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dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen příslušný úřad) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně 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 zákon),
vydává na základě oznámení podaného dne 4. 5. 2016 společností KASI, spol. s r.o., se sídlem
Chrudimská 1 602, 535 01 Přelouč, IČ 47470011, podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím
řízení rozhodnutí, že záměr
Rozšíření výrobního areálu – Betonárka Přelouč, KASI spol. s r.o.
nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění
Příslušný úřad obdržel dne 4. 5. 2016 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru zpracované
dle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení záměru bylo zpracováno v březnu až dubnu 2016 společností
EMPLA AG spol s r.o., se sídlem Za Škodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Králové, IČ
25996240, Ing. Vladimírem Plachým, autorizovanou osobou č. 182/OPV/93 ze dne 21. 1. 1993.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na
město Přelouč a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Městský úřad
Přelouč, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje
a Českou inspekci životního prostředí.
Příslušný úřad v zákonné lhůtě podle ust. § 6 odst. 6 zákona dne 10. 5. 2016 pod čj. KrÚ
35092/2016/OŽPZ/JI ze dne 9. 5. 2016 zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace
o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce
Pardubického kraje dne 10. 5. 2016. Podle ust. § 6 odst. 7 zákona byla stanovena lhůta do
30. 5. 2016 pro zaslání vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů
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a dotčených územních samosprávných celků. Současně bylo oznámení záměru zveřejněno
v informačním systému EIA na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.mzp.cz/EIA) pod kódem záměru PAK729. Informace o oznámení byla vyvěšena na
úřední desce města Přelouč dne 12. 5. 2016.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Záměr Rozšíření výrobního areálu – Betonárka Přelouč, KASI spol. s r.o. je podle přílohy č. 1
k zákonu zařazen do kategorie II do bodu 6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených
v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu
a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I) a 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.
Kapacita (rozsah) záměru:
Stávající výrobní kapacita 34 000 t betonových prefabrikátů se zvýší na 48 000 t/rok. Manipulační,
skladové a parkovací plochy se rozšíří o cca 9 600 m2, stávající kapacita skladovaných výrobků
6 300 t se realizací záměru zvýší na 8 500 t. Množství skladovného písku a kameniva se zvýší ze
75 t, resp. 150 t na 150 t písku, resp. 300 t kameniva. Skladované množství cementu a chemických
přípravků se nemění. Celková plocha areálu se rozšíří z cca 25 000 m2 na 34 000 m2. Parkovací
stání bude navýšeno o 21 parkovacích stání (nyní je v areálu 35 parkovacích stání) a nově bude
zřízeno 5 odstavných stání pro nákladní automobily. Bude vybudována uzavřená akumulační nádrž
o objemu cca 7 m3, voda bude využita pro technologické účely v době maximálních odběrů.
Separační přípravek v množství 1 000 l je skladován ve stávající hale a stejně bude přípravek
skladován i v nové hale, roční spotřeba je nyní cca 15 t/rok, nově bude cca 20 t/rok. Další chemické
přípravky (přísady do betonu) jsou v kontejnerech o objemu 1 000 l a jsou součástí výrobních linek.
Spotřeba těchto přípravků je nyní 40 t/rok, po realizaci záměru se zvýší na 60 t/rok.
Umístění záměru:
Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Přelouč, katastrální území Přelouč a Štěpánov u Přelouče.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je rozšíření areálu na výrobu betonových prefabrikátů tím, že bude vybudována
nová výrobní hala, nové manipulační a skladové plochy a nová parkovací místa. Srážkové vody
budou nově svedeny do retenční nádrže a odtud do recipientu. V hale H4 jsou vyráběny dílce
z polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE), výrobní kapacita je 330 t. V hale H2 je prováděna
recyklace PE a PP výrobků. V hale H3 je instalována technologie na nanášení polyuretanu (PUR).
V blízkosti haly H1 je umístěna nadzemní dvouplášťová nádrž na naftu s výdejním zařízením.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Ve stávajícím areálu bude vybudována nová výrobní hala H7 o půdorysných rozměrech cca
60 x 20 m. V hale bude instalovaná linka na výrobu vibrolisovaných a litých prefabrikátů, betonová
směs bude dopravována ze stávajícího míchacího centra.
Posouzení příslušného úřadu
Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení následující vyjádření a stanoviska:
Městský úřad Přelouč dne 27. 5. 2016 čj. MUPC/9068/2016/OŽPZ/KH:
Městský úřad konstatuje, že s ohledem na opatření uvedená v oznámení nedojde realizací záměru
