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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 haly M1“ 

 

 

 

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 haly M1“ byl 

podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných vyjádření dotčených 

správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr 

zjišťovacího řízení. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Kvasiny 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. 

 

Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, žádáme neprodleně 

o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. 

Zároveň je 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 (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp), 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. 

mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„Rozšíření haly M1“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název: Rozšíření haly M1 

 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  

Záměrem je rozšíření stávající haly M1 sloužící pro svařování karosérií z plechových výlisků. 

Rozšíření bude provedeno jiho-východním směrem od stávající haly svařovny. Dále bude hala 

svařovny rozšířena přístavkem na západní straně. 

Stávají plocha svařovny je 61 327 m
2
 (včetně části 14 200 m

2
 svařovny, která byla posouzena 

z hlediska vlivů na životní prostředí a doposud nezrealizována). Výrobní kapacita činí 

850 karoserií za den.  

Nově bude přistavěno 37 600 m
2
 plochy svařovny a pomocné logistiky (přistavěná plocha 

svařovny cca 35 000 m
2
 + 2 600 m

2
, plocha logistiky, vč. přístřešku 13 215 m

2
). Kapacita 

nové přístavby svařovny bude 650 karoserií za den. Současně budou nahrazeny stávající 

kapacity pro výrobu 300 karoserií za den. Cílová projektovaná kapacita po realizaci záměru 

bude 1 200 karoserií. Tato změna vyvolá další investice a to zejména přemístění hasičského 

záchranného sboru podniku, přemístění jídelny, výstavbu objektu pro chlazení vody 

a posunutí ploch pro hotové vozy (13 000 m
2
) a prázdné obaly (7 000 m

2
).  

 

 

Charakter záměru:  

Podstatou a hlavním cílem záměru je rozšílení stávající haly M1, která slouží jako svařovna 

karoserií osobních vozidel a rozšíření souvisejících logistických a pomocných objektů 

v areálu ŠKODA AUTO a.s., závod Kvasiny. Doplněná technologie bude navržena v souladu 

s legislativními předpisy a technickými normami České republiky (případně EU) a standardy 

VW. Rozšíření technologie bude provedeno tak, aby nebyla narušena kontinuita výrobního 

procesu. 

V rámci rozšíření výrobního závodu Kvasiny bude především řešena přístavba haly M1 (haly 

svařovny). Plocha pro novou přístavbu svařovny se nachází jiho-východně od stávající haly 

svařovny. Dále bude hala svařovny rozšířena přístavkem na severo-západní straně. 

Zastavěná plocha: 

Výrobní plocha svařovna:  35 000 m
2
 + 2 600 m

2
  

Logistika, vč. přístřešku:  13 215 m
2
 (součást svařovny) 

Zastavěná plocha celkem:  37 600 m
2
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Hala M1 – svařovna 

Nová přístavba svařovny bude mít půdorysné rozměry cca 333 m x 190, m. Výška hlavní 

výrobní části bude 16 m po atiku. Do půdorysu nové haly zasahuje ze severo-západní části 

objekt stávající svařovny o rozměru cca 107 m x 107 m. Dále bude rozšíření provozu 

svařovny řešeno jednopodlažním přístavkem při západní fasádě stávajícího objektu. Bude 

se jednat o jednolodní halu s podélným modulem 4 x 24 m a příčným modulem 1 x 24 m. 

Výška přístavku po horní úroveň atiky bude 16 m.  

Nová přístavba svařovny je provozně rozdělena na logistickou část, vč. přístřešku na severo-

východní straně objektu a na hlavní výrobní část. Převážně se jedná se o jednopodlažní halu. 

V jiho-západní části haly je v 2. nadzemním podlaží navržený administrativně sociální 

vestavek. Administrativně provozní část haly je řešena jako dvoupodlažní objekt. 

Komunikačně bude nová svařovna napojena na areálové komunikace. 

Nové objekty budou založeny na železobetonových pilotových základech s monolitickou 

hlavicí. Nosný systém haly a přístavku svařovny tvoří ocelové sloupy v modulu 

24,0 m x 24,0 m. Pro opláštění budou doplněny nosné sloupy po obvodu haly v rozpětí max. 

6,0 m. Sloupy budou kotveny do železobetonových základových hlavic. Nosnou konstrukci 

střechy budou tvořit ocelové, příhradové, sedlové vazníky a ocelové, příhradové, ztužující 

průvlaky. Nosná konstrukce administrativní části je řešena jako železobetonová. Konstrukce 

logistického přístřešku bude navazovat na přístřešek stávající a bude tvořena ocelovými 

sloupy a vazníky. 

Opláštění haly je navrženo z parapetních železobetonových panelů s tepelnou izolací, na které 

navazují fasádní sendvičové, tepelně izolační panely. Střešní plášť bude tvořen trapézovým 

plechem, parozábranou, tepelnou izolací a hydroizolací z PVC folie. Střešní plášť logistického 

přístřešku je navržen z polykarbonátu. Ve střeše budou umístěny obloukové světlíky s výplní 

z polykarbonátu. Po obvodě haly budou ve fasádě osazeny okenní a dveřní výplně 

z hliníkových profilů, zasklené izolačním dvojsklem. Pro vjezd do haly budou sloužit 

rychloběžná, popř. sekční vrata. Podlaha haly bude železobetonová, dimenzovaná na zatížení 

5,0 t/m
2
 s povrchovou úpravou odolnou proti mechanickému zatížení a ropným látkám. 

Podlaha bude od okolního terénu izolována fóliovou izolací odolnou proti zemní vlhkosti, 

ropným produktům a popř. radonu. 

 

Stanice chladící vody   

V rámci rozšíření svařovny ve výrobním závodu Škoda Auto a.s., závod Kvasiny bude řešen 

nový objekt „Stanice chladící vody“. Nový objekt se bude nacházet v severo-východní části 

areálu. 

Zastavěná plocha: 

Strojovna:      490 m
2
 

Plocha pro chladící věže:    110 m
2
   

Zastavěná plocha celkem:    600 m
2
 

Obestavěný prostor: 

Strojovna:    3 430 m
3
 

Nový objekt strojovny chladící vody bude mít půdorysné rozměry 25,3 m x 19,3 m. Výška 

budovy po vazník bude 5,0 m, výška po střešní atiku 7,0 m. Jedná se o jednopodlažní objekt. 

