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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. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:
záměr „Rozšíření provozovny a provozních činností v provozovně společnosti

Hradecké služby, a.s.“
nebude posuzován podle zákona EIA.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 12.08.2015 oznámení záměru „Rozšíření provozovny a provozních
činností v provozovně společnosti Hradecké služby, a.s.“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona
EIA (dále jen „oznámení záměru“). Oznamovatelem záměru je společnost Hradecké služby,
a.s., Bratří Štefanů 990, 500 03 Hradec Králové (IČ 25962973). Oznámení záměru zpracoval
Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (autorizovaná osoba ke zpracování
dokumentace a posudku podle zákona EIA, autorizace č.j.: 47192/ENV/06).
Dne 20.08.2015 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Statutární město Hradec Králové 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.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

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 lze také nahlédnout na internetových stránkách
České informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr),
kód záměru HKK788.
Dne 20.08.2015 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 07.09.2015.
V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „Rozšíření provozovny a provozních činností v provozovně společnosti Hradecké
služby, a.s.“ 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
„Rozšíření provozovny a provozních činností v provozovně společnosti Hradecké služby, a.s.“
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. Statutární město Hradec Králové 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,
- vyjádření obdržená k záměru podle § 6 odst. 7 zákona EIA.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 3 zákona EIA
Rozšíření provozovny a provozních činností v provozovně společnosti Hradecké služby, a.s.
Záměr „Rozšíření provozovny a provozních činností v provozovně společnosti Hradecké
služby, a.s.“ naplňuje svých charakterem a rozsahem dikci bodu 10.1 [Zařízení k odstraňování
nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I)] kategorie II přílohy
č. 1 zákona EIA.
Oznamovatel záměru:
Hradecké služby, a.s., Bratří Štefanů 990, 500 03 Hradec Králové (IČ 25962973)
Kapacita (rozsah) záměru:
Celkové množství odpadů je uvažováno 53 200 tun kategorie ostatní za rok.

Záměr je charakterizován následujícími kapacitními údaji:
Technologie/zařízení

Roční
kapacita (t)
30 000
30 000

Okamžitá
kapacita (t)
150
150

Překládací stanice odpadů kategorie „O“
Multifunkční plocha (manipulace a skladování
odpadů kategorie „O“ bez možnosti mechanické
úpravy - drcení a prosévání)
C. Hala – třídění, lisování, drcení, sítování a skladování
46 000
150
(s možností uplatnění vícestupňové úpravy odpadů
kategorie „O“ až do formy tuhého paliva) –
zastřešená technologie linky MFÚ s nucenou filtrací
vybraných míst se zvýšeným emitováním TZL přes
filtry TZL
D. Kóje na soustřeďování barevného a bílého skla
1 200
120 (60/60)
6 000
100
E. Zpevněné plochy ke sběru, výkupu, třídění,
soustřeďování a úpravě ostatních odpadů –
železného šrotu (šrotiště)
F. Sklad stavebního odpadu kategorie „O“ bez
10 000
1 000
možnosti mechanické úpravy (drcení)
Poznámka: do celkové kapacity není uvažováno zařízení označeno písmenem A., B. a F.,
jelikož na těchto plochách se manipuluje s materiály, které již jednou byly do kapacity zahrnuty
ze zařízení ostatních.
A.
B.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj: Královéhradecký
Město: Hradec Králové
Katastrální území: Slezské Předměstí
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je rozšíření areálu společnosti Hradecké služby a.s. spočívající
ve vybudování objektů ke skladování, manipulaci a zejména úpravě odpadů. Součástí výstavby
pak bude vlastní rozšíření zpevněné plochy stávající provozovny. Plocha bude sloužit
k dopravě, manipulaci a také parkování nákladních vozidel v rámci areálu. Součástí záměru
bude též administrativně provozní zázemí provozovny.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Areál společnosti HRS na adrese Bratří Štefanů 990, Hradec Králové v k.ú. Slezské Předměstí
(dále jen „areál HRS“) se skládá se z volné oplocené asfaltobetonové a betonové zpevněné
plochy, na kterých jsou umístěny prostředky pro shromažďování odpadů jako například
kontejnery, vanové kontejnery, plechové i plastové nádoby apod.
V současné době se v areálu HRS realizují níže uvedené provozně obchodní činnosti
a v souvislosti s tímto jsou provozována popsaná zařízení:
1. obchodně administrativní zázemí společnosti HRS (sídlo společnosti)
2. dopravně provozní zázemí (parkování osobních a nákladních vozidel a kontejnerů včetně
manipulace)
3. zařízení pro sběr, výkup a úpravu odpadů (sběrný dvůr a multifunkční plocha) určené
pro převzetí odpadů od občanů Města Hradec Králové, které je provozované na základě
smlouvy se Statutárním městem Hradec Králové a/nebo jiných subjektů na základě

