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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 „Recyklační středisko
Klášterská Lhota“
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 středisko Klášterská
Lhota“ 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. obec Klášterská Lhota 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.
Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Vrchlabí a Městský úřad Hostinné, žádáme
neprodleně o zveřejnění závěru 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.
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 a SEA (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, p. Tomášková,
tel. 495 817 426.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Recyklační středisko Klášterská Lhota“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název:
Recyklační středisko Klášterská Lhota
Kapacita (rozsah) záměru:
Kapacita recyklačního střediska bude do 25 000 t/rok vyrobených výrobků. Do zařízení bude
přijímáno do 24 000 t/rok stavebního odpadu kategorie O a do 1 000 t/rok přírodních písků
a kameniva. Plocha pro ukládání a zpracovávání stavebního odpadu činí 6 000 m2. Výkon
třídící linky bude 100 t/hod a výkon drtící linky bude 100 t/hod. Třídící i drtící linka bude
v provozu 250 hod/rok. Dopravní obslužnost záměru bude zajištěna 8 nákladními auty
nad 3,5 t za den a 2 osobních vozů do 3,5 t za den.
Charakter záměru:
Záměrem investora je realizace a provoz recyklačního střediska v katastrálním území
Klášterská Lhota v areálu obalovny živičných směsí společnosti M-SILNICE a.s. Část
zpevněných živičných ploch bude vyhrazena pro skladování a třídění přijatých odpadů a část
ploch bude vyčleněna pro zpracování odpadů tj. umístění mobilní drtící a třídící linky.
Recyklační středisko bude zpracovávat především odpady ze staveb společnosti M-SILNICE
a.s. v dostupném okolí a část odpadů bude vykoupena a přijímána od jiných dodavatelů.
Vymezená plocha by měla sloužit k dočasnému ukládání stavebního odpadu před jeho
předrcením a dalším využitím jako stavebního recyklátu. Zpracování na recyklační lince bude
probíhat po navezení cca 12 500 t materiálu.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Klášterská Lhota
Katastrální území: Klášterská Lhota
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení provozu: leden 2013.
Oznamovatel:
M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice.
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Závěr:
Záměr „Recyklační středisko Klášterská Lhota“ 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
středisko Klášterská Lhota“ nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územních samosprávných celků,
ze strany dotčených správních úřadů ani veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti
předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 21.02.2012,
- Městský úřad Hostinné, stavební odbor, ze dne 07.03.2012,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 28.02.2012,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 02.03.2012.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší (dále jen
„ČIŽP - ochrana ovzduší“) ve svém stanovisku ze dne 28.02.2012 uvádí následující
připomínky: Pro střední zdroj znečišťování ovzduší je nařízením vlády č. 615/2006 Sb.,
o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší stanovena technická podmínka provozu. Pro střední zdroj znečišťování
ovzduší je dále povinnost zpracovat provozní řád podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 205/2009 Sb.,
o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší. ČIŽP – ochrana ovzduší požaduje v navazujících řízení podle § 17 zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší) stanovit opatření k plnění technické podmínky provozu, tj. omezení prašnosti
a s ohledem na vstupní data použitá pro výpočty rozptylové studie stanovit maximální
kapacitu skládky a drcení, tj. maximální kapacita bude omezena na 25 000 t/rok a maximální
provozní doba pro třídění bude 250 hod/rok a 250 hod/rok pro drtící linku.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP - ochrana ovzduší uvádí následující:
ČIŽP - ochrana ovzduší nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Připomínky
uvedené ve stanovisku (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1202438.001/12/KDR) ze dne 28.02.2012 nejsou
směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících
řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních právních předpisů.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod (dále jen
„ČIŽP - ochrana vod“) ve svém stanovisku ze dne 28.02.2012 uvádí následující připomínky:
1) V průběhu realizace a provozu záměru zajistit nakládání se závadnými látkami
v souladu s ustanovením § 39, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), v platném znění. Uživatel závadných látek musí respektovat
citované ustanovení zákona o vodách a plnit povinnosti stanovené zákonem o vodách.
