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Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Martina Poláková / 183 

Oddělení EIA a IPPC mpolakova@kr-kralovehradecky.cz 

 

 

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 „Recyklační dvůr Plačice“ 

 

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 „Recyklační dvůr Plačice“ 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 Hradec Králové 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  

 

„Recyklační dvůr Plačice“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název: Recyklační dvůr Plačice 

 

Kapacita (rozsah) záměru: Předpokládaná průměrná kapacita dočasného ukládání bude 

5 000 – 10 000 tun ostatního odpadu/rok, maximální kapacita dočasného ukládání bude 

20 000 tun ostatního odpadu/rok. Dočasné ukládání odpadu bude provozováno 

v jednosměnném provozu (8 hodin/den), 5 dní v týdnu, při celoročním provozu. 

 

Charakter záměru: Předmětem záměru je využití volné kapacity současné skládky kameniva 

na ploše p.p.č. 532/2 (ostatní plocha) k.ú. Plačice k dočasnému ukládání stavebního odpadu 

skupiny „O“, výměra 2 300 m
2
. Vymezená plocha by měla sloužit k dočasnému ukládání 

stavebního odpadu před jeho předrcením a dalším využitím jako stavebního recyklátu. 

V současné době areál slouží k ukládání stavebního materiálu (kameniva). Zpracovány budou 

odpady kategorie ostatní odpad – pocházející z rekonstrukcí komunikací, tzn. především 

beton, zemina, kamení, živičné kry, případně cihly (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kat. č. 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 

17 08 02). Tento odpad bude navážen z vlastních okolních staveb nákladními vozidly. 

V omezené míře bude stavební odpad přijímán do zařízení i od jiných právnických 

či soukromých osob. Po navezení cca 5 000 tun odpadu, bude odpad předrcen pomocí mobilní 

linky externího dodavatele. Mobilní linka bude zakrytována a skrápěna vodou pro omezení 

emisí tuhých znečišťujících látek. Výkon linky se předpokládá 150 tun/hodinu. Provoz linky 

bude maximálně 4 x za rok po dobu jednoho týdne. Po předrcení stavebního odpadu vznikne 

materiál v oddělených frakcích v rozmezí od 0 do 120 mm vhodný jako stavební prvek 

a stavební směs k výrobě stavebních zemních konstrukcí. Recyklát bude výrobek, který bude 

vydáván s „Prohlášením o shodě“, na základě předešlých laboratorních zkoušek. Pro záměr 

není nutné budovat nové objekty ani upravovat stávající zpevněné manipulační plochy, ani 

dobudovávat dopravní infrastrukturu. Záměrem budou využívány stávající objekty a zpevněné 

plochy: Provozní budova (st.p.č. 532/3) – jedná se o dvě stavební buňky, dílna, sklad 

(st.p.č. 532/4) – jedná se o zděný objekt s přístřeškem o ploše 334 m
2
, mostová váha umístěna 

v blízkosti vjezdu do areálu. 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Město: Hradec Králové  

Katastrální území: Plačice 
 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Předpokládané zahájení provozu: 2012 
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Oznamovatel: M – Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  

 

Závěr: 

Záměr „Recyklační dvůr Plačice“ naplňuje bod 6.2 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 „Recyklační dvůr 

Plačice“ nebude posuzován podle zákona. 

 

Odůvodnění:  

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ze strany dotčených územních 

samosprávných celků ani ze strany dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky proti 

předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.  

 

Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili: 

 

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

   ze dne 16.01.2012, č.j. 23586/ZP/2011 – Po, ev.č. 5635/2012/KHK, 

- Královéhradecký kraj, ze dne 12.01.2012, č.j. 525/KH/2012, ev.č. 7412/2012/KHK, 

- Magistrát města Hradec Králové, ze dne 16.01.2012, č.j. SZ MMHK/003596/ŽP/Čer      

  MMHK/004055/2012, 

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

   ze dne 12.01.2012, č.j. S-KHSHK 00515/2012/2/HOK.HK/Hr, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 20.01.2012, 

č.j. ČIŽP/45/IPP/1109198.002/12/KDR. 

