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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 EIA) –
informace o oznámení záměru „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice –
Kvasiny, část Solnice – jih“ zařazeného v kategorii II, bodu 106 a bodu 107, přílohy č. 1
zákona EIA
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto, podle § 6 odst.
7 zákona EIA, zasílá informaci o oznámení záměru „Rozšíření strategické průmyslové zóny
Solnice – Kvasiny, část Solnice – jih“, zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu EIA, spolu
s žádostí o vyjádření se a sděluje Vám, že tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona EIA.
Ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona EIA má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
a to do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého
kraje.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Solnice, město Rychnov nad Kněžnou
a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o zveřejnění
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních
deskách současně s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené
územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode
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dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého
kraje). Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme
v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o vyrozumění příslušného úřadu o dni
vyvěšení informace o oznámení na úřední desce.
Do oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury životního
prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK1032. Případné
dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze také na krajském úřadu,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Věra Miklasová,
tel. 495 817 674.
Základní informace o záměru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, ve městě Solnice, k. ú. Solnice a ve městě
Rychnov nad Kněžnou, k. ú. Litohrady.
Oznamovatelem záměru je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové (IČO: 70889546).
Předmětem záměru je vybudování areálu průmyslové zóny, ve které bude možné následně
vybudovat pět hal o celkové zastavěné ploše 79 915 m2 (Hala 1: 20 702 m2, Hala 2: 28 160 m2,
Hala 3: 10 351 m2, Hala 4: 10 351 m2 a Hala 5: 10 351 m2), zpevněné plochy o velikosti
93 058 m2 (areálové komunikace, parkovací stání pro kamiony – 40 stání, parkovací místa
pro osobní automobily – 260 stání, chodníky) a plochy zeleně o rozloze 71 686 m2. Celková
plocha záměru činí 322 320 m2, celková plocha průmyslové zóny bez dopravního napojení činí
244 659 m2. Předpokládaná výška hal bude činit cca 13 – 14 m. Navrhovaný areál včetně
související infrastruktury bude určen pro lehkou výrobu a skladování. V plánovaných halách
se uvažuje např. o montáži pryžových a plastových součástí pro automobilový průmysl,
případně výrobě drobných elektrických zařízení, fréz, vrtaček, dalšího ručního nářadí. Haly
budou sloužit pro budoucí investory ve strategické průmyslové zóně.

z p. Ing. Věra Miklasová
odborná referentka na úseku
posuzování vlivů na životní prostředí
Příloha: kopie oznámení záměru
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Rozdělovník k č. j. KUKHK–27077/ZP/2021:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez přílohy),
2) Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice (CD),
3) Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (svazek).
Dotčené orgány:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové (CD),
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez přílohy),
3) Městský úřad Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice (bez přílohy),
4) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (CD).
Oznamovatel:
1) Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený
na základě plné moci Ing. Janou Jiráňovou, Centrum investic, rozvoje a inovací,
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové (bez přílohy).
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha (bez přílohy),
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez přílohy),
3) Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou (bez přílohy),
4) Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno (bez přílohy).
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