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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 „Dopravně recyklační areál Rychnovek“ zařazeného 

v kategorii II, bod 10.1  a bod 10.4 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 „Dopravně recyklační areál Rychnovek“ podle § 6 odst. 6 

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

zákona. 

  

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Rychnovek 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 Jaroměř, 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. 

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat 
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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) 

 

 

 

Oznamovatelem je společnost Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec 

Králové. 

Záměr se nachází obci Rychnovek, k.ú. Rychnovek, na pozemcích  p.č. 430, 431, 432, 433, 

434, 435, 436, 437, 448, 449, 450, 451, 452, 154/5, přístupová komunikace k záměru bude 

realizována na p.č. 154/7, 154/8, 154/9, 160/2, 386/12, 377/19, 442 a 398/3. 

 

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 

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 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). 

 

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

a pro 47 osobních vozidel.  

 

 

 

 

 

V zastoupení Ing. Tomáš Morávek 

 

 

Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

 

Příloha: kopie oznámení 

 

Rozdělovník: 7584/ZP/2013 - Po   

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

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

Králové (bez oznámení) 

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 (bez oznámení) 

 

Na vědomí: 

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

     na základě požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC) 

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

    (bez oznámení) 

3) Regionální muzeum v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod (bez oznámení) 

 

        

 

 
 

 

 

 


