*KUPAX00XSAFU*
KUPAX00XSAFU

Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 42986/2021/OŽPZ/CH
Spisová značka: SpKrÚ 32800/2021/OŽPZ/10
Vyřizuje:
Ing. Pavel Chejnovský, DiS.
Telefon:
466026345
E-mail:
pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz
Datum:

Dle rozdělovníku

04.06.2021

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) 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“),
vydává na základě oznámení podaného dne 20. 4. 2021 společností Enviroservis s.r.o., Říkovice
31, 570 01 Morašice, IČO 288 08 126, na základě plné moci zastupující společnost M – SILNICE
a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868 (dále jen „oznamovatel“),
podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr
„Terénní úpravy Křenov, k. ú. Křenov“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 20. 4. 2021 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „Terénní
úpravy Křenov, k. ú. Křenov“ zpracované dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení záměru zpracovala Ing. Renata Břeňová ze společnosti Enviroservis s.r.o. Příslušný
úřad po posouzení obsahu oznámení záměru dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny
náležitosti podle ust. § 6 odst. 4 zákona.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec
Křenov a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad Křenov,
Městský úřad Moravská Třebová, Krajskou hygienickou stanici pro Pardubický kraj se sídlem
v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát
Hradec Králové a Krajský úřad Pardubického kraje.
Příslušný úřad zaslal dne 28. 4. 2021 pod čj. KrÚ 34247/2021/OŽPZ/CH oznámení s žádostí
o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění
informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední
desce Pardubického kraje dne 29. 4 2021 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín
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29. 5. 2021 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních
samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo
oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA
(http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód
záměru PAK902.
Příslušný úřad v souladu s ust. § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda
záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.
Základní údaje o záměru dle ust. § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Záměr „Terénní úpravy Křenov, k. ú. Křenov“ svým charakterem podle přílohy č. 1 k zákonu spadá
do kategorie II bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů od 250 t/rok“.
Kapacita (rozsah) záměru:
Celkový objem využívaných odpadů charakteru zemin:

cca 25 000 m3, tj. cca 40 000 t

Plocha dotčená záměrem:

10 122 m2

Umístění záměru:

kraj:

Pardubický

obec: Křenov
k. ú.:

