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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 „Míchací centrum betonu Břest“.
Identifikační údaje:

Název záměru:

Míchací centrum betonu Břest

Charakter a kapacita záměru:
Záměr řeší vybudování betonárny na míchání materiálu pro pokládku vozovkových vrstev s celkovou
kapacitou (rok 2010) cca 180 000 t betonové směsi za rok a 110 000 t mechanicky zpevněného
kameniva (MZK) za rok. Míchací centrum bude tvořeno 2 míchacími zařízení typu SGME 320 (každé
3
3
o výkonu 200 m /h) a 1 ks míchačky stabilizačního centra DM 1000 (výkon 150 – 200 m /h), dále
zásobníky cementu, skládkou písku a kameniva, zařízením pro ostřik vozidel a potřebným zázemím.
Míchací centrum bude tvořit součást staveniště pro stavbu Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž-východ
– Říkovice. Hlavním důvodem bude zajištění potřebného materiálu pro stavbu dálnice D1. Základní
suroviny (kamenivo, cement, voda) budou na staveniště dováženy. Kamenivo bude dováženo
z lomů/štěrkoven na Přerovsku a Hranicku a cement z cementárny Hranice. V úseku lokalita záměru –
Břest bude probíhat dovoz vody.
Provoz míchacího centra betonu Břest bude dočasný od 1.5.2010 do 31.10.2010.
Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:
Zahájení:
Dokončení:

12/2009
04/2010

Umístění:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Zlínský
Břest
Břest, p.č. 233/2, 233/14, 233/15, 23316

Oznamovatel:
Skanska D.S. a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

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.cablova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Záměr „Míchací centrum betonu Břest“ 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. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení,
jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.
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 „Míchací centrum betonu Břest“
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:
o

v dalším stupni projektové dokumentace:
§

zpracovat studii Hodnocení zdravotních rizik dle požadavku Krajské hygienické
stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

§

prověřit možnost vedení nákladní dopravy po účelové komunikaci v části trasy dle
návrhu Občanského sdružení STOP VANDALŮM s následnou realizací této trasy při
doložení její prokazatelné účelnosti a technické proveditelnosti

§

řešit ovlivnění retenční kapacity dotčené lokality (viz vyjádření MěÚ Kroměříž)

§

opravit: „daný záměr se nenachází v žádném ochranném pásmu vodního zdroje“

o

dodržet veškerá navržená opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů záměru
ve fázi jeho přípravy, realizace a provozu, uvedená v oznámení EIA

o

zajistit čištění dešťových vod znečištěných ropnými úkapy z vozidel přes odlučovač ropných
látek

o

snižovat a v max. možné míře omezit prašnost vznikající provozem míchací centra betonu
(např. skrápění komunikací v areálu betonárny)

o

provést kácení dřevin rostoucích mimo les mimo dobu hnízdění ptactva (mimo období
od 15. března do 15. srpna)

o

stavbu míchacího centru betonu po ukončení jejího dočasného provozu odstranit a dotčenou
lokalitu uvést do původního stavu

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 16.11.2009
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí ze dne 25.11.2009
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 26.11.2009
ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 27.11.2009
Občanské sdružení STOP VANDALŮM ze dne 30.11.2009
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 1.12.2009
Povodí Moravy, s.p. ze dne 1.12.2009
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Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:
Městský úřad Hulín, odbor životního prostředí uvedl, že po prostudování předloženého oznámení
není nutné záměr posuzovat dle citovaného zákona.

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí
•

z hlediska odpadového hospodářství – nepožaduje záměr posuzovat v režimu zákona
o posuzování vlivů na životní .

•

z hlediska ochrany ovzduší – konstatoval, že dle § 50 odst. 1 písm. a) výše uvedeného
zákona o ochraně ovzduší je dotčeným orgánem z hlediska ochrany ovzduší příslušná obec,
tj. Obecní úřad Břest a upozornil, že dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (příloha č. 1, bod 3.6. příprava stavebních hmot a betonu) bude navrhované „Míchací centrum betonu Břest“ novým
středním zdrojem znečišťování ovzduší, k jehož umístění je nutné získat závazné stanovisko
Krajského úřadu Zlínského kraje, bez něhož nelze vydat územní rozhodnutí.

•

z hlediska ochrany přírody a krajiny uvedl, že záměr představuje negativní ovlivnění
krajinného rázu. Zároveň realizací dojde ke zhoršení retenční kapacity krajiny, zvýšení
prašnosti atd. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dočasně využívanou stavbu a v lokalitě
se nacházejí dostupné výrobny stavebního materiálu, požaduje posouzení záměru v rámci
procesu EIA, kde budou řešeny výše uvedené připomínky.

