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Posuzování vlivů na životní prostředí 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“) – předání
závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Hala pro zpracování
kůží, Prime Hide, spol. s r.o.“
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 „Hala pro zpracování kůží,
Prime Hide, spol. s r.o.“ 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 Trutnov 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.
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 a SEA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou
podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Tomášková,
tel. 495 817 426.

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

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Hala pro zpracování kůží, Prime Hide, spol. s r.o.“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název:
Hala pro zpracování kůží, Prime Hide, spol. s r.o.
Kapacita (rozsah) záměru:
Výrobní výkon zařízení (kapacita):

stávající
cílová

Plocha řešeného území
z toho: zastavěná plocha (objekty)
zpevněné plochy v areálu
nové asfaltové plochy
zámková dlažba
kačírek
terénní a sadové úpravy, travnatý povrch
hrubé terénní úpravy
odstranění stávajících asfaltových ploch

15 522,00 t/rok
45 180,00 t/rok
59 943,00 m2
2 844,75 m2
2 013,00 m2
96,00 m2
283,00 m2
350,00 m2
4 580,00 m2 (2 218,00 m3)
1 548,00 m2 (350,00 m3)

Charakter záměru:
Záměrem je výstavba nové haly ve stávajícím průmyslovém areálu na okraji města Trutnov.
V souvislosti s výstavbou nové haly bude využit stávající vjezd do výrobního areálu, který
bude sloužit i po dobu výstavby haly pro vjezd a výjezd stavební dopravy.
U nové haly budou zřízeny zpevněné manipulační plochy a parkovací místa pro nákladní auta
s návěsy. Provede se rozšíření komunikací a zpevněných ploch pro zajištění obslužnosti
nového objektu i objektů stávajících.
Dotčené stavební pozemky leží ve stávajícím areálu, v současné době jsou využívané jako
manipulační a jiné plochy. Stavba je plně v souladu s plánovací dokumentací. Plocha pro
plánovanou stavbu má funkční využití jako „Plochy výroby a skladování – lehký průmysl
(VL)“.
Celý proces bude řízen operačním systémem dodavatele technologie dopravních cest kůží.
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Vlastní technologický postup výroby:
Příjem čerstvých syrových kůží, navěšení na dráhy, vážení, jejich úprava ořezem, třídění
dle pohlaví a hmotnosti, namáčení, mízdření a chlazení. Čerstvé, vychlazené, vymízdřené
kůže se dodávají do smluvní koželužny s pronajatou kapacitou k dalšímu opracování a činění,
dopravují se volně na ložné ploše vozidla nebo v plastových big boxech.
Část vymízdřených kůží se solí a expeduje k prodeji ve formě mokrosolených, vymízdřených
kůží dalším zpracovatelům a výrobcům, kteří tento polotovar dále zpracovávají činěním
v koželužnách. Tyto kůže se expedují v kontejnerech.
Příjem - je přes nákladové rampy: 1x pro výsyp volně ložených kůží, 2x klasická příjmová
rampa pro paletové dodávky či v bednách, 1x rampa s vyrovnávacím můstkem pro menší
nákladní vozidla pro odvoz přijatých obalů.
Námok - pro další zpracování musí být kůže nejdříve rozmáčeny, aby se staly ohebné a mohlo
se s nimi lépe pracovat v dalších operacích. Kůže se macerují ponořením do vody
v námokové nádrži, proces se urychluje pomocí pádlových kol, které vodu čeří, kůže s vodou
v nádrži obíhají. Aerační systém vodu provzdušňuje a vzduch kůže nadnáší u hladiny. Voda
neobsahuje smáčedla ani chemické či jiné látky.
Mízdření - k mízdření se použije mízdřička, tj. stroj s oboustranným mízdřením při jedné
operaci, s gumovými a nožovými válci. Mízdřičky se vyrábějí v různém provedení
a pracovních šířkách pro lehké i těžké kůže. Kůže se mízdří při jedné operaci na lícové
a rubové straně kůže. Kůže se při oboustranném mízdření zbavují epidermálních vrstev a loje
na rubové straně kůže, zahnojení a dalších nečistot na lícové straně kůže. Kůže se přitlačí
mezi válce, které se pohybují proti směru postupu kůže. Cílem mízdření je odstranění
podkožního vaziva, tzv. mázdry, z rubové části kůže a zahnojení s nečistotami na lícové
(chlupové) straně. Z procesu mízdření vzniká druhotná surovina – mázdra a hnojný odpad.
