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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) 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
EIA“), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), rozhodl dle ust. podle § 7 odst. 6 zákona EIA takto:
záměr „Rozvoj areálu a provozních činností společnosti

Auto SAS s.r.o., Solnice“
nebude posuzován podle zákona EIA.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 04.06.2015 oznámení záměru „Rozvoj areálu a provozních činností
společnosti Auto SAS s.r.o., Solnice“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA
(dále jen „oznámení záměru“). Oznamovatelem záměru je společnost Auto SAS s.r.o.,
Ke Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6, IČ: 49679139. Oznámení záměru zpracoval Ing. Radek
Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace
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a posudku podle zákona EIA, osvědčení č.j. 7270/856/OPVŽP/97, prodloužení autorizace
č.j. 113632/ENV/10).
Dne 12.06.2015 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Solnice a Královéhradecký kraj, krajský úřad
požádal ve smyslu § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních deskách. Dobu zveřejnění podle
§ 16 odst. 4 zákona EIA krajský úřad stanovil na nejméně 15 dnů. Zároveň krajský úřad
požádal v souladu s § 16 odst. 4 zákona EIA dotčené územní samosprávné celky o vyrozumění
o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále krajský úřad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zákona EIA dotčené územní samosprávné
celky, dotčené správní úřady, veřejnost a dotčenou veřejnost o lhůtě pro zaslání písemných
vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad dále informoval, že do oznámení záměru lze také nahlédnout na internetových
stránkách České informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia),
kód záměru HKK778.
Dne 12.06.2015 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné nahlížet
do oznámení záměru, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 02.07.2015.
V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „Rozvoj areálu a provozních činností společnosti Auto SAS s.r.o., Solnice“
bude posuzován podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl
krajský úřad. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.
2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA,
vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr
„Rozvoj areálu a provozních činností společnosti Auto SAS s.r.o., Solnice“ nebude posuzován
podle zákona EIA.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle § 16 zákona EIA
a doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Solnice a Královéhradecký kraj, jsou povinny
rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom
krajský úřad.
Podklady pro vydání rozhodnutí:
- oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona EIA, které zpracoval v květnu 2015
Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (autorizovaná osoba ke zpracování
dokumentace a posudku podle zákona EIA, osvědčení č.j. 7270/856/OPVŽP/97,
prodloužení autorizace č.j. 113632/ENV/10),
- vyjádření obdržená k záměru podle § 6 odst. 7 zákona EIA.
Identifikační údaje záměru:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona EIA:
- název záměru: „Rozvoj areálu a provozních činností společnosti Auto SAS s.r.o., Solnice“,
- zařazení záměru: příloha č. 1 zákona EIA, kategorie II, bod 4.2 (Povrchová úprava kovů
a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.),
bod 10.4 (Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)
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a pesticidů v množství nad 1 tunu; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků
v množství nad 100 tun.) a bod 10.6 (Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových
oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových
komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních
komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy.
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.)
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem investora je rozvoj stávajícího areálu a provozovaných činností:
- Vybudování výrobně-skladovací haly se zastavěnou plochou přibližně 6 100 m2 (Objekty
F,G,H a I), spočívající zejména ve vlastním prostoru pro skladování rozděleném do několika
sekcí. Součástí haly má být také krytý prostor pro účely vybudování mycí plochy.
- Vybudování nové centrální nízkoemisní kotelny na pevná paliva (Hala K) se třemi zásobníky
á 100 t. Předpokládá se umístění dvou kotlů o celkovém výkonu nepřesahujícím 1 MW.
Kotelna bude sloužit jako náhrada za stávající uhelnou kotelnu (Objekt C, část 2) se dvěma
kotli CARBOROBOT o výkonu 160 kW umístěnou v blízkosti stávajícího objektu
administrativní budovy.
- Umístění kogenerační jednotky určené k vytápění administrativního objektu, případně
alternativně pro další objekty, o jmenovitém tepelném výkonu přibližně 120 kW.
