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ÚVOD
Posuzovaný záměr spočívá ve výstavbě nového skladu chemických látek, který
má zajistit bezpečné skladování chemických látek a přípravků používaných při výrobě
v podniku SAINT-GOBAIN PAM CZ s. r. o. v Králově Dvoře. Látky, které mají být
skladovány lze charakterizovat jako pomocné látky a přípravky pro slévárenství,
zejména pro přípravu forem (pryskyřice, aktivátory, plnidla) a dále pro údržbu a
provoz manipulačních a strojních zařízení (nátěrové hmoty, ředidla, PHM a oleje).
Celkové skladované množství látek ve skladu bude cca 71 tun.
Navržený záměr patří do kategorie II, bod 10.4 – Skladování vybraných
nebezpečných látek a pesticidů v množství nad 1 tunu dle příl. č. 1 zákona 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušným orgánem pro proces
posuzování vlivů na ŽP je Krajský úřad Středočeského kraje.
Na uvedený záměr bylo v listopadu 2009 zpracováno Oznámení podle přílohy
č. 3 zákona č.100/2001 Sb. ing. Karlem Vurmem CSc. (firma KAREKO). Oznamovatelem záměru byla firma Saint-Gobain PAM CZ s. r. o., Králův Dvůr, pro záměr
proběhlo zjišťovací řízení, které bylo dne 4. 1. 2010 ukončeno závěrem, že záměr bude
dále posuzován v procesu EIA.
Dokumentace vlivů na životní prostředí byla zpracována v dubnu 2010 stejným
zpracovatelem, podána stejným oznamovatelem a zveřejněna dne 13. 5. 2010 na
úřední desce kraje.
Předkládaný posudek je v souladu se zákonem 100/2001 Sb. zpracován podle
přílohy č. 5 tohoto zákona. Zpracovatelem posudku je ing. Václav Píša, CSc., číslo
autorizace 43912/ENV/06, číslo osvědčení 17424/4766/OEP/92. Posudek je
vypracován na základě předaného závěru zjišťovacího řízení, Dokumentace vlivů na
životní prostředí a vyjádření došlých k Dokumentaci.
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ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

I.1.

Název záměru

Sklad chemických látek
I.2.

Kapacita (rozsah) záměru

Zastavěná plocha: 377,5 m (hala o rozměrech cca 30 × 13 m, výška 7 m).
Podlažní plocha: 350 m2
Součástí projektu je komunikace v rozsahu 525 m2
V novém skladu chemických látek bude skladováno cca 71 tun látek.
Provoz: jednosměnný, Po – Pá
Počet pracovních dní: 250 dní/rok
FPD: 2 100 hodin/rok
Počet zaměstnanců: 5
Realizace posuzovaného záměru nepřinese nárůst počtu pracovníků oproti stávajícímu
stavu v areálu firmy SAINT-GOBAIN PAM CZ, s. r. o. Provoz nového skladu budou
zajišťovat pracovníci zajišťující provoz současného skladování chemických látek.
I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Záměr je situován do areálu firmy SAINT GOBAIN PAM CZ, s. r. o. Zřízení se
předpokládá v místě bývalého kalového hospodářství, kde se donedávna nacházely
staré prázdné nepoužívané usazovací nádrže.
Katastrální území: Králův Dvůr (672947)
Pozemky:

p. č. 267/21, 267/11, 267/22, 721 a 722

Obec:

Králův Dvůr

Okres:

Beroun

Kraj:

Středočeský

I.4.

Obchodní firma oznamovatele
SAINT-GOBAIN PAM CZ, s. r. o.
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IČ oznamovatele
266 92 791

I.6.

Sídlo oznamovatele
Tovární 388
267 01 Králův Dvůr
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POSOUZENÍ DOKUMENTACE

II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí byla zpracována dle přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. V části C se nedrží striktně osnovy, uvádí některé kapitoly nad
rámec zákona. Vzhledem k tomu, že zákon nezakazuje rozšíření osnovy nad rámec
přílohy č. 4, není uvedení těchto informací na závadu.
Dokumentace má rozsah 53 stran a 12 příloh. V dokumentaci je přiloženo
vyjádření stavebního úřadu o souladu s územně plánovací dokumentací a vyjádření
orgánu ochrany přírody z hlediska možného ovlivnění soustavy NATURA 2000.
V kap. H jsou zařazeny tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Vyjádření stavebního úřadu MÚ Králův Dvůr k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
Příloha č. 2 – Vyjádření Krajského úřadu Stč. kraje OŽPaZ z hlediska vlivu záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Příloha č. 3 – Umístění navrženého záměru „Sklad chemických látek“- širší vztahy
Příloha č. 4 – Zákres stavby „Sklad chemických látek“ do kat. mapy
Příloha č. 5 – Situace stavby „Sklad chemických látek“
Příloha č. 6 – Stavba „Sklad chemických látek“ - půdorys skladu
Příloha č. 7 – Stavba „Sklad chemických látek“ –

řezy, virtuální představa skladu

Příloha č. 8 – Přehled skladovaných chemických látek, jejich vlastnosti a zatřídění
Příloha č. 9 – Stavba skladu chemických látek v záplavovém území Litavky – informace o
hladinách vody v Litavce při povodňových stavech a stanovisko správce
Litavky – Povodí Vltavy s.p.
Příloha č. 10 – Hodnocení vlivů na veřejné zdraví záměru „Sklad chemických látek“.
Příloha č. 11 – Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Příloha č. 12 – Fotodokumentace stávajícího skladování chemických látek

