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Předání závěru a závěr zjišťovacího řízení k záměru „Novostavba provozního objektu
pro firmu LAMARK s.r.o., Průmyslová zóna - Zábědov“ 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“)
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 „Novostavba provozního
objektu pro firmu LAMARK s.r.o., Průmyslová zóna - Zábědov“ 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 Nový Bydžov 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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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Novostavba provozního objektu pro firmu LAMARK s.r.o.,
Průmyslová zóna - Zábědov“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název:
Novostavba provozního objektu pro firmu LAMARK s.r.o., Průmyslová zóna - Zábědov
Kapacita (rozsah) záměru:
Rozměry haly budou 90,6 m x 30,6 m, výška haly bude cca 7,3 m. Rozměry administrativního
přístavku budou 48,5 m x 6,3 m. U severní strany výrobní haly bude parkoviště o kapacitě 48
stání. Ve výrobní hale bude provozována zámečnická výroba kovových kovaných plotů
a bran. Celkové roční zpracování kovů bude cca 240 t. Výrobky budou opatřeny povrchovou
úpravou pomocí práškových plastových barev. Celková roční projektovaná kapacita
povrchových úprav bude cca 8000 m2/rok. Budou se používat běžné elektrické a pneumatické
nástroje pro dělení, broušení, svařování, nýtování a řezání železných trubek, tyčí, pásoviny,
kulatiny a profilů. Ve výrobní hale bude instalována prášková lakovna. Povrchová úprava
vyrobených dílů se bude provádět bez použití rozpouštědel. Provozní režim bude
dvousměnný, 5 dnů za týden, 250 pracovních dnů za rok. Roční fond pracovní doby bude
4000 h. Vznikne 47 nových pracovních míst.
Charakter záměru:
Předmětem záměru je výstavba nové provozovny zámečnické výroby v Průmyslové zóně –
Zábědov. Ve výrobní hale budou prováděny běžné zámečnické práce – výroba kovaných
kovových plotů a bran.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Nový Bydžov
Katastrální území: Zábědov
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení výstavby: 1/Q 2013
Předpokládaný termín ukončení výstavby: 3/Q 2013

Oznamovatel:
LAMARK s.r.o., Pražská třída 850/110, 500 04 Hradec Králové
Závěr:
Záměr „Novostavba provozního objektu pro firmu LAMARK s.r.o., Průmyslová zóna Zábědov“ naplňuje bod 4.2 a bod 10.6 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.
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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 „Novostavba
provozního objektu pro firmu LAMARK s.r.o., Průmyslová zóna - Zábědov“ nebude
posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ze strany dotčených územních
samosprávných celků, ze strany dotčených správních úřadů ani ze strany veřejnosti 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 31.10.2012, č.j. 16855/ZP/2012 – Po, ev.č. 98070/2012/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 19.10.2012, č.j. 17232/KH/2012,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 24.10.2012, č.j. S-KHSHK 26122/2012/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 01.11.2012,
č.j. ČIŽP/45/IPP/1214640.001/12/KDR.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 24.10.2012, č.j. S-KHSHK 26122/2012/2/HOK.HK/Hr souhlasí se záměrem
za předpokladu, že před uvedením stavby do trvalého provozu bude ověřeno splnění
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb rodinného domu č.p. 97
a rodinného domu st.p.č. 221, vše k.ú. Zábědov u Nového Bydžova ze stacionárních zdrojů
záměru (při plném provozu zařízení) a z dopravy související se záměrem v denní i noční 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 ve svém
vyjádření ze dne 24.10.2012, č.j. S-KHSHK 26122/2012/2/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.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“), ve svém vyjádření ze dne 01.11.2012,
č.j. ČIŽP/45/IPP/1214640.001/12/KDR uvádí, že požaduje 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), ve znění pozdějších
předpisů. Dále ČIŽP – ochrana vod upozorňuje, že manipulace se závadnými látkami musí být
prováděna pouze na zabezpečených plochách. Podmínky, jež jsou součástí záměru,
navržených z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní
prostředí, uvedeného v předloženém záměru, musí být respektovány v následujících stupních
projektové dokumentace a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. Provoz
potom musí být v souladu s těmito závaznými předpisy.
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,
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ale do navazujících správních řízení. K tomuto bude přihlédnuto v navazujících správních
řízeních podle zvláštních právních předpisů.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP – odpady“), ve svém stanovisku ze dne 01.11.2012,
č.j. ČIŽP/45/IPP/1214640.001/12/KDR upozorňuje na dodržování platné terminologie
v oblasti odpadového hospodářství. Další připomínku ČIŽP – odpady uvádí, cit.: „Předložený
záměr obsahuje kapitolu „Odpady vznikající ve fázi výstavby”. V této kapitole však není
uvedeno množství vznikajících odpadů. Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je
získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních
právních předpisů a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Bez znalosti množství
vznikajících odpadů, stanovené např. odborným odhadem, lze toto učinit jen velice obtížně.
Vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě nelze předpokládat vznik velkého množství
těchto odpadů, bude ČIŽP tolerovat upřesnění množství odpadů vznikajících při výstavbě
v dalších stupních projektové dokumentace.“
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpady uvádí následující:
ČIŽP – odpady 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.
Byly posouzeny a identifikovány předpokládané vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví
v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci
nebo zmírnění nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy
podle zvláštních předpisů.
Na základě zhodnocení obsahu oznámení, na základě všech vyjádření k předmětnému záměru
v průběhu zjišťovacího řízení, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru
a především po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu ke kritériím uvedených v příloze č. 2
zákona, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr, nebude dále posuzován podle 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 „Novostavba provozního objektu pro firmu LAMARK s.r.o., Průmyslová zóna Zábědov“, 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 (pouze pro oznamovatele)
Rozdělovník: 16855/ZP/2012 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové - zde
2) Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
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) Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Oznamovatel:
LAMARK s.r.o. v zastoupení Ing. Tomáš Janča, Foersterova 641, 506 01 Jičín
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) LAMARK s.r.o., Pražská třída 850/110, 500 04 Hradec Králové
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