- Vybudování bezobslužné veřejné čerpací stanice na CNG a na pohonné hmoty (Objekt R)
s 24-hodinovým provozem a s nabídkou paliv: automobilový benzin cca 30 m3, motorová
nafta cca 50 m3 a CNG (roční spotřeba zemního plynu cca 300 000 m3).
- Umístění mobilní čerpací stanice na motorovou naftu o objemu 3 000 litrů (Objekt M),
do stávajícího areálu.
- Vybudování objektu průmyslové lakovny kovových a plastových dílů manipulační techniky
(Hala L, část L1,L2 a L3), jako náhrady za stávající objekt pro občasné nanášení barev (dílnu),
kde bude dále prováděno nejen lakování, ale také pískování, svařování, klempířské práce,
sušení a příprava materiálu (např. odmaštění). Celkové množství takto upravených ploch bude
přibližně 13 500 m2 ročně. K lakování budou využity zejména akrylátové barvy v množství
přibližně 3 500 kg barev a tužidel ročně. K odmašťování budou využívány prostředky
v množství cca 150 kg ročně. Celkový obsah organických rozpouštědel se předpokládá
cca 1 725 kg ročně.
- Vybudování přístřešku (Objekt D) ke stávající budově Hale E jako rozšíření prostoru
pro umístění opravené manipulační techniky nebo jejich součástí. Bude se jednat o otevřený
venkovní, zastřešený a vodohospodářsky zabezpečený objekt.
- Rozšíření stávajícího administrativního objektu (Objekt A) pro účely školení pracovníků
a tím vybudování celého školícího centra. Součástí záměru bude vybudování dodatečné
infrastruktury, zejména pak několika parkovacích ploch s celkovým počtem parkování až 55
osobních vozidel a dodávek přímo v areálu a 40 parkovacích míst u veřejné čerpací stanice
pohonných hmot.
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Umístění záměru:
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, městě Solnice, v k.ú. Solnice.
Oznamovatel:
Oznamovatelem záměru je společnost Auto SAS s.r.o., Ke Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6,
IČ: 49679139.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem investora je rozšíření stávajícího areálu o výrobně-skladovací halu. Součástí haly
bude také jednoduchá mycí plocha pro oplachy techniky a dílů. Dále pak vybudování
bezobslužné čerpací stanice pohonných hmot na motorovou naftu, automobilový benzin a také
stlačený zemní plyn CNG. V areálu pak bude umístěna mobilní čerpací stanice na motorovou
naftu pro vnitropodnikové účely. Objekt stávajícího občasného nanášení barev bude nahrazen
průmyslovou lakovnou kovových a plastových dílů. Součástí celého záměru je vybudování
souvisejících zařízení jako je nízkoemisní kotelna, kogenerační jednotka a rozšíření
administrativního objektu.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
A) Veřejná čerpací stanice pohonných hmot
Předmětem záměru je vybudování veřejné bezobslužné čerpací stanice pohonných hmot,
automatické s 24 hodinovým provozem - zahrnující výdej automobilového benzinu, motorové
nafty ve dvojím provedení (klasická a BIO) a stlačený zemní plyn (dále jen CNG). Čerpací
stanice se bude skládat z následujících částí:

úložiště CNG a generátor CNG

úložiště ostatních PHM (automobilový benzin a motorová nafta)

zastřešený objekt se třemi kusy oboustranných výdejních stojanů (celkem tedy 6 míst)
včetně platebních automatů

zabezpečené plochy čerpací stanice pohonných hmot

parkovací plocha
B) Vnitropodniková mobilní čerpací stanice pohonných hmot
Záměrem je umístění mobilní čerpací stanice pohonných hmot na motorovou naftu o objemu
3 000 litrů. Roční výtoč se předpokládá cca 190 m3. Bude se jednat o mobilní podnikovou
čerpací stanici (např. Traso Popular 3500), dvouplášťovou, kompletně vystrojenou, ocelovou,
nadzemní. Nádrž je vybavena čerpadlem, průtokoměrem a veškerými armaturami. Je rovněž
vybavena indikátorem těsnosti mezipláště, mechanickým stavoznakem a měrnou tyčí. Skřínka
s výdejem je uzamykatelná. V areálu bude čerpací stanice umístěna na zpevněném stáčecím
místě, které bude vyspárované do roštového prostoru, kde bude umístěn sorpční materiál, který
bude zachycovat ropné produkty. Jedná se o materiál, který sorpuje ropné produkty, ale zpětně
je neuvolňuje, přičemž čistou vodu (například dešťové srážky) propouští.