Z hlediska úplnosti posuzovaná dokumentace obsahuje po formální stránce
všechny požadované náležitosti uvedené v příloze č. 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí.
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Dokumentace neobsahuje rozptylovou studii ani hlukovou studii. Vzhledem
k rozsahu a předpokládaným vlivům záměru není třeba tyto studie vyžadovat,
hodnocení je provedeno v rámci příslušných kapitol.
Č Á S T A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Bez připomínek
Č Á S T B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
V kapitole jsou uvedeny základní údaje o množství skladovaných látek,
provozních parametrech a počtu pracovníků.
V kapitole by bylo vhodné uvést informace o rozměrech objektu, výměře plochy
stavby (trvalého záboru území), dočasného záboru, rozdělení na plochy zastavěné,
zpevněné, ozeleněné apod. Tyto údaje jsou uvedeny dále v kap. B.I.6.1. Pouze
metodická připomínka, údaje jsou uvedeny dále v Dokumentaci.
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
V kapitole jsou specifikovány spotřeby zemního plynu, elektrické energie a
motorové nafty v době provozu skladu a spotřeba surovin a energie pro výstavbu.
V kapitole není specifikováno, jak a kde bude doplňována nafta do stavebních
strojů. Vzhledem k rozsahu stavby a přítomnosti čerpací stanice nafty v areálu se
nejedná o významnou skutečnost.

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu
V kapitole je konstatováno, že záměr má nulový vliv na dopravní síť i intenzity
dopravy v době provozu. V době výstavby bude třeba dovézt beton v objemu 38
míchačů a 230 tun materiálu a odvézt odpady s využitím max. 10 TNA.
V kapitole je uvedeno, že beton bude dovážen z blízké betonárny, která není
konkrétně jmenována. Dále není specifikováno, kde bude staveništní doprava vjíždět
na veřejné komunikace a po kterých komunikacích se bude pohybovat.
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Vzhledem k objemu dopravy (65 TNA a 10 LN za dobu 8 – 9 měsíců) se nejedná o
významnou skutečnost.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Emise do ovzduší
V kapitole jsou vyjmenovány zdroje emisí znečišťujících látek do ovzduší.
Novým zdrojem bude spalování zemního plynu pro účely vytápění objektu skladu,
čerpací stanice motorové nafty a provoz nákladní dopravy nepředstavuje nový zdroj,
neboť jsou přítomny i ve stávajícím stavu. V době výstavby bude zdrojem prašnosti
vlastní staveniště.
Emise z vytápění jsou vypočteny na základě průměrných emisních faktorů pro
stanovení emisí výpočtem. U předpokládaného zdroje by měla být známa třída kotle
a tedy garantovaná výše emisí NOx. V kapitole není specifikovaná výška komína
kotelny.
Vzhledem k předpokládané výši emisí se nejedná o významné skutečnosti.

B.III.2. Odpadní vody
V kapitole je specifikováno množství odpadních vod při výstavbě. Je uvedeno,
že v době provozu nebudou za normálního provozu vznikat splaškové vody ani vody
kontaminované chemickými látkami. Případné kontaminované vody z mytí podlahy při
havárii budou svedeny do bezodtoké jímky a odtud vyčerpány a odvezeny k likvidaci.
Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny do jednotné kanalizace.
Dokumentace neuvádí, zda podlaha skladu bude pravidelně čištěna mokrým
čištěním. Dle vyjádření zástupce oznamovatele se s pravidelným čištěním nepočítá,
nebudou tedy vznikat odpadní vody z této činnosti.
Odvádění dešťových vod jednotnou kanalizací by mělo být poslední možností
uvažovanou při likvidaci dešťových vod. Vzhledem k blízkosti řeky Litavky přichází
do úvahy zasakování nebo přímý odvod do vodního toku. Nutnost prověření této
možnosti je stanovena jako podmínka v návrhu stanoviska.
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B.III.4. Ostatní výstupy – hluk, vibrace, záření
Kapitola popisuje dosavadní práce provedené v místě výstavby (demolice a
zasypání usazovacích nádrží) a rozebírá problematiku hluku z výstavby. V době
provozu uvádí jako nový zdroj hluku pouze komín kotelny, doprava spojená
s provozem skladu zůstává na stávající úrovni.
V kapitole je komentován vliv stavebního hluku na obytnou zástavbu. Tato
informace je uvedena též v kap. D.I.3. Na tomto místě je v podstatě přebytečná,
jedná se o kapitolu popisující výstupy, nikoliv vlivy záměru na životní prostředí..
Pouze formální připomínka bez vlivu na správnost dokumentace.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Kapitola shrnuje vztah k oborovým nebo mezioborovým koncepcím a priority
využívání území.
Kapitola je uvedena nad rámec osnovy dané zákonem. Proti jejímu zařazení nelze
nic namítat.
C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Kapitola shrnuje absenci zvláště chráněných území přírody nebo jinak
chráněných oblastí a lokalit. Popisuje absenci přírodních a přírodě blízkých nebo jinak
cenných ekosystémů.
Kapitola je uvedena nad rámec osnovy dané zákonem. Proti jejímu zařazení nelze
nic namítat.
C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Kapitola hodnotí v souladu s požadovanou osnovou přítomnost zvláště
chráněných území, prvků ÚSES, soustavy NATURA 2000, VKP a přírodních parků.
V kapitole chybí zmínka o skutečnosti, že v lokalitě ani její blízkosti není vyhlášen
přírodní park. V odstavci věnovaném VKP je uvedeno, že v území se nevyskytují
žádné VKP. Pravděpodobně jsou myšleny registrované VKP, neboť uvedený tok řeky

10

s. r. o.

