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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství  

     
 Lovochemie a.s.,  

Terezínská 57 
410 17 Lovosice 

Datum:        10. 10. 2012  
Jednací číslo: 2731/ZPZ/2012 
Vyřizuje/linka: Bc. Zuzana Dynterová/ 538 
E-mail: dynterova.z@kr-ustecky.cz 
 

 

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí) ve 

znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon) pro zám ěr„ Navýšení skladových kapacit“ 

Název: Navýšení skladových kapacit  

Charakter zám ěru:  

Záměrem je vybudování nových skladů surovin (kyseliny dusičné, kyseliny sírové, močoviny) 
a výrobků (kapalných - listových hnojiv) v areálu Lovochemie a.s.  

Kapacita (rozsah) zám ěru:  

• Sklad kyseliny dusičné - 4 ks nadzemní, stojaté, válcové, jednoplášťové zásobníky á 
3 000 m3. 

• Sklad kyseliny sírové - 2 ks nadzemní, stojaté, válcové, jednoplášťové zásobníky á 
500 m3. 

• Sklad močoviny - objekt s kapacitou 10 kt včetně vykládacího místa ze železničních 
vozů, balící linky na big-bagy a pasové dopravy do výrobny DAM. 

• Sklad listových hnojiv - objekt s kapacitou 800 palet pro skladování hnojiv v 
kontejnerech IBC nebo kanystrech. 
 

Umíst ění stavby: 

Kraj:  Ústecký 
Obec:   Lovosice 
k. ú.:     Lovosice  

Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení: 

Termín zahájení:  2013 

Termín dokončení: 2014 

Oznamovatel : Lovochemie a.s., Terezínská 57, 410 17 Lovosice  
IČ:  49100262 

Závěr:  

Záměr „Navýšení skladových kapacit“ naplňuje dikci bodu 7.5 a 10.4 kategorie II přílohy č. 1 
zákona. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda 
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záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného 
zákona.  
 
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 
 

„Navýšení skladových kapacit“ 

nemá  významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle citovaného 
zákona. 

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky, 
které jsou výsledkem procesu zjišťovacího řízení a které zahrne příslušný správní úřad do 
svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen 
částečně (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů). 
 
Požadavky záv ěru zjiš ťovacího řízení:  
 

1. Před uvedením skladů do zkušebního nebo trvalého provozu bude vodoprávním 
úřadem schválena odpovídající aktualizace plánu opatření pro případy havárie ve 
smyslu § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona. 

2. Investor požádá Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství o změnu integrovaného povolení pro zařízení zařízení podle § 16 odst. 1 
písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění. 

3. V navazujícím řízení bude doplněna informace, v jaké formě bude močovina 
skladována v návaznosti na to, jakým způsobem bude zabezpečeno zamezení vniku 
této látky do povrchových a podzemních vod a do areálové kanalizace. 

 

Odůvodn ění:  

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů 
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím ke všem připomínkám a 
zaslaným vyjádřením  dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na 
životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.  

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující 
dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady a zástupci veřejnosti: 

 

Krajský ú řad Ústeckého kraje, odbor ZPZ 

Nemáme připomínek, pouze upozorňujeme, že před uvedením skladů do zkušebního nebo 
trvalého provozu musí být vodoprávním úřadem schválena odpovídající aktualizace plánu 
opatření pro případy havárie ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona. 
Projekt vyvolá nutnost ohlásit plánovanou změnu zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění – změnu související činnosti = 
skladování. 
Vypořádání připomínek: viz podmínka č. 1., 2. 
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Ústecký kraj – Rada Ústeckého kraje   

Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění 
oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy. 

Městský ú řad Lovosice, odbor životního prost ředí 

Jako orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že se jedná o stacionární zdroj znečišťování 
ovzduší, k němuž dává povolení ke stavbě a užívání Krajský úřad Ústeckého kraje. Dále 
z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje, že investor požádá Krajský úřad Ústeckého kraje o 
vydání změny integrovaného povolení pro zařízení. Z hlediska nakládání s odpady není 
námitek, pouze se připomíná, že s veškerými vzniklými odpady musí být nakládáno 
v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, a s prováděcími předpisy. Jako 
vodoprávní úřad upozorňuje na povinnost aktualizovat Havarijní a Povodňový plán 
Lovochemie a.s., dále upozorňuje, že k záměru bude třeba vydat souhlas vodoprávního 
úřadu dle § 17 odst. 1 písm b) a c) vodního zákona. Z hlediska ochrany přírody a krajiny, 
státní správy lesů, ochrany zemědělského půdního fondu nejsou k záměru žádné námitky. 
Záměr není nutno posuzovat dle zákona č.100/2001 Sb.   
Vypořádání připomínek: viz podmínka č. 1., 2., 

Město Lovosice 

Rada města nemá námitek a nepožaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb. 

ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem  

Z hlediska ochrany vod: 
ČIŽP požaduje v navazujícím řízení doplnit informaci, v jaké formě bude močovina 
skladována v návaznosti na to, jakým způsobem bude zabezpečeno zamezení vniku této 
látky do povrchových a podzemních vod a do areálové kanalizace např. při manipulaci. 
Závěr ČIŽP: 
Po prostudování předloženého oznámení záměru ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že 
nemá k tomuto oznámení z hlediska odpadového hospodářství a ochrany ovzduší 
připomínky a za předpokladu splnění výše uvedeného požadavku z hlediska ochrany vod 
nepožaduje posouzení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 
Vypořádání připomínek: viz podmínka č. 3. 

KHS Ústeckého kraje, ÚP Ústí nad Labem 

Z předloženého posouzení vyplývá, že provoz nových skladů v areálu Lovochemie, a. s. 
nebude mít vliv na zdraví obyvatel ani životní prostředí. S ohledem na výše citované není z 
hygienického hlediska požadováno zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. v 
pozdějším znění. 
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POUČENÍ 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

Uvedené požadavky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních 
předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 
odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Veronika Miláčková 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží:  oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky. 
 