C) Přechodné úložiště opravárenských vozů a součástí
V blízkosti stávající opravárenské dílny a skladu náhradních dílů bude vybudován jednoduchý
přístřešek (objekt D, část 1 a 2) z ocelové konstrukce s vybetonovanou podlahou a zvýšeným
prahem. Tento objekt bude sloužit pro dočasné umístění opravované manipulační techniky,
nebo jednotlivých součástí. Pro zabezpečení úniků závadných látek budou dále využívány
přenosné záchytné vany, které budou umisťovány pro riziková místa manipulační techniky,
nebo budou využity přímo pro vlastní uložení součástí a dílů.
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D) Nízkoemisní kotelna
Záměrem je vybudování samostatného objektu tzv. nízko-emisní kotelny sloužící k vytápění
části výrobně-skladovací haly a dle potřeby ostatních objektů. Jedná se o výstavbu
samostatného zděného objektu o velikosti přibližně 11,36 x 9 m se zastavěnou plochou
102,3 m2. V blízkosti objektu budou umístěny skladovací zásobníky (sila) o kapacitě přibližně
3 x 100 tun. V objektu je uvažováno umístění dvou kotlů na pevná paliva (uhlí a dřevo
nebo dřevěné peletky). Přesný typ a výkony budou upřesněny v navazujících řízeních.
Uvažuje se o celkovém výkonu kotelny přibližně 400 kW, jmenovitý tepelný příkon celkově
nepřesáhne 1 MW. Pro účely výpočtu byly zvoleny reprezentativní příklady kotle na pevná
paliva (např. CARBOROBOT PV 180 na uhlí o výkonu 170 kW při účinnosti 80%
a HAMONT 180 na dřevěné peletky o výkonu 180 kW při účinnosti 94,9%).
K omezení úletů odpadní vzdušiny do vnějšího ovzduší ze spalování hnědého uhlí, resp. dřeva
či dřevěných peletek z uvedené kotelny je na odtah spalin uvažován odlučovač tuhých
znečišťujících látek – např. suchý mechanický odlučovač (vírový jednočlánkový odlučovač,
cyklon). Účinnost těchto zařízení je v reálném provozu až 90 %. Pro účely modelace situace
je uvažována účinnost 50 %.
E) Kogenerační kotelna
Pro účely doplnění vytápění se uvažuje dále o umístění kogenerační jednotky s jmenovitým
tepelným výkonem cca 120 kW (např. typ TEDOM CENTO T80, motor TG 85 G5V). Jedná
se o kompaktní provedení motoru kogenerační jednotky s příslušenstvím v protihlukovém
krytu, který zabezpečuje nízkou hlučnost zařízení. Celý modul je pak umístěn v jednoduchém
kontejnerovém provedení. Kogenerační jednotka bude sloužit pro účely zásobování teplem.
Teplo bude následně využíváno jako další zdroj k nízkoemisní kotelně. Alternativně může být
použitý i pro vytápění v rámci lakovny.
