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Předání závěru a závěr zjišťovacího řízení k záměru „Nová hala ve výrobní zóně 

Rudník“ 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 „Nová hala ve výrobní zóně 

Rudník“ 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. obec Rudník 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. 

Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Vrchlabí a Městský úřad Hostinné, 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, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.  
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„Nová hala ve výrobní zóně Rudník“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název:  
Nová hala ve výrobní zóně Rudník 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  
Plocha areálu haly činí cca 1,52 ha. Plocha zastavěná hlavními objekty bude 0,6 ha, plocha 

komunikací, parkovišť a manipulační plochy souhrnně cca 0,7 ha.  

 

Charakter záměru:  

Předmětem záměru je výstavba haly ve výrobní zóně v Rudníku, která bude využita převážně 

pro skladování, případně lehkou výrobu. Plocha pro výstavbu je tvořena pozemky typu 

brownfield. V rámci záměru je uvažováno s vytvořením až 100 pracovních míst, z toho 

přibližně 20 % v administrativních a podpůrných provozech. Provoz může být až třísměnný. 

Naskladňování a vyskladňování skladových prostor bude probíhat ze severovýchodní stěny 

haly.  Administrativní přístavba se nachází při jihovýchodní straně objektu.  

   
Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Rudník 

Katastrální území: Rudník 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Etapizace předpokládá jednorázovou stavební činnost s jednotnou kolaudací a zprovozněním 

v roce 2014. Předpokládané termíny zahájení a ukončení výstavby dohodne investor 

s realizační firmou. Harmonogramy a popis jednotlivých prací v rámci výstavby haly budou 

stanoveny dodavatelskou firmou. Předpokládané termíny zahájení a ukončení výstavby jsou 

závislé na povolovacím procesu. 

 

Oznamovatel:  
Czech Industrial Development s.r.o., K Vodojemu 2430/8, 150 04 Praha 5 – Smíchov 

 

Závěr: 

 

Záměr „Nová hala ve výrobní zóně Rudník“ naplňuje bod 10.6 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 
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správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Nová hala 

ve výrobní zóně Rudník“ nebude posuzován podle zákona. 

 

Odůvodnění:  
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územních samosprávných celků, 

ze strany dotčených správních úřadů ani ze strany veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti 

předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.  

  

Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili: 

 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

   ze dne 05.02.2013, č.j.: 1093/ZP/2013 – Po, ev.č.: 12589/2013/KHK, 

- Královéhradecký kraj, ze dne 30.01.2013, č.j.: 1521/KH/2013,  

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,   

  ze dne 01.02.2013, č.j.: S-KHSHK 01984/2013/2/HOK.HK/Hr, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 06.02.2013, 

  č.j.: ČIŽP/45/IPP/1301194.001/13/KDR, 

- Městský úřad Hostinné, stavební odbor, ze dne 05.02.2013, č.j.: 692/2013/SÚ/Gr. 

 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém 

vyjádření ze dne 05.02.2013, č.j.: 1093/ZP/2013 – Po, ev.č.: 12589/2013/KHK nemá 

z hlediska orgánu ochrany ovzduší, orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, 

ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany vod 

k předloženému oznámení záměru připomínky. Krajský úřad, odbor životního prostředí 

a zemědělství nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona. 

 

 

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 30.01.2013, č.j.: 1521/KH/2013 nemá 

k oznámení záměru připomínky. 

 

 

Městský úřad Hostinné, stavební odbor, ze dne 05.02.2013, č.j.: 692/2013/SÚ/Gr, nemá 

připomínky k záměru. 

 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany 

ovzduší, ve svém vyjádření ze dne 06.02.2013, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1301194.001/13/KDR 

upozorňuje na povinnosti vyplývající z platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší.  

 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany 

vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“), ve svém vyjádření ze dne 06.02.2013, 

č.j.: ČIŽP/45/IPP/1301194.001/13/KDR uvádí, že z hlediska ochrany vod je realizace záměru,  

možná při splnění podmínek, jež jsou součástí opatření navržených z hlediska ochrany vod 

k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí uvedených v předloženém 

oznámení. Dále musí být splněny veškeré podmínky k ochraně vod, které budou stanoveny 

v následujících stupních projektové dokumentace a správních řízení. Dále ČIŽP – ochrana vod 

upozorňuje, že pro návazná správní řízení musí být lokalita prozkoumána z hlediska existence 

ekologických zátěží z důvodu, že se jedná o území, kde v minulosti probíhala průmyslová 

výroba.  
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Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod  uvádí následující:  

ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení 

a požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

ale do  navazujících správních řízení. K tomuto bude přihlédnuto v navazujících správních 

řízeních podle zvláštních právních předpisů.  