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

POSUDEK DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB.
SKLAD CHEMICKÝCH LÁTEK SAINT-GOBAIN PAM CZ S. R. O., KRÁLŮV DVŮR

Litavky je významným krajinným prvkem ze zákona. Významným krajinným prvkem
je též niva tohoto vodního toku, která je v blízkosti lokality vyvinuta.
V kapitole „Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení“ není uvedeno, zda
lokalita spadá do území vymezeného jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Podle dostupných podkladů zasahuje čtverec 1×1 km s deklarovaným překročením
limitu pro obě veličiny i lokalitu výstavby. Vlastní záměr nebude mít na koncentrace
PM10 ani B(a)P vliv.
Vzhledem k rozsahu a umístění záměru se jedná pouze o formální upřesňující
připomínky.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí
v dotčeném území

Kapitola stručně uvádí charakteristiky jednotlivých faktorů životního prostředí. Je
splněna formální náplň této části dokumentace.
Jednotlivé kapitoly této části jsou zpracovány stručnější formou, vzhledem
k umístění a rozsahu záměru lze tento přístup akceptovat.
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

ZÁMĚRU

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a ŽP a hodnocení jejich velikosti a významnosti.
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, sociálně – ekonomické vlivy

Kapitola hodnotí vlivy změn v kvalitě ovzduší a vlivy hluku na zdraví obyvatel.
Součástí textu je shrnutí Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které vypracovala odborně
způsobilá osoba – RNDr. Irena Dvořáková (uvedeno jako příloha č. 10 Dokumentace).
Poznámky k hodnocení vlivu na ovzduší a akustickou situaci jsou uvedeny níže
u příslušných kapitol.
Kapitola hodnocení vlivů na veřejné zdraví je zpracována dostatečně. V textu se
několikrát odkazuje na Dokumentaci jako na „oznámení EIA“. Jedná se o chybu,
která nemá vliv na správnost hodnocení.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Kapitola hodnotí vlivy záměru v době výstavby i provozu záměru jako
zanedbatelné. V případě výstavby neudává předpokládané imisní příspěvky, v případě
provozu pak v řádech tisícin µg.m-3. Automobilová doprava spojená s provozem
záměru nebude představovat nový zdroj znečišťování ovzduší.
V kapitole by bylo vhodné uvést předpokládané vlivy stavby na koncentrace
znečišťujících látek, stejně jako v případě provozu. Není uvedeno jakým způsobem
byla stanovena výše emisí ze stavby. Vzhledem k rozsahu záměru se nejedná o
významné nedostatky.
V případě provozu není uvedeno podle jaké metodiky nebo rovnice šíření
znečišťující látky v atmosféře byla vypočtena / odhadnuta hodnota nárůstu
znečištění ovzduší.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

Kapitola popisuje vlivy v době výstavby jako nevýznamné, hluk z výstavby se
bude pohybovat hluboko pod stanovenými limity. V době provozu bude jediným
zdrojem komín, který vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby 400 m nebude
v hlukovém pozadí rozpoznatelný. Hluk z vlastního provozu ve skladu nebude
pronikat ven v pozorovatelné intenzitě. Automobilový provoz spojený s provozem
nebude představovat nový zdroj hluku.
Není zřejmé, z jakých údajů zpracovatel dokumentace vycházel při stanovení
souhrnného akustického výkonu staveniště a předpokládané hodnoty do 40 dB
u obytné zástavby. Je vhodné uvést, že deklarovaný útlum 52 dB je vyjádřen vůči
hladině hluku ve vzdálenosti 1 m od zdroje hluku. Lze souhlasit, že hluk z výstavby
nebude běžně v obytné zástavbě vnímatelný, není možné vyloučit, že při použití
zvláště hlučných nástrojů (sbíjecí kladivo, rozbrušovací pila) dosáhnou hladiny
akustického tlaku rozeznatelných hodnot. K překročení limitů hluku ze stavby ale
s jistotou nedojde.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Kapitola hodnotí vlivy na odvodnění, hydrologické charakteristiky a kvalitu
podzemních a povrchových vod. Podle dokumentace nebudou vlivy významné. Odtok
srážkových vod bude činit 160 m3 za rok, vzhledem k hloubce založení 1,5 m se záměr

12

s. r. o.

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

POSUDEK DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB.
SKLAD CHEMICKÝCH LÁTEK SAINT-GOBAIN PAM CZ S. R. O., KRÁLŮV DVŮR

nedotkne hladiny podzemní vody. Vliv na kvalitu povrchových vod bude za
normálních podmínek nulový. Při povodních bude hladina stoleté vody 2 m pod úrovní
podlahy skladu. Sklad by byl zaplaven při více než pětisetleté vodě. Při normálním
provozu nehrozí znečištění podzemních vod. Při úniku chemických látek mimo obaly
ve skladu budou zachyceny do bezodtokých jímek. Při úniku mimo sklad se mohou
dostat do kanalizace.
Hodnocení vlivu na povrchové i podzemní vody je možné považovat za dostatečné.
Dokumentace neuvádí postup při úniku chemických látek do kanalizace při havárii
obalu mimo vlastní sklad. Nutnost tuto eventualitu řešit v havarijním plánu je
stanovena v podmínkách v návrhu stanoviska.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Kapitola specifikuje minimální riziko dotčení horninového prostředí při
provozu. V kapitole je zmíněno riziko havárie s možností úniku nebezpečných látek do
vnějšího prostředí.
Kapitola zmiňuje možné riziko úniku látek do životního prostředí, vypracování
příslušného havarijního plánu je součástí podmínek stanoviska.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Bez připomínek
.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech

Kapitola popisuje zabezpečení objektu proti možnému úniku látek do životního
prostředí, protipožární opatření a riziko povodní. Všechna rizika jsou minimalizována
technickými opatřeními na nejnižší možnou míru, při povodních nehrozí zaplavení
areálu až do úrovně 500leté vody. V kapitole jsou obecně popsány možné havárie a
postupy při nich.
V kapitole není uveden postup při úniku chemických látek do kanalizace. Je
zmíněna možnost uzavření vstupních nebo plnících otvorů, není však jasné, jestli
kanalizace bude vybudována tak, aby podobné postupy umožňovala. Povinnost
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zahrnout přesné postupy do havarijního řádu je stanovena v podmínkách
stanoviska.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení , snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP

V kapitole jsou navržena opatření pro fázi přípravy záměru, realizaci záměru a
provozu záměru. Nejsou navrhována kompenzační opatření.
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Vzhledem k rozsahu záměru a jeho
charakteru nejsou kompenzační opatření nutností. Opatření byla v původní nebo
doplněné podobě převzata do návrhu stanoviska. Byla doplněna opatření vyplývající
z vyjádření orgánů veřejné správy.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích při
hodnocení vlivů

Kapitola shrnuje metody a postupy použité při posuzování vlivů na životní
prostředí.
Bylo by vhodné konkrétněji specifikovat postupy použité pro odhad imisní a
akustické zátěže, případně v případě imisní zátěže ověřit odborný odhad pomocí
jednoduchého výpočtu šíření látky v atmosféře.
Pouze metodická připomínka bez vlivu na závěry hodnocení.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které
se vyskytly při zpracování dokumentace

Bez připomínek.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Dokumentace porovnává nulovou variantu (zachování současného stavu) a stav
po výstavbě skladu.
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V této kapitole by bylo vhodné zmínit, co by znamenalo zachování stávajícího stavu
z hlediska bezpečnosti a životního prostředí.
Pouze metodická připomínka bez vlivu na závěry hodnocení.
F. ZÁVĚR

Kapitola shrnuje hlavní informace uvedené v Dokumentaci. Kapitola
doporučuje záměr k realizaci.
Bez připomínek. Při celkovém zhodnocení všech skutečností, vyhodnocení
současného stavu skladování chemických látek v rámci areálu závodu a posouzení
navrženého způsobu organizovaného a řádně zabezpečeného skladování těchto látek
po výstavbě nového skladu, je záměr možné doporučit k realizaci. Výstavbou skladu
bude zajištěno bezpečnější a ekologicky přijatelné skladování všech chemických
látek v rámci areálu závodu.
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V kapitole jsou přehledně shrnuty základní údaje o posuzovaném záměru a o
jeho vlivech na životní prostředí
Ve shrnutí by bylo vhodné uvést riziko kontaminace okolí při nehodě nebo poškození
obalů mimo vlastní objekt skladu. Jedná se o jediný významnější možný vliv na
životní prostředí.
H. PŘÍLOHY