F) Výrobně skladovací hala
Záměrem je vybudování nové celoopláštěné zastřešené výrobně-skladovací haly s plochou
přibližně 6 035,5 m2. Hala bude využívána pro firemní účely společnosti Auto SAS s.r.o.,
nebo alternativně bude pronajímána společnostem jiným. Hala bude vybavena nakládacími
rampami, manipulačními plochami v okolí těchto ramp. Podlaha haly bude drátkobetonová,
litá, s povrchovými vrstvami a s hydroizolační vrstvou a tepelnou izolací. Dešťové vody ze
střechy budou odváděny tzv. koupalištěm, což je řízený odtok dešťových vod z plochy střech.
Část haly bude vytápěna nízkoemisní kotelnou – objekt K. Čelní strana haly H a G bude sloužit
jako nakládací rampa a manipulační plocha, část I.3 slouží jako zastřešená manipulační plocha
s možností další nakládky či vykládky do haly H a G.
G) Lakovna
Stávající objekt příruční dílny, kde doposud probíhalo občasné nanášení barev, bude přestavěn
na objekt lakovny. Lakovna se bude skládat z několika dílčích provozních částí: prostoru
pro pískování, svařovny, klempírny, odkládacího prostoru (sušárny), univerzálních pracovišť,
lakovacího boxu, přípravny materiálů, technologie a také šatny a skladovacího a manipulační
prostoru.
Lakování bude prováděno akrylátovými (vodou ředitelnými) barvami v množství přibližně
3 500 kg ročně s minimálním použitím odmašťovacích prostředků (přibližný odhad 150 kg
ročně). Lakování bude probíhat během pracovní doby od pondělí do pátku, dle potřeby max.
12 hodin za den. V rámci ročního fondu provozu je však uvažováno max. 800 hodin provozu
za rok. Objekt lakovny bude v omezeném rozsahu také sloužit pro montážní a doprovodné
účely manipulační techniky. Bude se tedy jednat o průmyslové ruční lakování součástí
manipulační techniky. V rámci provozu lakovny se nepředpokládá využití dopravníků, či další
mechanizace a automatizace. Provedení bude boxové s uzavíratelnými vraty. Tento box bude
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umístěn uvnitř haly, jen výduchy s filtry budou vyvedeny z haly ven. V boxu je pak možné
provádět nejen lakování, ale také například odmašťování. Box bude opatřen ventilátory
a to jak přívodními tak odsávacími. Vytápění objektu lakovny bude teplovodní s využitím
části výkonu uvažované nízkoemisní kotelny, vlastní prostor lakovny určený pro nanášení
barev, vytěkání a sušení bude krátkodobě vytápěn teplovzdušnými jednotkami na plyn
s nepřímým ohřevem. Odmašťování bude probíhat během pracovní doby od pondělí do pátku,
dle potřeby max. 12 hodin za den. V rámci ročního fondu provozu je však uvažováno max.
500 hodin provozu za rok. Součástí lakovny bude dvojice elektrických pístových kompresorů
pro účely zásobování tlakovým vzduchem.
H) Parkovací plochy, zpevněné manipulační plochy a komunikace
Záměr si vyžádá vybudování parkovacích ploch, zpevněných komunikací vnitroareálových
a obslužných a zabezpečených manipulačních ploch. Veškeré plochy budou zpevněné,
asfaltové, popř. betonové. V areálu se nachází stávající zpevněná parkovací plocha pro cca 12
osobních vozidel u administrativní budovy, 12 dodávek a 1 nákladní automobil v rámci
zpevněných ploch areálu, a výstavní plocha pro manipulační techniku.
Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních
předpisů:
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
krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, 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, dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a dotčené veřejnosti 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 EIA.
Nedílnou součástí oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona EIA je stanovisko
ke stavebnímu záměru, které vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby
a životního prostředí, dne 15.05.2015, č.j.: OVŽP-13903/2015/Du, kde je uvedeno, že záměr
není v rozporu s územním plánem města Solnice.
