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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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Novostavba betonárny v Třebíči

Kapacita (rozsah) záměru:

10 000 m3 (dle přepočtu cca 23 000 – 25 000 t betonové
směsi za rok)

Charakter záměru:

Výstavba Betonárny při ulici Průmyslová v Třebíči sestávající
se z těchto stavebních objektů: betonárna, sklad kameniva,
sestava buněk, recykling betonu (likvidace zbytků betonové
směsi po výplachu míchačky a z bubnů automixů formou
separace cementové vody a štěrku), jímka dešťových vod,
jímka na anhydrid. Výrobní zařízení na výrobu
transportbetonu tvoří míchačka, sklad cementu, pod nimiž je
buňka na akumulační nádrž s vodou. Zdrojem vody bude
vodovodní řad a vrtaná studna, zároveň bude soustavou
jímek využívána kalová voda z recyklačního zařízení.
Záměsová voda pro výrobu bude v zimním období ohřívána
ve výměníkové stanici. Výroba betonových směsí bude
prováděna pouze v průběhu denní doby. Stávající betonárna
oznamovatele, která se nachází v Třebíči v ulici Žďárského
184 (areál Tusculum) nebude po realizaci tohoto záměru již
dále provozována (technologie bude demontována). Dle
vyjádření příslušného stavebního úřadu je připravovaný
záměr v souladu se schváleným Územním plánem sídelního
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útvaru Třebíč ve znění Změn č. I – XIV ÚPSÚ Třebíč. Dle
Změny č. VI B ÚPSÚ Třebíč částečně zasahuje jeden
z objektů připravovaného záměru do návrhové plochy
přeložky silnice I/23 – dopravního koridoru jihovýchodního
obchvatu města Třebíče.
Umístění:

kraj:

Vysočina

obec:

Třebíč

kat. území:

Třebíč

Zahájení:

předpoklad prosinec 2014

Dokončení:

předpoklad červen 2015

Oznamovatel:

CEMEX Czech Republic, s.r.o., Siemensova č.p. 2716/2, 155 00 Praha

IČO:

