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Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Výkupna odpadů, Hančlův Dvůr, Náchod 

– shromažďování autovraků v areálu“ 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 „Výkupna odpadů, Hančlův 

Dvůr, Náchod – shromažďování autovraků v areálu“ 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. město Náchod 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. 

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  

 

„Výkupna odpadů, Hančlův Dvůr, Náchod – shromažďování  

autovraků v areálu“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

Identifikační údaje:  

 

Název:  
Výkupna odpadů, Hančlův Dvůr, Náchod – shromažďování autovraků v areálu 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  
Kapacita využitých nebezpečných odpadů (autovraků) v zařízení - 600 t/rok. 

Okamžitá kapacita nebezpečných odpadů (autovraků) v zařízení - 10 autovraků. 

 

Charakter záměru:  

Předmětem záměru je rozšíření provozu stávající sběrny druhotných surovin o příjem 

autovraků. Autovraky budou do provozovny přejímány a následně umístěny do 3 skladů 

s betonovou podlahou. Soustřeďování autovraků bude probíhat ve vnitřních skladových 

prostorách (volných prostorách skladů budovy A a B). Tyto sklady jsou opatřeny betonovou 

podlahou. Pod každý ze soustřeďovaných autovraků bude umístěna záchytná vana, která bude 

zabezpečovat záchyt škodlivin v případě jejich nekontrolovaného úniku. Nezbytnou součástí 

vybavení skladu tvoří také havarijní soupravy pro likvidaci případných havárií. Vážení 

autovraků bude prováděno na mostní váze do 40 t, která je umístěna u jižní stěny budovy A. 

Součástí stávajícího areálu je kancelář, vážní stanoviště a zázemí pro zaměstnance se 

sociálním zařízením. Realizace záměru nevyvolá stavební úpravy ani stávajících objektů ani 

vnitroareálových komunikací.  

 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Město: Náchod 

Katastrální území: Náchod 

 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Předpokládaný termín zahájení stavby: červen 2013 

Předpokládaný termín dokončení stavby: červen 2013 

 

 

Oznamovatel:  
WASTE – TO – ENERGY s.r.o., Družební 1517, 549 01 Nové Město nad Metují 

 

Závěr: 

Záměr „Výkupna odpadů, Hančlův Dvůr, Náchod – shromažďování autovraků v areálu“ 

naplňuje bod 10.1 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.  
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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 „Výkupna 

odpadů, Hančlův Dvůr, Náchod – shromažďování autovraků v areálu“ 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 Městského úřadu Náchod, které jsou uvedeny níže v textu. 

  

Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili: 

 

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

   ze dne 07.05.2013, č.j.: 7162/ZP/2013 – Po, ev.č.: 47520/2013/KHK, 

- Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, č.j.: 7431/KH/2013, ze dne 24.04.2013,  

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

  ze dne 02.05.2013, č.j.: S-KHSHK 8903/2013/2/HOK.HK/Hr, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 03.05.2013,  

  č.j.: ČIŽP/45/IPP/1305692.001/13/KDR, 

- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, č.j.: 5387/2013/ŽP/Čs/Sy/1, ze dne 

24.04.2013. 

 

 

 

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

„KHS“) ve svém vyjádření ze dne 02.05.2013, č.j.: S-KHSHK 8903/2013/2/HOK.HK/Hr, 

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

kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů v denní době v chráněném venkovním 

prostoru staveb obytných objektů č.p. 625 a č.p. 1022 v k.ú. Náchod 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 prostřední, 

ale do navazujících správních řízení. 

 

 

 

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

vyjádření   ze dne 07.05.2013, č.j.: 7162/ZP/2013 – Po, ev.č.: 47520/2013/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 zásadní připomínky. Krajský úřad, odbor životního 

prostředí a zemědělství nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona. 

 

 

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření č.j.: 7431/KH/2013, ze dne 24.04.2013nemá 

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

posuzován podle zákona. 
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Ve vyjádření Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí (dále jen "MÚ Náchod"), 

č.j.: 5387/2013/ŽP/Čs/Sy/1, ze dne 24.04.2013, je: 

 

1)      uvedeno, že rozsah záplavového území je stanoven chybně a v tomto kontextu MÚ 

Náchod nesouhlasí s umístěním záměru, 

2)      požadováno, aby krajský úřad uvedl v soulad návrh na změnu záplavového území 

se skutečnými současnými odtokovými poměry v daném území.  