samostatných obchodních smluv. Sběrný dvůr má celkovou kapacitu 2 000 tun přejímaných
odpadů kategorie ostatní za rok a odpadů nebezpečných v množství 200 tun za rok (jedná
se o sběr a shromažďování nebezpečných složek TKO od občanů). Odpady jsou dále předávány
oprávněným společnostem. Nebezpečné odpady jsou shromažďovány v mobilních
kontejnerech a nádobách k tomu určených a dostatečně zabezpečených proti úniku do okolního
prostředí. V rámci uděleného souhlasu s provozem tohoto zařízení je dále provozována
multifunkční plocha určená pro nakládání s odpady kategorie ostatní a to v množství 1 200 t/rok
(s kódy nakládání R12, R13 resp. D14, D15 - soustřeďování, třídění, drcení, skladování apod.).
4. mobilní čerpací stanice pohonných hmot - nadzemní dvouplášťová nádrž provozního objemu
21 760 l s jedním výdejním stojanem ADAST, celkovou roční výtočí 280 m3 nafty. Stávající
provozní doba areálu Hradecké služby a.s., Bratří Štefanů 990, je od pondělí do pátku v době
od 7 do 17 hodin.
Předmětem záměru je rozšíření areálu, ve kterém bude nakládáno s odpadem způsoby, které
jsou zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, definovány následovně:
R12 -Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11
R13 - Skladování materiálů před aplikací postupu uvedeného pod označením R5,
D14 - Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich
odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13
D15 - Skladování odpadů před jejich odstraněním.
Záměrem oznamovatele je rozšíření areálu společnosti Hradecké služby a.s. spočívající
ve vybudování objektů ke skladování, manipulaci a zejména úpravě odpadů. Celková kapacita
záměru bude 53 200 tun odpadů kategorie ostatní za rok. Záměrem je uvažováno s provozem
maximálně 12 hodin denně (v době mezi 6 – 22 hodinou).
Hala – třídění, lisování, drcení, sítování a skladování
Hlavním prvkem celého záměru je vybudování linky mechanicko-fyzikální úpravy a s tím
související výstavba haly. Nová hala bude mít rozměry přibližně 80 x 40 m a bude tvořena
nosnou konstrukcí z ocelových sloupů a vazníků. Hala bude tvořena lehkou ocelovou
konstrukcí a bude za tří stran opláštěná. Východní část haly bude tvořit vstup dovnitř objektu.
Celá hala pak bude zastřešena. Opláštění haly je nutné zejména pro omezení vlivu
povětrnostních podmínek a zlepšení hlukové a rozptylové situace po realizaci záměru.
Hala bude důležitá rovněž pro umístění dalších souvisících zařízení, spočívající ve filtraci
vybraných míst se zvýšeným emitování TZL přes tkaninové filtry TZL a dále také zařízením
pro omezení pachových látek tvorbou mlhoviny se speciálním koncentrátem, jak je popsáno
dále. Linka mechanicko-fyzikální úpravy (MFÚ) bude vybavená nucenou filtrací vybraných
míst se zvýšeným emitováním TZL přes filtry TZL. Jedná se především o tato místa: drtič, síto
a přesypy dopravníků. Alternativně pak mohou být napojeny na tento systém i další prvky.
Překládací stanice odpadů kategorie „O“
Součástí záměru je také překládací stanice pro odpady kategorie „O“ o celkové roční kapacitě
30 000 tun a okamžité kapacitě 150 tun. Překládací stanice bude zakomponována do výměry
multifunkční plochy. Provozní prostor překládací stanice může být z multifunkční plochy
vydělen prostřednictvím železobetonovými stěnovými prefabrikáty tvaru T, které budou tvořit
stěnu o výšce přibližně 3 m, případně realizací mimoúrovňové překládací rampy, kde horní
úroveň tvoří zpevněná plocha, která slouží k dopravě a manipulaci vozidel přivážejících odpad
a dolní úroveň tvoří zpevněné plochy, na které budou umístěny velkoobjemové kontejnery
a/nebo nákladní návěs do nichž bude nakládán odpad. Odpady z překladiště mohou být v areálu