Dispozičně bude vnitřní prostor tvořen hlavní strojovnou a sociálně provozním, 

jednopodlažním vestavkem.  

Nosný systém objektu bude tvořit železobetonový prefabrikovaný skelet v příčném modulu 

18,0 m a podélném modulu 4x 6,0 m. Svislé nosné železobetonové sloupy budou založeny 

na pilotových základech s železobetonovou monolitickou kalichovou hlavicí. Na sloupech 

budou osazeny železobetonové vazníky. Konstrukce bude ztužena podélnými 

železobetonovými průvlaky.  
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Opláštění haly bude tvořit parapetní, sendvičový železobetonový panel a fasádní sendvičové 

systémové panely s tepelnou izolací. Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová střecha 

(trapézový plech a izolační souvrství). Vnitřní vestavek je navržený jako zděný. Výplně 

otvorů budou tvořit ocelová vrata a dále dveře a okna v rámech z hliníkových profilů. Okenní 

popř. dveřní výplně budou zaskleny izolačním dvojsklem. 

Podlaha ve strojovně bude železobetonová. Od terénu bude izolovaná fóliovou izolací. 

Pro technologické rozvody bude součástí podlahy instalační kanál hloubky cca 1,0 m. 

Na podlaze nebo na samostatných, oddilatovaných základech budou umístěna technologická 

zařízení pro čerpání chladící vody. 

Před objektem strojovny chladící vody bude ve venkovním prostředí umístěno zařízení 

chladících věží. Jedná se o technologické zařízení o rozměru cca 5,5 m x 3,6 m, které bude 

umístěno na železobetonových základech cca 0,7 m nad terénem. 

 

Hasičská stanice   

Jelikož plocha nové přístavby svařovny zaujímá plochu stávající hasičské stanice, bude nutné 

tento objekt přemístit do nové polohy. Vzdálenost původního místa a nového umístění HZS je 

cca 200 m. Nová stanice HZS se bude nacházet jihovýchodně od přístavby haly svařovny. 

Zastavěná plocha:     765 m
2
 

Obestavěný prostor:  9 180 m
3
 

Nový objekt stanice HZS bude mít půdorysné rozměry cca 25 m x 35 m. Výška budovy 

po atiku bude cca 10 m. Jedná se o dvoupodlažní objekt. V 1.NP bude umístěno technické 

zázemí a stání hasičských vozů. Ve 2.NP budou umístěny sociální a administrativní prostory. 

Nosný systém bude tvořit železobetonový skelet v modulu cca 6,0 m x 6,0 m. V místě 

pro stání hasičských vozů bude modul rozšířen na cca 10,0 m. Objekt bude založen 

na plošných základech. 

Obvodový plášť bude tvořen z cihelných keramických bloků, vyzděných do železobetonového 

skeletu. Otvory ve fasádě budou osazeny výplněmi z hliníkových rámů. Zasklení oken, popř. 

dveří bude provedeno z izolačního skla. Pro vjezdy zásahových vozidel budou sloužit sekční 

lamelová vrata. Střešní plášť je navržen jako jednoplášťový (betonové střešní /stropní) panely, 

parozábrana, tepelná izolace, fóliová hydroizolace). Podlaha v 1.NP bude řešena jako 

železobetonová deska s povrchovou úpravou odolnou proti mechanické zátěži a ropným 

produktům. Od okolního prostředí bude podlaha izolována fóliovou izolací odolnou proti 

zemní vlhkosti, ropným produktům a radonu. 

Komunikačně bude nová stanice HZS navazovat na vnitro areálové komunikace závodu 

Škoda Auto a.s., výrobní závod Kvasiny. 

 
Jídelna 

Jelikož plocha nové přístavby svařovny zaujímá plochu stávající jídelny, bude nutné tento 

objekt přemístit do nové polohy. Vzdálenost původního místa a nového umístění výdejny jídel 

je cca 350 m. Nová výdejna jídel a jídelna se bude nacházet jižně od přístavby haly svařovny. 

Zastavěná plocha:    2 100 m
2
 

Obestavěný prostor:  14 700 m
3
 

Nový objekt jídelny bude mít půdorysné rozměry cca 30 m x 70 m. Výška budovy po atiku 

bude cca 7 m. Jedná se o jednopodlažní objekt. Dispozičně bude objekt rozdělen na část 

výdejny jídel a na část jídelny. Dále budou v objektu umístěna sociální zařízení zvlášť pro 

strávníky a zvlášť pro obsluhu. 

Nosný systém bude tvořen ocelovými sloupy a ocelovými příhradovými vazníky 

(popř. plnostěnnými vazníky). Modul sloupů bude 6,0 m x 6,0 m.  

Opláštění bude tvořeno sendvičovými fasádními panely a prosklenými plochami. Okenní 

a dveřní výplně budou osazeny do hliníkových rámů. Zasklení oken, popř. dveří bude 

z izolačního dvojskla. Střecha bude řešena jako jednoplášťová z trapézového plechu 

a izolačního souvrství. podlahu bude tvoři železobetonová deska s povrchovou úpravou 
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(keramika, marmoleum, nátěr). Podlaha bude od okolního terénu izolována fóliovou izolací 

odolnou proti zemní vlhkosti, popř. radonu. 

Komunikačně bude nová stanice HZS navazovat na vnitro areálové komunikace závodu 

Škoda Auto a.s., výrobní závod Kvasiny. 

 

Zpevněné plochy 

V rámci posunu a rozšíření haly svařovny budou zastavěny stávající zpevněné plochy a proto 

dojde k jejich přesunu. Jedná se o zpevněnou plochu na prázdné obaly 7 000 m
2
 a zpevněnou 

plochu na hotové vozy 13 000 m
2
.   

 

Použitá technologie 

V hale svařovny bude probíhat svařování karoserií vozů z plechových výlisků. Základní druhy 

svařování jsou: bodové odporové svařování, MIG, MAG a laserové.  

