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Krajsky urad Krélovéhradeckého kraje

véé dopis zn.: V/27340/2017/Zak/3035/2017 Mésto Novy Bydiov
ze dne: 20.12. 2017 Masarykovo néméstl' 1
naée znaéka (6. j.): KUKHK-1205/ZP/2018 504 01 NOV)? Bydiov

vyfizuje; modbor | oddéleni: znvotnl o prostre ia zemédélstvi/
administrativni a sprévm’

linka | mobil:
email:

datum: 15.1.2018

Poéet ”STU: 1
Poéet pfiloh: 0/ listl‘]: 0
Poéet svazkfl: 0
Sp. znak, sk. reiim: 88.2, V10

Véc: Stanovisko mistné pfisluéného kraiského flfadu z hlediska potfeb 2ivotm’ho prostfedi

Zadatel: Mésto Novy Bydiov, Masarykovo néméstl' 1, 504 01 NOV)? Bydiov
Nézev projektu: Sanace staré ekologické zétéie v areélu byvalého podniku

Kovoplast a sousednl’m intravilénu mésta Novy Bydiov
Prioritm’ osa: 3 Odpady a materiélové toky, ekologické zétéie a rizika
Specificky CI’I: 3.4 Dokonéit inventarizaci a odstranit ekologické zétéie

Krajsky UFad Krélovéhradeckého kraje, odbor iivotm’ho prostfedl' a zemédélstvi (déle jen
krajsky UFad) vydévé stanovisko mistné pfisluéného krajskévho Ufadu z hlediska potFeb
iivotniho prostfedl' k iédosti o dotaci z Operaém’ho programu Zivotm’ prostfedl’ 2014 - 2020.
Pfedloieny projekt Feéi sanaci staré ekologické zétéie v areélu byvalého podniku Kovoplast
a sousedm’m intravilénu mésta Novy Bydiov. Projektovou dokumentaci (Sanace staré
ekolo ické zétéie v areélu b'valého odniku Kovoplast a sousedm’m intravilénu) zprgcovaliHodpovédny Feéitel dle rozhodnutl' mzp CR
(3.]. 1465/630/9066/01 ze spoleénosti G—servis Praha s.r.o. vlistopadu 2017. Projekt Feél’
masivm’ kontaminaci saturované a nesaturované zény chlorovanYmi uhlovodl'ky éésti
intravilénu mésta Novy Bydéov zpflsobenou éinnostl’ nékdejél'ho stétm’ho podniku Kovoplast,
a to v souladu s provedenou aktualizovanou analyzou rizika (2015). Vécné navazuje na jlii
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chemické oxidace a biologické redukce chlorovanych uhlovodl’ku.



Posouzeni, zda za'mér maie ml't vyznamn ' vliv na evro sky snamné Iokality nebo
ptaéi oblasti (Natura 2000), (vyfizujeH/oddélem’ ochrany pr'irody a
krajiny odboru z“ivotniho prostr'edl’ a zemédélstw’,

—
vZ hlediska zékona c. 114/1992 8b., 0 ochrané pfi'rody a krajiny, ve znénl' pozdéjél'ch

pfedpisfl krajsky (Rad jako pfisluény orgén ochrany pFI'rody vydévé v souladu s ust.
§ 45i téhoi zékona stanovisko, kterym se vyluéuje vyIznamny vliv zéméru na Uzeml’
soustavy NATURA 2000 (ptaéi oblasti a evropsky vyznamné Iokality).

Sou/ad s Plénem odpadového hospodér'stw’ kraje (vyr'izuje_
oddélem’ EIA, IPPC a technické ochrany z"ivotm’ho prostfedl' odboru z"ivotniho prostfedl'
a zemédélstvi

Navrhované opatfeni je v souladu se zévaznou ééstl’ Plénu odpadového hospodéfstvi
Krélovéhradeckého kraje, konkrétné s Cl’lem 3.5.1 Odstranit staré zétéie, kde se nachézeji
nebezpeéné odpady, 4.1.4 Naklédéni s daléimi odpady, zejména nebezpeénYmi.

Stanovisko, zda navrhované opatfem' bude vyiadovat provedeni hodnocem’ podle
zékona é. 100/2001 8b., 0 posuzovéni vlivd na z’ivotni prostr'edi a o zméné nékterych
souvise'icich zékom‘}, v platném zném’ (déle jen ,,zékon EIA“ ,

(vyfizujeFdélem’ EIA, IPPC a technické ochrany z"ivotniho prostfe I o oru
zivotmho prostfedi a zemédélstvi

Krajsky L'Jfad jako pfisluény orgén ve smyslu ust. § 22 zékona EIA vykonavajici stétm’ spravu
v oblasti posuzovéni vlivfl na iivotnl’ prostfedi, vydévé toto sdélem’: zémér nenaplfiuje vm
charakterem a rozsahem ustanovenl' § 4 zékona EIA, a proto nepodléhé posuzovéni vlivfl na
2ivotni prostfedi.

Na’zor k poskytnuti podpory v rémci 0P ZVP na zékladé sviréich L’Izemnich vztaha
z hlediska z“ivotniho prostfedl’ v rémci kraje a éasového horizontu naléhavosti
poéadovaného opatfem’a ekologického vyznamu opatfeni a celkové stanovisko, zda je
projekt doporuéen k podpofe (vyfizuje oddéleni vodm’ho
hospoda’fstvi odboru z”ivotm'ho prostfedl’ a zemédélstvi

Vzhledem k pfetrvévajl'cimu masivnl'mu zneéiéténl' podzemm’ch vod chlorovanYmi uhlovodl'ky
(Fédové vgramech na litr, tzn. vice nei stonésobné pfekraéujl'ci limity pro pitnou vodu)
a ztoho vyplyvajicimi riziky pro obyvatelstvo krajsky Ufad poskytnutl' dotace k realizaci
pfedloieného projektu sanaém'ch praci bezvy/hradné podporuje.

RNDr. Miroslav Krejzlik
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