Ořezávání - účelem je kůži zbavit částí okrajových defektů. Ořezávání se provádí ručně,
ostrým nožem.
Očíslování a označení, vážení - kůže se označí číslem výrobního plánu, značka se razí
kladívkem s výměnnými raznicemi do okrajové části kůže, plastovou nebo elektronickou
značkou.
Chlazení - je zajištěno v chladícím boxu po zatřídění kůží na dráhy automatickým systémem,
systém dle požadavku dále dopraví zvolenou kategorii kůže do dalšího stupně zpracování
nebo k expedici.
Solení kůží - Je realizováno na strojním automatu do figur na paletách.
Zrání - Odkalování kůží probíhá ve vymezeném prostoru, kde kůže zrají ve figurách 7 dní.
Odsolování kůží je realizováno na strojním automatu, který kůže zbaví přebytečného množství
soli a připraví k naskládání na standardní europalety, následně dojde k přesunu palet s kůžemi
do skladové expediční haly (stávající). Odtud je realizována expedice dle objednávky
zákazníka.
Čistění použité soli - je realizováno na strojním čistícím filtru soli pro zpětné použití soli.
Recyklovaná sůl se mísí s čerstvou solí v poměru dle jejího znečištění.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Trutnov
Katastrální území: Poříčí u Trutnova
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení výstavby: duben 2013.
Předpokládaný termín zahájení provozu: leden 2014.
3

Oznamovatel:
Prime Hide, spol. s r.o., Kladská 539, 541 03 Trutnov – Poříčí 3

Závěr:
Záměr „Hala pro zpracování kůží, Prime Hide, spol. s r.o.“ naplňuje bod 5.5 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 „Hala
pro zpracování kůží, Prime Hide, spol. s r.o.“ nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územně samosprávných celků ani
veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního
záměru. Z dotčených správních úřadů se k oznámení záměru vyjádřila Česká inspekce
životního prostředí, OI Hradec Králové, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého
kraje se sídlem v Hradci Králové, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Královéhradecký kraj a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 29.01.2013,
- Královéhradecký kraj, ze dne 18.01.2013,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 28.01.2013,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 25.01.2013,
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, ze dne
29.01.2013.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nemá
z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, orgánu ochrany přírody
a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany vod a IPPC ve svém vyjádření
ze dne 29.01.2013 (č.j.: 700/ZP/2013-Tm, ev.č.: 10260/2013/KHK) k oznámení záměru žádné
připomínky. Z hlediska orgánu ochrany ovzduší, krajský úřad ve svém vyjádření souhlasí
se záměrem, za předpokladu dodržení technických podmínek uvedených v návrhu zařazení
zdroje znečišťování ovzduší.
Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 18.01.2013 (č.j.: 1025/KH/2013) nemá
k oznámení záměru připomínky.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 25.01.2013 (č.j.: S-KHSHK 01165/2013/2/HOK.HK/Hr) uvádí, že záměr byl
posouzen ze všech možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo a nepožaduje, aby záměr byl
dále posuzován podle zákona, za provozních podmínek – dodržení teploty pro výrobu,
manipulaci a skladování kůží, provoz v uzavřené hale, návoz a odvoz kůží v uzavřených
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vozech, popř. kontejnerech, nejlépe chladících, popř. využívat zaledování, zákaz skladování
kůží a biologických odpadů mimo stanovené chladící prostory.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší (dále jen
„ČIŽP
ochrana
ovzduší“)
ve
svém
stanovisku
ze
dne
28.01.2013
(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1300756.001/13/KDR) uvádí následující připomínky:
- Cit.: „Dle názoru inspekce je třeba při posuzování zdroje postupovat ve shodě
s ostatními zákony v životním prostředí, které posuzují zdroj (technologii) z hlediska
celkového vlivu na životní prostředí. Z tohoto pohledu je třeba akceptovat stanovisko
MŽP, které ve svém vyjádření zn. 89030/ENV/12 uvedeném v příloze č. 5 předložené
dokumentace rozhodlo, že záměr naplňuje dikci bodu 5.5 Koželužny s kapacitou
zpracované vstupní suroviny nad 10 000 t/rok, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě tohoto stanoviska lze konstatovat, že uvedená technologie (zdroj) naplňuje
i dikci kódu 7.12. vydělávání kůží a kožešin, technologická linka, jejich
zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně přílohy č. 2
k zákonu č. 201/2012 Sb. Pro takto uvedený zdroje je vyžadován provozní řád jako
součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. (dále
vyžadována rozptylová studie je již přílohou předmětné dokumentace).“
- ČIŽP – ochrana ovzduší upozorňuje na povinnosti provozovatele chladících zařízení
s obsahem regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů v chladícím
okruhu vyplývajících ze zákona č. 73/122 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou
vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana ovzduší uvádí následující:
Z vyjádření Ministerstva životního prostředí, jako ústředního správního úřadu z hlediska
zákona je zřejmé, že vydělávání (činění) kůže je až druhým krokem pro zpracování kůží.
