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Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 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“) – předání závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona EIA 
k záměru „Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady 
Dolní Branná“ 

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
(dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní 
prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA sděluje, že záměr „Zařízení 
na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná“ 
byl podroben zjišťovacímu řízení a ve smyslu § 7 odst. 5 zákona EIA byl vydán závěr 
zjišťovacího řízení. 
 
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Dolní Branná, Obec Kunčice nad Labem 
a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 2 zákona EIA o zveřejnění závěru 
zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně 
žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA 
o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému 
úřadu) v nejkratším možném termínu. 
 
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České 
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách 
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství 
– Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní 
prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této 
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písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.  
 
 

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  
 

„Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady 
Dolní Branná“ 

 
          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
podle § 7 zákona EIA 

 
 
Identifikační údaje:  
 
 
Název:  
Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná. 
 
Oznamovatel záměru: 
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové. 
 
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území): 
Záměr se nachází v obci Dolní Branná, k.ú. Dolní Branná. 
 
Kapacita (rozsah) záměru:  
 

zařízení maximální kapacita 
Skládka odpadů 30 000 t/rok 
Kompostovací plocha 5 000 t/rok 
Linka na mechanicko-fyzikální úpravu odpadů 40 000 t/rok 
Biologická úprava ve fermentačních boxech 40 000 t/rok 
Dočasné soustřeďování odpadů 40 000 t/rok 
Linka MFÚ odpadů č. 1 40 000 t/rok 
Dozrávací plocha 45 000 t/rok 
Linka na MFÚ odpadů č. 2 60 000 t/rok 
Sklad olejů 1 200 litrů 
Nádrž na naftu 30 m3 

 
 
Charakter záměru:  
Předmětem záměru je ve stávajícím areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní 
Branná umístit fermentační boxy, rozšířit kapacitu kompostárny, realizovat multifunkční plochu, 
a linku na mechanicko-fyzikální úpravu odpadů kategorie ostatní. Součástí záměru je výměna 
stávající nádrže čerpací stanice pohonných hmot na naftu o objemu 16 m3 za objemnější 
s kapacitou 30 m3. 
Ke kompostování budou využívány biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné 
komunální odpady včetně podsítné složky komunálního odpadu. Ve fermentačních boxech 
bude kompost vyráběn technologií aerobní fermentace. Do boxů bude vháněn vzduch pomocí 
provzdušňovacích kanálů umístěných na podlaze. Vzduch bude vháněn pomocí 
centrifugálního dmychadla umístěného na zadní stěně boxů. Po dokončení fermentačního 
procesu bude kompost z boxů vyskladněn na dozrávací plochu ke konečnému dozrání. 
Kvalitní kompost (výrobek) bude přepraven k zákazníkovi nebo využit v areálu. Kompost 
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nevyhovující kvality bude využíván v rámci výstaveb rekultivací jednotlivých etap skládky nebo 
odstraněn v tělese skládky.  
Hlavní využití multifunkční plochy je mechanicko-fyzikální úprava odpadů, drcení ostatních 
odpadů (recyklační linka), dočasné soustřeďování odpadů a kompostování (úprava odpadů).  
V rámci záměru dojde k rozšíření stávající kapacity kompostárny z 995 t/rok na 5 000 t/rok. 
Kompostovací plocha bude odvodněna do nově zbudované záchytné jímky s přepadem 
do tělesa skládky.    
 
 
Závěr: 
Záměr „Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady 
Dolní Branná“ naplňuje svým charakterem a rozsahem dikci bodu 56 (Zařízení k odstraňování 
nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu) kategorie II přílohy 
č. 1 zákona EIA. Ve smyslu ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem 
je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona EIA. 
  
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
EIA dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající 
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Zařízení 
na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní 
Branná“ může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude 
posuzován podle zákona EIA. 
 
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA je nutné zpracovat především s důrazem 
na oblast ochrany ovzduší a ochrany lesa. 
 
V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami 
a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha). 
 
Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek 
vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole, 
kde budou všechna obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou 
doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny. 
 
Krajský úřad dále doporučuje, aby v dokumentaci byly obsaženy kopie všech 
obdržených vyjádření. 
 