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2) ČIŽP – ochrana vod ve svém stanovisku upozorňuje, že při odběru vyššího
než povoleného množství vody, musí oznamovatel požádat o navýšení limitů odběru
příslušný vodoprávní úřad.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP - ochrana vod uvádí následující:
ČIŽP - ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona, za předpokladu
dodržení připomínek uvedených ve stanovisku (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1202438.001/12/KDR)
ze dne 28.02.2012 a za předpokladu dodržení opatření navržených z hlediska ochrany vod
k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí. Opatření navržená
v oznámení musí být respektována v následujících stupních projektové dokumentace
a zahrnuty jako podmínky v navazujících správních řízení.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství
(dále jen „ČIŽP - odpadové hospodářství“) ve svém stanovisku ze dne 28.02.2012 uvádí
následující připomínky, doporučení a požadavky:
1. ČIŽP – odpadové hospodářství požaduje blíže specifikovat, za jakých podmínek bude
výstupem vedlejší produkt.
2. Cit.: „Na str. 13 oznámení je mj. uvedeno, že do zařízení budou přijímány odpady
ze spádové oblasti (Vrchlabí a Hostinné), které mohou vlivem původu a charakteru
přirozeného pozadí vykazovat v některých parametrech nadlimitní hodnoty při jejich
příjmu do zařízení. Zpracovatel oznámení uvedl, že tuto neovlivnitelnou skutečnost je
nutno akceptovat. ČIŽP uvádí, že tuto skutečnost je nutno konzultovat s příslušným
správním úřadem, který povoluje provoz zařízení včetně posouzení kvality odpadů
přijímaných do zařízení. Případné odlišnosti týkající se příjmu odpadů do zařízení
musí být specifikovány v provozním řádu zařízení.“
3. ČIŽP – odpadové hospodářství doporučuje pro následnou kontrolu zařízení blíže
specifikovat pojem „materiál“ včetně požadavků pro jejich příjem do zařízení a dále
specifikovat okamžitou kapacitu zařízení.
4. ČIŽP – odpadové hospodářství doporučuje odpady pod katalogovým číslem 19 12 10
třídit, shromažďovat a předávat oprávněným osobám pod příslušným katalogovým
číslem, dle materiálu z něhož byly vyrobeny, se zařazením do kategorie O/N.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:
ČIŽP – odpadové hospodářství nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona,
při zohlednění připomínek ve stanovisku (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1202438.001/12/KDR) ze dne
28.02.2012 v dalších stupních projektové dokumentace.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany lesa (dále jen
„ČIŽP – ochrana lesa“) ve svém stanovisku (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1202438.001/12/KDR) ze dne
28.02.2012 požaduje v dalším stupni přípravy stavby provést podrobnější vyhodnocení vlivů
záměru na okolní lesní pozemky a pro realizaci záměru požádat podle ust. § 14 odst. 2 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) o souhlas
příslušný orgán státní správy lesů.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana lesa uvádí následující:
ČIŽP – ochrana lesa nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Výše uvedené
požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona.
K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízení.

4

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení integrace
a oddělení ochrany přírody ve stanovisku (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1202438.001/12/KDR) ze dne
28.02.2012 nemají k záměru připomínky a nepožadují další posuzování podle zákona.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové požaduje,
aby před uvedením stavby do trvalého provozu bylo provedeno kontrolní měření hluku
ze stacionárních zdrojů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb rodinného domu
na parcele č.p. 76 k.ú. Klášterská Lhota dle hlukové studie v denní době.
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 ve svém
stanovisku ze dne 02.03.2012 (č.j.: S-KHSHK 3972/2012/2/HOK.HK/Hr) 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.
K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto
v navazujících 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.
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 středisko Klášterská Lhota“, 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
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k č.j.: 2426/ZP/2012 - Tm
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Obec Klášterská Lhota, Klášterská Lhota 86, 543 71 Hostinné
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) Obecní úřad Klášterská Lhota, Klášterská Lhota 86, 543 71 Hostinné
4) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
5) Městský úřad Hostinné, náměstí 1. máje 69, 543 71 Hostinné
Oznamovatel:
M-SILNICE a.s., OZ Průmyslová výroba, Ing. Ivo Machek, Bratří Štefanů 492, 500 03
Hradec Králové
Na vědomí:
1) Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229,
500 02 Hradec Králové
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