Záměr se nachází v ochranném pásmu přirozené akumulace vod. Dostatečným zabezpečením
celého záměru lze však konstatovat, že mimo výše uvedené změny odtokových poměrů,
nebude mít tento záměr vliv na podzemní a povrchové vody. Budou přijata taková preventivní
opatření, aby bylo zamezeno znečištění podzemních nebo povrchových vod.
Dešťové vody ze střech budou svedeny do retenční nádrže a následně budou řízeným odtokem
vedeny do Lokotského potoka. Rovněž pak dešťové vody z okolních ploch, komunikací
a parkovacích ploch budou přes odlučovač ropných produktů vedeny retenční nádrže a z ní pak
do Lokotského potoka. Splaškové vody jsou svedeny do přečerpávací nádrže nově
vybudované a následně jsou kanalizací vedeny až na městskou čistírnu odpadních vod Solnice.
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Fáze výstavby záměru bude relativně krátká a nepředpokládá se tedy významný vliv
na jednotlivé složky životního prostředí. Ve fázi provozu bude záměr ovlivňovat okolí nejvíce
z hlediska emisí škodlivin do ovzduší a hlukové zátěže. V obou případech lze však
konstatovat, že záměr splňuje požadované legislativní limity a nebude docházet
k překračování těchto hodnot.
Realizací záměru nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality jednotlivých
složek životního prostředí ve fázi realizace, provozu ani ukončení. Vzhledem k tomu, že dané
území je a bude využíváno zejména průmyslově, lze konstatovat, že realizace záměru nebude
mít velký vliv ani na faunu a floru.
V oznámení záměru nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy způsobující
zvýšenou zátěž dané lokality nad limity stanovené jednotlivými právními předpisy v ochraně
životního prostředí a veřejného zdraví.
Krajský úřad obdržel k oznámení záměru tato vyjádření a stanoviska:
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne
dne 18.06.2015, č.j. S-KHSHK 15626/2015/2/HOK.HK/Hr,
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 26.06.2015, č.j. 16288/ZP/2015-NV, e.č. 64501/2015/KHK,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
ze dne 30.06.2015, č.j. ČIŽP/45/IPP/1508343.001/15/KDR,
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, ze dne
01.07.2015, č.j. OVŽP-16866/15-201/2015-Sv,
- Město Solnice, ze dne 29.06.2015,
- Vyjádření zpracovatele oznámení a zástupce oznamovatele Ing. Radka Píši, Konečná 2770,
530 02 Pardubice, ze dne 20.07.2015.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Městský úřad
Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí) vzneseny dílčí připomínky
k předloženému oznámení záměru, které jsou komentovány níže v textu. Z obdržených
vyjádření dotčených správních úřadů k předloženému oznámení záměru vznesla Česká
inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, požadavek na posuzování
záměru podle zákona EIA. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky
proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru
nevyjádřily.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 18.06.2015, č.j. S-KHSHK 15626/2015/2/HOK.HK/Hr, z hlediska zájmů
chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru. Krajská
hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové z hlediska ochrany
veřejného zdraví nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.
Město Solnice ve svém vyjádření k oznámení záměru ze dne 29.06.2015 nepožaduje záměr
dále posuzovat podle zákona EIA.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, ze dne
01.07.2015, č.j. OVŽP-16866/15-201/2015-Sv (dále jen „MÚ Rychnov nad Kněžnou“)
ve svém souhrnném vyjádření k oznámení záměru uplatnil tyto dílčí připomínky:
MÚ Rychnov nad Kněžnou, z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje na platnou legislativu
v oblasti ochrany ovzduší.
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MÚ Rychnov nad Kněžnou, z hlediska vodního hospodářství požaduje v dalším stupni řízení
posoudit vliv na současné hydrogeologické poměry a nechat zpracovat hydrogeologický
posudek lokality rozvoje areálu a provozních činností společnost AUTO SAS s.r.o. Solnice.
MÚ Rychnov nad Kněžnou, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje
na platnou legislativu v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu.
