
 
 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU 

Zemědělská společnost Svobodné a.s., IČO 25256114, Havlovice 307, 542 32  Havlovice, 
kterou zastupuje Marcela Jezberová, IČO 60913991, nar. 07.12.1972, Horská 5, 541 01  
Trutnov (dále jen "žadatel") dne 18.02.2021 podal žádost o schválení aktualizace havarijního 
plánu: 

Havarijní plán pro Zemědělskou společnost Svobodné a.s. - aktualizace 2020  

(dále jen "havarijní plán"). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o schválení havarijního plánu 
podle § 39 odst. 2 písm. a) a § 115 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"). 

Předchozí verze havarijního plánu byla schválena dne 15.11.2010 pod spis. zn. 
2010/10206/ŽP/VEL s platností do 31.12.2020. 
 
Aktualizace Havarijního plánu 2020 spočívá v: 
- odstranění duplicitního textu u středisek živočišné výroby 
- aktualizace podmínek pro založení a ošetřování polních hnojišť ve zranitelné oblasti dusíkem  
- kapitola 2.3 a 2.4 
- aktualizace míst k zakládání polních hnojišť- příloha č. 9, 10 a 11 
- aktualizace pozemků k havarijnímu vývozu hnoje a kejdy – příloha č. 12 
- aktualizace popisu čerpací stanice pohonných hmot – kapitola 7 
 

Seznam závadných látek, se kterými společnost zachází: 
1. Hnůj skotu 
2. Kejda 
3. Močůvka skotu 
4. Hnojůvka 
5. Hnůj 
6. Silážní šťávy 
7. Mléko 
8. Pesticidní látky (přípravky na ochranu rostlin) 
9. Minerální hnojiva (Ledek amonný /LAV 27/ , NPK /Agromix/, Močovina ) 
10. Pohonné hmoty a mazadla (motorová nafta, motorové, převodové a hydraulické oleje)  
11. Kal z lapáku písku u mycí rampy 
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Seznam ucelených provozních území a zařízení, ve kterých se zachází se závadnými 
látkami: 
1 – RV a ŽV středisko  Havlovice  –  sklad pesticidů (přípravků na ochranu rostlin),  jímky na 
statková hnojiva, oplachovou vodu a senážní šťávy, pevná hnojiště, složiště tuhých statkových 
hnojiv na zemědělské půdě; 
2 – TS středisko  Havlovice  –  čerpací stanice PHM , sklad olejů , mycí rampa / kal z lapáku 
písku; 
3 – ŽV středisko Maršov – odchovna mladého dobytka Maršov – OMD, salaš pro jalovice 
jímky na statková hnojiva a senážní šťávy, pevná hnojiště, příležitostný sklad minerálních hnojiv 
– hala Maršov. 

 

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 
vodního zákona,, oznamuje podle § 115 vodního zákona a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o schválení havarijního plánu a 
současně nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

 

8. dubna 2021 (čtvrtek) v 11:30 hodin 
se schůzkou pozvaných ve středisku ZD Havlovice,  

Havlovice 307, 542 32  Havlovice 

 

Spolu s žádostí byly předloženy následující doklady: 

1. „Havarijní plán pro Zemědělskou společnost Svobodné a.s. - aktualizace 2020“, 
vypracovaný Ing. Marcelou Jezberovou, Okresní agrární komora Trutnov, IČ: 60913991, 
v prosinci 2020; 

2. plná moc pro Ing. Marcelu Jezberovou ze dne 25.09.2020; 
3. vyjádření správce drobného vodního toku Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast 

povodí Labe, ze dne 16.02.2021; 
4. stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 06.01.2021.  
 
Okruh účastníků řízení vodoprávní úřad stanovil následovně: 

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
 Zemědělská společnost Svobodné a.s., IČO 25256114, Havlovice 307, 542 32  Havlovice – 

žadatel, uživatel závadných látek;  
 
Podle § 27 odst. 2 správního řádu: 

 Obec Havlovice, IČO 00277835, Havlovice 146, 542 32  Havlovice – obec, v jejímž 
územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů 
nebo životního prostředí; 

 Obec Maršov u Úpice, IČO 00278131, Maršov u Úpice 34, 542 32  Maršov u Úpice – obec, 
v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních 
poměrů nebo životního prostředí; 

 Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03  Hradec Králové – 
správce povodí a správce vodních toků v okolí polních hnojišť; 

 Lesy České republiky s.p., správa toků - oblast povodí Labe, IČO 42196451, Přemyslova 
1106/19, 500 08  Hradec Králové - správce vodních toků v okolí polních hnojišť; 

 
Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději 
při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 
rozhodnutí (Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, pouze po předchozí domluvě). 

 



Č.j. MUTN 23446/2021 str. 3 

 
Poučení: 

Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě 
navrhnout jeho doplnění. 

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět 
ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je 
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo 
území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu 
orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
Jednání proběhne v souladu s aktuálně platnými opatřeními v souvislosti s šířením 
nemoci COVID - 19 
  
 
 
 
 
  
Ing. Šárka Svatá 
oprávněná úřední osoba 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Marcela Jezberová, IDDS: y5wafdw 
Obec Havlovice, IDDS: jgwa57b 
Obec Maršov u Úpice, IDDS: vnda6ds 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Lesy České republiky s.p., správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn 
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