 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové souhlasí 

s oznámením záměru za předpokladu, že před uvedením stavby do trvalého provozu bude 

ověřeno splnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru stavby 

rodinného domu č.p. 190 v k.ú. Březhrad ze stacionárních zdrojů záměru (při plném provozu 

mobilního zařízení drtiče a nakladače) a z dopravy v denní době kontrolním měřením. 

 

Krajský úřad k vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem 

v Hradci Králové uvádí následující:  

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

aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka uvedená ve vyjádření 

ze dne 12.01.2012 (č.j. S-KHSHK 00515/2012/2/HOK.HK/Hr) není směřována do procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona,  ale do navazujících řízení. 

 

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

ovzduší (dále jen „ČIŽP – ochrana ovzduší“), ve svém stanovisku ze dne 20.01.2012 

(ČIŽP/45/IPP/1109198.002/12/KDR) uvádí: 

Cit.: „ČIŽP nemá k oznámení další připomínky za předpokladu, že v dalších stupních řízení 

podle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, budou pro Recyklační 

dvůr Plačice striktně stanovena opatření k plnění technické podmínky provozu, tj. k omezení 

prašnosti a s ohledem na vstupní data použitá pro výpočty rozptylové studie bude stanovena 

maximální kapacita skládky a drcení, tj. maximální kapacita skládkování bude omezena 

na 20 000 t/rok a maximální provozní doba drtící linky bude 160 hod/rok.“ 
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Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana ovzduší uvádí následující:  

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

Doporučení a požadavky nejsou směřovány 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 

vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“), ve svém stanovisku ze dne 20.01.2012 

(ČIŽP/45/IPP/1109198.002/12/KDR) požaduje v průběhu realizace a provozu záměru zajistit 

nakládání se závadnými látkami v souladu s ust. § 39, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

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

 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:  

ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení 

a požadavky nejsou směřovány 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 20.01.2012 

(ČIŽP/45/IPP/1109198.002/12/KDR) uvádí, že je nezbytné s ohledem na omezení 

nepříznivého vlivu na krajinný ráz zajistit ukládání stavebního odpadu na hromadách 

o maximální výšce 5 m. 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody  uvádí následující:  

Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení 

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření: „Výška 

hromad ukládaných materiálů by neměla přesáhnout výšku stávajících hromad ukládaného 

kameniva. Doporučujeme proto aby výška hromad pro dočasně ukládaný stavební odpad byla 

přibližně 4 – 5 m.“ 

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 tomu bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních 

právních předpisů.  

 

 

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

lesa (dále jen „ČIŽP – ochrana lesa“), ve svém stanovisku ze dne 20.01.2012 

(ČIŽP/45/IPP/1109198.002/12/KDR) upozorňuje, že dochází k zásahu do ochranného pásma 

lesa, proto je pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů, 

v tomto případě Magistrát města Hradec Králové. 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana lesa  uvádí následující:  

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

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

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

právních předpisů.   
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Magistrát města Hradec Králové, ochrana PUPFL (dále jen „MMHK“), ve svém vyjádření 

ze dne 16.01.2012 (č.j. SZ MMHK/003596/ŽP/Čer MMHK/004055/2012) upozorňuje 

na skutečnost, že vzhledem k umístění recyklačního dvora do 50 m od lesního pozemku, je 

nutno předložit dle § 14, odst. 2, zák. č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (zákon o lesích), samostatnou žádost o vydání závazného stanoviska 

k uvedené činnosti. 

 

Krajský úřad k vyjádření MMHK  uvádí následující:  

MMHK  nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavek není směřován 

do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do  navazujících správních řízení. 

K tomu bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních 

předpisů.   

 

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 „Recyklační dvůr Plačice“, 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 k čj.: 23586/ZP/2011 - Po 

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

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

Králové – zde  

2) Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
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Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové 

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

3) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

 

Oznamovatel: 

M – Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  

 

Na vědomí: 

1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

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


