MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor výkonu státní správy VI
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové dne: 16.01.2007
Č.j.: 867-1/550/06-07-Ko

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: Rozšíření kapacity zpracování stavebních odpadů Envistone spol. s r.o. Předměřice
nad Labem.
Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je rozšíření kapacity stávajícího recyklačního střediska stavebních odpadů.
Kapacita střediska:
Současná kapacita:
Maximální kapacita po rozšíření:
Výkon drtící linky:
Provozní hodiny:

do 30 000 t zpracovaného odpadu kategorie O/rok
100 000 t zpracovaného odpadu kategorie O /rok
10 - 40 t/hodinu tj. 200 t/den
150 hod/rok

Doprava po rozšíření kapacity:
Počet nákladních vozů za den
Počet osobních vozů za den

30 NV
10 OV

Charakter záměru: Investor plánuje rozšíření kapacity svého recyklačního střediska
stavebních odpadů v Předměřicích nad Labem. Společnost Envistone spol. s r.o. se věnuje
stavební a demoliční činnosti, recyklaci a uložení stavebních a demoličních odpadů a prodeji
písku a kameniva. Svoji činnost provozuje v areálu společnosti Prefa Produkt s.r.o.
v Předměřicích nad Labem. Investor předpokládá kapacitní navýšení zpracování stavebních
odpadů z 30 000 t/rok na 100 000 t/rok. Součástí rozšíření bude i výstavba nové
administrativní budovy pro obsluhu váhy a mistra provozu v prostorech dnešní stavební
buňky, sloužící jako kancelář. Administrativní budova, která bude sloužit jako zázemí pro
technické zaměstnance i vedení společnosti, bude vystavena v další etapě na místě dnešní
opuštěné provozní budovy na pozemku st. p. č. 568. V současné době investor jedná
s majitelem areálu o koupi dotčených pozemků, které má dnes v pronájmu.

V areálu je zároveň v pronájmu další společnost - Prefa Produkt spol. s r.o. (výroba
betonových výrobků) a Napos s.r.o. (recyklace skla, papíru, kovů), která své pozemky již
vlastní. Celý areál je oplocen. Záměr nebude přesahovat hranice současného oplocení.

Umístění:

kraj:

Královéhradecký

obec:

Předměřice nad Labem

kat. území: Předměřice nad Labem
Zahájení:

11/2006

Ukončení:

02/2007

Oznamovatel:

ENVISTONE spol. s r.o.
Radostov 11

530 27

RADOSTOV

Záměr
„Rozšíření kapacity zpracování stavebních odpadů Envistone spol. s r.o. Předměřice
nad Labem. “
naplňuje dikci bodu 10.2., kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Záměr má
významný vliv na životní prostředí a proto bude posuzován dle cit. zákona. Dle § 7 cit.
zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené
oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění
informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že
předložené oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat
a považuje se za dokumentaci.
Odůvodnění:
Předložené oznámení záměru splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 4
k cit. zákonu. Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření
k oznámení. Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku
a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů,
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
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Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:
KHS se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
ČIŽP OI Hradec Králové
Obecní úřad Předměřice nad Labem
MŽP, odbor ochrany ovzduší
MŽP, odbor odpadů
MŽP, odbor ochrany vod

JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r.
ředitel odboru výkonu státní správy

Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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