Křenov

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem jsou terénní úpravy na pozemku parc. č. 353/1 v k. ú. Křenov, které budou složit k uložení
výkopové zeminy získané v rámci stavby „Modernizace silnice II/366 Křenov – Zadní Adamov“.
Záměr se nachází v intravilánu obce na jihovýchodním okraji zastavěného území. Okolí záměru je
tvořeno především zemědělskými plochami. Pozemek záměru je napojen na účelovou komunikaci
vedoucí ze severního směru z centra obce.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho umístění, kapacitě a stavebně-technickému řešení lze vyloučit
negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě a blízkém okolí.
Není známo, že by v okolí záměru byly umístěny nebo plánovány záměry, které by mohly přispět
k navýšení negativního vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Možnost kumulace záměru
s jinými záměry není předpokládána.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměrem je zařízení k využívání odpadů ukládáním na povrchu terénu. V zařízení bude ukládán
pouze jeden druh odpadu – zemina z blízké stavby. Výkopová zemina je v současnosti uložena na
deponii zřízené jako dočasná skládka výkopové zeminy v rámci akce modernizace silnice II/366.
Jedná se o 25 000 m3 výkopové zeminy z konstrukčních a podložních vrstev komunikace. Jedná se
o konstrukční vrstvy tvořené štěrkodrtí a podložní vrstvy z jílovitého písku nebo jílu. Tyto zeminy
budou nákladními vozidly převáženy na dotčený pozemek, kde budou dozerem průběžně
rozprostírány a urovnávány po vrstvách max. tl. 300 mm se zhutněním na plochu 10 122 m2. Tímto
způsobem bude tvarován vrstevnatý násyp, jehož povrch bude upraven do podélného sklonu 3%
jižním směrem k vodnímu toku Malonínského potoka. Jeho okolní svahy budou provedeny ve
sklonu 1:4. Po dokončení násypového tělesa bude provedeno ohumusování jeho povrchu v tl.
100 mm a osetí travním semenem. Po provedení terénních úprav bude následovat biologická
rekultivace pro zatravnění a osázení dřevinami. Zatravnění bude provedeno na celé ploše
násypového tělesa. Předpokládaná výsadba dřevin bude v souladu s přírodními podmínkami
a budou použity autochtonní druhy (např. lípa, javor, dub, jasan včetně ovocných dřevin). Pro
výsadbu dřevin bude zpracován projekt sadových úprav s důrazem na dlouhověkost a udržitelnost.
V rámci přípravných prací bude provedeno odstranění křovin a kácení stromů na základě
dendrologického průzkumu – inventarizaci dřevin provedeného v prosinci 2020.
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Pro dopravu odpadů bude využívána automobilová nákladní doprava. Plánovaná trasa pro dopravu
odpadů od deponie odpadů k pozemku pro rekultivaci bude vedena částečně po silnici II/366, po
silnici II/366, po silnici III/3667 a částečně po účelových komunikacích. Celková délka plánované
trasy je 1,35 km.
Vypořádání obdržených vyjádření:
Česká inspekce životní ho prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP), ze dne
7. 5. 2021 pod čj. ČIŽP/45/2021/2609:
Oddělení odpadového hospodářství nemá k záměru připomínky.
Oddělení ochrany přírody uvádí, že z oznámení vyplývá, že realizací záměru může dojít
k negativnímu ovlivnění, biotopu, resp. přirozeného vývoje některých zvláště chráněných živočichů
vyskytujících se v zájmovém území či v jeho bezprostředním okolí. S ohledem na výše uvedené
ČIŽP konstatuje, že popsané zásahy do předmětné lokality lze realizovat až na základě
pravomocné výjimky povolené krajských úřadem dle zákona č. 114/1992 Sb. Tato významná
skutečnost není v oznámení uvedena. V této souvislosti ČIŽP připomíná, že zvláštní druhová
ochrana není založena na ochraně populací, ale na ochraně každého jednotlivého jedince.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o povinnost původce odpadů a odkaz na ustanovení
vyplývající z platných právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny.
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, ze dne 17. 5. 2021, pod čj. MUMT
14954/2021: bez připomínek.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 25. 5. 2021, pod
čj. KrÚ 34529/2021/OŽPZ/CH:
Orgán odpadového hospodářství nemá proti záměru připomínky a upozorňuje, že z hlediska
nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty je k vydání závazného stanoviska k terénním
úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle ust. §§ 146 odst. 3 bodu
a) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má být záměr
realizován.
Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí
krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování zařízení na základě ust. § 21 odst. 2