Technologie popsaná v oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona vlastní vydělávání (činění)
kůží neobsahuje. Dle názoru krajského úřadu tedy záměr nenaplňuje přílohu č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší dikci bodu 7.12 Vydělávání kůží a kožešin; technologická
linka, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně. Druhá
připomínka pouze odkazuje na platné právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší. ČIŽP –
ochrana ovzduší nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. ČIŽP – ochrana
ovzduší ve své stanovisku ze dne 28.01.2013 pouze upozorňuje na platnou legislativu v oblasti
ochrany ovzduší.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod (dále jen
„ČIŽP
–
ochrana
vod“)
ve
svém
stanovisku
ze
dne
28.01.2013
(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1300756.001/13/KDR) uvádí následující připomínky:
- ČIŽP – ochrana vod požaduje v průběhu realizace a provozu záměru zajistit nakládání
se závadnými látkami v souladu s ust. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zpracování
plánu opatření pro případ havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
- Zařízení odlučovače ropných látek zabezpečit proti vyplavení kapalin deštěm.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:
Pro odlučovač ropných látek, do kterého budou svedeny srážkové vody z komunikací
a parkovacích ploch a pro provoz odlučovače tuků bude zpracován provozní řád. Odlučovač
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ropných látek bude napojen na stávající areálovou dešťovou kanalizaci. Odlučovač je navržen
v souladu s požadavky ČSN EN 858 (Odlučovače lehkých kapalin) a bude k němu vydáno
prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů. Návrh zabezpečení proti vyplavení bude řešeno
v navazujících správních řízeních. Připomínka na nakládání se závadnými látkami vychází
z platných právních předpisů v oblasti vodního hospodářství. ČIŽP – ochrana vod
nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona, při respektování opatření
navržených k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů z hlediska
ochrany vod.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství
(dále jen „ČIŽP – odpadové hospodářství“) ve svém stanovisku ze dne 28.01.2013
(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1300756.001/13/KDR) uvedla:
- Cit.: „Přehled odpadů, jejichž produkce je očekávána při výstavbě záměru,
je zpracován na odpovídající úrovni. ČIŽP pouze konstatuje, že požadavky na využití
výkopové zeminy v místě stavby jsou uvedeny v ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „zákon o odpadech“). V případě, že vyprodukovaná výkopová
zemina nebude využita přímo v místě stavby, stává se odpadem, a je nutno s ní
nakládat v souladu se zákonem o odpadech a dalšími právními předpisy na ochranu
životního prostředí.“
- Cit.: „ČIŽP se domnívá, že přehled odpadů, jejichž produkce je očekávána při realizaci
záměru, v případě odpadů zařazených dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví
Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen vyhlášky „č. 381/2001
Sb.“) do podskupiny odpadů 02 01 a 02 02 neodpovídá charakteru technologie výroby
(viz výše) ani zařazení předloženého záměru (bod 5.5. zákona č. 101/2001 Sb.).
Zejména se jedná o odpady související s technologickou operací „mízdření“, při které
dochází k odstranění podkožního vaziva tzv. „mázdry“ (z rubové části kůže)
a odstranění „zahnojení“ (tzv. „hnojný“ odpad) a dalších nečistot z lícové (chlupové)
strany kůže.“
- ČIŽP není dále zřejmá produkce odpadu kat. č. 16 06 01 Odpadní vody obsahující
nebezpečné látky.
