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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 „Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod
IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu betonových prvků“ zařazeného
v kategorii II, bod 6.2 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 „Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny –
závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu betonových prvků“ podle § 6 odst. 6
zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec 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,
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500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
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 společnost BETON BROŽ s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice.
Záměr se nachází ve městě Nový Bydžov, k.ú. Nový Bydžov.
Předmětem záměru je instalace zařízení na výrobu průmyslového betonu (linka MASA)
v objektu bývalé skladové haly. 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.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník: 9472/ZP/2014 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde (bez oznámení)
2) Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01Nový Bydžov
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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 (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, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové (bez oznámení)
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