MÚ Rychnov nad Kněžnou, z hlediska ochrany přírody a krajiny uvádí, že není nutné záměr
dále posuzovat podle zákona a v následných fázích přípravy projektové dokumentace řešit
současně se stavebními objekty i vegetační úpravy.
Krajský úřad k vyjádření MÚ Rychnov nad Kněžnou uvádí následující:
K požadavku uvedenému ve vyjádření MÚ Rychnov nad Kněžnou, z hlediska vodního
hospodářství,
se
vyjádřil
zpracovatel
oznámení
dne
20.07.2015
(dále jen „vyjádření zpracovatele oznámení“). Ve vyjádření zpracovatele oznámení
je uvedeno, Cit.: „Vzhledem k tomu, že se záměr nachází v CHOPAV Východočeská křída,
investor souhlasí s tím, že v rámci navazujících řízení bude zpracován hydrogeologický
posudek lokality rozvoje areálu a provozních činností společnosti Auto SAS s.r.o., Solnice.“
Konec citace.
MÚ Rychnov nad Kněžnou nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA.
K doporučením a požadavkům bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních
podle zvláštních právních předpisů.
Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 26.06.2015, č.j. 16288/ZP/2015-NV,
e.č. 64501/2015/KHK, nemá k oznámení záměru z hlediska ochrany ovzduší, veřejné správy
v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního
fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa, ochrany vod a integrované prevence
žádné připomínky. Krajský úřad nepožaduje další posuzování záměru podle zákona EIA.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
integrovaných agend (dále jen „ČIŽP – oddělení integrace“), ve svém stanovisku ze dne
30.06.2015, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1508343.001/12/KDR má připomínky k pozemkům p.č. 1892/2
(není součástí záměru) a p.č. 1984/2 k.ú. Solnice (neexistuje). V závěru vyjádření ČIŽP –
oddělení integrace je uvedeno, Cit.: „Jelikož předložený záměr zahrnuje i činnosti, které
jmenovitě spadají pod dikci zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž v předloženém oznámení není např. uvedeno maximální
skladované množství CNG v tunách (pouze je zde prezentována roční předpokládaná roční
spotřeba CNG ve výši 300 000 m3), jakož i není uvedena hmotnost skladovaného benzínu
a motorové nafty, a nelze tedy posoudit, zda záměr nespadá i pod dikci zákona č. 59/2006 Sb.,
ČIŽP, oddělení integrovaných agend, na základě této skutečnosti požaduje,
aby pro předložený záměr bylo provedeno posouzení vlivu na životní prostředí.“ Konec citace.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – oddělení integrace uvádí následující:
Krajský úřad v průběhu zjišťovacího řízení přezkoumal podklady poskytnuté oznamovatelem,
tj. oznámení záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu EIA, včetně příloh
a posuzoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
Krajský úřad se neztotožňuje se stanoviskem ČIŽP – oddělení integrace a nepovažuje
předložené oznámení záměru za nedostatečné, a to z následujících důvodů:
- K pozemkům, které nejsou zahrnuty ve výčtu pozemků dotčených záměrem v oznámení
záměru, krajský úřad uvádí, že se jedná pouze o administrativní chybu ve výčtu
dotčených pozemků. Nedílnou součástí oznámení záměru podle přílohy
č. 3 zákona EIA je stanovisko ke stavebnímu záměru, které vydal Městský úřad
Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, dne 15.05.2015,
8

č.j.: OVŽP-13903/2015/Du (dále jen „stanovisko MÚ RnK“). Jak vyplývá
ze stanoviska MÚ RnK, je předmětný záměr navržen v území, které je Územním plánem
města Solnice určeno pro výrobu a skladování – lehký průmysl. Hlavní funkcí této
plochy je umisťování staveb a zařízení výroby nezemědělského charakteru a výrobních
služeb, staveb pro skladování a servis, kde negativní důsledky provozu nepřesahují
hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů. V závěru stanoviska MÚ RnK
je konstatováno, že navrhovaný záměr není v rozporu s Územním plánem města
Solnice.
