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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 záměru „Recyklační středisko Klášterská Lhota“ zařazeného
v kategorii II, bod 6.2 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. 3 k zákonu, záměru „Recyklační středisko Klášterská Lhota“ podle § 6 odst. 6
zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Klášterská Lhota 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 § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů
na životní prostředí, nejméně 15 dnů. Zároveň je 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.
Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Vrchlabí a Městský úřad Hostinné, žádáme
neprodleně o zveřejnění zahájení 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.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

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, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační
agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia). 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 a SEA. 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. Tomášková, tel. 495 817 426.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměrem oznamovatele je realizace a provoz recyklačního střediska v katastrálním území
Klášterská Lhota v areálu obalovny živičných směsí společnosti M-SILNICE a.s. Záměr bude
realizován na pozemku s parcelním číslem 677/1. Jedná se o pozemek kategorie ostatní plocha
s celkovou výměrou 18 080 m2, záměrem však bude využito jen cca 6 000 m2. Nadmořská
výška pozemku společnosti M-SILNICE a.s. je přibližně 370 metrů n. m. Realizace záměru
si nevyžádá žádný zábor půd kategorie ZPF a PUPFL.
Areál obalovny živičných směsí společnosti M-SILNICE a.s. je prostorově vhodný pro tento
druh činnosti. Lokalita umožňuje soustředění a provoz všech činností, které s recyklací
stavebních odpadů souvisejí.
Zájmové území leží jihovýchodně od obce Klášterská Lhota, v uzavřeném a oploceném
areálu. Východní hranici pozemku tvoří železniční trať, ze západní strany je zájmový
pozemek lemován lesem. Severně pozemek navazuje na pozemky obalovny.
Nejbližší obytný dům je vzdálen cca 470 m od posuzovaného záměru v obci Klášterská Lhota
a cca 875 m od posuzovaného záměru v obci Prosečná.
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.
Vymezená plocha by měla sloužit k dočasnému ukládání stavebního odpadu před jeho
předrcením a dalším využitím jako stavebního recyklátu. Recyklační středisko má v plánu
zpracovávat především odpady ze staveb oznamovatele v dostupném okolí a část odpadů bude
vykoupena a přijímána od jiných dodavatelů (město Vrchlabí a Hostinné).
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V oznámení byly popsány a hodnoceny následující varianty:
Nulová varianta – referenční stav - odpovídá popisu životního prostředí v zájmové lokalitě.
Zachování stávajícího stavu území bez realizace recyklačního střediska.
Aktivní varianta – spočívá v realizaci plánovaného záměru, tedy v realizaci recyklačního
střediska Klášterská Lhota.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie oznámení
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 (bez oznámení)
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 (bez oznámení)
Na vědomí:
1) Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
(bez oznámení)
2) Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229,
500 02 Hradec Králové (bez oznámení)
3) Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01 Trutnov (bez oznámení)
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