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Posuzování vlivů na životní prostředí 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“) – předání 

závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Rozšíření výroby 

převodovek – Vrchlabí“ 

 

 

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 „Rozšíření výroby převodovek 

– Vrchlabí“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných 

vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ. samosprávných celků a veřejnosti byl 

vydán závěr zjišťovacího řízení. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Vrchlabí 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 (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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 (budova Regiocentra Nový pivovar), 

500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188. 
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„Rozšíření výroby převodovek – Vrchlabí“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

 

Identifikační údaje:  

 

 

Název:  
Rozšíření výroby převodovek – Vrchlabí 

 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  

Záměr představuje výstavbu nové haly pro strojírenskou výrobu, která bude obdobná jako 

stávající hala M2, která je nyní využívána k výrobě částí automobilů (převodovek). Nová hala 

bude v místě dnešních hal M1, U3 a na dalších volných plochách v okolí této haly. Součástí 

projektu je navýšení skladovací kapacity provozních náplní a procesních materiálů 

a navazující výstavba komunikací v areálu ŠKODA AUTO a.s., závod Vrchlabí. U vstupu 

do areálu bude přistavěno parkoviště na 240 stání a v rámci areálu se k přistavěným 

komunikacím přemístí stávajících 24 parkovacích stání, která jsou nyní před objektem M1.  

  

Stávající plocha haly M2 (včetně přístřešků)     43 060 m
2
  

 
Rekonstrukce stávajících budov       11 030 m

2
 

Plocha nové haly (včetně přístřešků)                  45 790 m
2
 

Nové plochy pro výrobu převodovek       56 820 m
2
  

 

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 

(směsí):  

- stávající skladovací kapacita až 110 t chemických látek (z toho cca 75 t kapalin může 

naplňovat bod 10.4, kategorie II, přílohy č. 1, zákona)   

- stav po realizaci záměru až 220 t chemických látek (z toho cca 150 t kapalin může naplňovat 

bod 10.4, kategorie II, přílohy č. 1, zákona)   

 

V okolí nové haly bude provedeno vybudování areálových komunikací. U vstupu do areálu 

bude přistavěno parkoviště na 240 stání a v rámci areálu se k přistavěným komunikacím 

přemístí 24 stávajících parkovacích stání, která jsou před objektem M1. 

 

Roční kapacity výroby 

 Stávající výrobní kapacita Kapacita po realizaci 

Denní kapacita (převodovek/den) 1500 (2000*) 4000 

Roční kapacita (převodovek/rok) 500 000 1 000 000 

*S možností rozšíření v rámci stávající haly na 2000 ks/den 
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Výrobní kapacity vycházejí z předpokladu nepřetržitého provozu výrobního zařízení 250 dní 

ročně, 3 směny/den.  

 

  

Charakter záměru:  

Podstatou záměru je výstavba nové haly pro strojírenskou výrobu, která bude obdobná jako 

stávající hala M2. Tato hala je v současné době využívána k výrobě částí automobilů (zejména 

převodovek) a nová hala bude mít shodné využití. Nová hala bude v místě dnešních hal M1, 

U3 a na dalších volných plochách mimo stávající haly. 

Součástí projektu je také navýšení skladovací kapacity provozních náplní a materiálů 

(zejména olejů a dalších provozních kapalin hodnocených jako chemické látky a přípravky) 

o 110 t. V okolí nové haly bude provedeno vybudování areálových komunikací. U vstupu 

do areálu bude přistavěno parkoviště na 240 stání a v rámci areálu se k přistavěným 

komunikacím přemístí 24 stávajících parkovacích stání, která jsou před objektem M1. 

Do stávající haly je možné umístit technologii pro výrobu 2000 ks převodovek za den. 

Výstavba nové haly umožní instalaci další technologie a zvýšení výroby převodovek 

o 2000 ks/den.  

Hala pro výrobu převodovky bude založena jako jednopodlažní s úrovní atiky cca 13 m 

nad přilehlou úrovní terénu (na střeše bude umístěna vzduchotechnika, předpokládaná výška 

22 m od terénu). Konstrukce se předpokládá skeletová, sloupy svislé s železobetonovými 

prvky, vodorovné prvky budou ocelové a železobetonové.  

Fasáda bude ze sendvičových panelů navržená tak, aby splnila tepelně technické požadavky 

pro výrobní objekty. Barva fasády bude shodná s barvou fasád stávajících objektů. 

Větrání haly bude zajišťováno větracími jednotkami, umístěnými na střeše haly. Rozvody 

vzduchu budou vedeny pod střešní konstrukcí haly. 

Na nosné konstrukci střechy budou také uchyceny veškeré rozvody elektrické energie, 

stlačeného vzduchu, průmyslové a pitné vody eventuelně dalších médií (např. převodový olej 

k plnění smontované převodovky). 

