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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 k záměru „Rozšíření výroby převodovek – Vrchlabí“ zařazeného 

v kategorii II, bod 4.3, 10.4, 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. 4 k zákonu, záměru „Rozšíření výroby převodovek – Vrchlabí“ podle 

§ 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle 

§ 7 zákona. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Vrchlabí 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. 
 

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 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 Královéhradeckého kraje, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění 

informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 
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Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury 

životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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, p. Černošek, tel. 495 817 188. 

 

 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  

(zpracováno z údajů uvedených v oznámení 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).  

Oznamovatelem záměru je společnost ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 

293 60 Mladá Boleslav. 

Záměr je situován ve stávajícím výrobním areálu ve městě Vrchlabí, k.ú. Vrchlabí, 

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.  

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

  

 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 

 

Výrobní kapacity vycházejí z předpokladu nepřetržitého provozu výrobního zařízení 250 dní 

ročně, 3 směny/den. 

 

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
  

 

Součástí záměru je skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravků (směsí) jako jsou oleje do převodovek, odmašťovací prostředky apod. 

Umístění záměru ve stávajícím areálu umožňuje bezproblémový příjezd a odjezd vozidel 

po stávajících komunikacích. Řešení umožňuje napojení na již vybudovanou infrastrukturu 

v podniku. Současné funkční využití území zůstane zachováno. 
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Realizací záměru dojde  k nepatrnému zvýšení dopravní obslužnosti. Rozhodujícím zdrojem 

hluku v Dělnické ulici je doprava nesouvisející s provozem areálu, která je poměrně 

intenzivní. Předpokládaný nárůst dopravy uvnitř i vně areálu nezpůsobí v chráněných 

venkovních prostorech v okolí areálu společnosti zvýšení hluku ve stávajícím hlukovém 

pozadí. 

Ze srovnání ekologických a ostatních impaktů je patrné, že celkový dopad realizace záměru 

(oproti variantě nerealizování záměru) bude představovat pouze mírné dopady, které jsou 

vyjádřeny výsledky z modelování nebo popisem v předloženém oznámení a jeho přílohách. 

Nepředpokládá se nepřijatelné zvýšené riziko pro obyvatele (vliv na veřejné zdraví) 

ani na jednotlivé složky životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                        

                                                        

                                                                                                    Dr. Ing. Richard Veselý 

                                                                 vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

Příloha: kopie oznámení 

 

Rozdělovník k čj.: 186979/ZP/2013 - Čr 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

    Králové – zde (bez oznámení) 

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

     (bez oznámení) 

4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení) 


