V Hradci Králové, dne 05. 11. 2010
Č.j. 1161-1/550/09-10-Ko
82228/ENV/09

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:

„Skládka odpadů Lodím – rozšíření skládky“

Kapacita (rozsah) záměru:
Plocha stávající skládky

90 000 m2

z toho plocha tělesa skládky
Plocha rozšíření skládky

65 900 m2

celková plocha dotčená záměrem

65 427 m2

z toho plocha uvnitř oplocení areálu

54 595 m2

z toho plocha tělesa skládky

37 078 m2

z toho plocha mimo oplocení areálu
Kapacita zařízení stávající
celková projektovaná kapacita
roční návoz

12 000 t/rok

předpokládaná životnost
Kapacita zařízení – navrhované rozšíření
roční návoz
kapacita solidifikační linky
předpokládaná životnost

900 000 m3

max. 55 000 t odpadů celkem – kategorie O i N

kapacita solidifikační linky

projektovaná kapacita

10 832 m2

do roku 2018
443 100 m3

max. 55 000 t odpadů celkem – kategorie O i N
16 000 t/rok
cca 11,5 roku; tj. do roku 2030

Charakter záměru: Investor navrhuje rozšíření skládky vybudováním nových
skládkových sekcí v návaznosti na stávající areál skládky Lodín. Jedná se o skládku
S-NO s odděleným sektorem S-OO3. Zařízení umožňuje ukládání ostatních i
nebezpečných odpadů, které splňují definované vlastnosti pro daný typ skládky.
Záměr je situován do prostoru severně od stávajícího areálu skládky, na který
bezprostředně navazuje tak, aby bylo možno využívat současné technické zázemí
areálu skládky Lodín. Představuje pokračování skládkové činnosti v rozšířeném
areálu, bez navýšení celkové kapacity návozu odpadu a beze změny jeho struktury

či složení. Rozšířené těleso skládky je určeno pro ukládání odpadů shodných jako ve
stávající provozované části skládky.
Navrženým záměrem nedochází k významné změně ve využití zájmového území
v širším měřítku. Plocha pro rozšíření skládky se nachází na zemědělské půdě, která
musí být odňata ze ZPF. Vlastní aktivita nakládání s odpady v lokalitě již
dlouhodobě probíhá. Na volných stranách nového tělesa skládky (ze severu a
východu) jsou navrženy ochranné pásy zeleně, které budou sloužit jako optická a
hygienická ochrana vnějšího okolí.
Skládka se nachází na okraji katastru obce Lodín mimo zastavěnou část obce. Areál
je situován v osamocené poloze. V okolí se nenacházejí ani nejsou připravovány
žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb či vyvolaných investic s výjimkou
inženýrských sítí uvnitř areálu skládky uvedených v rámci popisu záměru.
Umístění:

kraj: Královéhradecký
obec: Lodín
kat. území: Lodín

Zahájení:

2012

Ukončení:

2018

Oznamovatel:

A.S.A. HP, spol. s r.o., Ďáblická 791/89
182 00 Praha 8

Souhrnné vypořádání připomínek:
V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem pět vyjádření
DSÚ.
Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky
k oznámení se týkají zejména oblasti ochrany vod, oblasti integrované prevence
a oblasti odpadů.
Závěr:
Záměr „Skládka odpadů Lodín – rozšíření skládky“ naplňuje dikci bodu 10.1.
(Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů) a 10.2. (Zařízení k odstraňování
ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 t/rok), kategorie I, přílohy č. 1
k citovanému zákonu. Podle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení,
jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí
a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru,
že oznámení se nepovažuje za dokumentaci vlivů na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“).
Dokumentaci dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné dopracovat
podle obdržených připomínek s důrazem na následující oblasti:
- oblast ochrany ovzduší
- oblast integrované prevence
- oblast odpadů

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení
na osm kusů + elektronickou podobu dokumentace.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní
správy, 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 v zákonném termínu vyjádřili:
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
ČIŽP OI Hradec Králové
MŽP, odbor odpadů
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Magistrát města Hradec Králové

JUDr. Ing. Emil Rudolf
ředitel odboru výkonu státní správy

Obdrží:
oznamovatel

