Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

13. 3. 2015
765/ZPZ/2015/ULK920
Ing. Dagmar Hyblerová/170
hyblerova.d@kr-ustecky.cz

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 (dále jen zákon).
Identifikační údaje:
Název: „Bohušovice – Sklad kapalných minerálních hnojiv“
Charakter záměru:
Záměrem je vybudování 2 zakrytých ocelových nádrží ke skladování kapalného hnojiva
LOVODAM 30. Nádrže budou vyrobeny z ocelových oboustranně smaltovaných plechů
zelené barvy a budou zasazeny do nově navrhované havarijní jímky pro zachycení
případného úniku. Součástí záměru je novostavba výdejní/příjmové plochy, která bude
zpevněná a odizolovaná, s odvodem případných úkapů do záchytné jímky o objemu 25 m3
(průměr 4,2 m, výška 1,9 m), dále nový rozvod elektřiny a napojení na areálovou dopravní
infrastrukturu – oprava stávající nevyhovující komunikace.
Kapacita (rozsah) záměru:
Skladovací objem jedné nádrže – 1 100 m3 (průměr 12,00 m, výška 11,41 m)
Skladovací objem nádrží je 2 x 1 100 m3, tj. cca 2 860 t hnojiva LOVODAM 30
Záchytný objem jímky – 1 230 m3
Zastavěná plocha výdejní/příjmové plochy – 32,5 m2
Zastavěná plocha obslužné komunikace – 1 188 m2
Umístění záměru:
kraj:
obec:
k. ú.:

Ústecký
Bohušovice nad Ohří, Brňany
Bohušovice nad Ohří, Brňany

Zahájení záměru:
přepokládaný termín zahájení stavby:
předpokládaný termín ukončení stavby:

3/2015
1 – 3/2016

Oznamovatel: AgroZZN, a.s., V Lubnici 2333, 269 26 Rakovník
IČ: 45148082
Závěr:
Záměr „Bohušovice – Sklad kapalných minerálních hnojiv“ (ULK921) naplňuje dikci bodu 10.4
kategorie II přílohy č. 1 zákona „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,

Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

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“. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem bylo také zjištění, zda 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
„Bohušovice – Sklad kapalných minerálních hnojiv“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného
zákona.

ODŮVODNĚNÍ
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 a dotčené správní úřady:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Záměr je bezkonfliktní. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí nemá
připomínek. Podrobnosti ochrany vod mohou být řešeny v řízení ve věci vodoprávních
souhlasu, ale vodohospodářské zabezpečení se zdá být dostatečné.
Rada Ústeckého kraje
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.
Město Bohušovice nad Ohří
Město Bohušovice nad Ohří vydává souhlasné stanovisko bez připomínek.
Obec Brňany
Obec Brňany nepožaduje tento záměr posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí
Z hlediska lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF, ochrany ovzduší a
vodního hospodářství nepožaduje provést posouzení záměru na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Litoměřice
Předložený záměr lze doporučit ke kladnému projednání.
Z hlediska hlukové problematiky budou stacionárními zdroji hluku dvě odstředivá čerpadla,
provoz bude pouze v denní době. Vzhledem k situování záměru lze jeho vliv považovat za
zanedbatelný a nevýznamný. Rovněž tak z hlediska vlivu na ovzduší. Provoz skladu nemůže
ovlivnit ani zdravotní stav obyvatel nejbližší obytné zástavby (min 210 m).
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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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Z hlediska ochrany ovzduší a odpadového hospodářství nemá ČIŽP k oznámení záměru
připomínky.
Z hlediska ochrany vod ČIŽP upozorňuje, že kapacita navrhovaných nádrží překročí limitní
množství umístěných závadných látek, a proto musí být vypracován a místně příslušným
vodoprávním úřadem schválen plán opatření pro případ havárie dle vyhl. č. 450/2005 Sb.
v platném znění.
Po prostudování předloženého oznámení záměru ČIŽP konstatuje, že nemá k záměru další
připomínky a nepožaduje jeho posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

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.

Ing. Radek Braum
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Rozdělovník:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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