Svařovací linky budou provedeny jako robotizovaná pracoviště. Pracoviště podskupin budou 

částečně s ručním svařováním. Zakládání dílů do linek je ruční, mezioperační doprava je 

pomocí robotů, dopravníků a AKU vozíků (elektrických vysokozdvižných vozíků). Dále 

budou linky vybaveny roboty na nanášení tmelů a lepidel, a lemování. Součástí linek 

panelových dílů jsou pracoviště želatinace, kde dochází k vytvrzení nanesené těsnící hmoty. 

Hotové svařence jsou ukládány do speciálních palet a pomocí AKU vozíků jsou dopravovány 

k linkám. 

  

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Kvasiny 

Katastrální území: Kvasiny 

Záměr je situován na následujících pozemcích 

Parcelní číslo Katastrální území 

KN st. 220/1 Kvasiny 

KN st. 220/34 Kvasiny 

KN st. 220/41 Kvasiny 

KN 447/1 Kvasiny 

KN 489 Kvasiny 

KN 496/2 Kvasiny 

KN 498/5 Kvasiny 

KN 1315/8 Kvasiny 

KN 1345/4 Kvasiny 

KN 1471 Kvasiny 

KN 1472 Kvasiny 

KN 2145/2 Kvasiny 

KN 3020/1 Kvasiny 

KN 5327/2 Kvasiny 

KN 2144 Kvasiny 

PK 2147 Kvasiny 

PK 2148/1 Kvasiny 

PK 2148/2 Kvasiny 

PK 2148/3 Kvasiny 

PK 2149/1 Kvasiny 

PK 2149/2 Kvasiny 

PK 2151 Kvasiny 

PK 2152/1 Kvasiny 

PK 2152/2 Kvasiny 
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Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Zahájení: 4Q/2012 

Ukončení: 3Q/2013 

 

 

Oznamovatel:  
ŠKODA AUTO a.s., Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav (IČ 001 77 041) 

 

 

 

Závěr: 

Záměr „Rozšíření haly M1“ naplňuje dikci bodu 4.3, kategorie 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 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, k závěru, že záměr „Rozšíření 

haly M1“ nebude posuzován podle zákona. 

 

 

Odůvodnění:  
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

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

   ze dne 19.03.2012, 

- Královéhradecký kraj, ze dne 14.03.2012, 

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

  ze dne 13.03.2012, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 28.03.2012, 

- Obec Kvasiny, ze dne 27.03.2012, 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, ze dne 27.03.2012, 

- Muzeum a galerie Orlických hor, ze dne 15.03.2012, 

- ŠKODA AUTO a.s., ze dne 02.04.2012. 

 

 

 

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Česká inspekce 

životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Městský úřad Rychnov 

nad Kněžnou), dotčených územních samosprávných celků (obec Kvasiny) a Muzea a galerie 

Orlických hor vzneseny připomínky k předloženému oznámení záměru. Veřejnost 

se k záměru nevyjádřila. 

 

 

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

ovzduší (dále jen „ČIŽP – ochrana ovzduší“), ve stanovisku ze dne 28.03.2012 

(čj. ČIŽP/45/IPP/1203430.001/12/KDR) uvádí:  

Cit.: „V rozptylové studii se konstatuje, že na základě vypočtených příspěvků imisních 

koncentrací znečišťujících látek, uvážení stávající zátěže imisního pozadí a dopadu 
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výhledového imisního zatížení oblasti, nebude po realizaci záměru docházet k překračování 

imisních limitů.  

V rozptylové studii se dále uvádí, že vypočítaný příspěvek nové svařovny v ukazateli 

suspendovaných částic PM10 málo ovlivní průměrné roční imisní koncentrace, celková roční 

imisní koncentrace PM10 se pohybuje kolem poloviny imisního limitu. Může však docházet 

k ovlivnění stávající imisní situace max. 24 – hodinových imisních koncentrací PM10 

příspěvkem až do výše 30 % krátkodobého imisního limitu. Celková výsledná koncentrace 

zahrnující imisní pozadí za nepříznivých podmínek může překračovat hodnotu imisního 

limitu, lze však předpokládat, že nedojde k překročení povoleného počtu překročení imisního 

limitu.  

Na str. 9 rozptylové studie je uvedeno, že v rozptylové studii byly uvažovány, kromě dopravy 

jako zdroje emisí znečišťujících látek, spaliny ohřevu ventilačních jednotek a odsávání 

ventilačními jednotkami z nové svařovny, přičemž emise tuhých znečišťujících látek (TZL) 

z odsávání svařovny a oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO) z plynových hořáků 

ventilačních jednotek byly vypočítány na základě parametrů uvedených dodavateli zařízení 

(viz příloha č. P1 na str. 15-16 rozptylové studie).  

Podle metodického pokynu ke zpracování rozptylových studií má být součástí vstupních údajů 

rozptylové studie emisní charakteristika zdroje, tj. emise vypočtené z hodnot platných 

emisních limitů a projektovaných parametrů posuzovaného záměru. Rozptylová studie byla 

vypočtena na základě hmotnostních koncentrací předpokládaných (garantovaných) výrobci 

zařízení, tj. pro svařovnu je pro TZL uvedena v rozptylové studii hodnota 0,5 mg.m
-3

, emisní 

limit TZL 50 mg.m
-3

; pro spalovací zdroje je pro CO uvedena v rozptylové studii hodnota 

30 mg.m
-3

, emisní limit CO 100 mg.m
-3

 a pro NOx je v rozptylové studii uvedena hodnota 

80 mg.m
-3

, emisní limit NOx 200 mg.m
-3

.  

ČIŽP rozptylovou studii akceptuje pouze v případě, že koncentrace garantované dodavateli 

zařízení, ze kterých vychází rozptylová studie, budou provozovateli vymezeny k plnění jako 

emisní limity. Toto je v kompetenci příslušného krajského úřadu (viz § 17 odst. 8 písm. a) 

zákona o ochraně ovzduší). V opačném případě nemá dle názoru ČIŽP takto zpracovaná 

rozptylová studie dostatečnou vypovídající schopnost.  

