Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

16881/ZP/2012 – Tm

14.11.2012

Odbor | oddělení

Vyřizuje | linka | e-mail

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Ing. Pavla Tomášková / 426
ptomaskova@kr-kralovehradecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí 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“) – předání
závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Výstavba skladu
agrochemikálií Smiřice“
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 „Výstavba skladu
agrochemikálií Smiřice“ 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 Smiřice 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. Magistrát města Hradec Králové, žádáme neprodleně o zveřejnění
závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň
žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední
desce 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 a SEA (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, p. Tomášková,
tel. 495 817 426.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název:
Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem investora je rozšíření stávajícího areálu investora ve Smiřicích a výstavba nového
skladu (haly) na skladování a expedici prostředků na ochranu rostlin. Investor nepředpokládá
navýšení počtu zaměstnanců ani navýšení množství techniky nad stávající úroveň
ve Smiřicích. Hala bude sloužit pouze jako sklad, pro zázemí pracovníků a techniky bude
sloužit stávající areál. Celková kapacita skladu bude 300 t prostředků na ochranu rostlin
v celém sortimentu, kromě kapalných hořlavých. Poměr jednotlivých přípravků se v průběhu
sezony mění podle aktuálních agrotechnických potřeb. Provoz skladu budou zajišťovat dva
stávající skladníci.
Charakter záměru:
Sklad bude proveden jako jednolodní skladovací hala venkovních rozměrů 26,69 x 14,34 m,
výška po hřeben bude 8,1 m.
Podlaha – drátkobetonová deska s izolací proti chemickým produktům pod deskou. Celá
podlaha bude sloužit jako záchytná jímka v případě havarijního úniku látek. Práh bude
o cca 5 cm nad úrovní podlahy. Těsnící fólie bude u soklových stěn zvednuta a chráněna
ochrannou lištou nebo přizdívkou. Celkový objem havarijního záchytu bude minimálně 17 m3.
Tento záchyt je dostatečný, jelikož největší ze skladovaných nádob bude o objemu 1 m3 (IBC
kontejnery). V objektu bude regálový systém pro cca 300 t materiálů. Manipulace s přípravky
bude pomocí vysokozdvižného vozíku.
V rámci skladu (haly) nebude zřizováno sociální ani administrativní zázemí, pro tyto činnosti
budou využívány stávající prostory v areálu.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Smiřice
Katastrální území: Smiřice
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení stavby: červenec 2013.
Předpokládaný termín dokončení stavby: říjen 2013.
Oznamovatel:
Cerea, a.s., Dělnická 384, 531 25 Pardubice
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Závěr:
Záměr „Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice“ naplňuje bod 10.4 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
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Výstavba skladu
agrochemikálií Smiřice“ nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených správních úřadů, dotčených
územně samosprávných celků ani veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému
oznámení a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 26.10.2012,
- Královéhradecký kraj, ze dne 25.10.2012,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 25.10.2012,
- Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, archeologické oddělení, ze dne 26.10.2012,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 05.11.2012,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 05.11.2012.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, nemá z hlediska orgánu
ochrany ovzduší, orgánu veřejného správy v oblasti odpadového hospodářství, orgánu
ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a z hlediska ochrany vod
ve svém vyjádření ze dne 26.10.2012 (č.j.: 16881/ZP/2012 - Tm, ev.č.: 97946/2012/KHK)
k oznámení záměru žádné připomínky.
Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 25.10.2012 (č.j.: 17242/KH/2012) nemá
k oznámení záměru připomínky.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 25.10.2012 (č.j.: S-KHSHK 26287/2012/2/HOK.HK/Hr) uvádí, že záměr byl
posouzen z hlediska možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo a nepožaduje, aby záměr byl
dále posuzován podle zákona.
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, archeologické oddělení (dále jen „Muzeum
Východních Čech“), v odborném vyjádření ze dne 26.10.2012 (č.j.: 12/01336) nemá
k předloženému záměru žádné připomínky za splnění následujících podmínek:
- Stavebník písemně nebo elektronickou formou oznámí záměr Archeologickému
ústavu AV ČR.
- V době přípravy kontaktuje stavebník archeologické pracoviště, oprávněné
k provádění záchranných archeologických výzkumů.
- Stavebník poskytne zhotoviteli dokumentaci k plánované stavbě.
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Stavebník je povinen oznámit jakékoli porušení archeologických situací,
a to zhotoviteli výzkumu, Archeologickému ústavu v Praze či nejbližšímu muzeu.
Stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu zástupcům správy
při kolaudačním řízení popř. předáním stavby.

