byla naplněna všechna 

zákonná ustanovení pro veřejné projednání posudku a současně dokumentace k záměru 

„Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí“ podle zákona a § 4 vyhlášky 

č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 

s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Zpracovala: Pavla Tomášková 

 

 

 



 6 

Rozdělovník k č.j.: 2591/ZP/2012 - Po 

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové – zde  

2) Obec České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 

Králové 

2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Obecní úřad České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 

4) Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 

5) Městský úřad Opočno, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno 

   

Oznamovatel: 

Tereos TTD a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice 

 

Na vědomí: 

1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, 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  

4) Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  

5) Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové   

6) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov 

    nad Kněžnou 

7) EMPLA AG, spol. s r.o., Ing. Stanislav Eminger, CSc., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec 

    Králové   

8) Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, spol. s r.o., Ing. Libor Obal, Janáčkova  

    1020/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  

 

 

 

 


