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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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 „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve firmě EKLASS CZ s.r.o.
ve Velkém Poříčí“
nebude posuzován podle zákona EIA.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 22.09.2017 oznámení záměru „Zvýšení kapacity provozu nakládání
s autovraky ve firmě EKLASS CZ s.r.o. ve Velkém Poříčí“ zpracované podle přílohy č. 3
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.

zákona EIA (dále jen „oznámení záměru“). Oznamovatelem záměru je společnost
EKLASS CZ s.r.o., Žabokrky 32, 549 31 Hronov. Oznámení záměru zpracoval Ing. Lukáš
Turek, Antoníček 592, 543 71 Hostinné.
Dne 02.10.2017 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Městys Velké Poříčí a Královéhradecký kraj, krajský
úřad požádal ve smyslu ust. § 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 ust. § 16 odst. 4 zákona EIA krajský úřad stanovil na nejméně 15 dnů.
Zároveň krajský úřad požádal v souladu s ust. § 16 odst. 4 zákona EIA dotčené územní
samosprávné celky o vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
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 HKK887.
Dne 02.10.2017 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 22.10.2017.
Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 13.10.2017, č.j.: KUKHK-29783/ZP/2017 – Po, ev.č.: 105714/2017/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 09.10.2017, č.j.: KUKHK-30440/KH/2017,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 12.10.2017, č.j.: KHSHK 30156/2017/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 10.10.2017,
č.j.: ČIŽP/45/2017/2307.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního úřadu vzneseny námitky
proti předloženému oznámení záměru, které jsou komentovány níže v textu. 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 12.10.2017, č.j.: KHSHK 30156/2017/HOK.HK/Hr, souhlasí se záměrem
a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 09.10.2017, č.j.: KUKHK-30440/KH/2017,
nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
vyjádření ze dne 13.10.2017, č.j.: KUKHK-29783/ZP/2017 – Po, ev.č.: 105714/2017/KHK,
nemá z hlediska ochrany ovzduší, z hlediska ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany
zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ve svém stanovisku
ze dne 10.10.2017, č.j.: ČIŽP/45/2017/2307, nemá z hlediska ochrany vod a ochrany přírody
připomínky a z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje na platnou legislativu v oblasti ochrany
ovzduší.
Česká
inspekce
životního
prostředí,
oblastní
inspektorát
Hradec
Králové,
oddělení odpadového hospodářství, ze dne 10.10.2017, č.j.: ČIŽP/45/2017/2307ČIŽP
(dále jen „ČIŽP – odpady“), ve svém stanovisku uvádí, že nemá k předloženému
záměru připomínky, pouze doporučuje stanovit okamžitou kapacitu zařízení včetně odpadů
kategorie „O“.
Krajský úřad k připomínce ČIŽP - odpady:
Doporučení uvedená ve vyjádření ČIŽP - odpady nemohou nijak ovlivnit vyhodnocení velikosti
a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Nakládání
s odpady se řídí platnou legislativou v odpadovém hospodářství a ta musí být respektována
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
ČIŽP - odpady nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona EIA. Doporučení nejsou
směřována do procesu EIA.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
oddělení
ochrany lesa, ze dne 10.10.2017, č.j.: ČIŽP/45/2017/2307ČIŽP (dále jen „ČIŽP – les“),
ve svém stanovisku konstatuje, že v oznámení není zohledněno, že se areál nachází
v ochranném pásmu lesa a dále zejména skutečnost, že navýšením kapacity dojde s velkou
pravděpodobností ke zvýšení možnosti ohrožení pozemků určených k plnění funkce lesa.
Krajský úřad k připomínce ČIŽP - les:
Nedílnou součástí oznámení záměru je závazné stanovisko k činnosti, kterou budou dotčeny
pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, vydané Městským úřadem Náchod, odborem
životního prostředí, dne 04.09.2017, čj. MUNAC 57080/2017/ŽP (dále je závazné stanovisko
MÚ Náchod“). V závazném stanovisku MÚ Náchod je uvedeno, že k realizaci provozu
nakládání s autovraky, při kterém dojde k dotčení pozemků st.p.č. 285 a 858 a p.č. 1239/5
v k.ú. Velké Poříčí ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků p.č. 1232/1 a 1560/6 v k.ú. Velké
Poříčí (pozemky určené k plnění funkce lesa – lesní pozemky), správní orgán vydává souhlas
podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon).
Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad konstatuje, že oznámení záměru bylo v rámci
procesu posuzování vlivů podle zákona EIA zpracováno dostatečně.
ČIŽP – les nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona EIA. Připomínky nejsou
směřovány do procesu EIA.