Vypořádání: Záměr míchacího centra betonu Břest je záměrem dočasným s předpokládaným
provozem od 1.5.2010 do 31.10.2010. V současné době v dané lokalitě existují jiné dominanty
(dočasná stávající skládka zeminy a trvalá stavba mostu – křížení budoucí dálnice se silnicí III/4903),
které ovlivňují ráz této lokality. Tyto dominanty, křížení dálnice, zde budou existovat i po ukončení
činnosti betonárny. V souvislosti s tím je vhodné zvážit případné vyhodnocení možného dočasného
vlivu záměru na krajinný ráz (souhlas dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny) v rámci navazujících řízení.
Prašnost je mimo jiné řešena v přiložené rozptylové studii, která se zabývá jak bodovými zdroji (ofuk
cementových sil a vah cementu) tak i liniovými zdroji (nárůst dopravy spojený s provozem míchacího
centra). V závěru rozptylové studie je konstatováno, že všechny sledované koncentrace znečišťujících
látek budou při provozu míchacího centra dodrženy s velkou rezervou. Zároveň je zde zpracovatelem
rozptylové studie k omezení sekundární prašnosti doporučeno skrápění komunikací v areálu
betonárny – zahrnuto do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Připomínka týkající se případného zhoršení retenční kapacity krajiny bude s ohledem na to,
že se jedná o dočasnou stavbu řešena v navazující dokumentaci, v níž ji bude mít MěÚ Kroměříž
možnost také podrobněji specifikovat.
•

z hlediska ochrany ZPF konstatoval, že požaduje posouzení záměru v rámci EIA. Realizací
by došlo k záboru kvalitní zemědělské půdy, kde je stanovena ochrana 1. třídy. Pro výrobu
i dovoz stavebního materiálu pro stavbu dálnice D1 již byly dostatečně rozšířeny kapacity
stávajících provozoven v blízkém okolí (ZAPA beton a.s., Mísící centrum Hulín společnosti
Českomoravský beton a.s). Požadujeme vyhodnocení efektivity tohoto záměru s ohledem
na výše uvedené a vyhodnotit, zda je zábor kvalitní zemědělské půdy (i když se jedná o vynětí
dočasné – pojíždění těžkou technikou ovlivní strukturu jílových minerálů) v tomto případě
opodstatněný.

Vypořádání: Míchací centrum betonu Břest bude provozováno v termínu od 1.5.2010 do 31.10.2010.
Na str. 42 předloženého oznámení je uvedeno, že záměr vzhledem k předpokládané době trvání
stavby nebude vyžadovat odnětí dotčených pozemků ze ZPF. Dle § 9 odst. 2 písm. c) zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF není nutné souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu, má-li být
ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné
k uvedení půdy do původního stavu.
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Zároveň je nutné zohlednit skutečnost, že pozemky dotčené výstavbou míchacího centra betonu Břest
jsou součástí stávajícího zařízení staveniště dálnice. Tyto pozemky jsou již dočasně vyjmuty ze ZPF
(závazné stanovisko – souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF – D1 Dočasné úložiště násypového
materiálu k.ú. Břest vydané krajským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství dne
28.2.2007 pod č.j. KUZL 9125/2007 ŽPZE-MD) a byla na nich tedy provedena skrývka ornice.
Vyhodnocení efektivity posuzovaného záměru s tím, že pro výrobu i dovoz stavebního materiálu
na stavbu dálnice D1 již byly dostatečně rozšířeny kapacity stávajících provozoven v Hulíně není
účelné vzhledem ke skutečnosti, že možnost odběru betonu a stavebních hmot z těchto společností
není reálná. Krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení shromáždil informace pro vyhodnocení možnosti
odběru betonu ze společností ZAPA beton a.s. a Českomoravský beton a.s., umístěných v Hulíně. Dle
informací oznamovatele bylo uvedeno, že výše uvedené společnosti umístěné v Hulíně jsou jako
možná alternativa nevhodné zejména z důvodů neschopnosti plnohodnotného zásobování
ať už betonovou směsí tak i mechanicky zpevněným kamenivem (MZK) pro zajištění kontinuální
pokládky daného úseku dálnice D1. Betonárna ZAPA beton a.s. nevyhovuje jak z kapacitního tak
i technologického hlediska (potřebné složení receptur). Zároveň zde chybí záložní zařízení pro potřeby
namíchání jiné receptury betonové směsi nebo pro případ poruchy. Společnost Českomoravský beton
a.s. v Hulíně nemá míchací centrum na výrobu MZK, zabývá se těžbou písků a kameniva. Důležitou
roli zde hraje také doba zpracovatelnosti betonové směsi a s tím související i dopravní vzdálenost.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
• z hlediska ochrany ZPF konstatoval, že záměr míchacího centra betonu má být umístěn jako
dočasná stavba na pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF) na ploše 2,8039 ha.
Oznámení záměru nedefinuje dobu potřebnou k použití pozemků k těmto nezemědělským
účelům ani nevyhodnocuje důsledky navrhovaného řešení na ZPF, což jsou nezbytné
podklady pro posouzení záměru z hlediska ochrany ZPF. V případě, že zemědělská půda má
být odňata k nezemědělským účelům na dobu přesahující 1 rok včetně doby potřebné
k uvedení půdy do původního stavu, je k odnětí třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, který je
nezbytný k vydání územního rozhodnutí. K udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF o výměře
přes 1 ha je příslušný Krajský úřad Zlínského kraje.
•

z hlediska ochrany vod upozornil, že v předloženém oznámení je na straně 36 v kapitole
C.1.1. „Charakteristika území“ chybně uvedeno, že se záměr nachází na okraji ochranného
pásma II.b vodního zdroje Břest. Daný záměr se nenachází v žádném ochranném pásmu
vodního zdroje.