Zařazení zdrojů do příslušné kategorie na základě projektované spotřeby VOC s ohledem 

na ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 337/2010 Sb., v platném znění, dle kterého se za účelem 

kategorizace zdrojů sčítají projektované parametry určující zařazení zdroje do příslušné 

kategorie, jestliže se jedná o zdroje zařazené pod stejný bod dle přílohy č. 1 k této vyhlášce 

a zároveň umístěné ve stejné provozovně, by mělo být vypořádáno v navazujícím řízení podle 

§ 17 zákona o ochraně ovzduší.  

V ostatním nemá oddělení ochrany ovzduší k rozsahu a způsobu zpracování kapitol oznámení 

týkajících se ochrany ovzduší věcné připomínky“. 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana ovzduší uvádí následující:  

Oznamovatel ve vyjádření ze dne 02.04.2012 uvedl: 

Cit.: „Hodnoty emisních koncentrací použité pro rozptylovou studii jsou hodnotami 

průměrnými z obdobných stávajících zařízení tzn. některé výduchy je přesahují a u některých 

jsou hodnoty nižší, z čehož vyplývá, že nemohou být použity pro stanovení emisních limitů. 

Upozorňujeme, že v  metodickém pokynu na který Česká inspekce životního prostředí 

upozorňuje (dostupné na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR 

http://www.mzp.cz/cz/vypracovani_rozptylovych_studii) je uvedeno"... emisní charakteristika 

zdroje" nikoliv emise vypočtené z hodnot platných emisních limitů. Nicméně i přes to se 

ŠKODA AUTO a.s. nebrání event. odůvodněnému upravení zákonných emisních limitů 

na parametry, které budou garantovány dodavatelem zařízení. Tuto záležitost jsme připraveni 

řešit v řízení k povolení stavby zdroje znečišťování ovzduší dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb. 

(stejně jako kategorizaci zdroje atd.)“. 

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

ČIŽP – ochrana ovzduší nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

http://www.mzp.cz/cz/vypracovani_rozptylovych_studii
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ale do  navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních 

řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

Krajský úřad, oddělení technické ochrany, jako příslušný orgán ochrany ovzduší ve svém 

vyjádření ze dne 19.03.2012 (čj. 3646/ZP/2012-Čr, eč. 27535/2012/KHK) souhlasilo 

na základě předloženého oznámení a rozptylové studie se záměrem a neuplatnilo k oznámení 

a jeho přílohám žádné připomínky. 

Emisní limity v kontextu rozptylové studie budou stanoveny v navazujícím správním řízení 

příslušným orgánem ochrany ovzduší v řízení o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší 

podle §17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

ovzduší“). 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení 

odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP – odpadové hospodářství“), ve stanovisku ze dne 

28.03.2012 (čj. ČIŽP/45/IPP/1203430.001/12/KDR) uvádí následující připomínky:  

Cit.: „V oznámení jsou specifikovány jednotlivé druhy odpadů, jejichž vznik je předpokládán 

při výstavbě i při vlastním provozu záměru. Domníváme se, že při výstavbě lze očekávat 

produkci dalších druhů odpadů, např. odpadní výkopová zemina znečištěná ropnými látkami, 

absorpční tkaniny znečištěné škodlivinou, popř. odpadní hliník a využitelné složky 

komunálního odpadu (např. odpadní plasty, papír apod.). V souvislosti s nakládáním 

s výkopovou zeminou upozorňujeme na novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů (dále také jen „zákon o odpadech“), zákonem č.154/2010 

Sb., zejména na ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) zákona o odpadech v návaznosti na směrnici 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a dále na vyhlášku 

č. 294/2005 Sb., o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Dále se ČIŽP domnívá, že i při provozu lze očekávat produkci dalších druhů odpadů, např. 

odpady z kalového hospodářství, odpady ze svařování, odpady z lapače tuků a RL (zejména 

u nově zbudovaných zpevněných cest), biologicky rozložitelný odpad z údržby ozeleněných 

ploch, směsný komunální odpad apod. Vzhledem k tomu, že by se mohlo jednat o odpady, 

které jsou pravděpodobně produkovány i v souvislosti se stávajícím provozem svařovny, bylo 

by vhodné provést rekapitulaci doposud vznikajících odpadů.  

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 o odpadech. V souvislosti s výše uvedeným ČIŽP požaduje 

v dalších stupních PD blíže upřesnit druhy a množství vznikajících odpadů, způsoby 

nakládání s těmito odpady a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem 

o odpadech a prováděcími právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. 

V souvislosti s produkcí odpadu kat. č. 20 01 21, kategorie nebezpečný odpad, ČIŽP 

upozorňuje, že patří mezi komodity, na které se vztahuje ustanovení § 38 odst. 1 zákona 

o odpadech.  

Při dodržení obecných povinností stanovených platnými právními předpisy na úseku 

odpadového hospodářství a všech podmínek uvedených v oznámení záměru, nemá oddělení 

odpadového hospodářství k záměru dalších připomínek.“ 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:  

Oznamovatel ve vyjádření ze dne 02.04.2012 uvedl: 

Cit.: „Přehled vznikajících odpadů bude upřesněn v rámci dalších fází projektové přípravy 

a v souladu s textem oznámení záměru a s požadavky ČIŽP bude s odpady nakládáno dle 

jejich skutečných vlastností a v souladu se zákonem o odpadech“. 

ČIŽP – odpadové hospodářství 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 a vyplývají z platné legislativy v oblasti odpadového 
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hospodářství. K doporučením a požadavkům 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 stanovisku ze dne 28.03.2012 

(čj. ČIŽP/45/IPP/1203430.001/12/KDR) uvádí: 

Cit.: „V souvislosti s výstavbou nové haly předkladatel oznámení na str. 13 v kapitole B.2.1. 