 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení 

odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP – odpady“), ve svém stanovisku ze dne 06.02.2013, 

č.j.: ČIŽP/45/IPP/1301194.001/13/KDR upozorňuje na povinnosti vyplývající z platné 

legislativy v oblasti odpadového hospodářství a požaduje v dalších stupních projektové 

dokumentace blíže upřesnit druhy a množství vznikajících odpadů, způsoby nakládání 

s těmito odpady, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem o odpadech 

a prováděcími právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpady uvádí následující:  

ČIŽP – odpady nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení 

a požadavky 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.  
 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany 

přírody (dále jen „ČIŽP – ochrana přírody“), ve svém stanovisku ze dne 06.02.2013, 

č.j.: ČIŽP/45/IPP/1301194.001/13/KDR doporučuje, aby před zahájením realizace záměru byl 

proveden biologický průzkum dané lokality, aby byl vyloučen případný střet se zájmy 

ochrany přírody (např. zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů). 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:  

- Z obdržených vyjádření dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny k předloženému 

oznámení záměru nevyvstal požadavek na zpracování biologického hodnocení dle § 67 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o ochraně přírody a krajiny“).   

- V oznámení záměru, které zpracovala autorizovaná osoba ve smyslu ustanovení § 19 zákona 

Mgr. Jiří Bělohlávek – držitel autorizace ke zpracování dokumentací a posudků podle zákona, 

číslo osvědčení 13817/2474/OIP/03, prodloužení autorizace č.j.: 26454/ENV/08, je uvedeno, 

že předmětný záměr je navržen na plochách výrobní zóny. Dotčené pozemky nejsou 

zemědělskou ani lesní půdou. Druhem se jedná o pozemky ostatní nebo o pozemky staveb. 

Lokalita pro výstavbu hal nemá charakter přírodního ani přírodě blízkého biotopu. V lokalitě 

byl proveden botanický průzkum dne 05.09.2012. Ve zkoumaném území byla zjištěna 

přítomnost 87 druhů vyšších rostlin. Převažuje zde synantropní vegetace s holými plochami 

bez vegetace (budovy, deponie pro stavební sutě). Přítomny jsou také skupiny náletových 

dřevin. 

- Krajský úřad ve svém vyjádření k záměru ze dne 05.02.2013, č.j.: 1093/ZP/2013 – Po, ev.č.: 

12589/2013/KHK z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny uvádí, cit.: „Ve smyslu 

působnosti vymezené ust. § 77a odst. 3 a násl. zákona o ochraně přírody a krajiny nemá 

krajský úřad námitky k předloženému oznámení záměru. Záměr svým umístěním 

a charakterem negativně neovlivní stávající zvláště chráněná území, územní systém ekologické 

stability regionální úrovně, významné biotopy zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin 

a území soustavy NATURA 2000 ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny (evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti).“ 
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ČIŽP – ochrana přírody nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. 

Doporučení a požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

ale do  navazujících správních řízení. K tomuto bude přihlédnuto v navazujících správních 

řízeních podle zvláštních právních předpisů.  

 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany 

lesa, ve svém vyjádření ze dne 06.02.2013, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1301194.001/13/KDR 

upozorňuje na povinnosti vyplývající z platné legislativy v oblasti ochrany lesa.  

 
 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém 

vyjádření ze dne 01.02.2013, č.j.: S-KHSHK 01984/2013/2/HOK.HK/Hr souhlasí se záměrem 

za předpokladu, že před uvedením stavby do trvalého provozu bude provedeno kontrolní 

měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku a dopravy související se záměrem v noční době 

v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 271, č.p. 355 a č.p. 362 v k.ú. 

Rudník akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky. 

 

Krajský úřad k vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem 

v Hradci Králové uvádí následující:  

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém 

vyjádření ze dne 01.02.2013, č.j.… S-KHSHK 01984/2013/2/HOK.HK/Hr nepožaduje, 

aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavek na provedení kontrolního měření 

hluku není směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostřední, ale do navazujících 

správních řízení. 

 
 

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 příslušných 

stavebních úřadů z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních 

úřadů a dotčených územních samosprávných celků a na základě oznámení záměru.  

 

Příslušný úřad použil 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. Charakteristické znaky záměru 

Parametry záměru byly zváženy zejména s ohledem na:  

 

1) Rozsah záměru – záměr je v souladu s územním plánem obce Rudník. Řešené území je 

platným územním plánem vymezeno jako plocha „průmyslová výroba, sklady a technické 

vybavení“. Záměr je situován do výrobní zóny obce.  

 

2) Kumulace s ostatními záměry – záměr je situován v zastavitelném území obce ve výrobní 

(průmyslové) zóně určené pro průmyslovou výrobu, sklady a technické vybavení. V rámci 

této zóny probíhá na sousedních pozemcích rekonstrukce výrobní haly MZ Liberec a.s. 

