
_____________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  ∗  Ústředna: +420 466 026 111   ∗  Fax: +420 466 611 220 

   Internet: www.pardubickykraj.cz  ∗  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  ∗  Úřední dny:  pondělí a středa 8 – 17 hod. 
 

1 

  

*KUPAX00CLEQZ* 
KUPAX00CLEQZ 

Krajský úřad 
Pardubického kraje 

OŽPZ - oddělení integrované prevence 
 

 
 
Váš dopis zn.:   06121/2012  
Ze dne:    21.06.2012  
Číslo jednací:   KrÚ  46416/2012/OŽPZ 
Spisová značka: SpKrÚ  40791/2012/OŽPZ/4 
Vyřizuje:   Ing. Věra Jiříčková 
Telefon:   466 026 355 
E-mail:    vera.jirickova@pardubickykraj.cz 
Mobil:            
Fax:    466 026 392 
   
Datum:    31.07.2012        
 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

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. 

 

Identifikační údaje:    

Název záměru:           Výroba pružin, Pardubice – Fáblovka  

Výroba pružin 250 000 ks/měsíc (3 mil. ks/rok) Kapacita záměru: 

Celková plocha úprav 354 000 m2/rok 

Charakter záměru:   Záměr bude umístěn v bývalém areálu ČSAD. Předmětem záměru je hala o
rozměrech cca 80 x 80 m, do které bude umístěna výroba pružin,
administrativní vestavek, plochy určené ke skladování materiálu,
technologie pro broušení, otryskávání, povrchovou úpravu a balení
hotového výrobku. V jihozápadní části haly budou skladovací plochy pro
finální výrobky a manipulační plochy pro expedici. 

kraj:         Pardubický Umístění: 

obec: Pardubice 

Zahájení stavby:       srpen 2012 

Ukončení stavby: březen 2013 

Oznamovatel:            BDQ Invest, s.r.o., Chorvatská 1400/11, 101 00 Praha 10 – Vinohrady,
IČ 24226637 

 
Souhrnné vypořádání připomínek: 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle 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 „příslušný úřad“ a 
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„zákon“), obdržel v rámci zjišťovacího řízení záměru „Výroba pružin, Pardubice – Fáblovka“, 
které bylo vedeno podle §§ 6 a 7 zákona, 4 vyjádření dotčených správních úřadů: 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích dne 19. 7. 2012 pod č.j.. 
KHSPA 11100/2012/HOK-Pce a dne 26. 7. 2012 pod č.j. KHSPA 12273/2012/HOK-Pce  uplatňuje 4 
podmínky pro další přípravu a provoz záměru, které příslušný úřad výslovně uvádí v závěru 
zjišťovacího řízení. 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 16. 7. 2012 zn. 
ČIŽP/45/IPP/1209416.001/12/KDR: 

Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínky, věnuje se novým právním předpisům; oddělní 
ochrany vod upozorňuje na povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a odkazuje na 
kapitolu D IV. oznámení; oddělení odpadového hospodářství požaduje doplnit kapitolu D.IV 
oznámení (opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů) o povinnost 
předložit při závěrečné prohlídce stavby doklady o využití nebo odstranění odpadů vznikajících při 
provádění stavby; oddělení ochrany přírody upozorňuje na povinnosti vyplývající ze zákonných 
předpisů; oddělení ochrany lesa nemá připomínky.  

Připomínka oddělení odpadového hospodářství je doplněna do závěru zjišťovacího řízení do 
bodu A)6. 

Krajský úřad Pardubického kraje dne 17. 7. 2012 č.j. KrÚ 43171/2012/JI: 

Orgán ochrany ovzduší upozorňuje na postupy podle platných právních předpisů; orgán 
odpadového hospodářství a orgán prevence závažných havárií nemají k oznámení záměru 
připomínky. 

Magistrát města Pardubic dne 18. 7. 2012 č.j. OŽP/41877/2/2012/Ra: 

Oddělení odpadů a ovzduší v 5 bodech upozorňuje na povinností vyplývající z platných právních 
předpisů; oddělení ochrany přírody a vodního hospodářství nemají připomínky. 

Závěr: 

Záměr „Výroba pružin, Pardubice – Fáblovka“ je záměrem zařazeným do bodu 4.2 „Povrchová 
úprava kovů a plastických materiálů, včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy 
úprav.“ a do bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a 
pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství 
nad 100 t.“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1 zákona provedeno 
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona, s ohledem na vyjádření dotčených 
správních úřadů, na charakter záměru a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 
k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Výroba pružin, Pardubice – Fáblovka“ nebude 
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Při hodnocení průběhu zjišťovacího řízení příslušný úřad přihlédl zejména k tomu, že dotčené 
správní úřady uplatnily připomínky nebo informace pro další stupně přípravy záměru, resp. pro jeho 
provoz a žádný z nich nepožadoval pokračování procesu posuzování. Příslušný úřad neobdržel 
žádná vyjádření dotčených územních samosprávných celků ani veřejnosti. Areál byl v roce 2009 
posouzen ve zjišťovacím řízení „Fáblovka – obchodní a distribuční centrum“ (kód záměru 
v informačním systému Ministerstva životního prostředí je PAK403) se závěrem, že záměr nebude 
podléhat posuzování podle zákona. 

