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Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření výroby ve stávajícím areálu
betonárny – závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu betonových prvků“
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 „Rozšíření výroby
ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu
betonových prvků“ 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
„Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový
Bydžov – výstavba linky na výrobu betonových prvků“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název:
Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky
na výrobu betonových prvků
Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je instalace zařízení na výrobu průmyslového
betonu (linka MASA) v objektu bývalé skladové haly. Předpokládaný reálný výkon linky je
300 m3/den, tj. 690 t/den, 193 200 t/rok.
Charakter záměru: Kamenivo bude dopravováno dopravníky do míchačky ze skladů
kameniva umístěného ve východní části areálu (vedle stávajícího skladu kameniva). Ostatní
zásobování haly vstupními výrobními surovinami bude ze 3 sil. Mísicí centrum na výrobu
betonové směsi pro linku Columbia (MASA) je navrženo s jednou míchačkou Pemat RTM
3000 (se záměsem 2 m3 betonu) a v případě, že bude instalována linka MASA s další
míchačkou PMPR 750 (se záměsem 0,5 m3 betonu). Míchačky jsou osazeny na ocelové
konstrukci míchací plošiny. Betonová směs je přímo z míchaček transportována pásovými
dopravníky do vibrolisu, který je součástí výrobní linky vibrolisovaného zboží. Hotový
výrobek je vylisován na ocelovou podložku. Podložky s výrobky jsou následně přepraveny
do vyzrávacích komor. Po vyzrání výrobku jsou podložky s výrobky vyjmuty a jsou přesunuty
na dopravník, který je dopraví k paletizaci, jež je součástí automatizované linky Teramex.

Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Nový Bydžov
Katastrální území: Nový Bydžov
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru: v průběhu roku 2014.
Předpokládaný termín ukončení záměru: v průběhu roku 2016.

Oznamovatel:
BETON BROŽ s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice
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Závěr:
Záměr „Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov –
výstavba linky na výrobu betonových prvků“ naplňuje dikci bodu 6.2, kategorie 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 „Rozšíření výroby
ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu
betonových prvků“ nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:
Oznámení záměru bylo krajskému úřadu předloženo dne 23.06.2014. Informace o oznámení
záměru byla na úřední desce Královéhradeckého kraje zveřejněna na dne 01.07.2014.
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 11.07.2014, č.j.: 9472/ZP/2014 – Po, ev.č.: 69488/2014/KHK,
- Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, č.j.: 10566/KH/2014, ze dne 10.07.2014,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 07.07.2014, č.j.: S-KHSHK 17429/2014/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 11.07.2014,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1411045.001/14/KDR.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 07.07.2014, č.j.: S-KHSHK 17429/2014/2/HOK.HK/Hr, souhlasí
za předpokladu, že před uvedením stavby do trvalého provozu bude provedeno kontrolní
měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku v noční době a dopravy související se záměrem
v denní době v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 900 k.ú. Nový
Bydžov a č.p. 29 k.ú. Vysočany u Nového Bydžova akreditovanou nebo autorizovanou
laboratoří dle doporučené metodiky.
Krajský úřad k vyjádření KHS uvádí následující:
KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavek na provedení
kontrolního měření hluku není směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí,
ale do navazujících správních řízení.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
vyjádření ze dne 11.07.2014, č.j.: 9472/ZP/2014 – Po, ev.č.: 69488/2014/KHK nemá
z hlediska orgánu ochrany ovzduší, z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
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hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany vod
k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.
Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, ve svém vyjádření ze dne 10.07.2014,
č.j.: 10566/KH/2014, 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
přírody a krajiny a ochrany lesa
ve svém stanovisku, ze dne 11.07.2014,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1411045.001/14/KDR, nemá zásadní námitky proti přeloženému oznámení
záměru a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
ovzduší (dále jen ČIŽP – ovzduší“) ve svém stanovisku, ze 11.07.2014,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1411045.001/14/KDR, uvádí, nemá ke zpracování a závěrům předložené
dokumentace připomínky za předpokladu, že navržená omezení emisí TZL v % dle údajů
uvedených oznámení, budou pro provozovatele závazná, stejně jako celková emise TZL.
ČIŽP – ovzduší upozorňuje, že při manipulaci se suchými substráty, případně při vlastní
stavbě je nutno vhodnými technickými opatřeními minimalizovat sekundární prašnost a její
vliv na přilehlé okolí, přičemž totéž se týká i vlastní dopravy.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ovzduší uvádí následující:
Přílohou oznámení záměru je odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb., zákon
o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ovzduší“), který zpracoval
v červnu 2014 Ing. Pavel Cetl, autorizovaná osoba ke zpracování odborných posudků podle
zákona o ovzduší. Odborný posudek je zpracován jako podklad pro vydání závazného
stanoviska dle § 11 odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona o ovzduší. V odborném posudku jsou
uvedeny technické podmínky provozu stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší. Požadavky a doporučení 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.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
odpadového hospodářství (dále jen ČIŽP – odpady“) ve svém stanovisku, ze dne 11.07.2014,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1411045.001/14/KDR, konstatuje, že se na parcelách předpokládaných
k využití záměru nachází několik budov, přičemž zde není uvedeno, jak s nimi bude
nakládáno, tzn. zda budou i nadále využívány nebo budou demolovány. ČIŽP – odpady
doporučuje doplnit kapitolu „D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů“ o následující 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 – odpady uvádí následující:
Zpracovatel oznámení záměru v kapitole B.III.3. Odpady, mimo jiné uvádí, Cit.:“Za odpady
vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly
a vážní lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.“
ČIŽP – odpady nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení není
směřováno do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních
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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.
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 „Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov –
výstavba linky na výrobu betonových prvků“, 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
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)
Rozdělovník: 9472/ZP/2014 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde
2) Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01Nový 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 01Nový Bydžov
Oznamovatel:
BETON BROŽ s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice
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
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