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Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Změna užívání st. p. č. 805 k.ú. Velká
Ledhuje“ 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 (dále jen „zákon“)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Změna užívání st. p. č. 805
k.ú. Velká Ledhuje“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření
dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán
závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Police nad Metují a Královéhradecký kraj,
žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo
rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní
samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Náchod, žádáme neprodleně o zveřejnění závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme
o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství
– Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní
prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této
písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské
náměstí 1245, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Změna užívání st. p. č. 805 k.ú. Velká Ledhuje“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona

Identifikační údaje:
Název: Změna užívání st. p. č. 805 k.ú. Velká Ledhuje
Kapacita (rozsah) záměru:
Základní kapacitní údaje záměru jsou následující:
Stávající objekt opravárenské dílny (zastavěná plocha a nádvoří): 1213 m2.
Zpracování autovraků: max. 200 t/rok (cca 0,8 t/den).
Skladování kovového odpadu: 10 tun.
Předpokládaná kapacita je cca 200 t/rok, což představuje likvidaci cca 150 vozidel za rok,
tj. 1 vozidlo za den, cca 3 vozidla/týden.
Podíl nebezpečných odpadů z autovraků tvoří cca 5 %. Při předpokládané průměrné hmotnosti
cca 1,3 t na jeden autovrak je maximální množství likvidovaných nebezpečných odpadů cca
0,065 t. Za předpokladu, že jeden autovrak obsahuje maximálně cca 5 l chladicí kapaliny, 6 l
oleje a 1 l brzdové kapaliny, potom odhad množství hlavních produkovaných nebezpečných
látek je následující: cca 750 l chladicí kapaliny/rok, cca 900 l oleje/rok a cca 150 l brzdové
kapaliny/rok.
Charakter záměru: Předmětem záměru je rozšíření stávající opravárenské dílny
o ekologickou likvidaci vozidel ve městě Police nad Metují, k.ú. Velká Ledhuje, st. p. č. 805.
Jedná se o nakládání s nebezpečnými odpady – autovraky. Vozidla budou po příjmu zbavena
provozních kapalin a demontována na upotřebitelné náhradní díly a díly neupotřebitelné.
Současně zde budou dočasně shromažďovány odpady kategorie „N“ před jejich konečným
odstraněním. Změna v užívání stavby nevyžaduje stavební úpravy, stávající provoz je již
vybaven zabezpečenými prostorami pro provádění oprav a shromažďování odpadních kapalin.
Změnou užívání, rozšířením činnosti stávající dílny se počet pracovníků nezmění, provoz
bude probíhat ve stávajících prostorách. Objekt se nachází v zemědělském areálu na okraji
města, v lokalitě určené územním plánem pro zemědělskou výrobu. Pozemek je přístupný
z místní komunikace v ulici Bělská. Záměr navazuje na předchozí využívání objektu, kterým
je opravárenská dílna. Záměr tuto činnost rozšiřuje o další podobnou aktivitu související
s likvidací autovraků bez rozšiřování do okolních lokalit mimo stávající hranice areálu. Areál
záměru se nachází uvnitř stávajícího průmyslového areálu, bez přímého kontaktu na obytnou
zástavbu. V okolí záměru se nachází objekty zemědělské výroby. Kumulace vlivů bude
spočívat zejména v dopravní obsluze celého areálu, vzhledem k velmi nízkým objemům
dopravy vlastního záměru není očekávána významná kumulace negativních vlivů.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Police nad Metují
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Katastrální území: Velká Ledhuje
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení výstavby: 06/2011
Předpokládaný termín ukončení výstavby: 08/2011
Oznamovatel: LUAPA s.r.o., Radimovská 68, 549 54 Police nad Metují
Závěr:
Záměr „Změna užívání st. p. č. 805 k.ú. Velká Ledhuje“ naplňuje bod 10.1 v kategorii II
přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Změna užívání
st. p. č. 805 k.ú. Velká Ledhuje“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví
a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ze strany dotčených územních
samosprávných celků ani ze strany dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky
proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru. Ze strany města Hronov byly
vzneseny připomínky.
Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 18.04.2011, ev.č. 39540/2011/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 20.04.2011, č.j. 44640/KH/2011,
- Městský úřad Náchod, ze dne 04.04.2011, č.j. 1253/2011/ŽP/Čs/a,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 08.04.2011, č.j. S-KHSHK 9143/2011/2/HOK.HK/Hr,
- Správa CHKO Broumovsko, ze dne 12.04.2011, č.j. 00618/BR/2011APK,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 13.04.2011,
č.j. ČIŽP/45/IPP/1105065.001/11/KDR.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“), ve svém vyjádření ze dne 13.04.2011
(ČIŽP/45/IPP/1105065.001/11/KDR) uvádí:
Cit.: „Vzhledem ke skutečnosti, že v oznámení není uveden charakter venkovních ploch
areálu resp. jejich zabezpečení proti případnému úniku závadných látek, požaduje oddělení
ochrany vod, aby veškeré autovraky byly přijímány a shromažďovány pouze
na vodohospodářsky zabezpečené ploše v hale provozovny. Následná demontáž autovraků
smí probíhat pouze v této hale. Oddělení ochrany vod dále žádá, aby v závěru zjišťovacího
řízení bylo uvedeno, že na venkovních nezabezpečených plochách areálu nelze odstavovat
autovlaky a užívat tyto plochy jako autovrakoviště.“
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:
Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření, cit.:
„Autovraky nebudou volně odstaveny mimo prostory pro ně určené (tj. dílna, demontážní
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hala)“. ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.
Doporučení a požadavky k uplatnění opatření navržených z hlediska ochrany vod k prevenci,
eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí nejsou směřovány do procesu posuzování
vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto
v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto
v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.
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.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Změna užívání st. p. č. 805 k.ú. Velká Ledhuje“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5
zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)
Rozdělovník: 5259/ZP/2011 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde
2) Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 49 54 Police nad Metují
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 49 54 Police nad Metují
4) Městský úřad Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61
5) Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
Oznamovatel:
LUAPA s.r.o., Radimovská 68, 549 54 Police nad Metují
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
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