(produkty systému rozvodů medicinálních plynů, zahrnujícím stanice, rozvody, zdrojové 

napájecí jednotky a jejich přídavné prvky). Dále jsou ve výrobní zóně plochy po demolici 

objektů (objekt Bělidla). V areálu byla v minulosti výroba společnosti Texlen.  
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3) Využití přírodních zdrojů – stavební hmoty budou připravovány mimo staveniště. Roční 

spotřeba zemního plynu pro vytápění a větrání cca 110 000 m
3
/rok. Energie a voda potřebná 

pro realizaci stavby bude zajištěna z místních rozvodných sítí po dohodě s jednotlivými 

správci sítí a investorem stavby. Jednotlivé odběry budou na náklady dodavatele stavby.  

 

4) Produkce odpadu – při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu 

obdobných areálů. Přesný výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby, a vyčíslení 

množství bude provedeno v následujících stupních projektové přípravy. Povinností původce 

odpadu je nakládat s odpady dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství.  

 

5) Znečišťování a rušivé vlivy – liniovými zdroji znečišťujících látek budou komunikace 

pro dopravu. Plošným zdrojem bude vlastní plocha staveniště: emise ze spalování nafty 

v mechanismech, emise ze spalování nafty při pohybu nákladních vozidel na staveništi 

a emise z volnoběhu při nakládce/vykládce, resuspendovaný prach vznikající pohybem 

vozidel na staveništi a z deponií sutí, stavebních materiálů. Záměr nebude zdrojem 

průmyslových odpadních vod. Znečištění odpadních vod charakteru městských odpadních vod 

je dáno jejich původem. S ohledem na charakter území v současnosti srážkové vody volně 

odtékají do vodoteče. Odtok srážkových vod nebude významně navýšen. Srážkové vody 

budou svedeny dešťovou kanalizací přes odlučovač lehkých kapalin do přilehlé vodoteče – 

potoka Čistá. Případné požadavky na retenci dešťových vod a řízené vypouštění budou 

zapracovány v dalším stupni projektové dokumentace. Zdrojem vibrací při provádění 

stavebních prací bude hutnění pláně a podkladových vrstev nových komunikací pomocí válce. 

Na stavbě může být použit např. tahačový válec CAT CP 663E (17 t). Jedná se o vibrační 

válec s amplitudou 1,8/0,9 mm a frekvencí 23,3 – 30,0 Hz. Problematika hlukové zátěže je 

doložena jako samostatná příloha oznámení záměru.  

 

6) Riziko nehod s ohledem zejména na používané látky nebo technologie – možnosti vzniku 

havárií jsou omezeny na minimum při respektování platných předpisů a dodržování 

technologické kázně. 

 

2. Lokalizace záměru 

Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, byly zváženy s ohledem na: 

 

1) stávající způsob využívání území – výše uvedený záměr je v souladu s platným územním 

plánem obce Rudník. Toto dokládá vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 

z hlediska územně plánovací dokumentace, tj. vyjádření Obecního úřadu Rudník, obvodní 

stavební úřad pro obce Rudník a Černý důl, ze dne 04.12.2012, č.j.: 2661/12/OÚ. 

 

2) relativní četnost, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů – záměr není spojen 

se zábory zemědělské nebo lesní půdy. Část areálu zasahuje do ochranného pásma lesa. Záměr 

bude využívat k vytápění zemní plyn.  

 

3) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:  

 

a) územní systém ekologické stability krajiny – lokalita nezasahuje do žádného z prvků 

územního systému ekologické stability.   

 

b) zvláště chráněná území, území přírodních parků a rezervací, významné krajinné prvky, 

soustava NATURA 2000 – zájmové území leží mimo zvláště chráněná území a území 

přírodních parků. V areálu nové haly nejsou přítomny významné krajinné prvky. 

Výrobní zóna je v kontaktu s vodním tokem a lesním porostem. Vliv záměru na území 

soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) vyloučil 
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krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny stanoviskem ze dne 19.12.2012, č.j.: 

19552/ZP/2012-Kp.  

 

c) území historického, kulturního nebo archeologického významu – výstavba bude 

realizována mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu. 

