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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 k záměru „Rozvoj areálu a provozních činností společnosti Auto
SAS s.r.o., Solnice“ zařazeného v kategorii II, bodu 4.2, 10.4 a 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 „Rozvoj areálu a provozních činností společnosti Auto
SAS s.r.o., Solnice“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Solnice 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 současně s upozorněním,
že veřejnost a dotčená veřejnost 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 § 16 odst. 4 zákona 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.
Současně upozorňujeme na skutečnost, že ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona má veřejnost
a dotčená veřejnost možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – a to do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury
životního prostředí (http://www.cenia.cz/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,
p. Novotný, tel. 495 817 425.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Předmětem záměru je rozšíření provozovny a provozních činností společnosti Auto SAS s.r.o.
v Solnici. Realizace záměru sestává z:
- Vybudování výrobně-skladovací haly se zastavěnou plochou přibližně 6 100 m2
(Haly – 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),
např. na dřevěné peletky a uhlí, 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 klasických pohonných
hmot (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 (barvy, tužidla, rozpouštědla) se předpokládá
cca 1 725 kg ročně.
- Vybudování přístřešku (Objekt D) ke stávající budově Haly E jako rozšíření prostoru
pro umístění opravené manipulační techniky nebo jejich součástí. Bude se jednat
o otevřený venkovní, zastřešený a vodohospodářsky zabezpečený objekt.
- Vybudování školícího centra rozšířením stávajícího administrativního objektu
(Objekt A) pro účely školení pracovníků.
- Vybudování dodatečné infrastruktury, zejména pak několika parkovacích ploch
s celkovým počtem parkování až 55 osobních vozidel a dodávek přímo v areálu,
dále 40 parkovacích míst u veřejné čerpací stanice pohonných hmot.
Přístup do areálu je stávajícím příjezdem ze silnice I/14 (Rychnovská). Úpravou projde
přístup k nové hale, kdy bude upraven vjezd a výjezd vozidel tak, aby byl usnadněn jejich
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pohyb v areálu provozovatele. Nově bude vybudována obslužná komunikace pro veřejnou
čerpací stanici pohonných hmot. Součástí budou také nově zbudované zpevněné manipulační
plochy kolem vlastních záměrů.
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, městě Solnice, na pozemcích p.č.st. 909, 925,
926, 971, 1040 a p.č. 1892/2, 1984/4, 1894/5, 1894/7, 1894/9, 1894/10, 1895/1, 5667, 5669,
5674, 5655/1, 5660, 5672, 5843, 5675, 5657/1, 5670, 1894/3, 1894/8, 1908/2, 1908/3, 1908/5,
1918/1, 1918/5, 1918/6, 1918/7, 1918/8, 1918/9, 1918/10, 1918/11, 1918/12, 1918/13,
1918/14, 1918/15, 5655/2, 5656, 5657/2, 5659, 5668/1, 5671, 5673 v k.ú. Solnice.
Oznamovatelem záměru je společnost Auto SAS s.r.o., Ke Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6,
IČ: 49679139.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí
Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník: 16288/ZP/2015-NV
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
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
Oznamovatel:
Auto SAS s.r.o., Ke Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6, IČ: 49679139, zastoupená Ing. Radkem
Píšou, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení)
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
(bez oznámení)
3) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou (bez oznámení)
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