Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum

vyřizuje

číslo jednací

spisová značka

21. května 2008

Ing. Renata Kovalovská

KUZL 24787/2008

KUSP 24787/2008 ŽPZE-RK

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), v platném znění, (dále jen
„zákon“) záměru „TBG Čechy a Morava a.s. – Betonárna Hulín – Mísící centrum Hulín“

Identifikační údaje:

Název záměru:

TBG Čechy a Morava a.s. – Betonárna Hulín – Mísící centrum Hulín

Charakter a kapacita (rozsah) záměru :
Záměrem je vybudování nové betonárny (mísícího centra) s řádovým zásobníkem kameniva
s horizontálním uspořádáním. Mísicí centrum bude situováno uprostřed závodu zabývajícího
3
se těžbou a zpracováním těženého kameniva a bude mít max. výkon 50 m betonové směsi
za hodinu. Bude použita talířová míchačka o objemu 1 500 litrů. Mísící centrum bude provedeno
v nezatepleném provedení, neuvažuje se zimní výrobou. Sestava bude dále obsahovat tři cementová
sila. Bezprostředně vedle mísicího centra bude vybudována recyklace zbytků betonové směsi. Provoz
3
mísicího centra bude plně automatizován. Produkce betonové směsi bude 8 600 m tj. 19 780 t/rok.
Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:
Zahájení:
Dokončení:

2008
2009

Umístění:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Zlínský
Hulín
Hulín

Oznamovatel:

TBG Čechy a Morava a.s., Beroun 660

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 379, fax: 577 043 352
e-mail: renata.kovalovska@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Záměr „TBG Čechy a Morava a.s. – Betonárna Hulín – Mísící centrum Hulín“ naplňuje dikci 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), kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona, avšak nedosahuje uvedených limitních
hodnot. Jedná se tedy o podlimitní záměr. Krajský úřad Zlínského kraje dne 14. dubna 2008
pod č.j. KUZL 25500/2008 oznamovateli sdělil, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení.
Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém
byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.
Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený
záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura
2000).
Záměr „TBG Čechy a Morava a.s. – Betonárna Hulín – Mísící centrum Hulín“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo
v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:
v dalším stupni projektové dokumentace:
1. uvést režim výrobku či využití odpadu pro realizaci stavby - komunikace a zpevněné
plochy a řešit problematiku kategorizace vzniklých odpadů
2. zpracovat a předložit k posouzení na KHS Zlínského kraje komplexní akustickou studii
vlivu stavby na nejbližší okolní obytnou zástavbu se zapracováním všech
stacionárních i liniových zdrojů hluku včetně stávající akustické situace
Odůvodnění:
ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 7 vyjádření:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Městský úřad Hulín, odbor životního prostředí ze dne 23.4.2008
ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 28.4.2008
ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ze dne 28.4.2008
Povodí Moravy s.p. ze dne 30.4.2008
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 7.5.2008
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí ze dne 13.5.2008
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 14.5.2008

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:
ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc upozorňuje, že podle § 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů v platném znění, je pro předkládaný záměr nutné řešit zadržení vody
v předmětné lokalitě a zpomalení jejího odtoku v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, zejména respektovat § 20 odst. 5 písm. c) této vyhlášky.
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí ve svém vyjádření požaduje:
• z hlediska odpadového hospodářství:
o opravu katalogového čísla odpadu, který bude recyklován – SO 02: Recykling,
nejedná se o druh odpadu k.č. 17 01 01 beton, který je uveden v tabulce Oznámení
na str. 23 (Odpady vznikající při vlastním provozu), ale o Odpady z výroby cementu,
vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných uvedené v podskupině 10 13
vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.
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uvést režim výrobku či odpadu pro realizaci SO 06: Komunikace a zpevněné plochy
(tj. zhutněný podklad z granulované strusky prolitý popílkovou suspenzí). V Oznámení
není uvedeno, zda se jedná o využití odpadu nebo režim výrobků vyrobených
z odpadů, které odpovídají příslušným technickým normám pro daný způsob využití
na stavbu komunikace a zpevněné plochy v ochranném pásmu 2. stupně hygienické
ochrany vodního zdroje. V případě, že se jedná o využívání odpadů (strusky, popílku)
není jejich využití uvedeno v Oznámení v tabulce č. 8 na str. 22.
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
o doplnění zeleně kolem areálu jako zachycovací filtr pro prach z důvodu negativního
ovlivnění okolních zemědělských pozemků vysokou prašností.
Vypořádání: Orgán ochrany ZPF není příslušný se vyjádřit k problému prašnosti
a jeho možného negativního vlivu na okolí.
o

•

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje ve svém vyjádření uvádí, že hodnocení akustické
situace v Oznámení není zcela optimální, výsledky nejsou zpracovány tabelárně, pouze pomocí
izofon. Nejbližší okolní obytná zástavba je ve vzdálenosti asi 900 m severně. V dalším stupni
projektové dokumentace požaduje zpracovat a předložit k posouzení komplexní akustickou studii vlivu
stavby na nejbližší okolní obytnou zástavbu. Zároveň požaduje zapracovat všechny stacionární
i liniové zdroje hluku a také stávající akustickou situaci.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel v rámci zjišťovacího
řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „TBG Čechy
a Morava a.s. – Betonárna Hulín – Mísící centrum Hulín“. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval
úplné posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho
umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá
významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné
zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících
se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Dotčené Město Hulín žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího
řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
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Rozdělovník:
TBG Čechy a Morava a.s., Beroun 660, 266 01 Beroun

3 x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
Městský úřad Hulín, stavební úřad, nám. Míru 162, 768 24 Hulín

Město Hulín , nám.Míru 162, 768 24 Hulín

ke zveřejnění

Ing. Jarmila Paciorková, Selská 43, 736 01 Havířov
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