Přílohy osahují 5 výkresů, hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované autorizovanou osobou a doklady vč. povinných položek podle příl. 3 zák. 100/2001 Sb.
Přiložené doklady potvrzují informace uvedené v Dokumentaci, příp. je rozšiřují o
další podrobnosti.
Bez připomínek.
II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Hodnocení Dokumentace podle jednotlivých kapitol je uvedeno v předchozí
kapitole. Co se týká jednotlivých oblastí, je možné správnost použitých postupů a
závěrů hodnotit takto:
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Kvalita ovzduší
Pro popis stávajícího stavu jsou použity údaje z imisního monitoringu na měřicí
stanici Beroun. Emise jsou vypočteny pomocí emisních faktorů daných legislativou
pro stanovení emisí výpočtem. Vliv na imisní situaci je určen odborným odhadem.
Emise NOx ze spalování zemního plynu by mohly být vyjádřeny přesněji na podkladě
skutečných vlastností plánovaného kotle. Odhad imisní zátěže by mohl být ověřen
jednoduchým výpočtem šíření znečišťujících látek v atmosféře. Není proveden
odhad imisní zátěže při výstavbě.
Vzhledem k předpokládané míře vlivů je možné provedenou přesnost hodnocení
považovat za dostatečnou a její závěry za správné. Chybějící údaje nepopisují
významné vlivy na kvalitu ovzduší.
Akustická situace
Zdrojem akustické zátěže bude výstavba, v době provozu prakticky pouze
komín kotelny.
Vlivy na akustickou situaci jsou popsány správně, není zřejmé, jak byl určen
akustický výkon staveniště a následně hodnoty akustického tlaku z výstavby.
Vzhledem k dostatečné rezervě vůči limitu je použitá přesnost dostatečná.
Flóra, fauna, ekosystémy, ÚSES
Záměr nebude mít významný vliv na živou přírodu.
Oblast je vyhodnocena správně a v dostatečném rozsahu.
Odpady
Současnému stavu nedojde k nárůstu množství odpadů, které vznikají
v současném skladovém hospodářství závodu
Oblast je vyhodnocena správně a v dostatečném rozsahu.
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Voda
Záměr bude produkovat pouze dešťové odpadní vody a vody z občasného mytí
podlahy skladu. Kvalita vody nebude ohrožena. Pouze v případě nehody a poškození
obalu mimo vlastní objekt skladu může dojít k úniku látek do kanalizace.
Kapitola je zpracována správně. Je správně identifikován rozsah a míra vlivů na
vodu a rizika jejího ohrožení. Nejsou specifikována opatření proti úniku látek při
havárii mimo objekt skladu.
Voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nebude mít významný vliv na půdu, horninové prostředí ani přírodní zdroje.
V případě úniku chemických látek do půdy v okolí skladu se bude jednat o množství,
které je sanovatelné odtěžením kontaminované půdy.
Oblast je vyhodnocena správně a v dostatečném rozsahu.
Rizika havárií
Jsou specifikována rizika spojená s povodní, požárem a poškozením obalů.
Oblast je vyhodnocena správně a v dostatečném rozsahu. Není specifikováno
opatření zabraňující úniku látek do kanalizace v případě havárie mimo objekt
skladu
.
II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace hodnotí záměr v jedné projektové variantě a porovnává ji
s variantou nulovou – zachování současného stavu. Výstavba skladu nebude znamenat
navýšení zátěže životního prostředí, dojde pouze k přesunu nakládání s chemickými
látkami do nového objektu. Lépe zabezpečený objekt sníží ochranu životního prostředí
před negativními jevy spojenými s únikem látek při havárii.
Porovnání variant a jejich vyhodnocení je zpracováno dostatečně.
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II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující státní hranice.
Bez připomínek. Se závěrem zpracovatel posudku souhlasí.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické a technologické řešení skladu chemických látek je navrženo
s ohledem na charakter záměru, kterým je výstavba zařízení pro skladování a
nakládání s chemickými látkami, z nichž některé jsou klasifikovány jako nebezpečné.
Technické řešení objektu je v Dokumentaci EIA popsáno způsobem dostačujícím pro
posouzení vlivů na životní prostředí.
Vlastní provoz skladu nebude představovat zátěž životního prostředí, pro případ
havárie jsou navržena opatření proti úniku chemických látek do životního prostředí.
Mezi tato opatření patří:
– umístění skladu v dostatečné výšce nad hladinou stoleté vody
– provedení nepropustných betonových podlah včetně nátěrů odolných
příslušným skladovaným látkám
– vyspádování podlah do bezodtokých jímek izolovaných od kanalizace nebo
vnějšího prostředí
– vytvoření dostatečného záchytného objemu pro zachycení uniklých kapalin
(jímka + stěny a zvýšené prahy vlastního skladu)
– dodržení dostatečně velkých prostorů pro manipulaci s obaly, aby bylo
minimalizováno riziko jejich poškození
Navržené technické řešení v posuzovaném stupni přípravy projektu odpovídá
požadavkům ochrany životního prostředí. V dalších stupních přípravy je nutné dořešit
ochranu kanalizace proti možným průnikům chemických látek.
Na základě dostupných informací se jeví jako jisté, že záměr nevyvolá
nadlimitní znečišťování životního prostředí, včetně rizik plynoucích z havárií a
nestandardních stavů. Nejdůležitější opatření a požadavky jsou uvedeny v návrhu
stanoviska a budou zohledněny v navazujících správních řízeních. Technické řešení
objektu bude projednáváno s příslušnými úřady veřejné správy, které budou podle
příslušných zákonů dbát na odpovídající realizaci v souladu s požadavky ochrany
životního prostředí. Kromě splnění formulovaných opatření je také důležité prokázání
splnění všech předpokládaných parametrů záměru z hlediska ochrany prostředí a
prevence proti případným havarijním stavům a jejich působení na životní prostředí.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaná dokumentace EIA formuluje opatření:


z hlediska územního plánu



pro fázi projektové přípravy záměru



preventivní opatření pro etapu přípravy



preventivní opatření pro etapu provozu

Dokumentace nenavrhuje kompenzační opatření.
S navrženými opatřeními lze v zásadě souhlasit. Podle názoru zpracovatele posudku
není třeba ukládat opatření, které omezuje pracovní dobu stavebních prací na dobu
mezi 7. a 21. hodinou. Vzhledem ke vzdálenosti zástavby mohou být ty stavební
práce, které neprodukují výrazně vysoké hladiny hluku, prováděny v případě potřeby
i během noci.
Opatření uvedená v dokumentaci byla zcela nebo po drobné úpravě převzata do
návrhu stanoviska.
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VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI

V rámci lhůty pro vyjádření k dokumentaci EIA byly příslušnému úřadu
doručena vyjádření následujících subjektů:


Středočeský kraj



Město Králův Dvůr



Krajská hygienická stanice Středočeského kraje



Městský úřad Beroun



Česká inspekce životního prostředí

K záměru se nevyjádřilo žádné občanské sdružení ani soukromá osoba z řad
veřejnosti.
V následující části jsou komentovány a vypořádány všechny došlé připomínky.
U každé instituce je stručně shrnut obsah připomínky nebo vyjádření a je připojen
komentář zpracovatele posudku. Příslušné požadavky orgánů veřejné správy budou
zahrnuty do podmínek v návrhu stanoviska.
1. Středočeský kraj
Středočeský kraj se k dokumentaci vyjádřil dopisem čj. 089395/2010/KUSK ze
dne 7. června 2010.
Středočeský kraj se vyjadřuje jako samospráva, tj. v samostatné působnosti.
Středočeský kraj se záměrem souhlasí, požaduje dodržení podmínek stanovených
povodím Vltavy.
Bez komentáře. Podmínky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska.
2. Město Králův Dvůr
Městko Králův Dvůr v samostatné působnosti se vyjádřilo dopisem čj. KTMSix/2810/2010 ze dne 24. 5. 2010.
Samospráva dopisem sděluje, že rada města s dokumentací souhlasí. K záměru
nemá žádné připomínky ani požadavky.
Bez komentáře.
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3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Krajská hygienická stanice se vyjádřila dopisem zn. 21259 -2.5/2010/Be ze dne
10. 5. 2010. KHS stručně popisuje předmět hodnocení, uvádí hlavní závěry
dokumentace a shrnuje vlivy záměru na životní prostředí, které jsou v gesci orgánu
ochrany veřejného zdraví.
KHS konstatuje, že po posouzení z hlediska požadavků v oblasti ochrany
veřejného zdraví s předloženou dokumentací souhlasí. Ve vyjádření nestanovuje žádné
podmínky.
Bez komentáře.