ke zhoršení životního prostředí a uvádí, že záměr není nutné posoudit podle zákona.
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Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích dne 27. 5. 2016 pod čj.
KHSPA 7941/2016/HOK-Pce sdělila, že povazuje rozsah oznámení za dostatečný a nepožaduje
posouzení záměru podle zákona
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 24. 5. 2016 zn.
ČIŽP/45/IPP/1606994.001/16/KDR:
Oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení
ochrany přírody a oddělení ochrany lesa nemají k záměru připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Krajský úřad Pardubického kraje dne 30. 5. 2016 čj. KrÚ 35194/2016/OŽPZ/JI:
Orgán ochrany ovzduší upozorňuje na povinnosti vyplývající z právních předpisů
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti
a dotčených územních samosprávných celků.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady
poskytnuté investorem v oznámení záměru, který byl zpracován podle přílohy č. 3 k zákonu
a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil
přitom kritéria, která charakterizují záměr a zájmové území a z toho vyplývající významné
potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí uvedené v příloze č. 2 k zákonu.
Z hlediska charakteristiky záměru se příslušný úřad zaměřil na umístění a velikost záměru, kumulaci
jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů, znečišťování životního prostředí, produkci odpadů, rušivé
vlivy a rizika havárií.
Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření stávající výroby prefabrikátů, skladových ploch
a parkoviště. Záměr částečně ovlivní kvalitu ovzduší, což je posouzeno v rozptylové studii. Ta uvádí,
že uvedením záměru do provozu nedojde k překročení imisních limitů posuzovaných znečišťujících
látek s výjimkou benzo(a)pyrenu, který je však již nyní překračován a realizací záměru se zvýší
pouze minimálně. Rovněž orgán ochrany veřejného zdraví v odůvodnění svého vyjádření konstatuje,
že vypočtené imisní příspěvky nepředstavují zvýšené zdravotní riziko pro obyvatelstvo. Proto
příslušný úřad akceptuje vliv záměru na ovzduší bez podmínek, neboť ani orgán ochrany ovzduší
neuplatnil žádné připomínky.
Záměr dílčím způsobem ovlivní hlukové poměry, což je posouzeno v hlukové studii. Orgán ochrany
veřejného zdraví se hlukovými poměry podrobně zabýval a v odůvodnění upozornil na postup před
uvedením záměru do provozu, konkrétně před uvedením do provozu, resp. do zkušebního provozu,
bude provedeno měření hluku v ubytovací části administrativní budovy a na hranici sportoviště a
rekreační plochy v okolí. Vzhledem k tomu, že KHS neuplatnila ve zjišťovacím řízení žádné námitky
ani připomínky, považuje i příslušný úřad vliv záměru na veřejné zdraví za přijatelný.
S odpady při vlastním provozu záměru bude zacházeno podle platných právních předpisů. Za rizika
havárií lze považovat únik závadných látek, únik emisí a dle oznámení i požár. Pro areál je
zpracován havarijní plán, způsob skladování a používání závadných látek se realizací záměru
nezmění, stejně jako možnost úniku emisí a vzniku požáru. Proto jsou rizika havárií při běžném
provozu akceptovatelná.
Z hlediska umístění záměru se příslušný úřad zaměřil na dosavadní využívání území a priority jeho
trvale udržitelného využívání. Kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů nepovažuje
příslušný úřad za relevantní, protože záměr je umístěn ve stávajícím výrobním areálu. Záměr se
dotýká pozemků zemědělsky obdělávaných minimálně, nedotýká se lesních pozemků a nebudou
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překročeny platné limity pro úroveň znečištění půd. Z hlediska umístění záměru tedy příslušný úřad
soudí, že vliv nebude významný.
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populace), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po
shromáždění všech vyjádření k předmětnému záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad
k závěru, že záměr, jehož vlivy nepřesahují hranice České republiky, nemá významný vliv na životní
prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona.
Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
Poučení o odvolání
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá Pardubický kraj a město Přelouč o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust.
§ 16 odst. 4 zákona na úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá
dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne 14. 6. 2016 na úřední desce Pardubického kraje

Město Přelouč:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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Obdrží
podle ust. § 7 odst. 4 zákona:
Oznamovatel:
1. KASI, spol. s r.o.
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Město Přelouč
3. Pardubický kraj

podle ust. § 22 písm. c) zákona
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované

prevence, Vršovická 65, Praha
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