 

d) území hustě zalidněné – výrobní areál Rudník je přístupný dvěma vjezdy ze silnice 

II/325. Areál je ze severní strany ohraničen potokem Čistá, z východu silnicí II/325, 

z jihu lesním komplexem, na západě hraničí s plochami rekreace a bydlení. Areál nové 

výrobní haly je v rámci celého výrobního areálu situován v jeho středu, přičemž jak 

ve východním, tak v západním směru není v kontaktu s obytnou zástavbou, ale je 

obklopen navazujícími výrobními plochami vymezenými územním plánem. Nejbližší 

obytná zástavba ve vztahu k areálu nové haly se nachází severně ve vzdálenosti cca 50 

– 70 m (měřeno od okraje zpevněných ploch). Jedná se o čtyři rodinné domy oddělené 

od areálu tokem Čistá. Dále severněji za místní komunikací (k místní části Terezín) 

se nachází dva bytové domy. Další obytné objekty – dva bytové domy - leží za silnicí 

II/325 při východním okraji výrobní zóny. 

 

e) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) – v oznámení 

záměru nebyly identifikovány extrémní poměry, které by mohly mít vliv 

na proveditelnost navrhované stavby. 

 

3. Charakteristické znaky možného dopadu 

Potenciálně významné vlivy záměru byly zváženy ve vztahu ke kritériím vyjmenovaných 

v bodech 1. a 2., zejména s ohledem na:  

 

1) rozsah vlivů (zasažené území a populaci) – posuzovaný záměr je v daném území 

předkládaným oznámení posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru 

záměru se jedná o záměr, který je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

2) povahu vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic - vlivy nepřesahují hranice 

České republiky. 

 

3) velikost a složitost vlivů – nejvýznamnější vlivy záměru z hlediska velikosti a významnosti 

jsou především v oblasti vlivů na akustickou situaci a kvalitu ovzduší. Tyto vlivy byly 

v oznámení záměru vyhodnoceny jako akceptovatelné. Uvedené aspekty jsou vyhodnoceny 

v příslušných kapitolách oznámení záměru. Problematika hlukové zátěže je doložena jako 

samostatná příloha oznámení záměru v Akustické studii pro záměr „Nová hala ve výrobní 

zóně Rudník“, kterou vypracoval Ing. Jiří Hejna v prosinci 2012, zakázkové číslo 777/2012.  

 

4) pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů – se záměrem nejsou spojeny 

významné negativní vlivy na veřejné zdraví. Změny způsobené vyvolanou dopravou 

nepřesahují úroveň postižitelnou lidským sluchem. Hluk (tj. zvuky přesahující povolený limit 

a obtěžující obyvatele) z provozu vzduchotechniky, parkovišť a dalších zdrojů hluku uvnitř 

areálu k nejbližší obytné zástavbě nebude přesahovat hygienických limitů.  Změny v kvalitě 

ovzduší jsou jen nepatrné, přičemž nadále se předpokládá zařazení území mezi území 

s dobrou kvalitou ovzduší.  Se záměrem nejsou spojeny významné negativní vlivy 

na podzemní nebo povrchové vody. Vlivem záměru nedojde ke změně kvality povrchových 

vod. Srážkové vody z areálu budou vypouštěny do potoka Čistá. Maximální vypouštěné 

množství bude stanoveno na základě požadavků správce vodního toku.  

Záměr není spojen se zábory zemědělské nebo lesní půdy. Část areálu zasahuje do ochranného 

pásma lesa. Záměr bude využívat k vytápění zemní plyn. Záměr bude místem spotřeby vody. 
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V obojím případě v množství, které nezpůsobí nadměrné čerpání zdrojů (v množství, které je 

pro hygienické účely obvyklé, nepřesahující spotřeby normové).  

Vlivy na živočichy a rostliny jsou omezeny na zájmové území výstavby areálu. Jedná 

se o dříve využívané zanedbané území. Dotčeny budou běžné druhy rostlin a živočichů.  

Záměr není spojen s negativními vlivy na krajinný ráz. Nová hala se v krajině nijak vizuálně 

neuplatní. K minimalizaci vlivů byla navržena zmírňující opatření, která je při realizaci 

záměru třeba respektovat. Realizací těchto opatření bude minimalizován negativní vliv stavby 

na životní prostředí. 
 

Byly posouzeny a identifikovány předpokládané vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví 

v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci 

nebo zmírnění nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  

 

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy 

podle zvláštních předpisů. 

 

Na základě zhodnocení obsahu oznámení, na základě ve lhůtě zaslaných vyjádření 

k předmětnému oznámení záměru, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru 

a především po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu ke kritériím uvedených v příloze č. 2 

zákona, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr, nebude dále posuzován podle 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 „Nová hala ve výrobní zóně Rudník“, 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: 1093/ZP/2013 - Po   

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové – zde  

2) Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník 
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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) Obecní úřad Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník  

4) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

5) Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné 

 

Oznamovatel: 

Czech Industrial Development s.r.o. v zastoupení Mg. Jiřího Bělohlávka, Bylany 66, 284 01 

Kutná Hora  

 

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  

3) Czech Industrial Development s.r.o., K Vodojemu 2430/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov 