- Z údajů zpracovatele oznámení záměru ze dne 20.07.2015 vyplývá, že oznámení
záměru bylo zpracováno na základě kapacitních údajů záměru, kdy množství
nebezpečných látek uvedených v příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prevenci závažných havárií“), v části
1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nepřesáhne množství nebezpečných látek
umístěných v objektu, které je určující pro zařazení provozovny do skupiny A nebo B
dle přílohy č. 1 zákona o prevenci závažných havárií. Na objekt se vztahuje povinnost
předložit protokol o nezařazení ve smyslu ust. § 4 zákona o prevenci závažných havárií.
- Z obdržených vyjádření k předloženému oznámení záměru nevyvstal požadavek
na posuzování záměru podle zákona EIA. V oznámení záměru nebyly identifikovány
žádné významné negativní vlivy způsobující zvýšenou zátěž dané lokality nad limity
stanovenými jednotlivými právními předpisy v ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví.
V kontextu výše uvedeného se krajský úřad neztotožnil s názorem ČIŽP – oddělení integrace
a neshledal důvody pro posuzování záměru v plném rozsahu zákona EIA.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“),
ve stanovisku ze dne 30.06.2015, č.j. ČIŽP/45/IPP/11508343.001/15/KDR,
k oznámení záměru uplatnila tyto dílčí připomínky:
ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, ve stanovisku nemá připomínky k oznámení záměru.
ČIŽP, oddělení ochrany vod, ve stanovisku nemá připomínky k oznámení záměru.
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, ve stanovisku požaduje, aby byly provedeny
v demolovaných objektech průzkumné práce, zda odpady produkované v případě těchto
demolic nebudou obsahovat nebezpečné látky.
ČIŽP, oddělení ochrany lesa, ve stanovisku nemá připomínky k oznámení záměru.
ČIŽP, oddělení ochrany lesa, ve stanovisku nemá připomínky k oznámení záměru.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP uvádí následující:
K požadavku ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, krajský úřad uvádí, že v oznámení
záměru v kapitole s názvem „D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení
všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud
je to vzhledem k záměru možné“ je uvedeno, že s odpady bude nakládáno podle v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Ke stanovisku ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, se vyjádřil dne
20.07.2015 zpracovatel oznámení. Ve vyjádření zpracovatele oznámení je uvedeno,
Cit: „V rámci realizace záměru dojde k produkci demoličních odpadů z demolice některých
stávajících objektů. Je zřejmé, že před zahájením demoličních prací budou provedeny
v objektech průzkumné práce. V případě, že při průzkumných pracích budou zjištěny
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nebezpečné látky, budou veškeré demoliční práce prováděny v souladu s platnou legislativou
pro demolici odpadů s obsahem nebezpečných látek.“ Konec citace.
Požadavky uvedené ve vyjádření ČIŽP nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů
na životní prostředí podle zákona EIA, ale do navazujících řízení, ve kterých bude
postupováno podle zvláštních právních předpisů. K doporučením a požadavkům bude
přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.
Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl, že záměr
„Rozvoj areálu a provozních činností společnosti Auto SAS s.r.o., Solnice“ nebude posuzován
podle zákona EIA.

Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního
prostředí ČR. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost
uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená
veřejnost v odvolání.

-otisk úředního razítkav zastoupení Mgr. Helena Hyšková
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Královéhradecký kraj a Město Solnice se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě
k tomu určeném ve smyslu ust. § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání
potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na
úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový
přístup.
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Rozdělovník: 16288/ZP/2015-NV
Účastníci řízení:
Oznamovatel: společnost Auto SAS s.r.o., Ke Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6, IČ: 49679139,
zastoupená Ing. Radkem Píšou, Konečná 2770, 530 02 Pardubice
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
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 Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
4) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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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