Krajský úřad k vyjádření Muzeum Východních Čech uvádí následující:
Muzeum Východních Čech nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona, za předpokladu
splnění podmínek uvedených v odborném vyjádření ze dne 26.10.2012 (č.j.: 12/01336). Výše
uvedené podmínky Muzeum Východních Čech jsou směřovány do navazujících řízení podle
zvláštních právních předpisů.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší (dále jen
„ČIŽP
–
ochrana
ovzduší“)
ve
svém
stanovisku
ze
dne
05.11.2012
(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1214641.001/12/KDR) pouze konstatuje, že oznámení akceptuje změnu
legislativy a záměr bude zařazen jako nevyjmenované spalovací zdroje (kód 1.4 – Spalování
paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém příkonu
od 0,3 MW do 5 MW) neuvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
(zdrojem znečišťování ovzduší jsou dva plynové zářiče pro temperování skladu). ČIŽP –
ochrana ovzduší ve svém stanovisku dále uvedla, že oznámení může z hlediska ochrany
ovzduší nahradit „dokumentaci“.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana ovzduší uvádí následující:
ČIŽP – ochrana ovzduší nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona, pouze
uvádí výše uvedená konstatování. Povolení nového zdroje znečišťování ovzduší podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší bude řešeno v navazujících správních řízeních.
Konstatování o možnosti nahrazení oznámení záměru „dokumentaci“ je při nepožadování
záměru dále posuzovat podle zákona nepodstatné.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod (dále jen
„ČIŽP
–
ochrana
vod“)
ve
svém
stanovisku
ze
dne
05.11.2012
(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1214641.001/12/KDR) požaduje z hlediska ochrany podzemních
a povrchových vod následující:
1. Cit.: „skladování a manipulaci s látkami závadnými vodám zabezpečit dle platné
legislativy.“
2. Cit.: „před uvedením do provozu předložit ke kolaudaci schválený „Plán opatření
pro případ havárie“ (Havarijní plán).“
3. Cit.: „podlahu prověřit zkouškou vodotěsnosti. Před uvedením do provozu předložit
ke kolaudaci o tomto zápis podle platné ČSN.“
4. Cit.: „provozovnu vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků.“
5. Cit.: „všechny mechanizmy pohybující se v provozu udržovat v dobrém technickém
stavu, provádět kontrolu zejména z hlediska možných ropných úkapů.“
6. Cit.: „manipulaci s ropnými látkami a pohonnými hmotami v průběhu výstavby
provádět mimo stavbu na zabezpečených plochách.“
7. Cit.: „dále je nutné plnění opatření navržených z hlediska ochrany vod v kapitole
D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů, předložené dokumentace.“
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Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:
Výše uvedené požadavky z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod vychází z platné
legislativy v oblasti ochrany vod (požadavek č. 1 a 3). Další požadavky ČIŽP – ochrana vod
vychází z předloženého oznámení záměru. Požadavky č. 2, 4, 5 a 7 jsou v oznámení záměru
navrženy v kapitole D.IV oznámení, jako opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, tj. dodržování provozních řádů, požárních
řádů, havarijních plánů, vybavení objektu havarijními prostředky v dostatečném rozsahu
a pravidelná školení k používání těchto prostředků, seznamování pracovníků s těmito
předpisy, pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení. K manipulaci s ropnými a pohonnými
látkami krajský úřad uvádí následující: v oznámení záměru je uvedeno, Cit.: „Pohonné hmoty
budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné
vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s objemem o 50 % vyšším, než jsou
předmětné náplně strojů.“ V případě, že stavební stroje nebudou ve fázi výstavby parkovány
mimo zabezpečené plochy, budou stroje vybaveny záchytnými nádobami.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství
(dále jen „ČIŽP – odpadové hospodářství“) ve svém stanovisku ze dne 05.11.2012
(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1214641.001/12/KDR) uvádí následující připomínku: Cit.: Nakládání
s odpady je poměrně podrobně zpracováno. Při běžném provozu však zpracovatel záměru
nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. Z obecné praxe ve všech skladech však nelze
zaručit, že nedojde k porušení obalů skladovaných a expedovaných materiálů. V případě
prostředků na ochranu rostlin v tomto případě dříve nebo později dojde ke vzniku
nebezpečných odpadů.“ ČIŽP – odpadové hospodářství doporučuje jako opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí o další
opatření „V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití resp. odstranění.“
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:
ČIŽP – odpadové hospodářství ve svém stanovisku nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován
podle zákona. Připomínka k doplnění vznikajících odpadů v období provozu záměru
je opodstatněná. Navržené opatření ke snížení nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí
se však vztahuje na proces výstavby záměru. Množství, druh a nakládání s odpady bylo
pro fázi výstavby záměru v oznámení specifikováno. Krajský úřad tak doporučuje zapracovat