- Odpady, které podléhají povinnosti zpětného odběru, se nesmí uvádět do evidence
odpadů.
- V případě vzniku i dalších druhů odpadů, které nejsou uvedeny v oznámení záměru,
musí být s těmito odpady nakládáno dle jejich skutečných vlastností a v souladu
se zákonem o odpadech.
- ČIŽP dále upozornila na dodržení ustanovení právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:
ČIŽP – odpadové hospodářství ve svém stanovisku zkonstatovala, že při dodržení obecných
povinností stanovených platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství,
za akceptování podmínek uvedených v předloženém oznámení a připomínek ČIŽP - odpadové
hospodářství
uvedených
ve
stanovisku
ze
dne
28.01.2013
(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1300756.001/13/KDR) není k záměru jiných připomínek. ČIŽP – odpadové
hospodářství nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. K požadavkům
a připomínkám bude přihlédnuto v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.
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Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody (dále jen
„ČIŽP
–
ochrana
přírody“)
ve
stanovisku
ze
dne
28.01.2013
(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1300756.001/13/KDR) uvádí následující připomínku: ČIŽP – ochrana
přírody upozorňuje na ust. § 7, resp. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se ochrany dřevin mimo les. Tyto dřeviny jsou
chráněny před poškozováním a ničením a jejich kácení je možné pouze s povolením orgánu
ochrany přírody, není-li zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, stanoveno jinak. Ochrana dřevin ponechaných na staveništi je řešena
ČSN 839061.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:
Uvedená připomínka vychází z platných právních předpisů. ČIŽP - ochrana přírody
nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona, a to i s ohledem na umístění záměru
ve stávajícím průmyslovém areálu, kde nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany lesa (dále jen
„ČIŽP
–
ochrana
lesa“)
ve
stanovisku
ze
dne
28.01.2013
(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1300756.001/13/KDR) konstatuje, že záměrem nebudou dotčeny pozemky
určené k plnění funkce ani ochranné pásmo lesa. ČIŽP – ochrana lesa nemá k předloženému
oznámení záměru žádné připomínky.
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „KVS
KHK“) ve svém vyjádření ze dne 29.01.2013 (č.j.: SVS/2013/006775-H) uvádí následující
připomínku: dle textu oznámení budou odpady vznikající při provozu likvidovány v souladu
se zákonem o odpadech. Vstupními surovinami do procesu jsou vedlejší živočišné produkty,
z nichž vznikají živočišné odpady, jejich likvidace nespadá pod působnost zákona
o odpadech, ale pod nařízení EP a R (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší
produkty živočišného původu. KVS KHK ve svém vyjádření požaduje úpravu kapitoly
B.III.3, tak aby bylo zřejmé, které odpady jsou zařazeny mezi vedlejší živočišné produkty
a nakládání s nimi.
Krajský úřad k vyjádření KVS KHK uvádí následující:
Zpracovatel oznámení podle přílohy č. 3 zákona EIA Ing. Alexandr Mertl v kapitole B.II.3
Surovinové a energetické zdroje uvedl, že vstupní surovinou do procesu budou vedlejší
živočišné produkty III. kategorie. Zařazení vychází z nařízení EP a R (ES) č. 1069/2009
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které
nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších
produktech živočišného původu), (dále jen „nařízení“). Záměrem je navýšení kapacity příjmu,
třídění či opracování hovězích kůží. Při zpracování vznikají následující vedlejší živočišné
produkty: odpad živočišných tkání (mázdra, ořez z kůží) a zvířecí trus, moč, a hnůj, které jsou
v oznámení zařazeny jako odpady dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů). Nakládání s těmito odpady by mělo být dle oznámení řešeno v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Zařazení a následné nakládání s vedlejšími živočišnými produkty musí být v souladu
s příslušným nařízením. V oznámení jsou vedlejší živočišné produkty vzniklé zpracováním
hovězích kůží chybně zařazeny mezi produkci odpadů z provozu záměru podle katalogu
odpadů.
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Jedná o rozšíření stávajícího provozu ve stejném průmyslovém areálu, kde oznamovatel tuto
činnost již provozuje.
Upřesnění vznikajících vedlejších živočišných produktů při zpracovávání hovězích kůží včetně
nakládání s nimi dle příslušných právních předpisů bude řešeno v navazujících správních
řízeních podle zvláštních právních předpisů.
