Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obdrží viz rozdělovník

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

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

31566/ZP/2015-Po

19.01.2016

Odbor | oddělení

Vyřizuje | linka | e-mail

odbor životního prostředí
a zemědělství
oddělení EIATO

Ing. Martina Polákova / 183
mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 4
Počet příloh:0 / listů:0
Počet svazků:0
Sp.znak, sk.režim:

208.3,V10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) 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 EIA“), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:
záměr „Ekologizace asfaltového hospodářství – VČO – Východočeská

obalovna, s.r.o.“
nebude posuzován podle zákona EIA.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 08.12.2015 oznámení záměru „Ekologizace asfaltového
hospodářství – VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.“ zpracované podle přílohy
č. 3 zákona EIA (dále jen „oznámení záměru“). Oznamovatelem záměru je společnost
VČO – Východočeská obalovna, s r.o., Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové. Oznámení
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.

záměru zpracoval Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (autorizovaná osoba
ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona EIA, autorizace č.j.: 47192/ENV/06).
Dne 14.12.2015 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Statutární město Hradec Králové a Královéhradecký
kraj, krajský úřad požádal ve smyslu § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně o zveřejnění
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních
deskách. Dobu zveřejnění podle § 16 odst. 4 zákona EIA krajský úřad stanovil na nejméně
15 dnů. Zároveň krajský úřad požádal v souladu s ust. § 16 odst. 4 zákona EIA dotčené
územní samosprávné celky o vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední
desce v nejkratším možném termínu.
Dále krajský úřad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zákona EIA dotčené územní
samosprávné celky, dotčené správní úřady, veřejnost a dotčenou veřejnost o lhůtě pro zaslání
písemných vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad dále informoval, že do oznámení lze také nahlédnout
na internetových stránkách
České
informační
agentury
životního
prostředí
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK810.
Dne 20.11.2015 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné nahlížet
do oznámení záměru, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 03.01.2016.
V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „Ekologizace asfaltového hospodářství – VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.“
bude posuzován podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl
krajský úřad. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze
č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA,
vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr
„Ekologizace asfaltového hospodářství – VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.“ nebude
posuzován podle zákona EIA.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle § 16 zákona EIA
a doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Statutární město Hradec Králové a Královéhradecký
kraj, jsou povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně
15 dnů a vyrozumět o tom krajský úřad.