V navazujících správních řízeních, při přípravě záměru, resp. při provozu budou přiměřeně 
respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů, které jsou přílohou 
tohoto závěru zjišťovacího řízení, zejména: 
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1. V rámci stavebního řízení stavby „Výroba Pružin, Fáblovka – Obchodní a distribuční centrum, 
budova E“ bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložena k jednotlivým etapám výstavby 
doplněná hluková studie na základě komentáře k hlukové studii, který byl zpracován Ing. L. 
Slabým v červenci 2012. 

2. V rámci zkušebního provozu jednotlivých etap haly E budou předloženy výsledky měření 
hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem navržené stavby 
(tj. vzduchotechnické zařízení, nakládka, vykládka zboží, pohyb vysokozdvižných vozíků, 
pohyb nákladních vozidel uvnitř areálu apod.) a z dopravy (tj. pohyb vozidel po účelové 
komunikaci) navržené stavby v době denní u chráněných venkovních prostorů staveb, tj. před 
okny ve 2. NP rodinného domu (RD) čp. 208 Staré Hradiště a předložení výsledků z provozu 
všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem navržené stavby v době noční 
v nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb (tj. před okny ve 2. NP RD čp. 208 
Staré Hradiště, před okny rozestavěného RD na st. p. 413 v k.ú. Staré Hradiště a před okny 
v nejvyšším patře RD čp. 87 Staré Hradiště). Po realizaci stavby je měřením rovněž třeba 
prokázat nebo vyloučit přítomnost hluku s tónovou složkou. 

3. Realizace protihlukové stěny bude dokončena před zahájením zkušebního provozu stavby 
haly E – 1. etapa. 

4. Přeprava nákladními vozidly nebude probíhat v době noční, tj. od 22:00 do 6:00 hodin. 

Obdobně budou v navazujících řízeních, v projektové dokumentaci a při provozu dodrženy podmínky 
uvedené v oznámení v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů“ (převzato): 

A) Opatření pro etapu výstavby: 

1. Bude zajištěno přísné dodržování požadavků bezpečnosti práce 

2. Organizačním opatřením bude zajištěno, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách (od 
22:00 do 6:00 hodin) a ve dnech pracovního klidu. 

3. Stavební stroje a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém stavu. 

4. Doplňování pohonných hmot a provozních kapalin do stavebních mechanizmů bude 
prováděno na vodohospodářsky zabezpečených plochách. 

5. Bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při suchém 
počasí (např. skrápěním nebo přikrýváním sypkých materiálů, čištěním příjezdové vozovky a 
vozidel opouštějících stavbu. 

6. Odpady budou shromažďovány podle jednotlivých druhů a kategorií na vyčleněném místě a 
budou průběžně odváženy – využití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou 
osobou, doklady budou předloženy při závěrečné prohlídce stavby. O nakládání s odpady 
během výstavby bude vedena příslušná evidence.  

7. Budou přijata opatření k minimalizaci hlukové zátěže – především budou využívány stroje a 
zařízení se sníženou hlučností, bude prováděna důsledná kontrola technického stavu strojů, 
jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a bude dbáno na omezení doby nasazení 
hlučných mechanizmů, sled nasazení, popř. jejich méně časté využití. 

B) Opatření pro etapu provozu: 

1. Budou provedena odpovídající protipožární zabezpečení. 

2. Zařízení bude provozováno podle technologických předpisů, návodů k obsluze a předpisů 
výrobce. 

3. Budou dodržovány zásady technologické kázně při manipulaci s nebezpečnými chemickými 
látkami a směsmi. 
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4. K dispozici budou aktuální bezpečnostní listy používaných chemikálií a pracovníci budou 
seznámení s písemnými pravidly pro nakládání s chemickými látkami a směsmi podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, které budou projednány s orgánem ochrany veřejného zdraví.  

5. Pro provoz výrobního zařízení bude vypracován havarijní plán podle zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Pro provoz výrobního zařízení bude vypracován protokol o nezařazení dle zákona č. 
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s 
ukončením činnosti okresních úřadů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Závěr zjišťovacího řízení v navazujících řízeních nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani 
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo 
postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona. 

 

 
 
 
 
 
 
      Ing. Josef  Hejduk 
                                                                                                    vedoucí odboru 
                                                                                            v z. Ing. Jana Hroudová 
                                                                                  vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
Přílohy    
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 

19. 7. 2012 č.j. KHSPA 11100/2012/HOK-Pce 
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 

26. 7. 2012 č.j. KHSPA 12273/2012/HOK-Pce 
3. Stanovisko ČIŽP ze dne 16. 7. 2012 zn. ČIŽP/45/IPP/1209416.001/12/KDR 
4. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 17. 7. 2012 č.j. KrÚ 43171/2012/JI  
5. Společné vyjádření MmP ze dne 18. 7. 2012 č.j. OŽP/41877/2/2012/Ra 
 

 
Vyvěšeno dne :                                                       Sejmuto dne : 
 
 
 
 
 
 
 
Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění: 
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Obdrží  
podle ust. § 7 odst. 3 zákona: 

Oznamovatel: 

1. BDQ Invest, s.r.o., Chorvatská 1400/11, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, kterou zastupuje na 
základě plné moci  I N G P R O P R A H A ,  s.r.o., Borovanského 2219, 155 00 Praha 5 

 Dotčené územní samosprávné celky: 

2.  MO Pardubice II 

3.  Obec Staré Hradiště 

4.  Pardubický kraj 

podle ust. § 22 písm. c) zákona: 

5.  Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Počet stran: 5 
Počet příloh: 5 
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