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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 „Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů Vysokov“
zařazeného v kategorii II, bodech 10.1, 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. 4 k zákonu, záměru „Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů Vysokov“
podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Vysokov 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, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
mohou 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.
Ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené správní úřady
a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení
Krajskému úřadu 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.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační
agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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. Černošek, tel. 495 817 188.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměrem investora je vybudování haly pro umístění linky mechanicko-fyzikální úpravy
odpadů v obci Vysokov. Linka bude sloužit k drcení odpadů kategorie ostatní, přičemž
výstupním produktem bude zejména spalitelný odpad katalogového čísla 19 12 10.
Kapacitní údaje záměru:
- množství zpracovávaných odpadů – 30 t/den, 800 t/měsíc
- celková roční kapacita odpadů – 9 600 tun
- provozní doba – 6 -22 hodin, pondělí – sobota
- roční fond provozu – cca 4 500 hodin
- počet zaměstnanců – 6 zaměstnanců
Hala bude umístěna ve stávajícím areálu bývalého zemědělského podniku. Původní hala
chovu prasat bude demolována a na její místo bude vystavěna nová hala o zastavěné ploše
cca 306,72 m2. Nová hala bude tvořena třemi prostory – v první části bude umístěn vstupní
řetězo-pásový dopravník. Celý vstupní prostor bude zahlouben, aby bylo možné odpady
navážet přímo na dopravník. Tato část pak bude rovněž uzavíratelná plastovo-textilní fólií.
Druhá část budovy bude zděná a bude sloužit jako uzavřený prostor pro umístění drtičů.
Poslední část pak bude určena pro uložení nadrceného odpadu před jeho odvozem.
Pro administraci a zázemí pro zaměstnance bude sloužit stávající objekt, vybavený sociálním
zařízením. Část areálu bude ozeleněna a celý areál bude dále oplocen.
Linka bude tvořena vstupním řetězo-pásovým dopravníkem, který bude odpady ze vstupního
prostoru dopravovat k prvnímu pomaloběžnému dvouhřídelovému drtiči. Z něj bude kluzným
dopravníkem veden odpad do druhého dvouhřídelového drtiče, který již bude připravovat
finální frakci pro odběratele. Z něj bude kluzným dopravníkem, nebo korečkovým elevátorem
dopravován odpad do přistaveného kontejneru. Kapacita linky je uvažována 9 600 tun za rok
odpadů kategorie ostatní. Výsledným produktem celé linky bude zejména spalitelný odpad
(katalogové číslo 19 12 10), který bude následně předáván oprávněné osobě k jeho termickomateriálovému využití v cementárnách, případně bude výstupem papír a lepenka, dřevo
a pneumatiky, podle uvažovaného vstupního odpadu. Veškeré odpady v areálu budou
umístěny uvnitř objektů, včetně skladovacích kontejnerů. Při vlastním drcení budou oba
objekty uzavřeny, aby byl eliminován nejen hluk ze zařízení, ale také prašnost a případně
pachové látky.
Do zařízení budou vstupovat odpady kategorie ostatní a to včetně odpadu komunálního
odpadu. Ten však nebude přebírán od občanů z domácí produkce, ale bude se jednat jen
o komunální odpad od právnických osob z výrobní sféry. Odpadu komunálního bude
v celkově zpracovávaném množství 0 až 10 %. Během vlastního provozu nebude záměr
představovat žádné zvýšené nároky na surovinové a energetické zdroje. Základní vstupy, jako
je voda a elektrická energie, budou pokryty ze stávajících zdrojů. Vlivem tohoto záměru dojde
k navýšení obslužné dopravy. Předpokládá se příjezd 6 osobních automobilů zaměstnanců
a dále pak přibližně 10 nákladních vozidel za den do společnosti. Doprava bude u záměru
vedena po silnici I/14 z a do Nového Města nad Metují, dále po silnici I/33 do a z Náchoda
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a České Skalice. Dále pak po silnici III/30416 a místní komunikaci až k objektu. Ve vlastním
areálu je pak uvažován pojezd mobilního vysokozdvižného vozíku s naftovým pohonem
a pojezd ručně vedeného elektrického vysokozdvižného vozíku.
Záměr se svým rozsahem nenachází v žádné chráněné oblasti, významném krajinném prvku
a nezasahuje rovněž do žádného z prvků ÚSES. Z hlediska ochrany ovzduší se nejedná
o oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. V širším okolí se nachází několik povrchových toků
a celé území záměru pak náleží do oblasti ochranného pásma II. stupně vodního zdroje
Studnice – Východočeská křída.
Záměr byl posouzen ze všech hledisek jak ve fázi výstavby (realizace), tak ve fázi provozu.
V době realizace bude nejvýznamnějším bodem demolice stávající objektu, kdy může dojít
ke zvýšení emisí tuhých znečišťujících látek a také ke zvýšení hlukové zátěže z bouracích
prací. Pro eliminaci prašnosti bude prováděno skrápění v okolí a skrápění vybouraného
materiálu. Vliv na ovzduší a hlukovou zátěž bude časově omezený jen po dobu demolice
a nebude tak představovat významné trvalé ovlivnění lokality.
V době provozu byly identifikovány dva nejvýznamnější vlivy a to vlivy na ovzduší a vliv
na hlukovou situaci. Vyhodnocení jednotlivých vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví je podrobně popsáno v oznámení záměru.
V závěru oznámení záměru stanovena preventivní opatření a to zejména s ohledem
na omezování emisí látek znečišťujících ovzduší, pachovou zátěž a hlučnost. Drtiče budou
umístěny uvnitř objektu, případně budou zakrytovány. Vstupní prostor bude opatřen plastovotextilní fólií, která bude rovněž v době drcení uzavřena. Komunální odpad bude
shromažďován pouze uvnitř objektu, případně dále ještě v zakrytovaných kontejnerech
a nebude v areálu dlouhodobě skladován. Další opatření se pak týkají prevence proti úniku
látek závadných vodám, opatření pro nakládání s odpady, nebo také dopravního řešení
s ohledem na bezpečnost provozu.
Záměr je umístěn v obci Vysokov, k.ú. Vysokov, na p.p.č. 306/14 a st.p.č. 304/3.
Oznamovatelem záměru je společnost WASTE-TO-ENERGY s.r.o., Družební 1517, 549 01
Nové Město nad Metují (IČ 28789440).

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona
Rozdělovník k čj.: KUKHK-34231/ZP/2016
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde
(bez oznámení)
2) Obec Vysokov, Vysokov 108, 549 12 Vysokov
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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) Obecní úřad Vysokov, Vysokov 108, 549 12 Vysokov
4) Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
Oznamovatel:
WASTE-TO-ENERGY s.r.o., Družební 1517, 549 01 Nové Město nad Metují, 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 – 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) Regionální muzeum v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod (bez oznámení)
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