
 

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

 

 
 V Hradci Králové dne: 03.10.2006        
 Č.j.: 600-1/550/06-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: Tavení hliníku – provoz Lupenice  
 
Kapacita (rozsah) záměru: Záměr svým charakterem spadá do průmyslové činnosti 
prováděné na plochách určených pro výrobu a sklady. V zastavěné části obce Lupenice jsou 
soustředěny zejména plochy  individuálního venkovského bydlení, z výrobních služeb 
převažuje zemědělská výroba (rostlinná i živočišná výroba). V blízkosti záměru se nenachází 
žádná jiná plocha výroby, kromě sousedního pozemku p.č. 216/4 k.ú. Lupenice, který je ve 
vlastnictví společnosti Výrobní D+D Metal a.s.., na kterém společnost Mados MT s.r.o. 
provozuje shromažďování a mechanické úpravy demoličního odpadu (drcením). 
 
Charakter záměru: Předmětem záměru je provozovat technologické zařízení určeného pro 
výrobu a zpracování hliníkových slitin z druhotných surovin převzatých ze šrotišť.  

Pro záměr budou využívány 2 stavební objekty (tavírny), 2-3 skladové objekty, 
administrativní budova se sociálním zázemím, bude vybudován nový skladovací přístřešek a 
využívány stávající manipulační plochy. 
 
 
Umístění:  kraj: Královéhradecký  

 obec: Lupenice 

 kat. území: Lupenice 
 
Zahájení:  2006 
 
Ukončení:  2007 
 
 



Oznamovatel:  Výrobní D + D Metal a.s. 
 Tuřanská 92 

 627 00      Brno  

Záměr  „Tavení hliníku – provoz Lupenice “ naplňuje dikci bodu 4.3., 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.  

 
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: 

- KHS se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje,  
- ČIŽP OI Hradec Králové 
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
- Obecní úřad Lupenice 

 

 

 

 

 

 
JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r. 

       ředitel odboru výkonu státní správy 

 

 

Obdrží: 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
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