Podklady pro vydání rozhodnutí:
- oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona EIA,
- vyjádření obdržená k záměru podle § 6 odst. 7 zákona EIA.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 3 zákona EIA
Ekologizace asfaltového hospodářství – VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.
Záměr „Ekologizace asfaltového hospodářství – VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.“
naplňuje svým charakterem a rozsahem dikci bodu 6.5 (Obalovny živičných směsí) kategorie
II přílohy č. 1 zákona EIA.
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Oznamovatel záměru:
VČO – Východočeská obalovna, s r.o., Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je rekonstrukce nádrží, přičemž stávající nádrže budou odstraněny
a nahrazeny šesti kusy vertikálních nádrží o kapacitě 6 x 80 t pro skladování horkého
silničního asfaltu. Celkově se bude jednat o sklad na 480 tun asfaltu (živice).
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj: Královéhradecký
Město: Hradec Králové
K.ú. Plačice
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je rekonstrukce nádrží pro skladování horké živičné (asfaltové) směsi. Nádrže jsou
vyhřívané termoolejem, který je ohříván v plynové kotelně. Záměrem bude odstraněn výhřev
nádrží pomocí plynové kotelny a nově bude vyhřívání za pomocí elektrické energie.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Předmětem záměru je výměna asfaltového hospodářství v obalovně Plačice, která spočívá
v nahrazení původního asfaltového hospodářství šesticí skladovacích nádrží o kapacitě
á 80 tun. Celkově tak bude možné skladovat až 480 tun silničních asfaltů.
Celý postup bude spočívat v provedení následujících prací:
1. Demontáž stávající technologie asfaltového hospodářství.
2. Odpojení plynu, zaslepení jeho přívodu.
3. Zrušení termo-kotelny.
4. Stavební připravenost – vybourání betonových bloků pod stávajícími nádržemi.
5. Betonáž nových betonových bloků včetně kotvících prvků pro nádrže a navýšení havarijní
jímky dle stavebního požadavku ČSN 65 0201.
6. Osazení nové technologie (nádrží) a boxů pro tekuté přísady, trubní a armaturní vybavení.
7. Silnoproud – napojení na rozvaděč a zemnící síť.
Stavební úpravy
Ze stavebního hlediska dojde k odbourání stávajících betonových bloků pod jednotlivými
nádržemi a nahrazení novými bloky z vyztuženého vodostálého betonu. Vzhledem
k použitým betonovým prvkům se mírně zmenší vnější rozměry jímky (vnější šířka
z původních 23 310 mm na 23 050 mm a šířka naopak z původních 12 829 mm
na 12 577 mm). Jak již bylo uvedeno výše, okraj jímky bude oproti původnímu stavu
navýšen o 350 mm.
Záchytná jímka
Pod nádržemi s asfalty je umístěna havarijní jímka. Ta bude rovněž stavebně upravena –
betonové bloky pod stávajícími nádržemi budou ubourány a nově budou zbudovány bloky
nové o výšce 450 mm pod nádrže. Záchytná jímka je doplněna o místo pro vybírací jímku
(umístění čerpadla, apod.). Obvodová stěna jímky bude současně navýšena o 350 mm tak,
aby byl splněn požadavek normy ČSN 65 0201 – jímka musí v případě havarijního stavu
zachytit objem největší nádrže + 600 mm výšky na přepěnění. Celková havarijní kapacita
záchytné jímky tak bude cca 84,5 m3, z níž 5,8 m3 je tvořeno vybírací jímkou.
Vytápění nádrží - nádrže a potrubní vedení bude vytápěno elektrickou energií, resp. se bude
jednat o elektrické kabely ovinuté kolem plášťů nádrží. Nádrže a potrubní rozvody budou
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opatřeny tepelnou izolací. Stávající termokotelna bude zrušena bez náhrady, přívod plynu
bude zaslepen. Napojení na el. proud bude provedeno ze stávajících rozvodů v areálu
společnosti – stávající trafostanice.
Stáčecí místo
Stáčecí místo pro autocisterny bude přesunuto na kratší stranu jímky. Součástí stáčecího
místa bude stáčecí box, ve kterém je umístěno napojení (šroubení) autocisterny. Případné
úkapy jsou tedy zachyceny přímo v boxu. Pro splnění požadavku na osvětlení stáčecího
místa bude tento prostor osvětlen reflektorovým svítidlem o výkonu 150 W s možností
individuálního spínání.
Doplňující zařízení - do záchytné jímky bude umístěna dvojice temperovaných boxů na
skladování a dávkování tekutých přísad do tekutých asfaltů (například látky zvyšující
přilnavost asfaltu na kamenivo, apod.). Látky rovněž umožnují snížit zpracovatelskou
teplotu vyrobené asfaltové směsi při následné pokládce, čímž je možné rovněž uspořit
tepelnou energii při sušení kameniva. Temperovaný box bude konstruován jako zateplená
skříň s čelními a bočními dveřmi, usazeném na ocelovém podstavci, který rovněž tvoří
záchytnou jímku o objemu 1 000 litrů. Celkově tedy do dvojice boxů bude možné umístit
dva IBC kontejnery v celkovém množství až 2 000 litrů. Do podstavce se pak usadí celý IBC
kontejner o stejném objemu 1 000 litrů. Box je následně temperován tak, aby teplota
neklesla pod 5 °C. Součástí boxu je dávkovací čerpadlo, průtokoměr, uzavírací armatury
a automatické dávkování rovněž s temperováním.
Bezpečnostní signalizace
Nádrže jsou vybaveny signalizací havarijního stavu v případě přehřátí asfaltu, přeplnění
nádrže či úniku hmoty. Signalizace je předávána do velínu.
Omezení pachových látek
V rámci celé technologie jsou aplikována taková opatření, kterými jsou omezovány pachové
látky. Jedná se zejména o zakrytování přepravních cest a dopravníků asfaltových hmot
(technologie zakrytována). V rámci dopravy jsou využívány uzavřené cisterny, případně
vozidla se oplachtovanými korbami.
Vlastní nádrže jsou pak odvětrávány. Odpadní plyny, které vznikají v zásobnících
při skladování asfaltové hmoty, jsou vedeny přes odlučovací zařízení pro omezování emisí
pachových látek. Jedná se o zařízení, které je naplněno lázní (speciální látky) pomocí níž je
odpadní plyn zbaven pachových látek. Přesné provedení bude zvoleno dle technologie
v navazujících řízeních.
Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu 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 krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění
záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření
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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 EIA.
Záměr nevyžaduje žádné zvláštní vstupy do technologie. Z hlediska surovin bude roční
spotřeba asfaltových surovin stejná jako doposud, rovněž pak aditivních látek. Sníží