K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto
v navazujících 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.
Příslušný úřad k tomuto dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru
především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného
stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních
úřadů a dotčeného územně samosprávného celku.
Příslušný úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví
kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé
straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,
tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších
směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu.
I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU
Rozsah záměru – záměrem je výstavba nové haly na zpracování kůží ve stávajícím
průmyslovém areálu, včetně vybudování zpevněných ploch a parkovacích stání pro nákladní
auta s návěsy. S realizací nové haly dojde ke zvýšení intenzity výroby, intenzifikaci
produktivity práce, navýšení kapacity opracování hovězích kůží a následného prosolení
surových kůží. Nová hala bude postavena na pozemcích, které jsou v současné době
využívány jako manipulační plochy.
Kumulace s ostatními záměry – v areálu společnosti Prime Hide, spol. s r.o. se nachází
stávající výrobní hala se sociálním zařízením, administrativní budovou a souvisejícími
provozy. Stávající prostory znemožňují modernizaci a kapacitně jsou na hranici využitelnosti.
V průmyslové zóně se nachází i další skladové a výrobní areály. Kumulace vlivů s jinými
záměry nastává zejména v oblasti dopravy, tj. na příjezdových komunikacích
do průmyslového areálu. Vzhledem ke stávající intenzitě dopravy na příjezdové komunikaci
nedojde k významnému navýšení. K vyhodnocení vlivu dopravy na kvalitu ovzduší byla
zpracována rozptylová studie, která je přílohou oznámení.
Využití přírodních zdrojů – v širším dotčeném území se nenachází evidovaná ložiska
nerostných surovin, chráněných ložiskových území ani dobývací prostory. Se záměrem nejsou
spojeny žádné významné nároky na stavební materiály ani přírodní zdroje. Stavbou nevznikají
nároky na kamenivo, zeminy, štěrkopísky ani jiné přírodní zdroje, které by musely být
zajišťovány těžbou. Technické řešení objektu ani technologie neklade žádné nároky
na přírodní zdroje, pouze běžné na stavební materiály a potřebné technologické vybavení
na zpracování kůží.
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Produkce odpadu – s výstavbou i provozem je spojena určitá produkce odpadů. Při výstavbě
vzniknou běžné odpady související se stavební činností. Nakládání s těmito odpady zajišťuje
dodavatel stavby v souladu s platnou legislativou. Nakládání s odpady vznikajícími
při vlastním provozu zajistí provozovatel v souladu se zákonem odpadem. Se vznikajícími
vedlejšími živočišnými produkty bude nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy.
Znečišťování a rušivé vlivy - jedná se výstavbu nové výrobní haly, která umožní zvýšení
intenzity výroby, intenzifikaci produktivity práce, navýšení kapacity opracování hovězích
kůží a jejich následné prosolení. Po dobu výstavby bude nejbližší dotčené území dočasně
omezeno zvýšenou hladinou hluku, popř. vibrací z pohybu stavební mechanizace
a dopravních prostředků. V oznámení záměru je hodnocen charakter a rozsah vlivů záměru
na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, geologické
podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk
apod.) budou celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování
životního prostředí. Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr
neprodukuje ve významné míře žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly
samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných
hygienických limitů.
Rizika havárií – záměr nespadá pod působnost zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně
a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Výstavba ani provoz záměr
nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Riziko
havárií nepřevýší běžné riziko.
II. LOKALIZACE ZÁMĚRU
Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy s ohledem na:
Dosavadní využívání území - pozemky určené pro výstavbu nové haly jsou v katastru
nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, s využitím jako jiná nebo manipulační plocha. Záměr
je navržen v uzavřeném výrobním areálu. Dle vyjádření Městského úřadu Trutnov, Odbor
rozvoje města a územního plánování, ze dne 30.11.2012 (č.j.: 2012/895/R/No) jsou pozemky
dotčené záměrem, dle Územního plánu města Trutnov určeny jako „Plochy výroby
a skladování – lehký průmysl (VL)“.
Relativní četnost, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů - v zájmovém území,
tj. ve stávajícím průmyslovém areálu se nenachází žádné přírodní zdroje. Realizace záměru
nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového
prostředí nedojde.
Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:
a) územní systém ekologické stability krajiny - v širším dotčeném území se nachází prvky
územního systému ekologické stability, a to regionální biocentrum Čížkovy kameny
a regionální biokoridor RH 724/1. Plocha zamýšlené stavby není v přímé kolizi ani
přímo nesousedí s pozemky, které jsou součástí územního systému ekologické stability
krajiny.
b) zvláště chráněná území, soustava NATURA 2000 - záměrem nejsou dotčena
velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území ani území soustavy NATURA
2000. Vliv záměru na území soustavy NATURA 2000 vyloučil krajský úřad
stanoviskem ze dne 10.12.2012 (č.j.: 20114/ZP/2012-Nj).
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c) území přírodních parků a rezervací - v zájmovém území se nenachází žádný přírodní
park ani rezervace.
d) významné krajinné prvky - les, jako významné prvky se nachází cca 500 m východně
a západně o místa stavby. Řeka Úpa se nachází cca 50 m východně od stavby. Les ani
vodní tok nebudou záměrem dotčeny.
e) území historického, kulturního nebo archeologického významu - v místě záměru
se nenachází žádná národní kulturní památka, památková rezervace nebo památková
zóna ani jiné historické objekty. Plocha výstavby se nachází v území
s archeologickými nálezy.
f) území hustě zalidněná – stavba se nachází v uzavřeném výrobním areálu společnosti
oznamovatel v průmyslové zóně na okraji města Trutnov u silnice I/14 (TrutnovNáchod), mimo zastavěné území města.
g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) - v dotčeném
území nejsou evidována poddolovaná území, sesuvné jevy či svahové pohyby,
ani stará důlní díla. Nebyly zde zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv
na realizaci záměru, tj. staré zátěže, skládky nebezpečných odpadů.
III. CHARAKTERISTIKÉ ZNAKY MOŽNÉHO DOPADU
Potenciálně významné vlivy záměru musí zváženy ve vztahu ke kritériím vyjmenovaných
v bodech 1. a 2.:
V oznámení je vyhodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší,
na zdroje a kvalitu vody, hydrologické a hydrogeologické poměry, půdu a horninové
prostředí, faunu, floru a ekosystémy a další parametry životního prostředí.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek
lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, výjimečně jako nízké až středně významné.
Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) nepovedou
k významnému znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje
ve významné míře žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samostatně
nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování hygienických limitů.
Provoz nové výrobní haly včetně stávajícího provozu výrobního areálu nebude
příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby. Záměr představuje specifický zdroj
znečišťování ovzduší.
Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Záměr neleží v chráněné
oblasti přirozené akumulaci vod ani v ochranném pásmu vodního zdroje. Vlivy na kvalitu
povrchových i podzemních vod lze hodnotit jako nízké.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. Realizace záměru nebude
mít významný negativní vliv na živočichy ani rostliny, záměr bude umístěn do stávajícího
průmyslového areálu.
Vlivy na kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány.
Realizace záměru nového výrobního areálu nebude mít významný negativní vliv na živočichy
ani rostliny. Záměr je situován v uzavřeném průmyslovém areálu, a plochách již částečně
zastavěných a využívaných, tedy do prostoru zcela antropogenně pozměněného. Podle
výsledků místního šetření a dostupných podkladů se na místě záměru a jeho okolí nevyskytují
biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability
ani s významnými krajinnými prvky. Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými
územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
Vliv na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako velmi nízký až zanedbatelný, rozsahem
lokální.
10

Realizace záměru nevede k významnému zvýšení intenzity dopravy na komunikační síti.
Potenciální nárůst těžké dopravy na silnici I/360 oproti současnému zatížení je na úrovni cca 4
% a cca 0,5 % celkové dopravy. Jde o málo významné zatížení, které je v relaci s přirozenými
změnami resp. růstem dopravy.
Možné vlivy záměru nepřesáhnou hranice České republiky.
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci možných negativních vlivů
na životní prostředí, jež byla navržena v oznámení, budou zapracovány do dokumentací
pro navazující správní řízení.
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 „Hala pro zpracování kůží, Prime Hide, spol. s r.o.“, 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)
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Rozdělovník k č.j.: 700/ZP/2013 - Tm
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
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 Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
4) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Jana
Černého 370, 503 41 Hradec Králové
Oznamovatel:
Prime Hide, spol. s r.o., Kladská 539, 541 03 Trutnov – Poříčí 3
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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