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Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Ing. Helena Škoulová / 183 

Oddělení EIA a IPPC hskoulova@kr-kralovehradecky.cz 

 

 

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“) – zahájení 

zjišťovacího řízení záměru „Biodegradační plocha v areálu společnosti Dřevařské 

závody Vysoké Veselí s. r. o.“ zařazeného v kategorii II, bod 10.1 přílohy č. 1 zákona  

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu 

v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení 

zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Biodegradační plocha v areálu společnosti 

Dřevařské závody Vysoké Veselí s. r. o.“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, ţe tento 

záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Vysoké Veselí a Královéhradecký kraj, 

ţádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení 

a o tom, kdy a kde je moţné do oznámení nahlíţet, na úředních deskách a nejméně ještě 

jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) 

současně s upozorněním, ţe kaţdý můţe zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů 

ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje 

(tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., 

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů 

na ţivotní prostředí, nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona 

o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce 

v nejkratším možném termínu. 

Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Jičín ţádáme neprodleně o zveřejnění zahájení 

zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme 

o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce 

v nejkratším možném termínu. 

Dále ţádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 odst. 

6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne 

zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. Ve vyjádření 

uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle zákona. V případě 

nutnosti posouzení záměru ţádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti 

vlivů záměru na ţivotní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na ţivotní prostředí 

kladen zvýšený důraz. 
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Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, ţe kaţdý má 

moţnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245 

(budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace 

o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační 

agentury ţivotního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení 

zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-

kralovehradecky.cz) ve sloţce Ţivotní prostředí a zemědělství – Aktuální informace 

z ţivotního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na ţivotní prostředí – EIA. Na těchto 

internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění 

na elektronické úřední desce. Případné dotazy, další informace k záměru a moţnost nahlíţet 

do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, 

p. Škoulová, tel. 495 817 183. 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru k oznámení záměru 

„Biodegradační plocha v areálu společnosti Dřevařské závody Vysoké Veselí s. r. o.“ 

Záměr je umístěn ve městě Vysoké Veselí, k. ú. Vysoké Veselí, na pozemku p. č. 306/10 

a 278/1. Předmětem záměru je provoz zařízení určeného k biodegradaci odpadů – 

Biodegradační plocha v areálu společnosti Dřevařské závody Vysoké Veselí s. r. o. a vyuţití 

dekontaminovaných odpadů na povrchu terénu. Dekontaminační plocha byla v minulosti 

vybudována jako součást sanačních prací v areálu společnosti Dřevařské závody Vysoké 

Veselí s. r. o. a slouţila k sanaci vytěţené kontaminované zeminy v uvedeném areálu. 

Záměrem provozovatele je prodlouţení doby činnosti zařízení (původně stanovené pouze po 

dobu sanačního zásahu v areálu) do konce roku 2016 a vyuţití plné kapacity zařízení, kdy lze 

jednorázově na platu umístit 7.200 t odpadů a předpokládá se max. roční příjem 14.400 t 

odpadů kategorie N při 2 cyklech biodegradace a úplných návozů. Plocha biodegradační 

plochy je 1.600 m
2
. Nedojde k technickým změnám dekontaminační plochy ani nebude 

změněna biodegradační technologie. Provozovatel dále plánuje rozšíření struktury 

upravovaných odpadů o odpady katalogových čísel 19 13 01 a 17 09 03. Zařízení bude 

vyuţito pro úpravu odpadů externích, splňujících podmínky technologie biodegradace (pouze 

odpady znečištěné ropnými látkami, u nichţ lze biodegradační technologii uplatnit). 

Dekontaminovanou zeminu po prokázání podmínek dle platné legislativy zamýšlí 

provozovatel nově vyuţít k terénním úpravám na pozemku p. č. 278/1 v k. ú. Vysoké Veselí. 

Jedná se o terénní depresi vzniklou těţbou cihlářské suroviny, kterou je naplánováno vyrovnat 

do původní nivelety. 

Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 
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Příloha: kopie oznámení 

 

Rozdělovník (4363/ZP/2010-Šk):  

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové (bez oznámení) 

2) Město Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín, 

Revoluční 1076, 506 15 Jičín 

2) ČIŢP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Městský úřad Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí 

4) Městský úřad Jičín, Ţiţkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 

 

Oznamovatel: 

MEGA a. s., Drahobejbalova 1452/54, 190 00 Praha 9 (bez oznámení) 

 

Na vědomí: 

1) MŢP ČR, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

2) MŢP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

(bez oznámení) 

3) Regionální muzeum a galerie (RMaG), Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín 

(bez oznámení) 

 


