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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 EIA“) –
zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření kompostárny v areálu letiště Hradec
Králové“ zařazeného v kategorii II, bodu 55 a bodu 56, přílohy č. 1 zákona EIA
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii
oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu EIA, záměru „Rozšíření kompostárny v areálu letiště
Hradec Králové“ podle § 6 odst. 7 zákona EIA a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Statutární město Hradec Králové a Královéhradecký
kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona EIA 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 orgány a dotčené územní
samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého
kraje). Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme
v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o vyrozumění příslušného úřadu o dni
vyvěšení informace o oznámení na úřední desce.
Ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona EIA má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení
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– a to do 30 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://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,
Ing. Šnajdr, tel. 495 817 141.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v městě Hradec Králové, k.ú. Pouchov.
Oznamovatelem záměru je společnost Hradecké služby a.s., Bratří Štefanů 990, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové.
Předmětem záměru je rozšíření stávajícího provozu kompostárny v areálu letiště v Hradci
Králové. Kompostárna slouží pro úpravu biologicky rozložitelných odpadů ze zeleně přeměnou
na kompost využitelný při hnojení městské zeleně. Hlavním výrobním komponentem je odpad
z údržby zeleně v areálu města a blízkého okolí. Celková plocha rozšíření kompostárny je
rozdělena na dvě části – kompostárna a biodegradační plocha. Součástí areálu je dále třídící
plocha na dřevo a stavebně demoliční odpad, která zůstane ve stávajícím rozsahu, bez změny
její kapacity. Celková roční kapacita stávajících zařízení (kompostárna, třídící plocha na dřevo
a stavebně demoliční odpad, mechanická úprava odpadů) činí 12 000 tun. Realizací záměru
dojde k navýšení kapacity kompostování o 4 000 tun ostatních odpadů ročně. Celková
kapacita odpadů kategorie nebezpečný odpad je 300 tun za rok.
Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou popsány v textu
oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona.

„otisk razítka“

z p. Mgr. Helena Hyšková
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Příloha: kopie oznámení záměru
Rozdělovník k čj.: KUKHK-910/ZP/2018-MŠ
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
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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) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
Oznamovatel:
Hradecké služby a.s., Bratří Štefanů 990, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
zastoupená společností Ing. Radek Píša, 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) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
(bez oznámení)

3

