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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 „Nová hala ve výrobní zóně Rudník“ zařazeného 

v kategorii II, bod 10.6 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 „Nová hala ve výrobní zóně Rudník“ podle § 6 odst. 6 

zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 

zákona. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Rudník 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. 

 

Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Vrchlabí a Městský úřad Hostinné, žádáme 

neprodleně o zveřejnění zahájení 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. 
 

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. 
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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. 

 

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 (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). 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. 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, Ing. Poláková, tel. 495 817 183. 

 

 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

(dle údajů uvedených v oznámení) 

 

 

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.  

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. Zeleň zaujme 13 % plochy 

areálu (0,2 ha)  

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.  

Záměr je situován do výrobní zóny obce. V rámci této zóny probíhá na sousedních pozemcích 

rekonstrukce výrobní haly společnosti 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.  

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. 
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Oznamovatelem je společnost Czech Industrial Development s.r.o., 150 04 Praha 5 – 

Smíchov. 

Záměr je situován v obci Rudník, k.ú. Rudník, na pozemcích 595/1, 595/4, 595/8, 796, 797, 

970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

 

 

Příloha: kopie oznámení a kopie akustické studie 

 

Rozdělovník: 1093/ZP/2013 - Po   

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

Králové – zde (bez přílohy) 

2) Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník 

 

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 (bez přílohy) 

 

Na vědomí: 

1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez přílohy) 

2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

(bez přílohy) 

3) Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01  Trutnov-Vnitřní Město  

     (bez přílohy) 

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

    (bez oznámení) 
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