dále upravovány. Kapacita překládací stanice a dalších obslužných míst tak není do celkového
množství započítána, jelikož se neprojeví jejím navýšením (její kapacita nenavýší množství,
se kterým bude v areálu nakládáno).
Multifunkční plocha
Záměrem investora je rozšíření areálu o multifunkční plochu s celkovou kapacitou 30 000 tun
a okamžitou kapacitou 150 tun, na které bude realizováno manipulování a skladování odpadů
bez možnosti mechanické úpravy drcením či proséváním. Provozní plocha bude řešena
se zpevněným krytem. Celá multifunkční plocha bude zajištěna odvodem dešťových vod.
Kontaminované vody z multifukční plochy budou při splnění požadavků provozovatele
kanalizace sítě odváděny přes centrální sběrač do kanalizační sítě splaškových vod, případně
mohou být soustřeďovány
V areálu budou dále k dispozici kóje sloužící k soustřeďování barevného a bílého skla. Záměr
počítá s rozšířením plochy sběrného dvora sloužící ke sběru, výkupu třídění, soustřeďování
a úpravě ostatních odpadů (železného šrotu). Dále je záměrem vybudování skladu (plochy)
stavebního odpadu, který nebude již dále nijak upravován. Nádoby a kontejnery, které budou
využívány pro skladování odpadů, jsou určeny přímo k tomuto účelu a splňují tak legislativní
a technické požadavky na vlastní skladování odpadů. V případě potřeby je možné tyto
kontejnery a nádoby zakrytovat (např. skladování ve venkovních prostorech, nepříznivé
povětrnostní podmínky apod.).
Vstup lidí (vyjma řidiče v obslužném vozidle a obsluhy při zapínání a vypínání zařízení,
popř. kontrolu jeho chodu) do prostoru linky na drcení odpadu bude možný pouze v případě,
kdy nebude linka v provozu. Ke zpracování bude přijímán odpad společnosti Hradecké služby
a.s. a také odpad od smluvních dodavatelů, přičemž při přejímce bude provedena kontrola
příslušné související dokumentace, obsahující údaje o původci, dopravci a odpadu, a prvotní
vizuální kontrola kvality dodávky zaměřená na odhalení případných nebezpečných odpadů
nebo odpadů znečištěných nebezpečnými složkami. Odpady přijaté do areálu mohou být dle
svého charakteru buď pouze přeloženy, nebo dále zpracovány lisováním, tříděním nebo
procesem mechanicko-fyzikální úpravy.
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 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 EIA.

Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Záměr není v kontaktu s některou z evropsky
významných lokalit podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměr se nenachází v žádném
zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek ani chráněném území podle horního
zákona. Nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém území
záměru. Předkládaný záměr nezasahuje do žádné historické a kulturní památky, na lokalitu
nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné
události, místo spojené s významnou osobou.
Záměr je plánován tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování okolního prostředí. Jsou zde
plánována stavební opatření eliminující kontaminaci vod a půd. Provozem záměru budou
produkovány tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku, oxid uhličitý, uhelnatý a benzen.
S provozem záměru budou spojeny také emise hluku.
Součástí oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona EIA je hluková studie rozšíření
provozovny a provozních činností společnosti Hradecké služby a.s. vypracovaná
Mgr. Michalem Grégrem, společnost Ing. Radek Píša, konzultační, projektová a inženýrská
činnost v oblasti ochrany životního prostředí, Konečná 2770, 530 02 Pardubice dne 25.5.2015.
Předmětem hlukové studie je posouzení dopadu záměru na nejbližší chráněný venkovní prostor
staveb a chráněný venkovní prostor. Stacionárními zdroji hluku jsou linka na lisování odpadů,
linka na třídění odpadů, linka MFÚ, odtahový ventilátor filtračního zařízení linky MFÚ.
Dopravní hluk spojený s posuzovaným areálem je tvořen pojezdem vozidel a pracovních strojů
v areálu a obslužnou a zásobovací dopravou mimo areál. Ze závěru hlukové studie vyplývá,
že realizací záměru nedojde v dané lokalitě k celkovému ani dílčímu překročení ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A, LAeq,T nad limitní hodnoty stanovené dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů.
Přílohou oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona EIA je rozptylová studie, kterou
zpracovateli Ing. Jan György a Ing. Josef Vraňan. Rozptylová studie řeší navýšení intenzity
související dopravy (emise výfukových plynů), provoz linky mechanicko-fyzikální úpravy
odpadů (tuhé znečišťující látky a ze spalování motorové nafty) a neměnný provoz čerpací
stanice pohonných hmot PHM (těkavé organické látky). V závěru je konstatováno, že provozem
posuzovaného záměru nebude docházet k překračování imisních limitů (s výjimkou
benzo(a)pyrenu, u kterého dochází již v současnosti k překračování imisního limitu
stanoveného pro průměrnou roční koncentraci, ale jeho navýšení bude maximálně o 0,04 %
stávajících imisních charakteristik), včetně přípustných četností překročení a obyvatelstvo
v dotčené lokalitě nebude negativně ovlivňováno provozem záměru nad únosnou míru.
Příspěvky k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek lze tedy považovat
za nevýznamné s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik
(pozadí).
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.
Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 09.09.2015, č.j.: 21719/ZP/2015 – Po, ev.č.: 86128/2015/KHK,

