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Posuzování vlivů na životní prostředí 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“) – předání
závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Prodejní, servisní
a skladové středisko – ŠEDIVÝ a.s., Cerekvice nad Bystřicí“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí,
Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, ţe záměr „Prodejní, servisní a skladové
středisko – ŠEDIVÝ a.s., Cerekvice nad Bystřicí“ byl podroben zjišťovacímu řízení.
Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních
samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Hořiněves a Královéhradecký kraj, ţádáme
podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo
rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní
samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.
Dotčené správní úřady, tj. Magistrát města Hradec Králové a Městský úřad Smiřice, ţádáme
neprodleně o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení
této informace na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury ţivotního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve sloţce Ţivotní prostředí a zemědělství
– Aktuální informace z ţivotního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na ţivotní
prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této
písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Prodejní, servisní a skladové středisko – ŠEDIVÝ a.s., Cerekvice nad Bystřicí“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona

Identifikační údaje:
Název: Prodejní, servisní a skladové středisko – ŠEDIVÝ a.s., Cerekvice nad Bystřicí
Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je realizace nových prodejních, servisních
a skladových prostorů zemědělské techniky a náhradních dílů. Skladování surovin a jejich
předpokládaná bilance:
a) vstupující materiál (není zde uvaţováno s novou zemědělskou technikou):
- karosářské díly 1 000 kg/rok
- ostatní náhradní díly (dále jen „ND“) kovové (např. části agregátů) 5 500 kg/rok
- ND nekovové (plast. hmoty, guma, sklo) 1 500 kg/rok
- akumulátory 500 kg/rok
- textil, papír, ochran. fólie, lepící pásky 1 500 kg/rok
- ropné produkty (oleje, maziva) 10 000 kg/rok
- pneumatiky 1 000 kg/rok
- obaly (papír, dřevo, plasty) 6 500 kg/rok
- reţijní materiál (hadry, papír atd.) 2 000 kg/rok.
b) vystupující materiál (odpad) bude druhově odpovídat vstupujícímu materiálu, ale jeho
mnoţství bude zmenšeno o prodané ND :
- kovový (plechy, části podskupin a díly) 2 500 kg/rok
- ND nekovové (plast. hmoty, sklo) 1 000 kg/rok
- pneumatiky 500 kg/rok
- akumulátory 300 kg/rok
- textil, papír, ochran. fólie, lepící pásky 1 000 kg/rok
- ropné produkty (vyjeté oleje, zbytky maziva) 6 500 kg/rok
- pouţité obaly (papír, dřevo, plasty) 4 000 kg/rok
- reţijní materiál (hadry, papír atd.) 2 000 kg/rok
- kaly 1 800 kg/rok.
Charakter záměru: Záměr bude realizován ve stávajícím areálu společnosti. Součástí
výstavby bude vybudování nezbytných příjezdových a parkovacích ploch, infrastruktury,
nezbytných přeloţek stávající infrastruktury, ozelenění a dalšího technického a obchodního
vybavení areálu.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Hořiněves
Katastrální území: Ţelkovice
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Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládá se co nejkratší termín zahájení i dokončení stavby.
Oznamovatel: ŠEDIVÝ, a.s., Na Pískách 447, 254 01 Jílové u Prahy
Závěr:
Záměr „Prodejní, servisní a skladové středisko – ŠEDIVÝ a.s., Cerekvice nad Bystřicí“
naplňuje bod 10.4 v kategorii II přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona
provedeno zjišťovací řízení, jehoţ cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí, k závěru, ţe záměr „Prodejní,
servisní a skladové středisko – ŠEDIVÝ a.s., Cerekvice nad Bystřicí“ nemá významný
vliv na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, dotčených územních
samosprávných celků ani dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky proti
předloţenému oznámení a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství,
ze dne 13.09.2011, č.j. 15200/ZP/2011 – Po, ev.č. 99340/2011/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 08.09.2011, č.j. 15529/KH/2011, ev.č. 101726/2011/KHK,
- Magistrát města Hradec Králové, ze dne 26.08.2011, č.j. SZ MMHK/144150/2011/ŢP/Čer
MMHK/144650/2011,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 01.09.2011, č.j. S-KHSHK 25610/2011/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 12.09.2011,
č.j. ČIŢP/45/IPP/1112814.001/11/KDR,
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 01.09.2011, č.j. 722/2011,
- Městský úřad Smiřice, ze dne 09.09.2011, č.j. 3774/ŢP/11/BE.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve svém vyjádření ze dne 01.09.2011 č.j. 722/2011
nemá ţádné námitky proti plánované stavbě za předpokladu, ţe mimo jiné cit. „Stavebník buď
písemně nebo elektronicky oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR. Stavebník jiţ
v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť, které jsou v dotčeném
území oprávněny k provádění záchranných archeologických výzkumů (dále jen „ZAV“) a zde
s ním bude ještě před vydáním příslušného povolení, nejpozději však před zahájením zemních
prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden.“

Krajský úřad k vyjádření Muzea východních Čech v Hradci Králové uvádí následující:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle
zákona. Požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale
do navazujících správních řízení. K požadavkům bude přihlédnuto v navazujících správních
řízeních podle zvláštních právních předpisů.
Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
ovzduší (dále jen „ČIŢP – ochrana ovzduší“), ve svém vyjádření ze dne 12.09.2011
(ČIŢP/45/IPP/1112814.001/11/KDR) uvádí:
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Cit.: „V předloţené dokumentaci není uveden jmenovitý tepelný výkon agregátu s naftovým
ohřevem. Svařovna je vybavena vrtačkou, malou dvoukotoučovou bruskou, svařovacím
agregátem pro svařování v ochranné atmosféře, bodovacími kleštěmi, autogenní soupravou,
různými klempířskými přípravky a nástroji. Při svařování se bude pouţívat mobilní odsavač
svařovacích zplodin, který odsává zplodiny přímo od svařovaného místa a vyčištěný vzduch
se vrací zpět do prostoru dílny. V předloţené dokumentaci není uvedeno, jaký celkový
elektrický příkon bude mít zařízení svařovny. Pokud celkový elektrický příkon svařovny bude
roven nebo vyšší 1 000 kVA, bude svařovna zařazena podle bodu 2.8 část III. přílohy č. 1
k vyhlášce č. 615/2006 Sb., v platném znění, jako střední zdroj znečišťování ovzduší.
V předloţené dokumentaci není uvedeno jaký čistící prostředek bude pouţíván při čištění
na mycím stole. Typ kapaliny a její roční projektovanou spotřebu je třeba vyjasnit v dalším
stupni řízení (před povolením stavby zdroje znečišťování ovzduší). V případě, ţe by mycí
kapalina obsahovala těkavé organické látky podle § 3 písm. a), b) nebo c) vyhlášky
č. 337/2010 Sb., kategorie zdroje by byla určena podle roční projektované spotřeby
organických rozpouštědel (viz. bod 2.1. přílohy č. 1 vyhlášky č. 337/2010 Sb.). Výše uvedené
skutečnosti (sváření, obrábění, mytí) bude třeba upřesnit v dalších stupních řízení podle § 17
odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.“
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana ovzduší uvádí následující:
ČIŽP – ochrana ovzduší nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.
Doporučení a požadavky k uplatnění opatření navržených z hlediska ochrany ovzduší nejsou
směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních
řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních
předpisů.
Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
vod (dále jen „ČIŢP – ochrana vod“), ve svém vyjádření ze dne 12.09.2011
(ČIŢP/45/IPP/1112814.001/11/KDR) uvádí:
Cit.: „V průběhu výstavby a provozu je nutné zajistit nakládání se závadnými látkami
v souladu s ustanovením § 39, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uţivatel závadných látek musí respektovat
citované ustanovení zákona o vodách, jakoţ i plnit povinnosti stanovené výše uvedeným
zákonem. V průběhu stavebních prací je nutné zajistit nakládání se závadnými látkami
v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro etapu výstavby celého záměru poţadujeme
stavbu vybavit dostatečným mnoţstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy
pohybující se na stavbě udrţovat v dobrém technickém stavu a provádět jejich kontrolu
zejména z hlediska moţných úkapů provozních kapalin. Manipulace s ropnými látkami,
závadnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na zabezpečených
plochách. S ohledem na mnoţství závadných látek bude vypracován Plán opatření pro případ
havárie (havarijní plán), jenţ musí být schválen příslušným vodoprávním úřadem. Můţe-li
případná havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uţivatel závadných látek před předloţením
ke schválení s příslušným správcem toku. Plán opatření pro případ havárie musí být
vypracován dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami
a náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií. Podmínky, jeţ jsou
součástí dokumentace, navrţené z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci
účinků na ţivotní prostředí, uvedené v předloţené dokumentaci, musí být respektovány
v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. Provoz
potom musí být v souladu s těmito závaznými předpisy.“
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:
Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření:
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“Případné úniky kapalin při manipulaci na ploše budou likvidovány tak, aby nedošlo k jejich
úniku do povrchových či podzemních vod. Toto bude ošetřeno v manipulačním řádu. Bude
zpracován plán opatření pro případ havárie nebo ohrožení kvality povrchových či
podzemních vod. Dle tohoto plánu budou rozmístěny prostředky pro zneškodnění případné
havárie (dřevěné piliny, vapex). Obsluha zařízení bude s tímto plánem seznámena a bude se
řídit jeho ustanoveními.“
ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení
a požadavky k uplatnění opatření navržených z hlediska ochrany vod nejsou směřovány
do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení.
K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních
předpisů.
Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
odpadového hospodářství (dále jen „ČIŢP – odpadové hospodářství“), ve svém vyjádření
ze dne 12.09.2011 (ČIŢP/45/IPP/1112814.001/11/KDR) uvádí:
Cit.: „Předloţený záměr v kapitole B.III.3. Odpady poměrně přesně specifikuje odpady
vznikající během přípravy území (demolice), stavby a provozu. V této kapitole však nejsou
uvedena mnoţství vznikajících odpadů. Bez znalosti jejich mnoţství stanoveného např.
odborným odhadem, lze jen velice obtíţně získat objektivní odborný podklad pro vydání
rozhodnutí, a to zvláště v případě demolic. Z popisu uvedeném v oznámení vyplývá, ţe
v tomto konkrétním případě je rozsah demolic relativně malý, proto ČIŢP akceptuje, aby
odhad mnoţství odpadů vznikajících při přípravě staveniště byl proveden v rámci projektu
stavby. Kapitolu D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, případně
kompenzaci nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí doporučujeme doplnit o následující
opatření: V rámci ţádosti o kolaudaci stavby předloţit specifikaci druhů a mnoţství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doloţit způsob jejich vyuţití resp. odstranění.“
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:
ČIŽP – odpadové hospodářství nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.
Doporučení a požadavky k uplatnění opatření navržených z hlediska odpadového
hospodářství nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do
navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních
podle zvláštních právních předpisů.
Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, odpadové hospodářství, ve svém
vyjádření č.j. SZ MMHK/144150/2011/ŢP/Čer MMHK/144650/2011, ze dne 26.08.2011
uvádí: Cit.: „Upozorňujeme, ţe z provozní činnosti budou vznikat odpady kategorie
nebezpečné (např. znečištěné obaly, kaly z lapáků), takţe musí být plněny i další povinnosti
vyplývající z § 16, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, na základě
kterého s nebezpečnými odpady můţe původce nakládat pouze na základě věcně a místně
příslušného orgánu státní správy.“
Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí,
odpadové hospodářství, uvádí následující:
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství,
nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky nejsou směřovány
do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení.
K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních
předpisů.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a ţivotní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, ţe záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
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K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto
v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným
ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Prodejní, servisní a skladové středisko – ŠEDIVÝ a.s., Cerekvice nad Bystřicí“,
zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona ţádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vţdy
alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdrţených vyjádření (pouze pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: 15200/ZP/2011 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Obec Hořiněves, Hořiněves čp. 73, 503 06 Hořiněves
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec
Králové
2) ČIŢP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
4) Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
5) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Oznamovatel:
ŠEDIVÝ, a.s. v zastoupení společnosti EUROPROJEKT, spol. s r.o., Kudrnova 144/17,
150 00 Praha 5
Na vědomí:
1) MŢP ČR, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŢP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeţí 465, 500 01 Hradec Králové
4) ŠEDIVÝ, a.s., Na Pískách 447, 254 01 Jílové u Prahy
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