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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 „Novostavba provozního objektu pro firmu LAMARK s.r.o.,
Průmyslová zóna - Zábědov“ zařazeného v kategorii II, bod 4.2 a bod 10.6 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 „Novostavba provozního objektu pro firmu LAMARK
s.r.o., Průmyslová zóna - Zábědov“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Nový Bydžov 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 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.
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.
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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 (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení
zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.krkralovehradecky.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. 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, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(dle údajů uvedených v oznámení)
Předmětem záměru je výstavbu nové provozovny zámečnické výroby v lokalitě Průmyslové
zóny – Zábědov na jižním okraji města Nový Bydžov. Nová provozovna bude jednoduché
skeletové konstrukce s pláštěm z tepelně izolačních panelů typu KINGSPAN. Výrobní hala
bude bez oken, denní osvětlení bude zajištěno dvěma pásy střešních světlíků. U západní strany
haly bude realizován administrativní dvoupodlažní přístavek. Rozměry výrobní 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. Ve výrobní hale budou prováděny běžné zámečnické práce – výroba
kovaných kovových plotů a bran. 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.
Lokalita neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně
chráněné plochy. Ze zemědělského půdního fondu bude vyjmuto cca 9960,45 m2. Pozemky
určené k plnění funkce lesa dotčeny nejsou.
Doprava se vstupními surovinami, odvoz hotových výrobků a odpadů budou zabezpečeny
nákladními automobily. Uvnitř provozovny bude materiál přepravován vysokozdvižným
vozíkem, paletovými vozíky a závěsným dopravníkem. Předpokládaný nárůst intenzity
související automobilové dopravy po realizaci záměru je cca 7 nákladních aut za týden, cca 10
dodávkových automobilů za den a 40 osobních automobilů za den.
Předpokládá se realizace odběru vody z veřejného rozvodu v objemu 1018 m3 za rok.
V severovýchodním rohu zájmového pozemku bude realizovaná studna. Voda ze studny bude
dále použita pro údržbu zeleně v areálu a pro doplňování požární nádrže. Do veřejné
kanalizace bude vypouštěna odpadní voda o objemu cca 1018 m3 za rok. Srážková voda
z parkoviště bude procházet odlučovačem ropných látek a bude dále vedena do retenční
nádrže a z ní bude odpouštěna do vodoteče, která ústí do Zábědovského potoka.
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Budou vznikat běžné druhy odpadů. Všechny odpady budou předávány oprávněným osobám
ke zpracování nebo k likvidaci. Předpokládaná produkce odpadů v době provozu
posuzovaného záměru bude cca 7,4 t za rok.
Budou instalovány nové zdroje hluku uvnitř výrobní haly a na střeše provozovny. U všech
rozvodů VZT budou instalovány hluk tlumící vložky.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník: 16855/ZP/2012 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové - zde (bez oznámení)
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., Pražská třída 850/110, 500 04 Hradec Králové (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení –
na základě požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC)
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
(bez oznámení)
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
(bez oznámení)

3