- Královéhradecký kraj, ze dne 28.08.2015, č.j.: 22428/KH/2015,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 03.09.2015, č.j.: S-KHSHK 22613/2015/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 07.09.2015,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1503157.004/15/KDR,
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 28.09.2015, č.j. 1201501227,
- vyjádření zástupce oznamovatele ze dne 09.09.2015.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního orgánu (Muzeum východních
Čech v Hradci Králové a Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec
Králové) vzneseny dílčí připomínky k předloženému oznámení záměru, které jsou komentovány
níže v textu. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky proti předloženému
oznámení a realizaci záměru. Veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Z obdržených vyjádření dotčených územních samosprávních celků a dotčených správních úřadů
k předloženému oznámení záměru nevyvstal požadavek na posuzování záměru podle zákona
EIA.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 03.09.2015, č.j.: S-KHSHK 22613/2015/2/HOK.HK/Hr, souhlasí se záměrem
bez připomínek.
Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 28.08.2015, č.j.: 22428/KH/2015, nepožaduje
záměr posuzovat podle zákona EIA.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
vyjádření ze dne 09.09.2015, č.j.: 21719/ZP/2015 – Po, ev.č.: 86128/2015/KHK, nemá z hlediska
orgánu ochrany ovzduší, z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství,
ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany vod a integrované
prevence k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení odpadového
hospodářství (dále jen „ČIŽP - odpady“), ve svém stanovisku ze dne 07.09.2015,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1503157.004/15/KDR, má k oznámení záměru připomínky k popsanému
způsobu zpracování odpadu kategorie 200301 „Směsný odpad“.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP - odpady uvádí:
V rámci zjišťovacího řízení se vyjádřil zástupce oznamovatele dne 09.09.2015
(dále jen „vyjádření zástupce oznamovatele“). Ve vyjádření zástupce oznamovatele je uvedeno,
že v souladu s připravovanou legislativou je nutné hledat jiný způsob využití odpadů, než je jeho
skládkování a to zejména směsného komunálního odpadu. Hlavním důvodem pro volbu této
technologie je legislativní úprava od roku 2024, kdy tato zakazuje ukládání směsného
komunálního odpadu na skládky. V rámci rozšíření provozovny a provozních činností
v provozovně společnosti Hradecké služby a.s. bude při realizaci a provozu záměru postupováno
v souladu s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady. Vždy bude provedeno nejprve
důkladné předtřídění vstupního odpadu, před dalším stupněm využití odpadu. Do zařízení budou
vstupovat výhradně odpady kategorie ostatní. V maximální možné míře bude provedena kontrola
vstupujícího odpadu a nevhodné příměsi, které budou objeveny, budou z něho vytříděny a uloženy
zvlášť do kontejnerů, které budou následně předány oprávněným osobám. Eliminace
nebezpečných příměsí je tedy tímto způsobem (předtříděním) eliminována v maximální možné
míře a tím tedy rovněž riziko pro zdraví člověka a životní prostředí. Další podrobnosti
pro nakládání s odpady v rámci uvedeného způsobu zpracování, včetně předtřídění, budou
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uvedeny v provozním řádu, který bude předmětem navazujících řízení v souladu s platnou
legislativou.
ČIŽP - odpady nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona EIA. Připomínky
uvedené ve vyjádření nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ve svém stanovisku
ze dne 07.09.2015, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1503157.004/15/KDR, z hlediska integrovaných agend,
ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a ochrany lesa nemá připomínky k oznámení
záměru a nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona EIA.
Muzeum východních Čech (dále jen „muzeum“), ve svém vyjádření ze dne 28.09.2015,
č.j. 1201501227, uvádí, že stavba se nachází v území s archeologickými nálezy. Muzeum nemá
k záměru žádné námitky za předpokladu, že investor splní podmínky uvedené ve vyjádření
muzea.
Krajský úřad k vyjádření muzea uvádí následující:
Muzeum nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona EIA. Požadavky uvedené
ve vyjádření muzea musí být respektovány bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní
prostředí.
Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl, že záměr
„Rozšíření provozovny a provozních činností v provozovně společnosti Hradecké služby, a.s.“
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 razítkaz p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec Králové se žádají o vyvěšení tohoto
rozhodnutí na místě k tomu určeném ve smyslu ustanovení § 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: 21719/ZP/2015 - Po
Účastníci řízení:
Hradecké služby, a.s., Bratří Štefanů 990, 500 03 Hradec Králové, 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) Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
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) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
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) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
4) Hradecké služby, a.s., Bratří Štefanů 990, 500 03 Hradec Králové
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