Vypořádání: Připomínka týkající se chyby umístění záměru v ochranném pásmu vodního zdroje Břest
je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení.
ČIŽP oblastní inspektorát Brno vznesla připomínku:
• z hlediska ochrany vod: Vzhledem ke stavu území, kde je vysoká hladina podzemní vody
a poblíž se nachází II. ochranné pásmo vodního zdroje Břest, je nutno ve všech případech
dodržovat ust. zákona č. 254/2001 Sb., a to především v zabezpečeních všech ploch, kde
může dojít k ohrožení podzemních vod závadnými látkami. Z tohoto důvodu je nutno všechny
plochy, kde může dojít ke znečištění nebo ohrožení podzemních vod upravit tak, aby byly
nepropustné, upravené v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Čištění
dešťových vod znečištěných ropnými úkapy z vozidel musí být zajištěno přes odlučovač
ropných látek. Odpadní vody musí být zachycovány a likvidovány rovněž v souladu s vodním
zákonem.
• z hlediska ochrany přírody: Zamýšlené kácení dřevin rostoucích mimo les požadujeme
kácet mimo dobu hnízdění ptactva, tedy ne od 15. března do 15. srpna.
Vypořádání: Požadavky byly zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení.
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Občanské sdružení STOP VANDALŮM uvedlo, že po seznámení se s dostupnými materiály
a provedeném šetření na místě nesouhlasí s vedením nákladní dopravy po silnici III/4303 v úseku
betonárna – Břest. Současná dopravní a ekologická situace v obci je od výstavby dálnice již tak
neúnosná. Navrhuje proto zpevnění účelové komunikace v trase, a to souběžně s železnicí na Přerov
– podél Mezicestí – vyústění na E/55 za hřbitovem. Pro objektivní zhodnocení situace požaduje
provést ihned měření hluku a exhalací u Domova a zdravotního střediska v Břestu, kde je stav
nejhorší.
Vypořádání: Krajský úřad zde přihlédl ke skutečnosti, že se jedná o záměr dočasný (do 31.10. 2010),
přičemž poté vzhledem k možnosti využití nově otevřeného dálničního úseku dojde ke snížení
hlučnosti i prašnosti v dotčených obcích. Do podmínek závěru zjišťovacího řízení bylo zahrnuto, aby
v rámci navazujících řízení byla prověřena možnost vedení nákladní dopravy po účelové komunikaci
v části trasy dle návrhu Občanského sdružení STOP VANDALŮM s následným využíváním této části
trasy při doložení její prokazatelné účelnosti i technické proveditelnosti. Do závěru zjišťovacího řízení
byla zahrnuta také podmínka týkající se provedení studie Hodnocení zdravotních rizik zejména
s přihlédnutím k nárůstu hlukové zátěže pocházející z dopravní obslužnosti uvažovaného nového
míchacího centra betonu.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ve svém vyjádření uvedla,
že nepožaduje úplné posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Vznesla požadavek na doplnění
předloženého oznámení záměru o Hodnocení zdravotnících rizik zejména s přihlédnutím k nárůstu
hlukové zátěže pocházející z dopravní obslužnosti uvažovaného nového míchacího centra betonu.
Vypořádání: Požadavek byl zahrnut do závěru zjišťovacího řízení.
Povodí Moravy, s.p. k předloženému záměru uvedl, že plánovaný záměr není nutné posuzovat dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel v rámci zjišťovacího
řízení jedno nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „Míchací centrum betonu Břest“
od občanského sdružení STOP VANDALŮM, ve kterém byl vysloven nesouhlas s vedením nákladní
dopravy po silnici III/4303 v úseku betonárna – Břest. Požadavek občanského sdružení byl zahrnut
do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí požadoval
z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF úplné posouzení záměru. Tento požadavek byl
v rámci závěru zjišťovacího řízení řádně vypořádán. Ostatní dotčené orgány veřejné správy
nepožadovaly celkové posouzení záměru.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho dočasné 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.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
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Dotčenou Obec Břest 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.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:
Skanska D.S. a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

1 x oznámení,
kopie doručených vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Městský úřad Hulín, odbor stavební úřad, nám. Míru 162, 768 24 Hulín
Obec Břest, Břest 87, 76823 Břest

ke zveřejnění

Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
Občanské sdružení STOP VANDALŮM, Kotojedská 967/19, 767 01 Kroměříž
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