4. Městský úřad Beroun
Městský úřad Beroun se k dokumentaci vyjádřil dopisem čj. MBE
23920/2010/ŽP-kruba, Spis. zn. 1876/2010/ŽP ze dne 24. 5. 2010.
Městský úřad sděluje, že k dokumentaci nemá připomínek. Ve svém vyjádření
nestanovuje žádné podmínky.
Bez komentáře.

5. Česká inspekce životního prostředí
ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, zaslala krajskému úřadu Středočeského kraje
své vyjádření dopisem čj. ČIŽP/41/IPP/0720940 004/10/PKJ ze dne 3. 5. 2010.
Inspekce se vyjádřila k jednotlivým sektorům takto:
Z hlediska ochrany vod
Nemá připomínky
Bez komentáře.
Z hlediska odpadového hospodářství
K vlastnímu záměru nemá inspekce připomínky. Ve vyjádření uvádí, že
demolice bývalé kotelny a použití materiálu z demolice na zásyp je možné po splnění
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specifických podmínek (vytřídění jeho využitelných složek a úprava tohoto odpadu,
která spočívá v úpravě velikosti jeho složek a jeho roztřídění na velikostní frakce
v zařízeních k tomu určených do podoby recyklátu). Splnění těchto podmínek bude
prošetřeno v rámci samostatného případu.
Podmínky se týkají demolice kotelny a zasypání bývalých usazovacích nádrží, které
nejsou předmětem posuzované dokumentace.
Z hlediska ochrany ovzduší
Nemá připomínky.
Bez komentáře.
Závěr
Inspekce nemá připomínky a nepožaduje další posuzování podle zákona
100/2001 Sb.
Proces EIA je nyní ve fázi dokumentace. Posuzování podle zákona 100/2001 Sb.
právě probíhá, vyjádření není relevantní.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace vlivů na životní prostředí ze dne 26. 4. 2010 zpracovaná
autorizovanou osobou ing. Karlem Vurmem CSc., (osvědčení o odborné způsobilosti
MŽP ČR č. j. 17275/4713/OEP/92, ze dne 11. 2. 1993, autorizace prodloužena
rozhodnutím MŽP ČR č. j. 44853/ENV/06 ze dne 28. 6. 2006) je zpracována v souladu
s přílohou č. 4 zákona a splňuje všechny formální náležitosti dané zákonem pro
dokumentaci EIA.
Vlastní záměr je v dokumentaci popsán s dostatečnou podrobností a přesností,
z dokumentace je možné vyčíst informace o předpokládaných vlivech záměru na
životní prostředí. V některých případech není zcela jasný a jednoznačný postup
hodnocení nebo výchozí předpoklady. Vzhledem k rozsahu záměru a jeho vlivům na
životní prostředí lze použitý postup a zvolené hodnocení považovat za vhodné a
přijatelné. Dokumentace je doplněna výkresy a dokumenty osvědčující některé
skutečnosti uvedené v textu. V rámci dokumentace bylo provedeno hodnocení vlivů na
zdraví autorizovanou osobou.
Posuzovaný záměr je svým rozsahem velmi malý a nezasáhne svým působením
větší území. Co se týká vlivů na životní prostředí, nebylo identifikováno významné
zhoršení žádné ze složek prostředí. Provoz záměru nevykazuje zvýšená rizika, vlastní
sklad bude zabezpečen proti úniku chemických látek do životního prostředí. Vliv
záměru by se mohl projevit při havárii mimo vlastní objekt skladu v jeho blízkosti, kde
může dojít k úniku látek do kanalizace. Pro minimalizaci tohoto vlivu jsou navržena
opatření v návrhu stanoviska.
K záměru se vyjádřily některé orgány státní správy i samosprávy. V žádném
vyjádření nebyl formulován nesouhlas se záměrem, uvedené podmínky byly zcela nebo
po úpravě převzaty do návrhu stanoviska. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Záměr je z hlediska životního prostředí akceptovatelný.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 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
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
Sklad chemických látek
2. Kapacita (rozsah) záměru
Zastavěná plocha: 377,5 m (hala o rozměrech cca 30 × 13 m, výška 7 m).
Podlažní plocha: 350 m2
Součástí projektu je komunikace v rozsahu 525 m2
V novém skladu chemických látek bude skladováno cca 71 tun látek.
Provoz : jednosměnný, Po – Pá
Počet pracovních dní : 250 dní/rok
FPD : 2 100 hodin/rok
Počet zaměstnanců : 5
Realizace posuzovaného záměru nepřinese nárůst počtu pracovníků oproti
stávajícímu stavu v areálu firmy SAINT-GOBAIN PAM CZ, s. r. o. Provoz nového
skladu budou zajišťovat pracovníci zajišťující provoz současného skladování
chemických látek.
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Záměr je situován do areálu firmy SAINT GOBAIN PAM CZ s. r. o. Zřízení se
předpokládá v místě bývalého kalového hospodářství, kde se donedávna nacházely
staré prázdné nepoužívané usazovací nádrže.
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Katastrální území: Králův Dvůr (672947)
Pozemky:

p. č. 267/21, 267/11, 267/22, 721 a 722

Obec:

