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Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Provoz briketovacího stroje a umístění
skladu odpadů“ 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
„Provoz briketovacího stroje a umístění skladu odpadů“ 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 Hejtmánkovice 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 Broumov, 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 (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství
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– spokojený občan.

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.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„Provoz briketovacího stroje a umístění skladu odpadů“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název:
Provoz briketovacího stroje a umístění skladu odpadů
Kapacita (rozsah) záměru:
Celkově bude zpracováno cca 100 tun odpadu ročně. Výrobní kapacita zařízení je 0,1 t/hod.
Zařízení bude provozováno pouze v pracovní dny, a to na 1 směnu, dle provozního řádu
(8 hodin). V rámci provozování lisu bude docházet přímo k přeměně brusných kalů, které jsou
u produkujících firem vedeny jako odpad kategorie "O - ostatní" i "N - nebezpečný".
Charakter záměru:
Oznamovatelem záměru je společnost LUTOMA, s.r.o., Hejtmánkovice 19, 550 01 Broumov.
Záměr se nachází v obci Hejtmánkovice, k.ú. Hejtmánkovice, na pozemku st.p.č. 506.
Předmětem záměru je umístění skladu odpadů (ocelových kalů) a briketovacího stroj
pro jejich zpracování. Ocelový (brusný) kal obsahuje jemné ocelové piliny smíchané
s chladicí emulzí. Briketovací stroj obě složky oddělí, takže výstupem jsou brikety a emulze
Technologie briketování využívá mechanických a chemických vlastností materiálů, které
se použitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů (briket), bez přídavku
pojiva. Zpracovávat se budou výhradně ocelové kaly. Jedná se v podstatě o jemné ocelové
piliny smíchané s chladicí emulzí, které vznikají ve strojírenství při broušení oceli.
Při lisování dojde k separaci emulze a kovového odpadu.
Předmětem popsané technologie je instalace a provozování lisovací soupravy a příslušenství
potřebného pro provoz technologie (zejména záchytné vany pro skladování a logistiku
vstupních a finálních produktů).
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Hejtmánkovice
Katastrální území: Hejtmánkovice
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Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Stavební jsou plánovány na období březen až květen 2015, poté bude zahájen provoz.

Oznamovatel:
společnost LUTOMA, s.r.o., Hejtmánkovice 19, 550 01 Broumov
Závěr:
Záměr „Provoz briketovacího stroje a umístění skladu odpadů“ naplňuje dikci bodu 10.1,
kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Ve smyslu ust. § 7 zákona bylo 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
„Provoz briketovacího stroje a umístění skladu odpadů“ může mít významný vliv
na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem
na oblast ochrany veřejného zdraví, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství.
V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami
a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha).
Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek
vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole,
kde budou všechna obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou
doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.
Krajský úřad dále doporučuje, aby v dokumentaci byly obsaženy kopie všech
obdržených vyjádření.
Odůvodnění:
Oznámení záměru bylo krajskému úřadu předloženo dne 05.02.2015. Informace o oznámení
záměru byla na úřední desce Královéhradeckého kraje zveřejněna dne 11.02.2015.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 20.02.2015, č.j.: 5001/ZP/2015 – Po, ev.č.: 16519/2015/KHK,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 13.02.2015, č.j.: S-KHSHK 03633/2015/2/HOK.HK/Hr,
- Královéhradecký kraj, ze dne 03.03.2015, č.j.: 5433/KH/2015,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 24.02.2015,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1502277.001/15/KDR,
- Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Broumovsko, ze dne 16.02.2015,
č.j.: 00265/BR/15,
- Obec Hejtmánkovice, ze dne 02.03.2015, č.j.: OÚ/111/2015.
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V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů vzneseny zásadní
námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru a také požadavky na další
posuzování záměru podle zákona.
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Broumovsko, ze dne 16.02.2015,
č.j.: 00265/BR/15 nepožaduje záměr posuzovat podle zákona.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
svém vyjádření nemá připomínky k oznámení záměru a nepožaduje záměr posuzovat
podle zákona.
Královéhradecký kraj, ze dne 03.03.2015, č.j.: 5433/KH/2015, Královéhradecký kraj, ze dne
03.03.2015, č.j.: 5433/KH/2015.
Obec Hejtmánkovice, ze dne 02.03.2015, č.j.: OÚ/111/2015, ve svém vyjádření souhlasí
se záměrem za předpokladu, že bude důsledně dodržováno zejména nakládání s odpady,
jak je uvedeno v oznámení záměru v kapitole B.III.3 Odpady.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen
„KHS“) ve svém vyjádření ze dne 13.02.2015, č.j.: S-KHSHK 03633/2015/2/HOK.HK/Hr,
uvádí, že lze s oznámením záměru z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného
zdraví souhlasit s podmínkou, že v dalším stupni dokumentace (dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí) bude předložena Hluková studie s vyhodnocením vlivu záměru, včetně
související dopravy, na hlukovou situaci v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší
obytné zástavby, popř. navržení případných protihlukových opatření. KHS požaduje záměr
dále posuzovat podle zákona.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
ovzduší
(dále jen
„ČIŽP“) ve svém
stanovisku,
ze dne
24.02.2015,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1502277.001/15/KDR, uvádí, Cit.: „ČIŽP se neztotožňuje s konstatováním
zpracovatele oznámení uvedeném v kapitole D.V. „Charakteristika nedostatků ve znalostech
a neurčitostí“, že při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály,
které jsou potřebné pro posouzení vlivu plánovaného záměru na životní prostředí a na základě
níže uvedených složkových stanovisek doporučuje, aby byl tento záměr doplněn.“ Konec
citace.
ČIŽP – oddělení ochrany ovzduší uvádí, že z předložené dokumentace není zřejmé, jakým
způsobem bude s briketami a emulzí dále nakládáno. Ocelové brikety budou pravděpodobně
znečištěny chladicí emulzí a jejich další využití není bez další úpravy (odstranění zbytkových
emulzí) v běžných zařízeních možné. Podle názoru ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší,
oznámení nespecifikuje další využití separovaných složek a mělo by být doplněno ve smyslu
výše uvedených připomínek.
ČIŽP – oddělení odpadového hospodářství uvádí, že z předložené dokumentace není zřejmé,
zda musí odpady přijaté do zařízení splňovat určité kvalitativní parametry, a to jak ve vztahu
k emulzi (druh, kvalita emulze, stanovení kritických ukazatelů), tak i k ocelovým pilinám
(charakter, hrubost). Dále z uvedených informací není zřejmé, za jakých podmínek bude
možné oddělenou emulzi opětovně použít ve výrobních procesech (k původnímu účelu) a zda
bude před opětovným využitím emulze provedena její další úprava (filtrace, dekantace).
Rovněž není zřejmé, s jakou účinností dojde při lisování odpadu k odstranění emulze z pevné
frakce, tj. k eliminaci složky, která byla nositelem vlastnosti „nebezpečný“ odpad.
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Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda
a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
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 krajský úřad k závěru, že záměr je nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru,
především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného
stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních
úřadů a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.
Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví
kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé
straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,
tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších
směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků
a dalších subjektů požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 9 výtisků a jednou
v elektronické podobě.
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.

z p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: 5001/ZP/2015 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01 Broumov
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
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2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 14 Broumov
4) Městský úřad Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
5) Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59,
549 54 Police nad Metují
Oznamovatel:
LUTOMA, s.r.o., Hejtmánkovice 19, 550 01 Broumov
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
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