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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“) – předání závěru 

a závěr zjišťovacího řízení k záměru „Čistírna odpadních vod pro cukrovar České 

Meziříčí“ zařazeného v kategorii I, bod 1.5 přílohy č. 1 zákona 

 

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 „Čistírna odpadních vod 

pro cukrovar České Meziříčí“ 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. obec České Meziříčí 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 Dobruška a Městský úřad Opočno, žádáme 

neprodleně o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné 

do závěru zjišťovacího řízení nahlížet, na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 

dnů. Zároveň je žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení 

informace o oznámení 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, 500 03 Hradec Králové (budova 

Regiocentra Nový pivovar), č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.  

mailto:mpolakova@kr-kralovehradecky.cz
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

 

Identifikační údaje:  

Název: 

Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí 

 

Kapacita (rozsah) záměru: Maximální navrhovaná kapacita ČOV  (dále jen „ČOV“) je 

220 000 ekvivalentních obyvatel. ČOV bude umístěna cca 15 m jižně od Zlatého potoka. V 

blízkosti se nacházejí sedimentační a akumulační nádrže cukrovaru. V těsné návaznosti na 

ČOV budou umístěny potrubní mosty cukrovaru a obslužné vnitrozávodní komunikace.  

 

Charakter záměru: Předmětem záměru je výstavba čistírny odpadních vod v prostorách 

areálu cukrovaru společnosti Tereos TTD a.s. v Českém Meziříčí. Stávající provozy a jejich 

vedení nebudou umístěním navržené stavby ČOV dotčeny. ČOV bude sloužit k čištění 

odpadních vod z provozu cukrovaru. Pro zajištění žádoucí kvality vyčištěné odpadní vody je 

navržena dvoustupňová technologie s anaerobním a aerobním stupněm. Vyčištěná voda bude 

vypouštěna do recipientu. Bioplyn vznikající při procesu čištění bude využíván v hořácích 

sušárny řepných řízků.  

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Obec: České Meziříčí 

Katastrální území: České Meziříčí 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Termín zahájení stavby: duben 2012 

Předpokládaný termín dokončení stavby: říjen 2012 

Oznamovatel: 

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

 

 

Závěr: 

Záměr „Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí“ naplňuje dikci bodu 1.5,  

kategorie I přílohy č. 1 k zákonu. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož 

cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu 

zpracované autorizovanou osobou ve smyslu § 19 odst. 1 nahradit dokumentaci, případně 

upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.  

 

Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených správních 

úřadů a provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené 
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oznámení dle přílohy č. 4 k zákonu se nepovažuje za dokumentaci vlivů záměru 

na životní prostředí (dále jen „dokumentace“). 

 

Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné dopracovat podle obdržených 

připomínek především s důrazem na  následující: 

 

- oblast IPPC  

- oblast ochrany vod 

- oblast odpadového hospodářství. 

 

Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami 

a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz příloha). 

 

 

Odůvodnění:  
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů vzneseny zásadní 

námitky proti předloženému oznámení. S přihlédnutím k těmto námitkám a požadavkům byly 

příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti. 

 

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

 

 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ze dne 09.09.2011, č.j.  

S- HSHK 26347/2011/2/HOK.HK.Hr,  

 Krajský úřad, ev.č. 102078/2010/KHK, ze dne 21.09.2011, 

 Královéhradecký kraj, č.j. 16018/KH/2011, ev.č. 101735/2011/KHK, ze dne 08.09.2011, 

 Královéhradecká provozní, a.s., ze dne 21.09.2011, č.j. 1010/244/11-Kr, 

 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., č.j. VAKHK/VHR/NT/11/067, ze dne 

19.09.2011,  

 Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Hradec Králové, č.j. 

ČIŽP/45/IPP/1113197.001/11/KLM, ze dne 21.09.2011, 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků 

požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 9 výtisků a 1x v elektronické podobě 

(včetně všech příloh). 

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. 

Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele) 

 

Rozdělovník k čj.: 15554/ZP/2011 - Po 

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

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

Králové – zde  

2) Obec České Meziříčí, 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, 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 