zákona o odpadech.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění oznamovatele na plnění povinností
stanovených platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.
Orgán ochrany ovzduší uvádí, že vzhledem k tomu, že při realizaci výstavby dojde k zvýšení
povrchové prašnosti, k plošnému či liniovému úniku tuhých znečišťujících látek, je nutné
respektovat připomínky, projednané s příslušným orgánem obce s rozšířenou působností podle
§ 11 odst. 3 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Při činnostech znečišťujících ovzduší
doporučujeme v maximálně možné míře zamezit znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími
látkami např. skrápěním vodou, přikrytím dočasných skládek sypkých materiálů apod. Je nezbytné
učinit organizační opatření s ohledem na optimalizaci přepravních tras a koordinaci prací a dodržení
podmínek pro provozování mobilních zdrojů, stanovených zvláštními předpisy např. zákonem
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně dalších zákonů,
ve znění platných předpisů.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění oznamovatele na plnění povinností
stanovených platnými právními předpisy na úseku ochrany ovzduší.
Orgán ochrany přírody nemá k záměru připomínky z hlediska zájmů svěřených zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Záměr není situován do žádného
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zvláště chráněného území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti ani prvku územního systému
ekologické stability. V místě záměru nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin, ale byly
zde nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Konkrétně se jedná o 2 druhy čmeláků rodu
Bombus (druhy ohrožené), ještěrku živorodou a slepýše křehkého (druhy silně ohrožené)
a vlaštovku obecnou a rorýse obecného (druhy ohrožené). Většina těchto druhů byla nalezena
pouze na okraji lokality nebo nebylo nalezeno žádné hnízdo a do lokality tedy pouze zaletují za
potravou. Součástí předloženého oznámení jsou navržená opatření pro snížení možného
negativního vlivu záměru na tyto druhy. Krajský úřad považuje uvedená opatření za dostatečná
a konstatuje, že za předpokladu jejich dodržení, především co se týká načasování prací, je možná
realizace záměru.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému
úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF),
upozorňuje, že předkládaný záměr není z pohledu OZPF „rekultivací“, ale „záborem“ zemědělské
půdy, v tomto případě trvalého travního porostu (dále jen TTP). Vzhledem k návrhu uložení
25 000 m3 odpadních výkopových zemin bude pravděpodobně nutno parcelu odejmout ze
zemědělského půdního fondu trvale. Rozsahy skrývek kulturních vrstev, vkládání sendviče
z odpadních výkopových zemin a následné převrstvování kulturními vrstvami zemin by byly natolik
zásadní, že by vedly k nevratnému poškození fyzikálních, chemických i biologických vlastností
zemědělské půdy, i k jejímu zhutnění [§ 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF,
ve znění pozdějších změn, dále jen zákon]. Z předložených podkladů je zřejmé, že tedy dojde
k záboru zemědělské půdy (TTP, výměra parcely 1,7615 ha, rozsah záměru 1,0122 ha) dle
ustanovení § 9 zákona. Příslušným orgánem k posouzení odnětí je v takovém případě Krajský úřad
Pardubického kraje [§ 17a odst. e) zákona]. Součásti žádosti jsou stanoveny § 9 odst. 6 zákona.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění oznamovatele na plnění povinností
stanovených platnými právními předpisy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
Obec Křenov, ze dne 13. 5. 2021, pod zn. OK/0363/2021: k záměru nemá námitek a naopak tento
záměr vítá. Tento záměr byl projednán a odsouhlasen zastupitelstvem obce Křenov dne 12. 5. 2021
pod č. usnesení 3/4Z/21.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy,
ze dne 27. 5. 2021, pod zn. KHSPA 07394/2021/HOK-Sy: z hlediska ochrany veřejnému zdraví
nemá k oznámení záměru připomínky a nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat podle zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti a dotčené veřejnosti.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal
podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3
k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí
a obyvatelstvo.
Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,
tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.
I. Charakteristika záměru
Předmětem záměru je zařízení k využití odpadů charakteru výkopových zemin na povrchu terénu.

