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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Autoservis vč. přípojek na pozemcích st.p.č. 549/15, p.č. 1928/20
a p.č. 1928/21, Vážní ul., Hradec Králové – Slezské Předměstí“
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 (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:
Název: Autoservis vč. přípojek na pozemcích st.p.č. 549/15, p.č. 1928/20 a p.č. 1928/21,
Vážní ul., Hradec Králové – Slezské Předměstí
Kapacita (rozsah) záměru:
Jedná se o autoservis pro osobní vozidla se zpracováním autovraků. K tomuto účelu bude
sloužit výstavba montované haly, kterou lze charakterizovat následovně:





celková délka: 28,38 m
celková šířka: 12,42 m
výška po hřeben: 5,43 m
modul: 6,00 m

Dle podkladů oznamovatele se bude jednat o cca 40 oprav vozidel měsíčně a o zpracování 10
autovraků za měsíc.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Z hlediska nároků záměru na plochy lze provést následující srovnání:
Stávající stav:
 celková výměra pozemků: 1 206,0 m2
 zpevněné plochy: 640,0 m2
 zastavěné plochy: 350,0 m2
 nezastavěná plocha stavebních pozemků: 206,0 m2
Nový stav:
 celková výměra pozemků: 1 206,0 m2
 zpevněné plochy: 493,0 m2
 zastavěné plochy – nová hala: 352,5 m2
 zastavěné plochy – stávající zkrácená hala: 189,0 m2
 nezastavěná plocha stavebních pozemků: 176,0 m2
Z uvedeného přehledu je patrné, že se záměrem je spojen celkový nárůst nových zpevněných
a zastavěných ploch o 4,5 m2.
Charakter záměru:
Hala autoservisu je situována ve stávajícím areálu firmy ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. na
Slezském Předměstí v Hradci Králové. Vlastní objekt tvoří lehká ocelová nosná konstrukce,
opláštěná a zastřešená panely KINGSPAN. Dispozičně je objekt členěn na montážní halu
a provozní zázemí.
Založení objektu je provedeno na základových patkách. Mezi patkami budou provedeny
základové trámy pro provedení zdiva soklu.
Přístup do haly zajišťují dvoje vjezdová vrata a troje vstupní dveře, z nichž jedny jsou
integrovány do vjezdových vrat.
Denní osvětlení haly zajišťují okna a tři střešní světlíky.
Hala je vybavena osvětlením, přívodem vody pro sociální zařízení a montážní halu. Vytápění
je navrženo kombinovaně, montážní hala je vytápěna kotlem na dřevěné peletky, provozní
zázemí je vytápěno klimatizačními jednotkami. Požadované parametry vnitřního prostředí
zajišťují větrací jednotky a okna.
Hala autoservisu je členěna na tyto prostory:








montážní hala
šatna – sociální zařízení
WC
předsíň
chodba
kancelář vedoucího
kancelář účetní

Protože k tomuto pozemku je příjezd zajištěn po stávající páteřní komunikaci v areálu VCES,
lze v zásadě konstatovat, že doprava na komunikačním systému se nemění, tudíž záměr
nevyvolává nové synergické vlivy v zájmovém území.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Hradec Králové
Katastrální území: Slezské Předměstí
Pozemky: st.p.č. 549/15, p.č. 1928/20 a p.č. 1928/21
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Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Zahájení stavby: 2009
Dokončení stavby: 2010
Oznamovatel: 3 D - AUTO s.r.o.
Závěr:
Záměr „Autoservis vč. přípojek na pozemcích st.p.č. 549/15, p.č. 1928/20 a p.č. 1928/21,
Vážní ul., Hradec Králové – Slezské Předměstí“ naplňuje dikci bodu 10.1, kategorie 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 Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Autoservis
vč. přípojek na pozemcích st.p.č. 549/15, p.č. 1928/20 a p.č. 1928/21, Vážní ul., Hradec
Králové – Slezské Předměstí“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví
a nebude posuzován podle zákona.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 06.10.2009,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 25.09.2009,
- Královéhradecký kraj, ze dne 29.09.2009,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 12.10.2009,
- Magistrát města Hradec Králové, ze dne 12.10.2009,
- Muzeum východních Čech, ze dne 01.10.2009.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů a dalších institucí
(Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Česká inspekce životního prostředí, oblastní
inspektorát Hradec Králové) vzneseny připomínky k předloženému oznámení záměru.
Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky proti předloženému oznámení
a realizaci záměru.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové nemá žádné námitky proti plánované stavbě, za
předpokladu, že se investor zaváže splnit podmínky uvedené v odborném vyjádření ze dne
01.10.2009.
Krajský úřad k vyjádření Muzea východních Čech v Hradci Králové uvádí následující:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle
zákona. Podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 01.10.2009 (čj. 7857/2009) nejsou směřovány
do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
vod (dále jen „ČIŽP, ochrana vod“), uplatňuje ve svém vyjádření ze dne 12.10.2009
(čj. ČIŽP/45/IPP/0917145.001/09/KDR) připomínky k oznámení záměru. Požaduje zejména,
aby byl zpracován „Plán opatření pro případ havárie“ a také požaduje splnění podmínky, že
demontáž vozidel bude probíhat pouze v hale na zabezpečené ploše a vozidla určená
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k demontáži nebudou odstavována na venkovních otevřených nezabezpečených plochách
v areálu. Za respektování těchto připomínek a všech opatření, které jsou uvedeny
v předloženém oznámení, nemá k realizaci záměru dalších připomínek.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP, ochrana vod, uvádí následující:
Připomínky ČIŽP, ochrana vod, nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení. Za respektování těchto připomínek a všech
opatření, které jsou uvedeny v předloženém oznámení, nemá ČIŽP, ochrana vod, k realizaci
záměru dalších připomínek a nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP, odpadové hospodářství“), uplatňuje ve svém
vyjádření ze dne ze dne 12.10.2009 (čj. ČIŽP/45/IPP/0917145.001/09/KDR) připomínky
k oznámení záměru. Požaduje dodržení požadavků pro nakládání s autovraky stanovené
vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných
autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních
ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných
autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky). Při splnění povinností stanovených
vyhláškou o podrobnostech nakládání s autovraky a za předpokladu dodržení všech opatření,
které jsou uvedeny v předloženém oznámení, nemá k realizaci záměru dalších připomínek.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP, odpadové hospodářství, uvádí následující:
Připomínky ČIŽP, odpadové hospodářství, nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení. Při splnění povinností stanovených
vyhláškou o podrobnostech nakládání s autovraky a za předpokladu dodržení všech opatření,
které jsou uvedeny v předloženém oznámení, nemá ČIŽP, odpadové hospodářství, k realizaci
záměru dalších připomínek a nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.
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.
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 „Autoservis vč. přípojek na pozemcích st.p.č. 549/15, p.č. 1928/20 a p.č. 1928/21,
Vážní ul., Hradec Králové – Slezské Předměstí“, 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
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník: 17724/ZP/2009 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové
2) Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, PO BOX 9, 501 01
Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové
Oznamovatel:
3 D - AUTO s.r.o., zastoupená Lucií Holšteinovou, U Cukrovaru 150, 503 02 Předměřice nad
Labem
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
3) 3 D - AUTO s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí
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