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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“) – zahájení zjišťovacího
řízení záměru „Hala pro zpracování kůží, Prime Hide, spol. s r.o.“ zařazeného v kategorii II,
bod 5.5 přílohy č. 1 zákona
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, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu,
záměru „Hala pro zpracování kůží, Prime Hide, spol. s r.o.“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám,
že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Trutnov a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu
§ 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do
oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může
zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na
úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4
zákona nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění
příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším
možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 odst. 6
zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. Ve vyjádření
uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti
vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
kladen zvýšený důraz.
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– spokojený občan.

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má možnost
zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační
agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia). Informace o zahájení zjišťovacího řízení je také 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. 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, p. Tomášková, tel. 495 817 426.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměrem je výstavba nové haly ve stávajícím průmyslovém areálu f. Prime Hide spol. s r.o.
v průmyslové zóně na okraji města Trutnov.
Název záměru: Hala pro zpracování kůží, Prime Hide, spol. s r.o.
Oznamovatel: Prime Hide, spol. s r.o., Kladská 539, 541 03 Trutnov – Poříčí 3
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II, bod 5.5 (Koželužny s kapacitou zpracované vstupní
suroviny nad 10 000 t/rok.). Příslušným úřadem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Základní kapacitní údaje 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)

Stavba je navržena v uzavřeném výrobním areálu f. Prime Hide. Areál se nachází na okraji města
Trutnov, v průmyslové zóně spolu s dalšími podnikatelskými subjekty, mimo obytnou zástavbu.
Areál je umístěn u silnice I/14 (Trutnov – Náchod), jižně od zastavěného území města Trutnov,
katastrální území Poříčí u Trutnova, na pozemcích p.č. 867/22; 867/38.
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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.
Dotčené stavební pozemky leží ve stávajícím areálu. Stavba je plně v souladu s plánovací
dokumentací. Plocha pro plánovanou stavbu má funkční využití jako „Plochy výroby a skladování –
lehký průmysl (VL)“.
Účelem stavby je zvýšení intenzity výroby, intenzifikace produktivity práce, navýšení kapacity
opracování hovězích kůží a následného prosolení surových kůží oproti současnému objemu
ve stávajících objektech.
V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci
záměru v navržené podobě) a varianta nulová (bez realizace záměru).
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B). Vlastní záměr je řešen
jednovariantně. Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace
posuzovaného záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, hluk,
doprava, ochrana vod, krajinný ráz) se stavem bez záměru.
Proces je řízen operačním systémem dodavatele technologie dopravních cest kůží.
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. V případě požadavku zákazníka na prodej nemízdřených
solených kůží se kůže nemízdří.
Příjem se uskuteční 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
nebo chemické či jiné látky.
Mízdření - k mízdření se použije mízdřička, 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. 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.
Solení kůží je realizováno na strojním automatu do figur na paletách.
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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.
Odtud je realizována expedice dle objednávky zákazníka.
Čistění použité soli je realizováno na strojním čistícím filtru soli pro zpětné použití soli.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie oznámení

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 (bez oznámení)
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 (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení)
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
(bez oznámení)
3) Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01 Trutnov (bez oznámení)
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