Krajský úřad Královéhradeckého kraje

dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
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NAŠE ZNAČKA (č. j.):

20/031/Vr
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KUKHK–21056/ZP/2019

VYŘIZUJE:
ODBOR | ODDĚLENÍ:
LINKA | MOBIL:
E-MAIL:

Ing. Marek Šnajdr
odbor životního prostředí a zemědělství |
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
141 | 736 521 819
msnajdr@kr-kralovehradecky.cz

DATUM:

30.04.2020

Počet listů: 2
Počet příloh: 16/listů: 19
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 208.3, V10

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) –
informace o vrácení dokumentace vlivů záměru „Zařízení na úpravu odpadů v areálu
Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná“ na životní prostředí
oznamovateli k doplnění
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, v souladu s ust. § 8 odst. 5 zákona
EIA vrací oznamovateli, tj. společnosti Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec
Králové, zastoupené společností Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice,
dokumentaci vlivů záměru „Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání
s odpady Dolní Branná“ (dále jen dokumentace) na životní prostředí k přepracování.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Dolní Branná a obec Kunčice nad Labem
a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně
o zveřejnění informace o vrácení dokumentace k přepracování na úředních deskách. Doba
zveřejnění je podle ust. § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme
v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona EIA o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni
vyvěšení informace o vrácení dokumentace k přepracování na úřední desce v nejkratším
možném termínu.
Do informace o vrácení dokumentace k přepracování lze také nahlédnout na internetových
stránkách
České informační
agentury
životního
prostředí
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK904. Případné dotazy, další
informace k záměru a možnost nahlížet do dokumentace lze také na krajském 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.

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar),
č. dveří N1.906, Ing. Šnajdr, tel. 495 817 141.
Oznamovatelem záměru je Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové.
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v obci Dolní Branná, k.ú. Dolní Branná.
Předmětem záměru je navýšení podílu využití dílčích odpadů ve stávajícím areálu Centra
Komplexního nakládání s odpady Dolní Branná. Umístěním nových technologií bude možné
doposud pouze skladované odpady dále využívat a snižovat tak podíl skládkovaných odpadů.
Součástí záměru je realizace nových fermentačních (kompostovacích) boxů, multifunkční
plochy s hlavním zaměřením na mechanicko-fyzikální úpravu odpadů, drcení ostatních
odpadů, dočasné soustřeďování odpadů a dozrávací plocha, dále pak nová linka MFÚ č. 2
sloužící k mechanicko-fyzikální úpravě přijímaných odpadů a navýšení kapacity čerpací
stanice pohonných hmot ze stávající 16 m3 na budoucí 30 m3 provozního objemu.
Stručný průběh posuzování
Krajskému úřadu byla dokumentace, zpracovaná dle přílohy č. 4 zákona EIA, doručena dne
26.06.2019. Dokumentace byla zveřejněna dne 11.07.2019 a to včetně zveřejnění informace
o dokumentaci na úřední desce kraje. Jako zpracovatel posudku o hodnocení vlivů záměru
na životní prostředí podle přílohy č. 5 zákona EIA (dále také posudek) byl vybrán Ing. Vladimír
Plachý (osoba s autorizací podle § 19 zákona EIA, osvědčení č. j. 182/OPV/93 s posledním
prodloužením autorizace na 5 let pod č. j. MŽP č. j. 43015/ENV/15 s platností do 31.12.2021).
Krajský úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona EIA na základě veškerých připomínek a doporučení
zpracovatele posudku vrátil oznamovateli dokumentaci záměru k doplnění dne 19.08.2019.
Doplnění dokumentace bylo krajskému úřadu doručeno 11.03.2020 a zveřejněno
20.03.2020. Doplnění dokumentace obsahovalo zejména vypořádání připomínek v rámci
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, posouzení krajinného rázu a pachovou studii.
Lhůta pro zaslání vyjádření k doplnění dokumentace skončila dne 19.04.2020.
Dne 29.04.2020 krajský úřad obdržel od zpracovatele posudku požadavek na opětovné
doplnění dokumentace, a to zejména v provedení odpovídajících změn v hlavním textu
původní dokumentace. Zpracovatel posudku dále požaduje, aby byla část vypořádání
připomínek doplněna o celou upravenou dokumentaci a aby byly příslušné úpravy v souladu
s vypořádáním.
Krajský úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona EIA na základě doporučení zpracovatele
posudku a veškerých připomínek vrací oznamovateli dokumentaci záměru „Zařízení na
úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná“
a požaduje přepracování celé dokumentace.
Dokumentaci je třeba dopracovat na základě vyjádření zpracovatele posudku a na základě
veškerých připomínek a požadavků obsažených ve vyjádřeních k dokumentaci podle
8 odst. 3 zákona EIA.
Přepracovanou dokumentaci zašlete na krajský úřad v počtu 3 výtisků a 8x v elektronické
formě.

z p. Ing. Marek Šnajdr
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

2

Příloha: kopie vyjádření k dokumentaci (pouze pro oznamovatele)







Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne
17.04.2020
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne
31.03.2020,
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne
03.04.2020,
vyjádření obce Kunčice nad Labem, ze dne 16.04.2020
vyjádření veřejnosti od 14.04.2020 do 20.04.2020
vyjádření Ing. Vladimír Plachý (zpracovatel posudku), ze dne 28.04.2020

Rozdělovník: KUKHK-21056/ZP/2019
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 orgány:
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
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, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01 Trutnov
4) Ing. Vladimír Plachý ze společnosti EMPLA AG spol. s.r.o., Za Škodovkou 305, 503 11
Hradec Králové
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