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
Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve firmě EKLASS CZ s.r.o. ve Velkém Poříčí
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Záměr „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve firmě EKLASS CZ s.r.o. ve Velkém
Poříčí“ naplňuje svým 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:
Společnost EKLASS CZ s.r.o., Žabokrky 32, 549 31 Hronov.
Kapacita (rozsah) záměru:
Celková kapacita zařízení ke zpracování autovraků je 600 t/rok nebezpečného odpadu.
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Záměr se nachází v městysu Velké Poříčí, k.ú. Velké Poříčí.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je zařízení pro zpracování autovraků v areálu společnosti EKLASS CZ
s.r.o. V areálu jsou přijímány autovraky, které budou v demontážní hale demontovány.
Skladování nebezpečných tekutých odpadů bude oddělené v nepropustných nádobách
umístěných v záchytných vanách. Karoserie po demontování neželezných součástí budou
skladovány odděleně od ostatního odpadu. Odpady vznikající v průběhu provozu
autovrakoviště jsou předávány oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Zařízení společnosti EKLASS CZ s.r.o. je umístěno v obci Velké Poříčí a je dostupné z hlavní
silnice pro motorová vozidla Hronov-Náchod. Celý areál je oplocen, plochy uvnitř areálu jsou
zpevněné, vjezd do areálu umožňuje pojízdná brána. Plochy uvnitř areálu jsou dimenzovány
na provoz nákladních vozidel. V areálu jsou parkovací místa pro zaměstnance a zákazníky.
K jednotlivým provozním objektům zařízení je přístup přes zpevněné plochy, které slouží též
jako manipulačně skladovací prostory.
Provozovna společnosti EKLASS CZ s.r.o. je tvořena 2 budovami. První slouží jako
administrativní část st. parcela 285 (č.p.265), druhá jako prostor pro rozebírání autovraků
st. parcela 858.
Provozovna společnosti EKLASS CZ s.r.o. je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určena pro:
1) krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku
před dalším nakládání s odpady
2) přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny z vlastní produkce,
sesbírány od jiných subjektů) a jejich ponechání v něm za účelem jejich předání k dalšímu
využití nebo odstranění
3) zpracování autovraků, či předání autodílů pro opětovné použití
Zařízení pro zpracování autovraků je určeno k provádění operací po převzetí autovraku
od majitele (fyzické osoby podnikající a nepodnikající a právnické osoby), za účelem využití
nebo odstranění autovraku a jeho částí – materiály a části vzniklé zpracováním autovraku jsou
dále předávány k využití či odstranění osobám oprávněným k těmto činnostem.
V zařízení bude probíhat úprava nebezpečných odpadů tj. autovraků. Základním prvkem
úpravy bude demontáž a rozebrání. Odpady budou následně tříděny ručně a ukládány
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do kontejnerů a nádob k tomu určených, nebo na příslušná shromažďovací místa podle
jednotlivých druhů odpadů.
Záměrem provozovatele je využívat v rámci podnikatelské činnosti na úseku hospodaření
s odpady tyto objekty:
1) Administrativní budova
2) Budova určená pro rozebírání autovraků
3) Manipulační a skladovací plochy
1) Administrativní budova
Administrativní objekt poskytuje zázemí pro obsluhu zařízení, která bude vykonávat příjem
odpadů a agendu související s vedením evidencí o nakládání s odpady.
2) Budova pro rozebírání autovraků
Tato budova bude sloužit k demontáži autovraků a jako sklad nebezpečných odpadů. Jedná
se o zděnou budovu s ocelovou nosnou konstrukcí o rozměrech14,380 m x 8,310 m.
Betonová podlaha je opatřena vodotěsným otěruvzdorným nátěrem proti ropným. Na vylití
tohoto sudu je dimenzována podlaha tak, aby nedošlo k vytečení mimo prostor:
- práh musí být vysoký h= 0,200 m3 / 106,2 m2 = 0,002 m,
- podlaha v objektu je vyspádována o 30 mm do středu místnosti tak, že nedojde k vylití
kapaliny mimo prostor.
Dílna je vybavena olejovou jímkou (určené k odsávání kapalin), běžným ručním nářadím
(vrtačky, brusky, pily apod.).
V zařízení se nepoužívá autogenní pálící souprava.
Budova je vybavena pomůckami pro úklid, látkami pro absorpci uniklých provozních kapalin,
zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady.
3) Manipulační a soustřeďovací plochy
Manipulační a soustřeďovací plochy jsou tvořeny betonovými platy, panely a štěrkem. Tyto
plochy budou využívány pouze pro soustřeďování inertních odpadů, k soustřeďování
pneumatik a autovraků kategorie „O“ kód odpadu 160106. Autovraky kategorie „O“, kód
odpadu 160106, budou vybaveny úkapovými vaničkami a motorový prostor každého autovraku
musí být zajištěn proti oplachu deštěm (kapota, fólie, aj.) Pod shromažďovací plochou
je umístěna netkaná textilie REO fb zachycující ropné látky.
Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při hodnocení vlivů záměru a při výkladu právních
předpisů:
Vlivy na obyvatelstvo
Hlukové emise vyvolané záměrem nebudou v nejbližších chráněných prostorech překračovat
požadované hygienické limity. Limity jsou stanoveny na 50 dB pro denní dobu a 40 dB
pro noční dobu. Provoz záměru bude jednosměnný, pouze v denní době. Navýšení kapacity
nevyvolá navýšení provozu nad současně stanovenou provozní dobu. Nedojde k instalaci
nových zdrojů hluku při porovnání se stávajícím stavem. V zařízení nejsou provozovány
významné zdroje hluku a nejbližší chráněné venkovní prostory staveb jsou situovány
ve vzdálenosti cca 130 m za přilehlou komunikací II/303 a železniční tratí Náchod – Hronov.
Vzhledem k umístění záměru mimo obytnou zástavbu se nepředpokládá negativní vliv
na hlukovou situaci v chráněném venkovním prostoru staveb ani na zdravotní stav
obyvatelstva v předmětné lokalitě.
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Vlivy na ovzduší
Při realizaci záměru nevzniknou žádné nové stacionární zdroje znečišťování ovzduší. V rámci
záměru nebudou prováděny žádné stavební úpravy. Rozsah dopravy, která bude při realizaci
záměru potřeba, je velmi malý a její vliv na ovzduší není významný.
Vlivy na vodu
Odpadní splaškové vody jsou sváděny do nepropustné jímky, ze které budou vyváženy.
Dešťové vody z volných ploch areálu a střech objektů budou stejně jako v současné době
částečně zasakovány a částečně sváděny do stávající dešťové kanalizace ústící do vodoteče.
Během realizace záměru nebude potřeba žádná voda a není předpokládáno ohrožení kvality
povrchových a podzemních vod.
V rámci provozu autovrakoviště nebudou používány žádné technologické vody. Podlahy
v prostoru autovrakoviště jsou řešeny jako nepropustné. Všechny nebezpečné kapalné
odpady budou skladovány v nepropustných nádobách umístěných v záchytných vanách.
Tímto způsobem bude minimalizováno riziko úniků škodlivých látek. Celkově lze vliv
na povrchové a podzemní vody označit jako nevýznamný.
Vliv na půdu
Realizace záměru bude probíhat pouze na stávajících zpevněných plochách a ve vnitřních
prostorách areálu a nebude mít negativní vliv na půdu.
Vlivy na faunu, floru, chráněná území, krajinu a územní systém ekologické stability
Výstavba a provoz předmětného záměru bude probíhat v území přeměněném lidskou činností,
uvnitř stávajícího areálu. Jedná se o záměr, který svým charakterem nebude mít negativní vliv
na předmětné složky životního prostředí. Vzhledem k navrhovanému využití stávajících hal
nedojde k ovlivnění krajinného rázu.
Celkově lze konstatovat, že záměr ovlivní životní prostředí v hodnoceném území pouze
v omezeném rozsahu bez výrazněji negativních ovlivnění jeho složek a bez ohrožení jeho
trvale udržitelného rozvoje.
Za předpokladu realizace souboru technických a organizačních opatření, která jsou rámcově
naznačena v příslušné části oznámení je předmětný záměr možno pokládat z hlediska vlivů
na životní prostředí za únosný.
V oznámení záměru nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy způsobující
zvýšenou zátěž dané lokality nad limity stanovené jednotlivými právními předpisy v ochraně
životního prostředí a veřejného zdraví.
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.
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V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve firmě EKLASS CZ s.r.o.
ve Velkém Poříčí“ 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 „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve firmě EKLASS CZ s.r.o. ve
Velkém Poříčí“ 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. Městys Velké Poříčí a Královéhradecký kraj,
jsou povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
a vyrozumět o tom krajský úřad.
Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl, že záměr
„Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve firmě EKLASS CZ s.r.o. ve Velkém Poříčí“
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.
Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA
doloží dotčená veřejnost v odvolání.

„otisk úředního razítka“

z p. Ing. Martina Poláková
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Královéhradecký kraj a Městys Velké Poříčí 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
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vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem,
umožňujícím dálkový přístup.
Rozdělovník: KUKHK-29783/ZP/2017 - Po
Účastníci řízení:
EKLASS CZ s.r.o., Žabokrky 32, 549 31 Hronov
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde
2) Městys Velké Poříčí, náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
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) Úřad městyse Velké Poříčí, náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
4) Městský úřad Hronov, nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov
5) Městský úřad Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61
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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