Odůvodnění:  
Krajský úřad obdržel dne 01.02.2018 oznámení záměru „Zařízení na úpravu odpadů 
v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná“ zpracované podle přílohy č. 3 
zákona EIA (dále jen „oznámení záměru“). Oznamovatelem záměru je společnost Marius 
Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové. Oznámení záměru zpracovala 
společnost Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, autorizovaná osoba podle 
zákona EIA (osvědčení č.j. 47192/ENV/06).  
Dne 09.02.2018 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům 
a dotčeným územním samosprávným celkům. 
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Dolní Branná a Královéhradecký kraj, krajský 
úřad požádal ve smyslu ust. § 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. 
Dobu zveřejnění podle ust. § 16 odst. 2 zákona EIA krajský úřad stanovil na nejméně 15 dnů. 
Zároveň krajský úřad požádal v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona EIA dotčené územní 
samosprávné celky o vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce 
v nejkratším možném termínu. 
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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 30 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 HKK904. 
Dne 09.02.2018 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 10.03.2018. 
V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, 
zda záměr „Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní 
Branná“ 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, dospěl k závěru, 
že záměr „Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní 
Branná“ bude posuzován podle zákona EIA. 
 
   
Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili: 
 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  
   ze dne 21.02.2018, č.j.: KUKHK-4942/ZP/2018 – Po, ev.č.: 21774/2018/KHK, 
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,   
  ze dne 20.02.2018, č.j.: KHSHK 04844/2018/HOK.HK/Hr, 
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 20.02.2018, 
č.j.: ČIŽP/45/2018/1650, 
- Obec Dolní Branná, Dolní Branná 256, 543 62 Dolní Branná, ze dne 09.03.2018,  
- Obec Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem 121, 543 61 Kunčice nad Labem, ze dne 
08.03.2018, 
- Eliška Maňásková Lederová, Kunčice nad Labem 130, 543 61 Kunčice nad Labem, ze dne 
06.03.2018, 
- Daria Zuzánková, Kunčice nad Labem 33, 543 61 Kunčice nad Labem, ze dne 07.03.2018, 
- Miroslava Kracíková, (bez uvedení přesné adresy), 543 61 Kunčice nad Labem, ze dne 
07.03.2018, 
- Roman Mikšík, Dolní Branná 124, 543 62 Dolní Branná, ze dne 07.03.2018. 
 
 
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních úřadů, dotčených územních 
samosprávných celků, veřejnosti a dotčené veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti 
předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru a požadavky na posuzování záměru 
v plném rozsahu zákona EIA. 
 
 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,  ve svém 
vyjádření ze dne 20.02.2018, č.j.: KHSHK 04844/2018/HOK.HK/Hr, nepožaduje záměr dále 
posuzovat podle zákona EIA. 
 
 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 20.02.2018, 
č.j.: ČIŽP/45/2018/1650 (dále jen „ČIŽP“), z hlediska ochrany přírody nemá k oznámení 
záměru připomínky a z hlediska integrovaných agend upozorňuje na platnou legislativu 
na úseku integrované prevence.  
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ČIŽP z hlediska ochrany ovzduší požaduje doplnit mezi podmínky ochrany před únikem emisí 
znečišťujících látek provádění pravidelné kontroly zařízení dle provozní dokumentace 
a povolení k provozu.   
ČIŽP z hlediska ochrany vod požaduje provést aktualizaci havarijního plánu.  
ČIŽP z hlediska odpadového hospodářství požaduje v dalších navazujících řízeních upřesnit 
katalogová čísla odpadů využívaných na recyklační lince a provozním řádem upřesnit 
shromažďovací místa zařízení provozovaných na multifunkční ploše. ČIŽP z hlediska 
odpadového hospodářství vznesla připomínku používat ke zkrápění TZL průsakovou vodu 
z jímky. 
ČIŽP z hlediska ochrany lesa konstatuje, že záměr je v rozporu se současnou platnou právní 
legislativou na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich 
rostoucích.     
 
 
Obec Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem 121, 543 61 Kunčice nad Labem, ve svém 
vyjádření ze dne 09.03.2018 uvedla připomínky ve 21 bodech. V závěru vyjádření vznesla 
Obec Kunčice nad Labem požadavek na posuzování záměru v plném rozsahu zákona EIA 
a dále požadavek, aby Obec Kunčice nad Labem byla považována v souvislosti se záměrem 
za dotčený územní samosprávný celek.  
 