Půda uvedl, že pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou dotčeny. Při kontrole 

uvedené lokality na katastrální mapě však bylo zjištěno, že výstavbou budou dotčeny dva 

lesní pozemky p.č. 496/2 a 489 v k.ú. Kvasiny, které jsou ve vlastnictví společnosti ŠKODA 

AUTO a.s. Po prostudování předloženého oznámení, údajů v katastru nemovitostí 

a ortofotomap ČIŽP konstatovala, že realizace záměru si vyžádá zábor PUPFL a navíc zásah 

do ochranného pásma lesa. Dle údajů v katastru nemovitostí jsou oba lesní pozemky vedeny 

jako PUPFL bez jakéhokoliv věcného břemena, na ortofotomapě jsou již patrné terénní 

úpravy a odlesnění, aniž by v předloženém oznámení o zahájení zjišťovacího řízení byly 

uvedeny relevantní informace ohledně odnětí PUPFL v souladu s ustanovením § 14 – 16 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Na základě telefonického dotazu zpracovatel i předkladatel oznámení upřesnili, 

že v minulosti bylo pro předmětné lesní pozemky povoleno odnětí z PUPFL. Dne 23.3.2012 

byl ČIŽP doručen vysvětlující dopis společnosti ŠKODA AUTO a.s., jehož přílohou bylo 

rozhodnutí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou č.j. ŽP-7962/08-166/2008/Šť ze dne 

20.11.2008, kterým bylo povoleno trvalé odnětí PUPFL na lesních pozemcích p.č. 496/2 

a 489 v k.ú. Kvasiny na celkové ploše 7 732 m
2
, které nabylo právní moci 21.11.2008.  

Zpracovatel oznámení uvedl, že při hodnocení vlivů na ŽP vycházel ze skutečného stavu 

v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. V tomto směru ČIŽP konstatuje, 

že za účelem posuzování vlivů na životní prostředí je v podkladech potřeba uvést všechny 

relevantní informace, mezi které bezesporu v tomto případě patří i rozhodnutí o povolení 

odnětí PUPFL. Investor, který je zároveň vlastníkem předmětných lesních pozemků, by měl 

v katastru nemovitostí co nejdříve odstranit rozpor mezi stavem skutečným a stavem 

evidenčním, jelikož uvedený stav je v rozporu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

S ohledem na dodatečné vysvětlení vzniklé situace ČIŽP z hlediska ochrany lesa požaduje 

odstranit nesoulad v katastru nemovitostí ohledně předmětných pozemků v termínu do 30 dnů 

ode dne doručení tohoto vyjádření, jinak nemá další připomínky k posuzovanému záměru“.  

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana lesa uvádí následující:  

Oznamovatel ve vyjádření ze dne 02.04.2012 uvedl: 

Cit.: „V současné době probíhá vkladové a záznamové řízení. Z těchto důvodů je možné 

provést změnu v katastru nemovitostí nejdříve do 90 dnů v návaznosti na další právní předpisy 

a případnou rozestavěnost stavby která je součástí zápisu“. 

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

nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do  navazujících 

správních řízení a vyplývají z platné legislativy. K doporučením a požadavkům bude 

přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

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

oddělení ochrany vod a oddělení ochrany přírody, ve stanovisku ze 28.03.2012 

(čj. ČIŽP/45/IPP/1203430.001/12/KDR) nemají k záměru připomínky.  

 

 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „městský 

úřad“), v souhrnném vyjádření ze dne 27.03.2012 (OVŽP-5833/12-11652/2012) uvádí: 

Cit.: „Z hlediska ochrany ovzduší je provozovatel zařazen jako velký zdroj znečištění ovzduší,  
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který je podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 

v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství – ochrana 

ovzduší, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.  

Dále upozorňujeme oznamovatele, že dotčeným orgánem v oblasti hodnocení hluku je 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov 

nad Kněžnou. V oznámení chybí posouzení vlivu umělého světelného osvitu – světelné 

znečištění. Toto hledisko je v současné době významné z důvodu trvalého nočního osvětlení 

v nepřerušeném provozu výroby. Umělý světelný osvit ovlivňuje přímo nejen pohodu bydlení, 

ale významně narušuje i život volně žijících živočichů.  

Z hlediska vodního hospodářství dojde k navýšení spotřeby průmyslové vody 

o 55 160 m
3
/rok, množství splaškových odp. vod bude navýšeno o 7 560 m

3
/rok, množství 

průmyslových odp. vod bude navýšeno o 22 960 m
3
/rok (odp. vody čištěné na stávající 

biolog. ČOV a vypouštěné do vodního toku Bělá). Pokud i při zvýšených nárocích na potřebu 

vody bude využito např. nového vodojemu 5 000 m
3
, nebo vyrovnávací nádrže o objemu 

230 m
3
 před vstupem do ČOV měla by být posouzena kapacita současných vodních staveb 

(vydatnost studní a možného odběru vody z vodního toku za nastavených podmínek i kapacita  

stávající ČOV) a s tím související potřeba změn vydaných povolení k nakládání s vodami. 

Nelze souhlasit s uvedeným vyhodnocením v kap. D.1.4.1, že vypouštění bude v souladu 

se současným platným povolením k vypouštění odp. vod, když dojde k ročnímu navýšení 

vypouštěného množství a tím tedy i k navýšení roční bilance vypuštěného znečištění 

do vodního toku Bělá. Posouzení této bilance bude nutno doplnit v další fázi projektové 

dokumentace“. 

Krajský úřad k vyjádření městského úřadu uvádí následující:  

Oznamovatel ve vyjádření ze dne 02.04.2012 uvedl: 

Cit.: „Posouzení vlivu umělého osvětlení nebylo provedeno s ohledem na skutečnost, 

že realizace záměru bude probíhat v rámci stávajícího oploceného areálu závodu, který je již 

dnes uměle osvětlen tzn. nepředpokládá se výrazná změna světelného znečištění (pokud 

nastane změna, tak ke zmenšení světelného zatížení, jelikož se sníží počet venkovních lamp 

a namísto nich bude osvětlen vnitřní prostor objektů). Současně sdělujeme, že nebudeme 

promítat světelné reklamy a efekty na oblohu a stávající lampy jsou určeny pouze k osvětlení 

komunikací a terénu v areálu závodu v souladu s platnými předpisy zejména zákonem 

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší“. 