  

Krajský úřad k vyjádření MÚ Náchod uvádí: 

ad 1) Krajský úřad v průběhu zjišťovacího řízení přezkoumal podklady poskytnuté 

oznamovatelem: 

-         Oznámení záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu. Nedílnou součástí 

oznámení záměru podle přílohy č. 3  k zákonu je vyjádření příslušného stavebního úřadu 

k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace. Ve sdělení Městského úřadu Náchod, 

odboru výstavby a územního plánování, č.j.: 4210/2013/VÝST/Čt, ze dne 28.03.20 13, k určení 

účelu využití stavební parcely číslo 850/1, 1851, 1852, 849 a pozemkové parcely číslo 1142/5, 

1142/6, 1142/7 v katastrálním území Náchod z hlediska územního plánu, je uvedeno, Cit.: 

"St.p.č. 850/1, 1851, 1852, 849 a p.p.č. 1142/5, 1142/6, 1142/7 dle KN v kat.území Náchod 

jsou dle platného územního plánu sídelního útvaru Náchod zahrnuty v návrhu území určeném 

jako území drobné výroby a služeb, které slouží převážně podnikatelům pro zařízení drobné 

výroby a služeb výrobního charakteru podstatně neobtěžující okolí. Umisťují se zde 

živnostenské provozy, výrobní služby, drobná výroba, opravárenské služby pro motoristy, 

hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot, garáže pro autobusy a nákladní auta, 

sklady. Výjimečně přípustné jsou zde byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení, stavby 

obchodní, administrativní, sportovní a zdravotní." 

-          Krajský úřad dále dohledal, že v územním plánu města Náchod je předmětný záměr 

umístěn mimo inundační území (pozn. záplavové území bylo vyhlášeno opatřením, které vydal 

Okresní úřad Náchod, referát životného prostředí,  č.j.: 387/02/ŽP-Ve-V2 ze dne 12.08.2002.). 

Krajský úřad ve svém hodnocení vychází ze stávajících schválených podkladů, které umožňují 

umístění záměru v daném místě. Krajský úřad současně nezpochybňuje nárok příslušného 

vodoprávního úřadu, kterým je Městský úřad Náchod, na nesouhlasné vyjádření s umístěním 

předloženého záměru v uvedeném areálu. V tomto kontextu je třeba zdůraznit, že proces 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí není rozhodovacím procesem ve smyslu zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ale jeho smyslem je získat podklad 

pro následná správní řízení. Bude věcí vodoprávního úřadu jakým způsobem rozhodne v dané 

věci (viz následná správní řízení, např. ustanovení § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).  

 

Ad 2) Informace z vyjádření MÚ Náchod týkající se požadavku doplnit a upravit návrh 

na změnu záplavového území byla předána krajskému úřadu, oddělení vodního hospodářství 

dne 03.05.2013.                                                                           

 

 

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

ovzduší (dále jen „ČIŽP – odpady“), ve svém stanovisku, ze dne 03.05.2013, 

č.j.: ČIŽP/45/IPP/1305692.001/13/KDR uvádí, že je v následných správních řízení nutno 

vypustit uvažovaný příjem odpadu kategorie ostatní katalogové číslo 16 01 06 „Autovraky 

zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí.“ 

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

předpisů.  

 

 

 

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

ovzduší, ochrany přírody, ochrany vod a ochrany lesa ve svém stanovisku ze dne 03.05.2013, 

č.j.: ČIŽP/45/IPP/1305692.001/13/KDR nemá připomínky k předloženému oznámení.  

 

  

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

 

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 „Výkupna odpadů, Hančlův Dvůr, Náchod – shromažďování autovraků v areálu“, 

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: 7162/ZP/2013 - Po   

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

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

Králové  

2) Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 54761 Náchod 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Českoskalická 254, 547 01 Náchod 

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

3) Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 54761 Náchod 
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Oznamovatel: 

WASTE – TO – ENERGY s.r.o. 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  

3) WASTE – TO – ENERGY s.r.o., Družební 1517, 549 01 Nové Město nad Metují  

 

 


