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Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Dopravně recyklační areál Rychnovek“ 

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 „Dopravně recyklační areál 

Rychnovek“ 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 Rychnovek 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. 

Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Jaroměř, 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 
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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.  

 

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„Dopravně recyklační areál Rychnovek“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

Identifikační údaje:  

 

Název:  
Dopravně recyklační areál Rychnovek 

 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  
Okamžité maximální a roční množství odpadů v zařízení  

 

Kategorie odpadu Zařízení Roční množství (t) Maximální okamžité 

množství (t) 

Nebezpečné 

odpady 

Třídící a lisovací linka 0 0 

Sklad NO 550 120 

Ostatní odpady Třídící a lisovací linka 7 000 300 

Sklad NO 250 100 

Zpětný odběr Třídící a lisovací linka 0 0 

Sklad NO 350 80 

 

 

Charakter záměru:  

Předmětem záměru je využívat bývalý vojenský areál na severozápadním okraji obce 

Rychnovek pro skladování nebezpečných a ostatních odpadů a úpravu ostatních odpadů. 

Původně areál sloužil jako sklad výstrojní techniky české armády, ale v současné době je bez 

využití. Investor zamýšlí modernizovat a rekonstruovat některé ze stávajících objektů areálu, 

opravit stávající zpevněné plochy, zřídit vnitropodnikovou čerpací stanici pohonných hmot 

(nafta) s nádrží o objemu cca 18-22 m
3
 a vybudovat parkoviště pro celkem 25 nákladních 

a 47 osobních vozidel, novou přístupovou komunikaci a novou vodovodní přípojku.  
 

Záměrem je rekonstruovat objekty na p. č. 431, 432, 433 a 436 v k.ú. Rychnovek tak, aby 

byly vhodné k následujícímu účelu:  

- objekt p. č. 431 – bude skladem nebezpečných odpadů (stavební objekt SO 03), 

- objekt p. č. 432 – bude sloužit k umístění třídící a lisovací linky (stavební objekt 

SO 02), zčásti bude využit jako administrativní budova (SO 01), 

- objekt p. č. 433 – bude zčásti využit jako hala dispečinku (stavební objekt SO 04). 
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Do areálu bude zřízen nový vjezd a vstup a to mezi stávajícími objekty na p. č. 435 a 449. 

Součástí modernizace areálu bude i vybudování nových parkovacích ploch, a to jak uvnitř 
nově oploceného areálu (objekt na p. č. 449 bude zbourán a na jeho místě bude vybudováno 

parkoviště pro 25 nákladních vozů – označen jako stavební objekt S0 05), tak vně nového 

oplocení (na parcele p. č. 154/5 – vedle objektů p. č. 435, 448 a 449 – parkovací místa pro 47 

osobních vozidel).  
 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Rychnovek 

Katastrální území: Rychnovek 

 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Předpokládaný termín zahájení stavby: září 2013 

Předpokládaný termín dokončení stavby: rok 2014 

 

 

Oznamovatel:  
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

 

 

 

Závěr: 

Záměr „Dopravně recyklační areál Rychnovek“ naplňuje bod 10.1 a 10.4 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 „Dopravně 

recyklační areál Rychnovek“ nebude posuzován podle zákona. 

 

 

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

a ze strany veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci 

vlastního záměru. Ze strany dotčených správních úřadů byly vzneseny připomínky 

k oznámení záměru od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec 

Králové a Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

které jsou uvedeny níže v textu. 

  

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

 

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

   ze dne 17.05.2013, č.j.: 7584/ZP/2013 – Po, ev.č.: 51652/2013/KHK, 

- Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, č.j.: 8304/KH/2013, ze dne 07.05.2013,  

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

  ze dne 13.05.2013, č.j.: S-KHSHK 9799/2013/2/HOK.HK/Hr, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 15.05.2013,  

  č.j.: ČIŽP/45/IPP/1306401.001/13/KDR, 
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- Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, č.j.: OŽP-2171-2/2013-Hř,Vn,Jn-V, ze dne 

22.05.2013.  

 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen 

„KHS“) ve svém vyjádření ze dne 13.05.2013, č.j.: S-KHSHK 9799/2013/2/HOK.HK/Hr, 

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

kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů a dopravy související se záměrem 

za standardního režimu provozu areálu v denní době v chráněném venkovním prostoru staveb 

obytných objektů č.p. 75, č.p. 76, č.p. 80 v k.ú. Rychnovek akreditovanou nebo autorizovanou 

laboratoří dle doporučené metodiky. 

