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Kľajský úřad Královéhradeckého kraje

Dle rozdělovníkuvÁŠ oopls zľl.:
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lng. Marek Šnajdr
odbor Životního prostředĺ a zemědělství 
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oddělení ElA' lPPC a technické ochrany Životnĺho prostředĺ
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Počet listŮ' 3
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak' sk. reŽim. 208.3, V10

lri'l
ł

Posuzování vlivů na Životní pľostředí podle zákona c. í00/2001 sb., o posuzovánĺ
vlivů na Životní prostředí a o změně někteých souvisejících zákonů
(zákon oposuzování vlivů na Životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(dá!e jen zákon ElA) - informace o veřelném projednání dokumentace vlivů záměru
,,Zařízení na úpravu odpadů v areálu centra komplexního nakládání s odpady Dolní
Bľanná" na Životní pľostředí (dále jen dokumentace)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor żivotního prostředí a zemědělství
(dále jen krajský úřad), jako věcně a mĺstně příslušný orgán ve smyslu ust. $ 22 v souladu
s Ş 17 zâkona ElA oznamuje, Že veřejné projednánízámeru,

,,Zaŕizení na úpravu odpadů v areáIu centra komplexního nakládání s odpady Dolní
Branná"
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nebude, v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR, konáno v řádnému termínu dle
$ 17 zákona ElA, tedy do 30 dní od uplynutí lhůty pro vyjádření kdokumentaci. Vzhledem
k tomu, ž.e vláda ČR doposud blíŽe nespecifikovala moŽnost konání veřejných akcí
s uvedeným poctem osob, bude stanovenĺtermínu veřejného projednání upřesněno po dalším
vyjádření vlády ČR.

Strucný průběh posuzování
Krajskému úřadu byla dokumentace, zpracovanâ dle přílohy c.4 zâkona ElA, doručena dne
26.06'2019. Dokumentace byla zveřejněna dne 1 1 .07.2019 a to vcetně zveřejnění informace
o dokumentaci na úřední desce kraje. Jako zpracovatel posudku o hodnocení vlivů záměru
na Životní prostředí podle přílohy č. 5 zákona ElA (dále také posudek) byl vybrán lng. Vladimĺr
Plachý (osoba s autorizací podle Ş 19 zákona ElA, osvědčení c. j. 182loPV/93 s posledním
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prodloUŽenĺm autorizace na 5let pod c. j. MZP c. '1' 43015/ENV/15 s platnostĺ do 31 '12'2021)
Krajský úřad podle ust. Ş B odst. 5 zákona ElA na ztlkladě veŠkenich připomĺnek a doporučení
zpracovatele posudku vrátil oznamovateli dokumentaci záměru k doplnění dne 19.08.2019'
Doplnění dokumentace bylo zveřejněno dne 20'03.2020. Doplnění dokumentace obsahovalo
zejména vypořádání připomínek v rámci procesu posuzování vlivů na żivotní prostředí,
posouzení krajinného râzu a pachovou studii. Lhůta pro zasílánÍ vyjádření k doplněnĺ
dokumentace skonciĺa dne 1 9.04.2020.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Dolní Branná, obec Kuncice nad Labem
a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu ust' $ 16 odst. 2 zákona ElA neprodleně
o zveřejnění této informace na úřední desce. Doba zveřejněníje podle ust. $ 16 odst. 2zákona
ElA nejméně 15 dnů. Zároveň ježâdáme v souladu s ust. $ 16 odst. 2zákona ElA neprodleně
vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšenítéto informace na Úřední desce.

lnformace o konání veřejného projednánĺ bude rovněŽ zveřejněna v lnformačním systému ElA
Öeské informační agentury żivotního prostředí (https://portai.cenia.czleiasea/view/eia'100-cr),
kód záměru HKK904. Případné dotazy, další informace kzáměru amoŽnost nahlíŽet do
dokumentacelze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové,
c. dveří N1.906, lng. Šnajdr, tel. 495 817 141.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem Ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněŽ nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů
státní správy, ani příslušná povolení dle zvláŠtních předpisů'

z p. lng. Marek Šnajdr
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na Životní prostředí

Rozdělovn ík: KU KH K-21 056lzP l20 1 9

Dotcené územní samospľávné 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, Kuncice nad Labem 121,543 61 Kunčice nad Labem

Dotčené orgány:
1) Krajská hygienĺcká stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19,501 01 Hradec
Králové
Ą ČlŻP ol Hradec Králové, Resslova 1229,5oO 02 Hradec Králové
3) obecní úřad Dolní Branná' Dolní Branná265,543 62 Dolní Branná
4) Městský úřad Vrchlabĺ, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
5) obecnĺ úřad Kunčĺce nad Labem, Kunčice nad Labem 121'543 61 Kuncice nad Labem
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Oznamovatel:
Marius Pedersen a.s., PrůběŽnâ 194013, 500 09 Hradec Králové, v zastoupení společnosti
lng' Radek Píša, Konecnâ2770,530 02 Pardubice

Na vědomí:
1)MŻP, odbor ElA a IPPC, Vršovická 65, 1oo 10 Praha 10
2) MŻP, odbor výkonu státnĺ správy Vl., Resslova 1229,5oo 02 Hradec Králové
3) Muzeum PodkrkonoŠív Trutnově, Školní 150, 541 01 Trutnov
4) lng. Vladimír Plachý, EMPLA AG spol. s.r.o., Za Škodovkou 3o5, 5o3 1'1 Hradec Králové
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