se spotřeba zemního plynu, který byl doposud nutný k výhřevu teplonosného média, naopak
stoupne spotřeba energie elektrické, která bude pokryta ze stávající trafostanice po napojení
na rozvody. Snížením spotřeby zemního plynu lze očekávat i snížení emisí škodlivin z jeho
spalování. Z hlediska spotřeby vody nebude tato při provozu záměru měněna oproti
stávajícímu stavu.
Záměr nevyvolá významné změny v rámci uvažované dopravy. Může naopak dojít
k mírnému omezení dopravní intenzity návozu, kdy bude možné na jeden návoz využít více
suroviny vlivem zvýšené kapacity nádrží oproti stávajícímu stavu.
Realizací záměru nedojde k navýšení imisních příspěvků z vlastní technologie obalovny.
Provozem záměru budou naopak pozitivně ovlivněny stávající imisní charakteristika
lokality, jelikož dojde k odstranění stávající plynové kotelny k ohřevu termálního oleje.
Pro omezení pachové zátěže budou nádrže vybaveny odlučovačem pachových látek.
Z hlediska vodního hospodářství nedojde ke změnám odtokových poměrů a nebudou
vyvolány změny v oblasti odpadních vod. Záměr není novým zdroje hluku a předpokládá
se tedy, že jeho provozem nedojde ke změně hlukové situace.
Z hlediska výstupů a vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že záměr nebude
významným způsobem ovlivňovat okolní prostředí. V rámci záměru byla pak rovněž
navržena taková opatření, aby nemohlo dojít k ovlivnění povrchových či podzemních vod
vlivem nenadále situace.
V oznámení záměru nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy způsobující
zvýšenou zátěž dané lokality nad limity stanovené jednotlivými právními předpisy v ochraně
životního prostředí a veřejného zdraví.
Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 06.01.2016, č.j.: 31566/ZP/2015 – Po, ev.č.: 1118600/2015/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 11.01.2015, č.j.: 32009/KH/2015,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 18.12.2015, č.j.: KHSHK 33869/2015/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
ze dne 28.12.2015, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1517207.001/15/KDR,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 23.12.2015,
č.j. SZ MMHK/224697/2015/ŽP2/Dur.
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V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního úřadu (Magistrát města
Hradec Králové) vzneseny dílčí připomínky k předloženému oznámení záměru, které jsou
komentovány níže v textu. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky proti
předloženému oznámení a realizaci záměru. Veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru
nevyjádřila. Z obdržených vyjádření dotčených územních samosprávních celků a dotčených
správních úřadů k předloženému oznámení záměru nevyvstal požadavek na posuzování
záměru podle zákona EIA.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 18.12.2015, č.j.: KHSHK 33869/2015/2/HOK.HK/Hr, souhlasí se záměrem
a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 11.01.2015, č.j.: 32009/KH/2015,
nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
vyjádření ze dne 06.01.2016, č.j.: 31566/ZP/2015 – Po, ev.č.: 1118600/2015/KHK nemá
z hlediska orgánu ochrany ovzduší, z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany
vod k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ve svém
stanovisku ze dne 28.12.2015, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1517207.001/15/KDR, z hlediska
integrovaných agend, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany vod, ochrany
přírody a ochrany lesa nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona EIA.
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 23.12.2015,
č.j. SZ MMHK/224697/2015/ŽP2/Dur (dále jen „MMHK – odpady“), z hlediska
odpadového hospodářství upozorňuje na platnou legislativu v oblasti odpadového
hospodářství a metodický pokyn MŽP z března 2008 a dále požaduje, aby byla vedena
průběžná evidence a před závěrečnou prohlídkou byly předloženy na odbor životního
prostředí (pravé křídlo 3. patro, kancelář č. 286) doklady o využití a odstranění odpadů
ze stavby.
Krajský úřad k vyjádření MMHK – odpady uvádí:
MMHK – odpady nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona EIA. Připomínky
a požadavky uvedené ve vyjádření nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní
prostředí.
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 23.12.2015,
č.j. SZ MMHK/224697/2015/ŽP2/Dur (dále jen „MMHK – voda“), z hlediska odpadového
hospodářství upozorňuje na platnou legislativu v oblasti vodního hospodářství.
Krajský úřad k vyjádření MMHK – voda uvádí:
MMHK – voda nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona EIA. Připomínka
uvedená ve vyjádření není směřována do procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
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Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ve vyjádření ze dne 23.12.2015,
č.j. SZ MMHK/224697/2015/ŽP2/Dur, nemá z hlediska ochrany přírody a krajiny,
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany ovzduší připomínky.

Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl, že záměr
„Ekologizace asfaltového hospodářství – VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.“ nebude
posuzován podle zákona EIA.

Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí.
Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA
doloží dotčená veřejnost v odvolání.

-otisk úředního razítkaz p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec Králové se žádají
rozhodnutí na místě k tomu určeném ve smyslu ustanovení §
(minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému
dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého
též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
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o vyvěšení tohoto
16 zákona EIA
úřadu. Po stejnou
kraje a zveřejněno

Rozdělovník: č.j. 31566/ZP/2015 - Po
Účastníci řízení:
VČO – Východočeská obalovna, s r.o., Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové,
zastoupená Ing. Radkem Píšou, Konečná 2770, 530 02 Pardubice
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
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) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
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) VČO – Východočeská obalovna, s r.o., Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové
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