do projektové dokumentace pro územní, popř. stavební řízení pro fázi provozu záměru
specifikaci druhů a množství odpadů (zejména nebezpečné opady) a jejich způsob využití.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody (dále jen
„ČIŽP
–
ochrana
přírody“)
ve
svém
stanovisku
ze
dne
05.11.2012
(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1214641.001/12/KDR) uvádí připomínku k nedostatečnému vyhodnocení
vlivů záměru ve fázi provozu na faunu, flóru a ekosystémy a tvrzení, že nedojde
k negativnímu ovlivnění flóry, fauny ani ekosystémů. Vyhodnocení vlivů zpracovatele
oznámení vychází z provedeného orientačního biologického průzkumu. ČIŽP – ochrana
přírody ve svém stanovisku uvádí k tomuto následující Cit.: „Dle názoru ČIŽP je takto pojaté
konstatování ohledně výskytu rostlinných a živočišných druhů na lokalitě nedostačující, neboť
o zmíněném orientačním průzkumu chybí základní údaje, zejména období provedení
a metodika. Interpretace výsledku je pak velmi povrchní, kdy nejsou zmíněny ani zjištěny
druhy, ale pouze skupiny živočichů. Na základě takto provedeného průzkumu nelze
kvalifikovaně zhodnotit vliv na faunu a flóru. ČIŽP si je vědoma snížené ekologické stability
zájmového území, ležícího ve stávajícím zemědělském areálu, avšak ani v takovýchto
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lokalitách nelze předem vyloučit výskyt vzácných či zvláště chráněných druhů živočichů
a rostlin.“
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:
ČIŽP – ochrana přírody nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona, ve svém
stanovisku neuvedla žádné požadavky ani podmínky pro realizaci záměru. Ve svém stanovisku
pouze doporučuje oznamovateli, aby před zahájením realizace záměru provedl botanický
a zoologický průzkum podrobněji a kvalifikovaněji než bylo uvedeno v oznámení,
aby se vyloučil případný výskyt zvláště chráněných druhů.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany lesa ve stanovisku
ze dne 05.11.2012 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1214641.001/12/KDR) nepožaduje záměr dále
posuzovat podle zákona. Ve stanovisku pouze konstatuje, že záměrem nejsou dotčeny
pozemky určené k plnění funkce lesa, ani ochranné pásmo, proto nejsou z hlediska ochrany
lesa k záměru připomínky.
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí (dále jen „MMHK“) ve svém
stanovisku ze dne 05.11.2012 (č.j.: SZ MMHK/179566/ŽP/Čer) nemá z hlediska ochrany
přírody a krajiny, ochrany ZPF a ochrany ovzduší žádné připomínky k záměru. Z hlediska
vodního hospodářství je ve stanovisku konstatováno, že oznamovatel vypracuje havarijní plán
a předloží jej vodoprávnímu úřadu ke schválení. Z hlediska odpadového hospodářství je
k předloženému záměru tato připomínka: Odpady vznikající v rámci stavební činnosti budou
využity nebo odstraněny v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a souvisejících
vyhláškách. Při stavebních činnostech ani v rámci provozu nesmí být produkcí odpadů
a nakládání s nimi ohrožováno životní prostředí. MMHK dále upozorňuje, že při provozování
záměru budou vznikat také odpady kategorie nebezpečné a musí být tak plněny povinnosti
dané zákonem o odpadech, tj. především získání souhlasu k nakládání s nebezpečnými
odpady, vedení evidence odpadů a podmínky pro jejich shromažďování se řídí vyhláškou.
Krajský úřad k vyjádření MMHK uvádí následující:
MMHK nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona, ve stanovisku nejsou
uvedeny žádné požadavky ani podmínky proti realizaci záměru. Vypracování havarijního
plánu a předložení jej ke schválení vodoprávnímu úřadu vychází z ustanovení zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a dále zpracování havarijního plánu, uvedeno v oznámení záměru, jako podmínka
bezpečnosti provozu záměru. Připomínka z oblasti odpadového hospodářství vychází
z platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Připomínky na získání
souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a vedení evidence vychází z právních předpisů
v oblasti odpadového hospodářství. Připomínku ke vzniku nebezpečných odpadů v období
provozu záměru vznesla také ČIŽP – odpadové hospodářství. Vypořádání této připomínky je
uvedeno u vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto
v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.
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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 příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
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 „Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice“, 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 k č.j.: 16881/ZP/2012 - Tm
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Město Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
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 Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
4) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Oznamovatel:
Cerea, a.s., v zastoupení Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec
Králové
4) Cerea, a.s., Dělnická 384, 531 25 Pardubice
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