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Značka:

OŽP/Pr
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.
Identifikační údaje :
Název záměru:
Skladová hala HWT - TA v areálu firmy VOP Dolní Bousov, Tovární ul.p.p.č. 1267/2,
1267/14 a 1267/46
Zařazení záměru:
Záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona do kategorie II bod 10.6 „Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.
Kapacita (rozsah) záměru:
Zastavěná plocha skladové haly je 3 650 m2, zpevněné a manipulační plochy zaujímají 1 692
m2. Vyvolaná doprava předpokládá průjezd 24 nákladních vozidel za den (do 6,5 t).
Charakter záměru:
Předmětem záměru je již realizovaná skladová hala ocelové konstrukce s textilním opláštěním
pro skladování mízkoobrártkových náhradních dílů pro Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav.
Součástí haly je administrativně-sociální zázemí pro zaměstnance (šatny, WC, sprchy, jídelna,
kancelář, archiv). Vytápění haly je zajištěno pomocí horkovzdušných agregátů spalujících
zemní plyn, vytápění administrativně-sociálního zázemí je teplovodní, zdrojem tepla bude
plynová kotelna. Hala je větrána přirozeně. Záměr je v souladu s územním plánem.
Umístění: kraj :
obec:

Středočeský
Dolní Bousov

kat. území: Dolní Bousov
Zahájení a ukončení: stavba je již realizována
Oznamovatel:

VOP Dolní Bousov, spol. s r.o., Tovární ul., 294 04 Dolní Bousov

Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257280981 fax: 257280170 preiszlerova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
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IČ:

62959531

Souhrnné vypořádání připomínek :
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajský úřad Středočeského
kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, Středočeský kraj, Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje Praha – územní pracoviště Mladá Boleslav, Česká inspekce životního
prostředí – Oblastní inspektorát Praha, Městský úřad Dolní Bousov, Magistrát města Mladá
Boleslav - OŽP .
Ze strany veřejnosti KÚ SK neobdržel žádné vyjádření.

KÚ SK, OŽP
Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že lze předpokládat vznik minimálně malého

(popř.

středního od výkonu 200kW) stacionárního spalovacího zdroje (navrhován 1x kotel 24kW a
12x plynová jednotka o výkonu 31,7kW).
Pokud by byla do areálu začleněna jakákoli další výroba s dopady na ovzduší (dle §4 odst.10
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění), je provozovatel povinen sám zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie, nebo
v případě pochybností požádat ČIŽP o zařazení. Pak je povinností provozovatele dodržovat
legislativu i v oblasti ovzduší, např. požádat o příslušná povolení k umístění, provozu těchto
nových technologií, atd. Pokud dojde ke změně v technologii, je nutné podat žádost o změnu
stavby podle §17 odst.1 písm. c) zákona.
Obecně pokud bude uvažováno o výstavbě středního a většího stacionárního zdroje, je dle
podle § 48, odst. 1, písm. u) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, kompetentní rozhodovat
krajský úřad.
Při schvalování malých stacionárních zdrojů v rámci územního a stavebního řízení je
kompetentní rozhodovat obec, dle §50 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
Z hlediska jednotlivých složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje dotčeným
orgánem nebo nemá připomínky.
Vypořádání:
Požadavky jsou formou podmínek uplatněny v závěru zjišťovacího řízení.

Středočeský kraj nesouhlasí s oznámením záměru.
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Vypořádání:
Oznámení bylo zpracováno autorizovanou osobou v požadovaném rozsahu a kvalitě. V rámci
zjišťovacího řízení nebyl ze strany oslovených dotčených orgánů ani veřejnosti uplatněn žádný
důvodný

požadavek pro další posuzování tohoto záměru. Rozhodující připomínky z výše

uvedených obdržených vyjádření jsou ve formě podmínek zahrnuty do závěru zjišťovacího
řízení a budou

řešeny v další fázi přípravy a povolování záměru, případně budou jako

podmínky zahrnuty do rozhodnutí správních úřadů příslušných pro vydání rozhodnutí nebo
opatření dle zvláštních právních předpisů.
Ve vyjádření Středočeského kraje není zřejmý důvod nesouhlasu a není stanoven požadavek na
další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění platných předpisů, jej lze považovat za irelevantní.

Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze
Z hlediska ochrany veřejného zdraví nemá námitek a není třeba další posuzování dle zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Praha
Nemá k předloženému záměru připomínky a nepožaduje další posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb.

Městský úřad Dolní Bousov – starosta města
Nemá námitek.

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí
Z hlediska vodního zákona – uvádí, že stavba haly není přípustná v dané lokalitě, neboť se
nachází v aktivní zóně záplavového území vodního toku Klenice.
Z hlediska ostatních zákonů nemá připomínky.
Vypořádání:
Přílohou oznámení záměru je vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, v němž se uvádí, že
byly provedeny terénní úpravy, které svým výškovým umístěním zabezpečí, že stavba nebude
záplavou toku Klenice dotčena.
Závěr :
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Záměr „Skladová hala HWT - TA v areálu firmy VOP Dolní Bousov, Tovární ul.p.p.č. 1267/2,
1267/14 a 1267/46“ naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, příl. č. 1 zák. č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 výše citovaného
zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo 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 citovanému zákonu,
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Skladová hala HWT - TA v areálu firmy VOP Dolní Bousov, Tovární ul.p.p.č. 1267/2,
1267/14 a 1267/46“
nebude posuzován podle citovaného zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:


zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie, nebo v případě pochybností požádat

ČIŽP o zařazení


plnit podmínky případného provozování středních zdrojů znečišťování ovzduší



požádat o příslušná povolení k umístění, provozu nových technologií, atd. Pokud

dojde-li ke změně v technologii, podat žádost o změnu stavby podle §17 odst.1 písm. c) zákona
o ovzduší



odpady musí být řádně vytříděny a využitelné neznečištěné složky musí být přednostně

nabídnuty k dalšímu zpracování


pouze odpady dále prokazatelně nevyužitelné mohou být odstraněny např. uložením na

povolenou skládku odpadů


upřednostnit materiálové využití odpadů před konečným odstraněním odpadů a plnit

závaznou část POH Středočeského kraje


závazně dodržovat všechny normy a zákony při výstavbě a provozu, dle rozhodnutí a

stanovisek příslušných správních úřadů.
Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je
povinen, v souladu s § 10 odst. 4 a 5 citovaného zákona zahrnout do svého rozhodnutí výše
uvedené podmínky a podmínky uvedené v obdržených vyjádřeních, popřípadě uvést důvody,
pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

Odůvodnění :
Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné
vyjádření k oznámení. Vyjádření Středočeského kraje neobsahuje žádný odůvodněný
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požadavek, na který se mělo posouzení záměru v případném procesu EIA dále zaměřit.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nebude
dál posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly
stanoveny na základě oznámení a požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci
zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Středočeský kraj, zde
2/ Město Dolní Bousov, nám. T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov
Oznamovatel:
3/ VOP Dolní Bousov, spol. s r.o., Tovární ul., 294 04 Dolní Bousov
Zpracovatel oznámení:
4/ Mgr. Dana Klepalová, Růžičkova 32, 250 73 Radonice