27892638

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval RNDr.
Tomáš Hubálek, PhD. obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a
zemědělství (dále jen příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina z 4. 11. 2014
(ochrana ovzduší)
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč z 3. 11. 2014
Odboru životního prostředí Městského úřadu Třebíč z 4. 11. 2014
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 4. 11. 2014
Požadavek na další posuzování nebyl v žádném z obdržených vyjádření uplatněn.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší)
s realizací záměru souhlasí a nepožaduje jej posuzovat podle zákona. Uvádí, že před
zahájením územního nebo stavebního řízení je provozovatel (investor) povinen předložit na
krajský úřad žádost o souhlas k umístění stavby nebo ke stavbě (změně stavby) dle § 11 odst.
2 písm. b), c) zákona o ochraně ovzduší. K žádosti je třeba doložit odborný posudek a
rozptylovou zpracované autorizované osobou. V případě vydání kladného závazného
stanoviska budou v tomto stanovisku provozovateli stanoveny další podmínky z hlediska
ochrany ovzduší.
KHS uvádí, že s oznamovaným záměrem souhlasí a z hlediska vlivů na veřejné zdraví záměr
nepožaduje posuzovat dle zákona.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí nemá připomínky. Uvádí, že záměr není nutno
posuzovat dle zákona.
ČIŽP OI Havlíčkův Brod uvádí, že nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky
budou řešeny v navazujících správních řízeních.
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Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínky. Uvádí, že pro omezování emisí tuhých
znečišťujících látek je zvoleno standardní řešení. Nepožaduje další pokračování v procesu EIA.
Oddělení odpadového hospodářství nemá připomínek. Nepožaduje pokračování v procesu
EIA.
Oddělení ochrany přírody nemá vzhledem k charakteru záměru žádné významné připomínky.
Uvádí, že záměr by měl být realizován v průmyslové zóně v místě obklopeném další
zástavbou, proto by neměl mít žádný negativní vliv na zájmy ochrany přírody. Inspekce
nepožaduje další posuzování dle zákona.
Oddělení ochrany vod nemá připomínky. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Oddělení ochrany lesa nemá připomínek. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
ZÁVĚR:
Záměr „Novostavba betonárny v Třebíči“ naplňuje dikci bodu 6.2. kategorie II přílohy č. 1
k zákonu (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), avšak nedosahuje limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. d) zákona). K tomuto
podlimitnímu záměru bylo dne 14. 10. 2014 sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona,
přihlédnutí k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad
k závěru, že záměr
„ Novostavba betonárny v Třebíči „
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Zakrytovat dopravní cesty prašných materiálů.
2. Na cementových silech instalovat a ve funkčním stavu udržovat filtrační zařízení.
3. Z důvodu snížení prašnosti provádět zejména za nepříznivých povětrnostních
podmínek zkrápění skládek kameniva a čištění manipulačních, zpevněných ploch.
4. Provádět očistu vozidel před jejich výjezdem z areálu betonárny.
5. Zpracovat plán opatření pro případ havárie a tento předložit ke schválení
vodoprávnímu úřadu.
6. V případě úkapů závadných látek provést neprodleně sanaci.
7. Vzniklé odpady přechodně shromažďovat v odpovídajících shromažďovacích
prostředcích nebo na určených místech odděleně podle kategorií a druhů a předávat
tyto oprávněným osobám.
8. Při nakládání s odpady dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady (§ 9a zákona
o odpadech), tzn. nelze-li předejít vzniku odpadů ani je opětovně použít, budou
přednostně recyklovány a až v případě, že nebude možné zajistit jiné využití odpadů,
budou tyto odstraněny.
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Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci
Betonárna bude umístěna v průmyslové zóně v Třebíči při ulici Průmyslová.
Závažnosti vlivů
Z hlediska ochrany ovzduší je nejvýznamnější ovlivnění prachovými částicemi. V rámci
rozptylové studie (zpracovatel EKOPOR – Mgr. Ivana Dvořáková, září 2014) byla hodnocena
imisní situace pro škodliviny: prachové částice frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid siřičitý,
benzen, benzo(a)pyren. Vypočtené imisní příspěvky navrhovaného záměru nebudou
překračovat platné limity stanovené zákonem č. 201/2012 Sb. a nebudou tedy nadměrně
zatěžovat okolní ovzduší znečišťujícími látkami. Dle vypočtených imisních příspěvků by nemělo
dojít k navýšení zdravotní zátěže obyvatel. Za největší zdroj hluku lze považovat kolový
nakladač, jehož hluková emise je 81 dB v 10 m od zdroje. Nejbližší chráněný venkovní prostor
staveb objektů k bydlení je dle vyjádření krajské hygienické stanice ve vzdálenosti cca 480 m.
Doprava vyvolaná záměrem souvisí s pohybem vozidel zásobování (kamenivo, cement,
plastifikační přísady) a autodomíchávači odvážejícími betonovou směs (předpokládá se cca 8
jízd nákladních vozidel denně). Výroba betonových směsí bude prováděna pouze v průběhu
denní doby. Příslušným orgánem ochrany přírody byl vyloučen významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality, ptačí oblasti.
Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a
provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení
vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů
v oblasti životního prostředí. 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 nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních
úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení
rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS 743).
Město Třebíč jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Třebíč žádáme o neprodlené
písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník
Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)
1/ CEMEX Czech Republic, s.r.o., Siemensova č.p. 2716/2, 155 00 PRAHA
(na základě plné moci zastupuje RNDr. Tomáš Hubálek, PhD., Alšova 733, 250 92
Šestajovice)
(dodejkou)
Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Město Třebíč, 674 01 TŘEBÍČ (datová schránka)
3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde
Dotčené správní úřady:
4/ Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
5/ Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
(datová schránka)
6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč, Bráfova 31, 674 01 TŘEBÍČ
(datová schránka)
7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
(datová schránka)
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
8/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

(datová schránka)

Na vědomí :
9/ Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
(datová schránka)
10/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO
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