Zákon o ochraně ovzduší v § 2 odst. r) definuje světelné znečištěním jako viditelné záření 

umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní 

újmu nebo narušovat některé činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší 

nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno. Podle § 50 

odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší může obec obecně závaznou vyhláškou v oblasti 

opatření proti světelnému znečištění regulovat promítání světelných reklam a efektů 

na oblohu.  

Obec Kvasiny jako dotčený územní samosprávný celek ke světelnému znečištění neuplatnila 

připomínku. Oznamovatel neuvažuje v rámci záměru s promítáním světelných reklam a efektů 

na oblohu. 

Krajský úřad s ohledem na charakter záměru a jeho umístění nepovažuje zpracování bližšího 

vyhodnocení vlivu umělého světelného osvitu – světelné znečištění v procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí podle zákona za relevantní. 

 

Oznamovatel ve vyjádření ze dne 02.04.2012 uvedl: 

Cit.: „V souladu s požadavkem MěÚ bude vodní hospodářství kompletně řešeno v rámci 

následné projektové přípravy. Již dnes máme k dispozici předběžné výpočty, které dokládají, 

že pro rozšíření svařovny by měla postačovat stávající povolení k odběru vod a vypouštění 

odpadních vod“. 
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Požadavky a připomínky z hlediska vodního hospodářství nejsou směřovány do procesu 

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

a požadavkům bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních 

předpisů. Městský úřad nepožaduje další posuzování podle zákona EIA.  

Krajský úřad ve vyjádření ze dne 19.03.2012 (čj. 3646/ZP/2012-Čr, eč. 27535/2012/KHK) 

jako příslušný vodoprávní úřad neuplatnil k údajům týkajícím se vypouštění odpadních vod 

uvedeným v oznámení záměru žádné připomínky či požadavky na doplnění. Krajský úřad 

povolil oznamovateli rozhodnutím ze dne 05.03.2009 (čj. 2010/ZP/2009-4) vypouštění 

odpadních vod v celkovém objemu 450 000 m
3
/rok. Oznamovatel v roce 2011 vypustil 

celkem 187 096 m
3
odpadních vod. 

Odběr podzemní vody byl oznamovateli povolen rozhodnutím městského úřadu 01.10.2007 

(čj. ŽP 1090/07-No) v celkovém objemu 200 000 m
3
/rok. Městský úřad povolil oznamovateli 

rozhodnutím ze dne 07.06.2005 (ŽP/1079/04-Ku) odběr povrchové vody z vodního toku Bělá 

v celkovém objemu 540 000 m
3
/rok. Smluvně má oznamovatel zajištěnu dodávku pitné vody 

od společnosti AQUA SERVIS, a.s. v celkovém objemu 70 000 m
3
/rok. V roce 2011 

oznamovatel ze všech zdrojů odebral 306 032 m
3
.   

 

Obec Kvasiny ve svém vyjádření ze dne 27.03.2012 (čj. 143/2012/Škoda) uvádí tyto 

připomínky: 

Cit.: „V oznámení záměru se předpokládá navýšení dopravy osobních automobilů bez dopadu 

na obec, pouze ve směru k jižní vrátnici. Toto je však neopodstatněné, pokud nedojde 

k úpravě organizace příchodů a odchodů zaměstnanců do areálu závodu. 

Z oznámení není jasné, jakého výhledového období se týká, a proto není dostačující ani 

odpovědné zhodnocení možných dopadů záměru v případě vzdálenějšího časového horizontu. 

V souvislosti s tímto, jsou údaje o reálné úrovni vlivů uskutečnění záměru zavádějící, protože 

nejsou uvažovány v kumulaci s vlivy jiných záměrů, které jsou v oblasti plánovány. 

Závěry rozptylové studie jsou zavádějící, protože pro potřeby rozptylové studie byla stávající 

imisní koncentrace vybraných základních znečišťujících látek stanovena odborným odhadem, 

který vychází, kromě jiného, z dat manuální měřící stanice HRNK – Rychnov n. Kn., která je 

vzdálena cca 6 km od předmětného území a je umístěna v údolí řeky Kněžné, přestože 

dotčený emisní zdroj se rozprostírá v údolí řeky Bělé. Tato data jsou výchozími pro všechny 

modely a dokumenty týkající se stavu ovzduší dotčeného území zpracovávanými v rámci ČR.  

Vzhledem k rozsahu všech plánovaných záměrů v dotčeném území a jejich předpokládanému 

vlivu na stav ovzduší, požadujeme změření imisních limitů přímo v zájmovém území a to 

za různých klimatických podmínek. 

V dokumentaci chybí zmínka o vodní páře z chladicích zařízení, která může ovlivnit 

mikroklima v okolí.  

U hodnocení vlivů znečištění ovzduší je třeba zmínit, že u nás není stanoven limit PM2,5, ale 

lékařské kapacity mluví o nejvýše přípustném limitu 10 mikrogramů/m
3
, takže právě 

u svařovny by měla být tato frakce velmi bedlivě sledována. 

Z oznámení není jasné, jakým způsobem bude řešena doprava po dobu výstavby. Obec 

Kvasiny požaduje, aby doprava do závodu probíhala přes vjezd a novou vrátnici na jižní 

straně areálu. 

Kategorickým požadavkem je ve svařovně použití nejlepší dostupné technologie (BAT), 

minimalizující negativní dopady na životní prostředí v okolí i na vnitřní prostředí závodu. 

Vzhledem k faktu, že areál závodu je v bezprostřední blízkosti železnice, doporučujeme 

zajištění přepravy materiálu a výrobků v maximální míře po železnici a jenom nutnou část 

na speciálních silničních kamionových návěsech.  

Zařízení s hlukovou charakteristikou do 85 dB musí být účinně odizolována tak, aby hladina  

hluku v prostředí závodu a mimo areál nepřekročila ve dne, ale při trojsměnném provozu 

zejména v noci hygienické limity.  
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V současné době je trvale zvýšeným hlukem ze závodu obtěžována bytová zástavba obce 

v blízkém i vzdálenějším (výšiny) okolí. Totéž se týká pachů ze stávajících provozů. 