Králův Dvůr

Okres:

Beroun

Kraj:

Středočeský

4. Obchodní firma oznamovatele
SAINT-GOBAIN PAM CZ s. r. o.
5. IČ oznamovatele
266 92 791
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Tovární 388
267 01 Králův Dvůr
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel Ing. Karel Vurm CSc. (firma KAREKO).
Oznámení bylo krajskému úřadu předloženo 24. 11. 2009
2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel Ing. Karel Vurm CSc. (firma KAREKO).
Dokumentace byla krajskému úřadu předložena 28. 4. 2010
3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Ing. Václav Píša, CSc.
Posudek byl krajskému úřadu doručen v červenci 2010
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4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Datum:
Místo konání:
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Proces posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr skladu chemických
látek probíhal v souladu se zákonem 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí Časový průběh procesu projednávání záměru je uveden v předchozích
odstavcích 1 až 4.
K Oznámení záměru se vyjádřily některé orgány státní správy a dva
samosprávné subjekty Středočeský kraj a Město Králův dvůr. Oba subjekty
požadovaly posuzování vlivů na životní prostřední podle zákona. Příslušný úřad dospěl
k závěru, že poloha záměru v blízkosti řeky Litavky a některé možné další související
problémy považuje v souvislosti s obdrženými vyjádřeními za nutné podrobněji
zhodnotit v dalším procesu hodnocení vlivu na životní prostředí.
K Dokumentaci EIA nebyly ze strany úřadů státní správy ani samosprávy
vzneseny závažné připomínky, formulované požadavky jsou přeneseny do podmínek
v rámci tohoto stanoviska.
K oznámení ani k dokumentaci nebylo podáno žádné vyjádření veřejnosti.
Vlivy záměru na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných
hledisek.
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na
životní prostředí za přiměřenou rozsahu záměru, s uvedenými závěry je možné
souhlasit. Zpracovatel posudku doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné
stanovisko s realizací záměru. V dalších stupních přípravy projektu a při jeho provozu
je nutné respektovat podmínky uvedené v tomto stanovisku.
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta


Středočeský kraj



Město Králův Dvůr



Krajská hygienická stanice Středočeského kraje



Městský úřad Beroun



Česká inspekce životního prostředí
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Navrhovaný sklad má minimální výstupy do životního prostředí (emise do
ovzduší, odpadní vody – pouze dešťové, hluk). Vliv vlastního provozu skladu na
okolní dotčené území a populaci jsou zanedbatelné. Stavba se nedotkne žádné
chráněné části přírody a nemá na chráněná území a prvky územního systému
ekologické stability žádný vliv.
Jak vyplývá z charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti a
významnosti omezí se případný vliv v období výstavby i za běžného provozu skladu
v podstatě pouze na lokalitu výstavby a bezprostřední okolí skladu.
V případě vzniku havárie (např. požáru), bude rozsah vlivu závislý na rychlosti
zásahu. Je možné očekávat riziko úniku chemických látek do kanalizace při havárii
mimo vlastní objekt skladu. Riziko a míra ovlivnění geologického prostředí je
v případě havárie malá a případný únik malého množství látek je rychle sanovatelný.
Nejbližší obytnou zástavbu tvoří rodinné domky ve vzdálenosti cca 400 m od
skladu, tato zástavba nebude významně ovlivněna. Sklad negeneruje novou zátěž
z hlediska dopravy, neboť nahrazuje svým provozem sklad starý.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je dostatečné, opatření k zabránění úniku chemických
látek z objektu skladu jsou na přijatelné úrovni. Při dodržení zákony stanovených
požadavků na umístění záměru lze technické řešení záměru považovat za uspokojivé.
V rámci přípravy stavby i provozu je nutné dodržet nezbytná technická a organizační
opatření sloužící k ochraně životního prostředí a prevenci havárií. Tato opatření musí
vycházet z procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí, zákonných požadavků
a stanovisek dotčených orgánů státní správy.
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3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Dokumentace EIA uvádí opatření, která by měla zaručit realizaci záměru
bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Tato opatření byla
v rámci posudku doplněna o další nezbytné kroky, které sníží následky případných
negativních vlivů na životní prostředí, zejména v případě vzniku havárie.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je posuzován v jedné variantě prostorového uspořádání i funkčního
využití.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku
Středočeský kraj
Shrnutí:
Středočeský kraj se vyjadřuje jako samospráva, tj. v samostatné působnosti.
Středočeský kraj se záměrem souhlasí, požaduje dodržení podmínek stanovených
povodím Vltavy.
Vypořádání:
Podmínky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska.
Město Králův Dvůr
Shrnutí:
Samospráva dopisem sděluje, že rada města s dokumentací souhlasí. K záměru
nemá žádné připomínky ani požadavky.
Vypořádání:
Bez komentáře.
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Shrnutí:
KHS stručně popisuje předmět hodnocení, uvádí hlavní závěry dokumentace a
shrnuje vlivy záměru na životní prostředí, které jsou v gesci orgánu ochrany veřejného
zdraví. KHS konstatuje, že po posouzení z hlediska požadavků v oblasti ochrany
veřejného zdraví s předloženou dokumentací souhlasí. Ve vyjádření nestanovuje žádné
podmínky.
Vypořádání:
Bez komentáře.