Dále budou navrženy zpevněné plochy pro zásobování a odvoz výrobků o obdobném 

materiálovém složení a únosnosti jako stávající. Nově navržená komunikace po obvodu 

objektu navazuje na stávající systém komunikací v závodě a umožňuje jeho průjezdnost. Dále 

budou realizovány pomocné stavby jako sprinklerová stanice pro požární vodu, úprava vjezdu 

a vrátnice a další drobné stavební úpravy. 

 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký  

Město: Vrchlabí 

Katastrální území: Vrchlabí 

Záměr je situován ve stávajícím výrobním areálu na pozemcích ve vlastnictví investora 

p.č. 1459/22, 1459/23, 1503/12, 1550/1, 1555, 1809/1, 1607/1, 1617, 1459/23, 1459/24, 

1553/1, 1553/3, 1553/4, 1553/5, 1554/1, 1554/2, 1554/3, 1558/1, 1558/2, 1594/1, 1594/3, 

1596/8, 1596/9, 1599/1, 1607/1, 1621/1, 1789/1, 1789/2, 1809/1, 1810/5, 1810/7, 1909/2, 

1909/4, 1947, 3859 a st. 627/1, 1631, 1640, 1665, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 

3727, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3874 a 3793. 
 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Zahájení: III.Q/2014 

Ukončení: I.Q/2019 
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Oznamovatel:  
ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav 

 

 

 

Závěr: 

Záměr „Rozšíření výroby převodovek – Vrchlabí“ naplňuje dikci bodu 4.3, 10.4, 10.6, 

kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Ve smyslu ust. § 7 zákona bylo 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 „Rozšíření výroby 

převodovek – Vrchlabí“ nebude posuzován podle zákona. 

 

 

Odůvodnění:  
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

- Krajský úřad, ze dne 04.11.2013 a dne 13.11.2013,  

- Královéhradecký kraj, dne 08.11.2013, 

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

  dne 05.11.2013, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 07.11.2013, 

- ŠKODA AUTO a.s., Ing. Zdeněk Skoumal, ze dne 08.11.2013. 

 

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Krajská hygienická 

stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Česká inspekce životního 

prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, krajský úřad) vzneseny dílčí připomínky 

k předloženému oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky a veřejnost nevznesly 

námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru.  

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 

(dále jen „KHS“) ve svém vyjádření ze dne 05.11.2013 (čj. S-KHSHK 

25832/2013/2/HOK.HK/Hr) souhlasí s oznámením záměru s podmínkou, že před uvedením 

stavby do trvalého provozu bude provedeno kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů 

hluku a dopravy související se záměrem v denní a v noční době v chráněném venkovním 

prostoru staveb obytných objektů č.p. 539 (RB č. 14) v ulici Dělnická a č.p. 669 (RB č. 15) 

v ulici Na Bělidle v k.ú. Vrchlabí akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle 

doporučené metodiky. 

Krajský úřad k vyjádření KHS uvádí následující:  

KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka týkající 

se kontrolního měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku a dopravy související se záměrem 

v denní a v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů uvedená 

ve vyjádření není směřována do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, 

ale do navazujících řízení. 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“), 

ve stanovisku ze dne 07.11.2013 (čj. ČIŽP/45/IPP/1317988.001/13/KDR) nemá k záměru 

zásadní připomínky.  

Oddělení ochrany ovzduší upozorňuje na nesprávný údaj uvedený na str. 26 oznámení, kde je 

uvedeno, že 3 tryskače, které budou sloužit k obrábění zpracovaných dílů pro výrobu 

převodovek, jsou nevyjmenovaným zdrojem neuvedeným v příloze č. 2 k zákonu 
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č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že se jedná 

o vyjmenovaný zdroj uvedený pod kódem 4.12 (Povrchová úprava kovů a plastů a jiných 

nekovových předmětů a jejich zpracování, procesy bez použití lázní a umisťování těchto 

zdrojů je možné pouze se souhlasem krajského úřadu vydaným podle § 11 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). 

Oddělení ochrany vod nemá ke zpracování a závěrům předloženého oznámení připomínek. 

Oddělení odpadového hospodářství uplatnilo tyto připomínky: Cit. „Prostudováním oznámení 

a kapitoly týkající se produkce odpadů se ČIŽP domnívá, že lze očekávat i produkci dalších 

druhů odpadů, a to jak ve fázi výstavby (např. zemina znečištění ropnými látkami z provozu 

mechanismů, směsný komunální odpad, odpad z chemických WC), tak ve fázi provozu (prací 

vody, odpadní vody z mytí podlah, odpady z údržby vzduchotechniky, větracích jednotek, 

vyřazené organické a anorganické chemikálie). Pokud budou v rámci výstavby a provozu 

záměru vznikat i další druhy odpadů, které nejsou v seznamu produkovaných odpadů 

uvedeny, je nutno i s nimi nakládat dle jejich skutečných vlastností a v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zároveň upozorňujeme, že v přehledu odpadů jsou uváděny i komodity 