Krajský úřad k vyjádření KHS uvádí následující:  

KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavek na provedení 

kontrolního měření hluku není směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

ale do navazujících správních řízení. 

 

 

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

vyjádření   ze dne 17.05.2013, č.j.: 7584/ZP/2013 – Po, ev.č.: 51652/2013/KHK nemá 

z hlediska orgánu ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního 

fondu a ochrany vod k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky. Krajský úřad 

z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství upozorňuje na platnou 

legislativu na úseku odpadového hospodářství.  

 

 

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření č.j.: 8304/KH/2013, ze dne 07.05.2013 nemá 

k oznámení záměru připomínky. Královéhradecký kraj nepožaduje, aby byl záměr dále 

posuzován podle zákona. 

 

 

Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, č.j.: OŽP-2171-2/2013-Hř,Vn,Jn-V, ze dne 

22.05.2013 nemá připomínky k předloženému oznámení a nepožaduje další posuzování 

podle zákona. 

 

 

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

vod a ochrany lesa ve svém stanovisku ze dne 15.05.2013, 

č.j.: ČIŽP/45/IPP/1306401.001/13/KDR nemá připomínky k předloženému oznámení.  

 

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

ovzduší (dále jen „ČIŽP – ovzduší“), ve svém stanovisku, ze dne 15.05.2013, 

č.j.: ČIŽP/45/IPP/1306401.001/13/KDR uvádí, že do zařízení bude přijímán nebezpečný 

odpad pod katalogovým číslem 160211 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, 

hydrochlorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC), tj. chladicí a klimatizační 

technika, příp. tepelná čerpadla a v tomto kontextu upozorňuje, že v oznámení nejsou blíže 

specifikovány technologie zpracování přijatých odpadů, a že především chybí popis 

technologie úpravy domácích chladicích zařízení (chladniček) s obsahem fluorovaných 

skleníkových plynů nebo regulovaných látek.  

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ovzduší uvádí následující: 

V oznámení podle přílohy č. 3 zákona, které zpracoval Ing. Radek Píša, osoba autorizovaná 

ke zpracování posudků a dokumentací podle zákona (osvědčení č.j.: 7270/856/OPVŽP/97, 

ze dne 24.09.1997, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j.: 113632/ENV/10, ze dne 
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28.01.2011), je v kapitole F. II. 1 uveden seznam přijímaných nebezpečných odpadů skladu 

odpadu Rychnovek [včetně odpadu s katalogovým číslem 160211 Vyřazená zařízení 

obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky 

(HFC)]. Tento druh odpadu nebude v areálu zpracováván ani upravován. Odpady uvedené 

ve výše uvedeném  seznamu budou v areálu recyklačního střediska pouze soustřeďovány 

a následně předávány oprávněným osobám.  

ČIŽP – ovzduší nepožaduje další posuzování záměru podle zákona. Krajský úřad s ohledem 

na charakter a rozsah záměru považuje oznámení záměru pro účely posuzování vlivů 

na životní prostředí podle zákona  za dostačující.  

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení 

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

15.05.2013, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1306401.001/13/KDR doporučuje, aby v další fázi ukončení 

přípravy záměru bylo řešeno nakládání s odpady i pro fázi případného ukončení provozu 

záměru, popř. důsledky jeho likvidace.  

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpady  uvádí následující:  

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

směřován 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 15.05.2013,  

č.j.: ČIŽP/45/IPP/1306401.001/13/KDR požaduje před zahájením realizace záměru provedení 

nového zoologického průzkumu zaměřeného především na výskyt zvláště chráněných 

živočichů v areálu a podle zjištěných výsledků pak následně respektování ustanovení 

§ 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:  

ČIŽP – ochrana přírody nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavek 

není směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících 

správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních 

právních předpisů.  

 

 

 

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda 

a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. 

 

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 krajský úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona. 

 

Krajský úřad k tomuto závěru 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 dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.  

 

Krajský 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, 
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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. 

 

Opatření pro eliminaci možných negativních vlivů na životní prostředí, jež byla navržena 

v oznámení, budou zapracována do dokumentací pro navazující správní řízení. 

 

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto 

v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

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 „Dopravně recyklační areál Rychnovek“, 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: 7584/ZP/2013 - Po   

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

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

Králové  

2) Obec Rychnovek, 552 25 Rychnovek 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 

    Králové 

2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Obecní úřad Rychnovek, 552 25 Rychnovek 

4) Městský úřad Jaroměř, náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř 

 

Oznamovatel: 

Marius Pedersen a.s., v zastoupení Ing. Radka Píši, Konečná 2770, 530 02 Pardubice  

 

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   