V souvislosti s tím je zvláštní, že v loňském roce byla projednávána ve správním řízení 

protihluková opatření – protihlukové zdi, které měly být realizovány z důvodu „zlepšení 

stávajícího nevyhovujícího hlukového zatížení zástavby v okolí výrobního závodu“ (text 

z projektové dokumentace), přičemž výchozím dokumentem byla Hluková studie areálu 

ŠKODA AUTO a.s.. Přestože protihluková opatření dosud realizována nebyla, udávané 

naměřené hladiny hluku v loňském roce jsou podlimitní. V souvislosti s tímto žádáme 

o zohlednění výsledků zmíněné hlukové studie a požadujeme rozšíření měření o další 

referenční body v blízkém i ve vzdálenějším okolí, a to ve dvou výškách – přízemí a patro“. 

Krajský úřad k vyjádření obce Kvasiny uvádí následující: 

Krajský úřad obdržel vyjádření oznamovatele ze dne 02.04.2012, ve kterém jsou připomínky 

obce vypořádány takto:  

Cit.: „Navýšení dopravy v souvislosti s nárůstem počtu osobních vozů zaměstnanců skutečně 

předpokládáme pouze na jižní straně závodu, a to z důvodu již dnes plně vytíženého parkoviště 

na straně severní, kde již nemůže k nárůstu dojít (vlivy nárůstu dopravy jsou zahrnuty 

v hlukové studii a rozptylové studii, které tvoří nedílnou součást oznámení záměru a jejichž 

výsledky jsou do oznámení zahrnuty). Pro zaměstnance svařovny bude vybudována uvnitř 

závodu nová komunikace pro pěší od jižní brány. 

Datum zahájení a dokončení realizace záměru je v oznámení záměru uveden na str. 12. 

Životnost svařovny je obtížné stanovit vzhledem k obtížné předpovědi vývoje trhu, budoucího 

modelového portfolia a vývoje nových technologií. V současné době předpokládáme životnost 

budovy svařovny 70 let, životnost technologie 7 let. Kumulace vlivu se stávajícím stavem 

v dané lokalitě byla v oznámení vyhodnocena. V souladu s odst. 2  § 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

se při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházelo ze stavu životního prostředí v době 

oznámení záměru.  

Využití dat z nejbližší stanice pro měření imisí je standardním postupem při zpracování 

rozptylových studií. Navíc v tomto případě je využití dat ze stanice umístěné rovněž v údolí 

spíše výhodou. Výsledky měření byly současně doplněny odborným komentářem pracovníků 

ČHMÚ. 

Požadavek na provedení imisního monitoringu jde nad rámec platné legislativy. Sledování 

kvality ovzduší dle § 6 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší včetně imisního 

monitoringu v ČR zajišťuje MŽP prostřednictvím ČHMÚ. ČHMÚ byl navíc zpracovatelem 

rozptylové studie použité v oznámení záměru - EIA.  

Vliv vodní páry z chladících zařízení nebyl hodnocen, a to s ohledem na stávající zkušenosti 

ze závodu Kvasiny a i ze závodu Mladá Boleslav, kde jsou provozována daleko větší chladící 

zařízení bez významného vlivu na mikroklima. V závodě Mladá Boleslav se jenom v chladící 

jednotce kogenerační elektrárny odpařuje 45 – 150 m
3
 vody za hodinu a jsou zde i další 

provozy (např. chlazení svařoven a lakoven). V závodě Kvasiny je stávající odpar 2 m
3
/h 

a navýšení bude o maximálně 5 m
3
 vody za hodinu. Je zřejmé, že toto množství nemůže 

významně ovlivnit mikroklima.  O těchto vlivech je možné uvažovat u velkých tepláren 

či elektráren (např. JE Dukovany vypouští odparem chladících věží 3 600 m
3
 vody za hodinu). 

Problematice prachu se věnuje rozptylová studie zpracovaná autorizovanou osobou 

a současně posouzení vlivu na veřejné zdraví zpracované držitelem osvědčení o odborné 

způsobilosti pro posuzování vlivu na veřejné zdraví. Na straně 13 tohoto posouzení 

zpracovatel upozorňuje i na na zdravotní problémy způsobované částicemi PM10 a PM2,5  

a na str. 20–21 hodnotí konkrétní dopady posuzovaného záměru na veřejné zdraví a závěru 

hodnotí tyto příspěvky jako nevýznamné o čemž svědčí i vyjádření KHS, jako orgánu ochrany 

veřejného zdraví, které bylo bez připomínek. 

Doprava v rámci výstavby bude jako ostatní nákladní doprava vedena pouze jižní branou 

a bude využíván nový obchvat města Solnice (výstavba je plánovaná tak, že akceptuje 

připomínku obce Kvasiny). 
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BAT pro technologii sváření jako takové nejsou stanoveny a není povinností provozovatele je 

u těchto zařízení používat. Nad rámec zákona budou provozovatelem využívány BAT 

pro čištění odpadních vod a plynů a současně je v provoze zaveden systém EMS dle ISO 

14001, jako BAT pro management v oblasti ŽP. 

ŠKODA AUTO a.s. má eminentní zájem na maximálním využívání železnice. V současné době 

je přepravováno cca 50 % vyrobených vozů. Probíhají jednání s ČD o zvýšení propustnosti 

trati Solnice – Častolovice, která je v současnosti plně využita s cílem umožnit navýšení podílu 

přepravy hotových vozů na 60 – 65 % pro dopravu vyrobených automobilů.  

Veškeré zdroje hluku budou účinně tlumeny event. přijata další protihluková opatření, která 

zajistí plnění hygienických limitů u nejbližšího venkovního chráněného prostoru, což bude 

ověřeno autorizovaným měřením hluku. Měřící místa lze stanovit po dohodě s obcí Kvasiny. 

V současné době je dokončován protihlukový val v místech mezi obcí a severní částí 

výrobního závodu a v roce 2011 byla postavena protihluková stěna v severozápadní části 

areálu“. 

 

V oznámení záměru jsou vyhodnoceny vlivy dopravy související se záměrem na životní 

prostředí a veřejné zdraví. V oznámení záměru nejsou identifikovány a ani předpokládány 

žádné významné negativní dopady zvýšení dopravy vyvolané záměrem na životní prostředí 

a veřejné zdraví. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví neuplatnil k záměru připomínky. 

Termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení je uveden v oznámení záměru. Kumulace 

záměru je hodnocena v příslušných kapitolách oznámení. Předložené oznámení vyhodnocuje 

vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Při hodnocení se vychází ze stavu životního 

prostředí v době oznámení záměru. Hodnocení možné výhledové kumulace se záměry, jejichž 

plán realizace ve výhledovém období trvání záměru není znám, není proveditelná. V oznámení 

je vyhodnocena kumulace záměru se záměry v území již oznamovatelem realizovanými.  

Krajský úřad jako příslušný úřad z hlediska ochrany ovzduší neuplatnil k rozsahu a kvalitě 

zpracované rozptylové studie připomínky, nepožadoval její doplnění, a ani nezpochybnil 

použité vstupní údaje.  

Sledování kvality ovzduší podle § 6 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší zajišťuje Ministerstvo 

životního prostředí prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu. Ministerstvo 

stanoví charakter a hustotu sítě měřících stanic. Požadavek měření imisí oznamovatelem 

přímo v zájmovém území nevyplývá z platných právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší 

a ve vztahu k záměru neposkytne žádné relevantní určující údaje. 

Hodnocení možného ovlivnění mikroklimatu vodní párou uvolňovanou z chladících zařízení 

není v oznámení vyhodnocen. Podle údajů uvedených oznamovatelem ve vyjádření ze dne 

02.04.2012 budou emise vodní páry v objemu jednotek m
3 

za hodinu. Dotčené správní úřady 

z hlediska ochrany ovzduší neuplatnily k absenci bližšího vyhodnocení vlivu emisí vodní páry 

žádné připomínky. Případné omezující podmínky provozu zařízení mohou být stanoveny 

příslušným orgánem ochrany ovzduší v rámci stanovení podmínek provozu zdroje. Krajský 

úřad se s ohledem na vyjádření oznamovatele a dotčených správních úřadů domnívá, 

že mikroklima nebude v důsledku realizace záměru ovlivněno. 

Hodnocení PM2,5 není stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší prováděno. 

Emisní limit pro částice PM2,5 není stanoven.  Zpracované hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

žádná rizika ve vztahu k plánovanému záměru neidentifikovala. V rámci hodnocení jsou 

vyhodnoceny i částice PM2,5. Záměr je zpracovatelem hodnocen jako nevýznamný z pohledu 

ohrožení veřejného zdraví. Krajská hygienická stanice neuplatnila k hodnocení vlivů 

na veřejné zdraví připomínky. 

Podle vyjádření oznamovatele ze dne 02.04.2012 bude k dopravě během výstavby využíván 

nový obchvat města Solnice a jižní brána areálu. K dopravě budou využívány stávající 

komunikace, jejichž případné omezení využití je stanoveno dopravním značením.  

Pro svařování nejsou nejlepší dostupné techniky právními předpisy stanoveny. V rámci 

záměru budou využity technologie, které jsou v souladu s platnými právními předpisy 
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a vnitřními předpisy závodu. Tyto technologie budou v rámci navazujících správních řízení 

dotčenými správními úřady hodnoceny. 

Oznámení obsahuje hlukovou studii i hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví. Pro účely 

posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona je vyhodnocení hlukové zátěže 

zpracováno dostatečně (Krajská hygienická stanice neuplatnila připomínky). 

Obec Kvasiny ve svém vyjádření ze dne 27.03.2012 (čj. 143/2012/Škoda) nepožaduje další 

posuzování záměru podle zákona. Krajský úřad považuje oznámení záměru s jeho přílohami, 

společně s doplněním oznamovatele ze dne 02.04.2012, za dostačující pro vyhodnocení 

připomínek obce Kvasiny a možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

pro účely posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona. K doporučením a požadavkům 

vyplývajícím z platných právních předpisů bude přihlédnuto v navazujících správních 

řízeních. Podle vyjádření příslušného stavebního úřadu není záměr v rozporu s územním 

plánem obce Kvasiny. 

 

 

 

Muzeum a galerie Orlických hor  (dále jen „muzeum“) upozorňuje ve svém vyjádření ze dne 

15.03.2012, že stavba se nachází v území s potenciálním výskytem archeologických nálezů. 

Dále ve svém vyjádření uvádí, že stavebník je povinen oznámit Archeologickému ústavu AV 

ČR, případně oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení 

záchranného archeologického průzkumu. Ve vyjádření dále muzeum uvádí, že se první 

písemná zmínka o obci Kvasiny pochází z r. 1544 a lze tedy očekávat středověké a časně 

novověké nálezy. 

Krajský úřad k vyjádření muzea uvádí následující: 

Muzeum nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Uvedený požadavek není 

směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících 

řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních právních předpisů.  

 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém 

vyjádření ze dne 13.03.2012 (čj. S-KHSHK 05677/2012/2/HOK.HK/Hr) souhlasí 

s oznámením záměru a nepožaduje další posuzování podle zákona. Ve svém vyjádření pouze 

konstatuje, že k ověření výsledků hlukové studie, která představuje pouze teoretický výpočet, 

je nutno provést kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů a dopravy související 

se záměrem v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby v denní i noční době. 

 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém 

vyjádření ze dne 19.03.2012 (čj. 3646/ZP/2012-Čr, eč. 27535/2012/KHK) nemá k záměru 

zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování podle zákona. 

 

 

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 14.03.2012 (čj. 4028/KH/2012) nemá 

k oznámení záměru připomínky. 

 

 

Oznamovatel ŠKODA AUTO a.s. ve svém vyjádření ze dne 02.04.2012 reaguje 

na připomínky ČIŽP, obce Kvasiny a Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou. 
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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 „Rozšíření haly M1“, 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.: 3646/ZP/2012-Čr 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

    Králové – zde  

2) Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny 

 

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 Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny 

4) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  

  

Oznamovatel: 

ŠKODA AUTO a.s., 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  

3) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov 

     nad Kněžnou  