(oleje, zářivky atd.), na které se vztahuje zpětný odběr použitých výrobků. Dále uvádíme, 

že u odpadu s názvem „uliční smetky“ došlo k chybnému uvedení katalogového čísla odpadu; 

rovněž je nutno upřesnit, zda s kalem ze septiků a žump bude fyzicky nakládáno v režimu 

zákona o odpadech; produkce odpadů skupiny 19 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.“. Oddělení 

odpadového hospodářství, při dodržení obecných povinností stanovených platnými právními 

předpisy na úseku odpadového hospodářství a všech podmínek uvedených v předloženém 

oznámení záměru, nemělo k předloženému záměru další připomínek. 

Oddělení ochrany přírody a krajiny upozorňuje na skutečnost: Cit. „V předloženém oznámení 

je na str. 47 uvedeno, že „před objektem haly M1 je v travnatém pásu vysazeno 9 ks habrů 

pyramidálních (stáří 7 let).“ Vzhledem k tomu, že z oznámení není zřejmé, zda tyto stromy 

budou (či mohou být) realizací záměru ovlivněny, ČIŽP upozorňuje, že dřeviny rostoucí 

mimo les (bez ohledu na jejich parametry) jsou podle ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. 

chráněny před poškozováním a ničením. Ochrana dřevin ponechaných na staveništi je blíže 

řešena v ČSN 83 9061“. Oddělení ochrany přírody a krajiny vzhledem ke skutečnosti, 

že záměr je lokalizován do stávajícího průmyslového objektu a jeho realizací by neměly být 

dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, nemělo k přeloženému oznámení další připomínky. 

Oddělení ochrany lesa ve vyjádření konstatuje, že uvedeným záměrem nejsou dotčeny 

pozemky určené k plnění funkce lesa, ani ochranné pásmo lesa, proto oddělení ochrany lesa 

nemá připomínek. 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP uvádí následující:  

ČIŽP nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky uvedené 

ve vyjádření ČIŽP nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle 

zákona, ale do navazujících řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních právních 

předpisů. K doporučením a požadavkům bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních 

podle zvláštních právních předpisů. 

 

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 08.11.2013 (čj. 19065/KH/2013) nemá 

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

posuzován podle zákona. 

 

Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 04.11.2013, čj. 18697/ZP/2013-Čr, 

eč. 112049/2013/KHK, nemá k záměru, z hlediska ochrany ovzduší, ochrany přírody 

a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, ochrany vod a integrované 

prevence žádné připomínky. Krajský úřad nepožadoval další posuzování záměru podle 

zákona. 



6 

Krajský úřad jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství uvedl: 

Cit. „Požadujeme k předloženému oznámení záměru „Rozšíření výroby převodovek – 

Vrchlabí“ blíže specifikovat nakládání s odpadem 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 – kategorie O a to z důvodu jeho vysoké produkce v rámci výstavby 

(uvedeno až 60 000 m
3
). Upřesnění požadujeme zejména v konkretizaci míst, kde bude toto 

množství odpadu v průběhu prací shromažďováno (konkrétní parcelní čísla s uvedením 

soustřeďovaného množství a způsobu projednání zajištění těchto pozemků pro tuto činnost) 

a jakým způsobem a kde bude dále využito nebo odstraněno (opět konkrétní zařízení 

s uvedením množství, s kterým bude v daném místě nakládáno). V případě vznikajících 

odpadů při provozu záměru požadujeme zejména u odpadů kategorie N upřesnit způsob 

nakládání s nimi včetně uvedení kapacit shromažďovacích míst pro tyto odpady (zejména pro 

nebezpečné odpady kapalné) a dále pak pro odpad 12 01 01 – piliny a třísky železných kovů – 

kategorie O z důvodu jeho velkého vznikajícího množství (uvedeno 12 000 tun/rok)“.  

Na tyto připomínky společnost ŠKODA AUTO a.s. a Ing. Zdeněk Skoumal reagovali 

vyjádřením ze dne 08.11.2013, čj. 316/8208/Šťo (dále je „vyjádření oznamovatele 

a zpracovatele oznámení“). Na základě vyjádření oznamovatele a zpracovatele oznámení  

krajský úřad jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ve svém vyjádření 

ze dne 13.11.2013, čj. 18697/ZP/2013-Čr, eč. 115849/2013/KHK, neměl k záměru další 

připomínky. 

 

 

 

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, 

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. 
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Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů 

k záměru „Rozšíření výroby převodovek – Vrchlabí“, 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 (pro oznamovatele) 

 

Rozdělovník k čj.: 18697/ZP/2013 - Čr 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

    Králové – zde  

2) Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

 

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) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

 

Oznamovatel: 

ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav  

 

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  

  

  

 