Městský úřad Beroun
Shrnutí:
Městský úřad sděluje, že k dokumentaci nemá připomínek. Ve svém vyjádření
nestanovuje žádné podmínky.
Vypořádání:
Bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí
Shrnutí:
Inspekce se vyjádřila k jednotlivým sektorům takto:


Z hlediska ochrany vod nemá připomínky



Z hlediska odpadového hospodářství k vlastnímu záměru nemá inspekce připomínky.
Ve vyjádření uvádí, že demolice bývalé kotelny a použití materiálu z demolice na
zásyp je možné po splnění specifických podmínek (vytřídění jeho využitelných složek
a úprava tohoto odpadu, která spočívá v úpravě velikosti jeho složek a jeho roztřídění
na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených do podoby recyklátu). Splnění
těchto podmínek bude prošetřeno v rámci samostatného případu.



Z hlediska ochrany ovzduší nemá připomínky.



V závěru uvádí, že Inspekce nemá připomínky a nepožaduje další posuzování podle
zákona 100/2001 Sb.

30

s. r. o.

POSUDEK DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB.
SKLAD CHEMICKÝCH LÁTEK SAINT-GOBAIN PAM CZ S. R. O., KRÁLŮV DVŮR

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

Vypořádání:
Podmínky z hlediska odpadového hospodářství se týkají demolice kotelny a zasypání
bývalých usazovacích nádrží, které nejsou předmětem posuzované dokumentace.
Proces EIA je nyní ve fázi dokumentace. Posuzování podle zákona 100/2001 Sb. právě
probíhá, vyjádření v závěru není relevantní.

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako
příslušný úřad podle § 23 odst. 11 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), v souladu s § 10 odst. 1 zákona, na základě provedeného
zjišťovacího řízení a procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí, při
zohlednění předpokládaných vlivů záměru, vyjádření dotčených samosprávných celků,
a orgánů státní správy, zpracovaného posudku a vyjádření k posudku vydává podle
§ 10 odst. 3 zákona
Souhlasné

stanovisko

k záměru stavby
ve variantě posuzované v procesu EIA za podmínky realizace následujících
opatření:
Etapa projektové přípravy záměru (stavby)


v územním řízení prověřit možnost svedení dešťových vod ze střechy objektu do řeky
Litavky nebo možnost jejich zasakování v blízkosti stavby



navrhnout kanalizaci v okolí skladu tak, aby bylo minimalizováno riziko proniknutí
chemických látek při havárii mimo objekt skladu do kanalizace



ke stavebnímu řízení doložit souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, pro stavbu v záplavovém území.



ke stavebnímu řízení předložit havarijní plán a povodňový plán platný po dobu stavby
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dle bodu D.3.3. integrovaného povolení č. . 85785/2007/KUSK OŽP/My má
provozovatel do 31. 12. 2010 zajistit rekonstrukci skladu chemických látek. Vzhledem
době trvání projektové přípravy i době výstavby nového skladu bude muset firma S-G
požádat o prodloužení výše uvedeno termínu.



současně s podáním žádosti o stavební povolení předložit KÚ Středočeského kraje
OŽPaZ návrh na zařazení podle § 21 odst. 1 nebo protokol o nezařazení podle § 4
odst. 1 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Současně je nutné sdělit,
zda v okolních objektech nejsou skladovány nebezpečné látky.

Etapa výstavby záměru


minimalizovat prašnost při stavebních činnostech kropením prašných povrchů



minimalizovat znečišťování komunikací během výstavby čištěním vozidel před
výjezdem na komunikace



při kolaudaci stavby předložit doklady o využití nebo odstranění odpadů vzniklých
realizací stavby



ke kolaudaci stavby předložit provozní řád a havarijní plán skladu chemických látek.
V havarijním plánu musí být řešen postup při úniku chemických látek do prostředí
mimo objekt skladu, tj. únik do půdního nebo horninového prostředí a únik do
kanalizace

Etapa provozu záměru


při nakládání s chemickými látkami a přípravky budou plněny veškeré povinnosti
vyplývající provozovateli ze zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a předpisů
souvisejících



seznámit všechny pracovníky skladu s havarijním plánem a s požárním řádem.
V případě havárie nebo požáru postupovat dle havarijního plánu a požárního řádu.



důsledně dodržovat bezpečnostní a protipožární opatření daná provozním řádem



v případě jakékoliv havárie nebo mimořádné události neprodleně informovat orgány
státní správy.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI POSUDKU
Datum zpracování posudku: 23. 7. 2010
Jméno, příjmení, adresa a telefon zpracovatele posudku:
Ing. Václav Píša, CSc., ATEM, Ateliér ekologických modelů s. r. o., Hvožďanská 3,
148 01, Praha 4, tel.: 241 494 425
Jméno, příjmení, adresa a telefon osob, které se podílely na zpracování posudku:
Mgr. Radek Jareš, ATEM, Ateliér ekologických modelů s. r. o., Hvožďanská 3,
148 01, Praha 4, tel.: 271 192 130
Mgr. Jan Karel, ATEM, Ateliér ekologických modelů s. r. o., Hvožďanská 3, 148 01,
Praha 4, tel.: 271 192 130

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
č. osvědčení 17424/4766/OEP/92
č. autorizace 43912/ENV/06
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PŘÍLOHA
Vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávných orgánů.


Středočeský kraj



Město Králův Dvůr



Krajská hygienická stanice Středočeského kraje



Městský úřad Beroun



Česká inspekce životního prostředí

Dokumentace
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