V rámci zjišťovacího řízení byla věnována pozornost kumulativním vlivům záměru jak s již
existujícími záměry, tak s plánovanými záměry. S ohledem na charakter, rozsah a plánovanou
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délku provozu záměru není očekávána kumulace negativních vlivů se stávajícími záměry
a příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru jako nevýznamný. V okolí záměru není dle
dostupných informací plánován jiný záměr.
Zařízení je určeno pro odpady kategorie ostatní. Předpokládá se využití odpadu zařazeného dle
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) pod
kódem 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03. Veškerá činnost nakládání
s odpady bude zajišťována v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Podrobnosti o seznamu přijímaných druhů odpadů do zařízení, technologii postupu, organizačním
zabezpečení, povinnostech pracovníků a původců (dodavatelů) odpadů, plánu kontrol atd. budou
obsaženy v provozním řádu zařízení.
Po technologické stránce se jedná o standardní postup při nakládání s odpady včetně odpovídající
ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti provozu. Detailnější řešení bude řešeno v rámci
řízení k povolení záměru (vydání souhlasu k provozu zařízení k využití odpadů podle § 21 odst. 1
zákona o odpadech).
Vliv záměru z hlediska hluku nebude v lokalitě významný, protože záměr neobsahuje významné
zdroje hluku. Pro účely posouzení hladin akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech
staveb v okolí záměru byla Ing. Leošem Slabým v prosinci 2020 zpracována hluková studie. Vliv
provozu záměru je vyhodnocen v 6 výpočtových bodech zvolených v chráněném venkovním
prostoru dotčených obytných domů v obci Křenov. Hodnocen je hluk ze stacionárních zdrojů
rekultivace a navýšení obslužné dopravy. Denní návoz odpadů je předpokládán max. 800 t zeminy,
což odpovídá cca 45 nákladním automobilům (tj. 90 jízd). Výpočtové hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku z obslužné dopravy v denní době se ve výpočtových bodech nejbližších RD
pohybují pod úrovní hygienického limitu, konkrétně v rozmezí 43,8 – 53,1 dB, přičemž navýšení
vlivem záměru je vypočteno v rozmezí 0,8 – 2 B. Pod úrovní hygienického limitu pro hluk ze
stavební činnosti, konkrétně do 59,6 dB, se pohybuje i vypočtená úroveň akustické zátěže
z ukládání odpadů v rámci rekultivace.
Záměrem nebudou vznikat odpadní vody. Srážkové vody v zájmovém území budou volně
zasakovány do terénu.
Pro potřebu realizace záměru se uvažuje s odpovídající spotřebou vody, jejíž množství bude
limitováno dobou provádění a množstvím osob na pracovišti. Podzemní nebo povrchové zdroje
vody nebudou pro účely záměru využívány. Záměr si nevyžádá přívod pitné vody, pro účely obsluhy
bude pitná voda zajištěna balenou vodou. Užitková voda bude používána pro skrápění komunikací,
manipulačních ploch a k závlahám vysázené zeleně v suchém období. V případě potřeby bude
dodávána mobilní cisternou. Spotřebu užitkové vody nelze v současné době určit, protože to bude
záviset na klimatických podmínkách. Záměr nebude mít nárok na potřebu vody pro technologické
účely.
Záměr není vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, ale terénní úpravy mohou být plošným
zdrojem prašnosti a to v případě manipulace s ukládanými odpady a při jejich hutnění za suchých
klimatických podmínek. Emise prachu mohou vznikat při používání zemních strojů k provádění
úprav a provozem nákladních vozidel dopravující odpady. Prašnost bude dle potřeby omezována
skrápěním a čištěním komunikací nebo omezením provozu obslužných mechanismů v případě
nepříznivých povětrnostních podmínek.
Technologie terénních úprav není zdrojem zápachu ani jiných obtěžujících faktorů.
Vzhledem k charakteru, způsobu provedení záměru a délce provádění záměru nebude záměr
významným zdrojem vibrací.
II. Umístění záměru
Zájmové území se nachází v nezastavěném území dle platného územního plánu Křenov. Jedná se
pozemek, který bude po provedených terénních úpravách připraven k dalšímu využití pro veřejnou
zeleň. Pozemek parc. č. 353/1 v k. ú. Křenov je v ploše NZ – plocha zemědělská – TTP (louky,
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pastviny) a ZS – plocha zeleně – soukromé zahrady. Podle vyjádření Městského úřadu Moravská
Třebová, odboru výstavby a územního plánování, čj. MUMT 36777/2020 ze dne 14. 12. 2020, je
záměr podle platného ÚP Křenov přípustný ve výše uvedených plochách.
Záměr nebude mít negativní vliv na flóru ani faunu. Zájmové území realizace záměru se vyznačuje
velmi nízkou biologickou hodnotou. Realizací záměru nedojde k plošnému záboru přírodních
biotopů, biotopů rostlin a živočichů. Provedení záměru nedojde k podstatnému ovlivnění stávající
biologické rozmanitosti.
Záměr není situován na poddolovaná území, chráněná ložisková území, dobývací prostory ani
ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma.
Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či
nadregionální úrovně, zvláště chráněného území ani prvku soustavy Natura 2000. Dle stanoviska
Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, po zn.