 
Obec Dolní Branná, Dolní Branná 256, 543 62 Dolní Branná, ve svém vyjádření ze dne 
09.03.2018 zaslala výsledky projednání Zastupitelstva obce Dolní Branná ze dne 08.03.2018, 
kde je uveden nesouhlas se záměrem „Zařízení na úpravu odpadů v areálu centra 
komplexního nakládání s odpady Dolní Branná“. Obec Dolní Branná zahrnula mezi důvody 
nesouhlasu s předmětným záměrem zvýšenou zátěž dotčeného území na životní prostředí, 
neúčast Obce Kunčice nad Labem v procesu EIA, rozpor v hodnocení vlivu z navýšení 
dopravy a problematiku zápachu ze stávajícího provozu skládky. Součástí vyjádření Obce 
Dolní Branná byla kopie prezenční listiny z veřejného jednání dne 06.03.2018 k prezentaci 
záměru „Zařízení na úpravu odpadů v areálu skládky Dolní Branná“.  
 
 
Ve vyjádření Elišky Maňáskové Lederové, Kunčice nad Labem 130, 543 61 Kunčice 
nad Labem, ze dne 06.03.2018, jsou uvedeny připomínky ke stávající skládce odpadů 
z hlediska zápachu. V závěru je konstatováno, Cit.: „Takto se na Vás obracím jakožto dotčená 
veřejnost dle § 3 písm. i) č. 1, tedy jako osoba, která byla  a je dotčena na jiném než věcném 
právu – právu na příznivé životní prostředí, a to dle nálezu výboru k Aarhuské úmluvě ze dne 
29.06.2012, ACC/C/2010/50.“ Konec citace.   
 
 
Ve vyjádření Darii Zuzánkové, Kunčice nad Labem 33, 543 61 Kunčice nad Labem, 
ze dne 07.03.2018, jsou uvedeny připomínky ke stávající skládce odpadů z hlediska zápachu. 
V závěru je konstatováno, Cit.: „Takto se na Vás obracím jakožto dotčená 
veřejnost dle § 3 písm. i) č. 1, tedy jako osoba, která byla  a je dotčena na jiném než věcném 
právu – právu na příznivé životní prostředí, a to dle nálezu výboru k Aarhuské úmluvě ze dne 
29.06.2012, ACC/C/2010/50.“ Konec citace.   
 
 
Ve vyjádření Miroslavy Kracíkové, (bez uvedení přesné adresy), 543 61 Kunčice nad Labem, 
ze dne 07.03.2018, jsou uvedeny připomínky ke stávající skládce odpadů z hlediska zápachu. 
V závěru je konstatováno, Cit.: „Takto se na Vás obracím jakožto dotčená 
veřejnost dle § 3 písm. i) č. 1, tedy jako osoba, která byla  a je dotčena na jiném než věcném 
právu – právu na příznivé životní prostředí, a to dle nálezu výboru k Aarhuské úmluvě ze dne 
29.06.2012, ACC/C/2010/50.“ Konec citace.   
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Ve vyjádření Romana Mikšíka, Dolní Branná 124, 543 62 Dolní Branná, ze dne 07.03.2018, 
je uveden nesouhlas se změnami na skládce odpadů z důvodu navýšení provozu, prašnosti, 
hluku, zápachu, atd. 
 
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 
dospěl krajský úřad k závěru, že záměr je nutné posuzovat v rozsahu celého zákona EIA. 
 
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.  
 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných 
celků a dalších subjektů požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 10 výtisků 
a 1x v elektronické podobě. 
 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným 
ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 
 

 

 

„otisk razítka“ 

  
 
                                                                                                                                                                    
z p. Ing. Martina Poláková 
odborný referent na úseku posuzování 
vlivů na životní prostředí 
 
 
 
Příloha: kopie vyjádření (pouze pro oznamovatele)  
 
Rozdělovník: KUKHK-4942/ZP/2018 - Po   

 
Dotčené územní samosprávné celky: 
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové – zde  
2) Obec Dolní Branná, Dolní Branná 265, 543 62 Dolní Branná 
3) Obec Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem 121, 543 61 Kunčice nad Labem  

 
Dotčené správní úřady: 
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 
Králové 
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 
3) Obecní úřad Dolní Branná, Dolní Branná 265, 543 62 Dolní Branná  
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4) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 
5) Obecní úřad Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem 121, 543 61 Kunčice nad Labem 
 
Oznamovatel: 
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, v zastoupení společnosti 
Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice  
 
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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