92123/2020/OŽPZ/Pe ze dne 14. 12. 2020, záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany ani celistvost žádné evropsky
významné lokality ani žádné ptačí oblasti. V tomto ohledu lze tedy záměr realizovat bez větších
omezení. Záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Registrovaný VKP 09092 Křenov, mokřina s rákosem a výskytem vzácných rostlin a skokana
hnědého, leží mimo zájmové území.
Záměr si nevyžádá vynětí pozemků z PUPFL a nebudou jím dotčeno ochranné pásmo lesa.
V lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních vod, záměr leží mimo
ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů.
Záměrem se předpokládá zábor ZPF o ploše 10 122 m2. Dle vyhlášky o stanovení tříd ochrany
č. 48/2011 Sb. pozemek náleží do V. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Do této třídy jsou
zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s velmi
nízkou produkční schopností. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely
postradatelné.
Záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nezasahuje do žádného ochranného
pásma vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Provozem záměru nebe docházet k odběru
povrchových ani podzemních vod.
Záměr nezasahuje do území historického, kulturního ani archeologického významu. Plocha záměru
se nenachází v prostoru městské památkové rezervace ani v jejím ochranném pásmu.
Záměr se nenachází v území, kde je vyžadována sanace starých ekologických zátěží.
Vzhledem k umístění a charakteru nejsou pro zařízení navrženy jiné prostředky pro monitorování
vlivu na okolní životní prostředí (ovzduší, kvalita podzemních a povrchových vod). Při dodržování
schváleného provozního řádu a všech pokynů provozovatelem nebude k ohrožení životního
prostředí docházet.
Možnost přeshraničních vlivů záměru je vyloučena s ohledem na jeho typ, velikost a umístění.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví:
Vliv záměru a zdraví obyvatelstva bude minimalizován technickými a organizačními opatřeními.
V průběhu rekultivačních činností dojde k nevýznamnému zvýšení emisní a hlukové zátěže. Vlivy
však budou dočasné, nevýznamné a nebudou mít zásadní vliv na zhoršení stávající zátěže ani
v oblasti hluku ani v oblasti znečištění ovzduší. S ohledem na umístění záměru mimo obytnou
zástavbu by nemělo docházet k narušování faktoru pohody v širší oblasti obytné zóny. Určitý dopad
na faktor pohody obyvatel může mít vliv průjezdů nákladních automobilů přivážejících odpad jak po
stránce hluku, tak z hlediska prachového vznosu z vozovky obslužné komunikace při průjezdech
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obytnou zástavbou. Doprava související se záměrem je však převážně vedena mimo obytnou
zástavbu a bude probíhat časově omezené období. Při dodržení všech technických
a technologických postupů nebude docházet k narušení faktoru pohody v prostředí nejbližší obytné
zástavby. Dle závěrů přiložené hlukové studie lze vlivy na hlukovou situaci v případě hluku ze
stacionárních zdrojů (pohyb techniky v prostoru terénních úprav hodnotit jako mírně negativní,
třebaže nedojde k překročen hygienických limitů hluku. Vlivy hluku budou přechodné a krátkodobě
v souvislosti s plánovaným provozem záměru pouze pro období 5 měsíců. Příslušný úřad
v rozhodnutí zohlednil vyjádření KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví, který neměl
k oznámení záměru připomínky a nepožadoval záměr posoudit podle zákona.
2. Vlivy na ovzduší a klima:
Při navážení odpadů do prostoru terénních úprav budou vznikat emise výfukových plynů
z motorových vozidel. Všechny uvažované hodnoty možného znečištění z dopravy budou hluboko
pod hranicí přípustných hodnot, další zátěže do ovzduší budou prakticky zanedbatelné vlivem
otevřené krajiny s výraznou přirozenou funkcí provětrávání. Intenzita dopravy vyvolaná záměrem na
okolních komunikacích bude minimální a v nepravidelných intervalech a bude většinou mimo
intravilán přilehlých obcí, a to pouze v denní době v rozmezí od 7:00 do 17:00 hod. Emise tuhých
látek budou vznikat převážně při zavážení a úpravě odpadů na povrchu terénu, proto lze nebudou
mít pravděpodobný dopad na obytnou zástavbu. Vliv zvýšené dopravy v nejbližším okolí bude
v případě nutnosti korigován skrápěním ukládaného odpadu vodou z cisterny. Realizace záměru
nebude představovat změny, které by měly negativní vliv na klimatické podmínky dotčené oblasti.
3. Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Určité riziko pro kvalitu podzemních vod představují případné úkapy či úniky ropných látek
používaných při provozu stavební mechanizace nebo v případě havarijních situací strojních
mechanismů při únik látek škodlivým vodám. Všechny mechanismy používané při provozu záměru
musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné budou pravidelné kontroly z hlediska možných
úkapů ropných látek. V případě úniku ropných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna. Terénní úpravy nebudou zdrojem odpadních vod. Záměr se nachází v dostatečné
vzdálenosti od chráněných pásem či chráněných oblastí vymezených zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění. V lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních
a léčivých vod.
4. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje:
U plochy o rozloze 10 122 m2, která je vedena v kategorii trvalý travní porost, dojde k odnětí ze
zemědělského půdního fondu (ZPF). Jedná se o půdu zařazenou do V. třídy ochrany ZPF. Vliv na
zábor ZPF lze vzhledem k třídě ochrany označit za malý a málo významný. Záměrem nebudou
dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).
Záměr ani jeho nejbližší okolí není situován na poddolovaná území, chráněná ložisková území,
dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma. Realizací záměru
nedojde k významnému ovlivnění horninového prostředí.
5. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy:
V posuzovaném území se nenacházejí žádné prvky územního systému ekologické stability, a to ani
na lokální, ani na regionální úrovni. Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území,
v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Záměr není součástí přírodního parku.
Záměr si vyžádá kácení porostů dřevin rostoucích mimo les. Celkem se jedná o 14 stromů
s obvodem kmene nad 80 cm a cca 4 600 m2 náletových dřevin. V rámci botanického průzkumu
nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v přílohách vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
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v platném znění. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že lokalita dotčená záměrem
neposkytuje podmínky pro výskyt populaci í zvláště chráněného geofondu rostlin a bude potřeba
přijímat zvláštní opatření k ochraně rostlin a jejich společenstev.
Na základě zoologického průzkumu prováděného v období měsíců března až prosince 2020 bylo
na sledované lokalitě zjištěno 5 zvláště chráněných druhů živočichů (čmelák zemní, čmelák skalní,
vlaštovka obecná, slepýš křehký, ještěrka živorodá) podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vážné ohrožení
lokálních populací těchto druhů však vzhledem k celkové nabídce vhodných biotopů v území
neexistuje. Je prokázáno, že populace těchto chráněných živočichů se vyskytují i v širším okolí. Pro
snížení možného negativního dopadu záměru na chráněné živočichy byla navržena opatření
spočívající v načasování realizace záměru v období od 1. 10 do 28. 2., kácení dřevin bude
prováděno pouze v období mimo hnízdění ptactva (tj. 1. 10 až 28. 2.), realizace nových kamenných
úkrytů (zídek) pro plazy v rámci biologické rekultivace, vytvoření min. 2 broukovišť z pokácených
stromů jako stanoviště pro organismy vázané na odumírající či mrtvé dřevo, osetí části ploch
osivem pro květnatou louku. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že terénní úpravy budou
trvat pouze 5 měsíců, poté bude probíhat biologická rekultivace, která zajistí vhodné podmínky pro
vznik nového potravního a hnízdního biotopu živočichů. Žádný druh nebude dotčen takovým
způsobem, který by vedl k ohrožení jeho lokální nebo regionální populace.
Na základě výše uvedených podkladů příslušný úřad konstatuje, že na jednotlivé složky životního
prostředí nebyly prokázány tak výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit.
Prevence a vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a rozhodnutí, které se vztahují k záměru. Z tohoto hlediska vyhodnotil příslušný úřad
záměr jako přijatelný.
Na základě posouzení předloženého řešení a hodnocení záměru lze záměr považovat za
akceptovatelný. Technické řešení záměru je v oznámení popsáno dostatečně, odpovídá nárokům
na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Při dodržení všech zákonných požadavků na
způsob výstavby a provoz záměru lze technické řešení záměru považovat za možné. U záměru
nebyly zjištěny takové negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by bránily jeho
realizaci. Při dodržování provozní a technologické kázně v průběhu provozu záměru nedoje
k významnému ovlivnění obyvatel a životního prostředí.
V návaznosti na výše uvedené se příslušný úřad ztotožnil s tím, že konkrétní vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí jsou z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny spíše jako méně
významné.
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů,
a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru,
že záměr „Terénní úpravy Křenov, k. ú. Křenov“ za předpokladů dodržení parametrů uvedených
v oznámení záměru, nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
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Poučení o odvolání:
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá obec Křenov a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16
odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá
dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne 4. 6. 2021 na úřední desce Pardubického kraje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Rozdělovník:
Oznamovatel:
1. M – SILNICE a.s., na základě plné moci zastoupen společností Enviroservis s.r.o.
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Pardubický kraj
3. Obec Křenov
Dotčené orgány:
4.
5.
6.
7.

Krajský úřad Pardubického kraje
Obecní úřad Křenov
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Svitavy
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