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Došĺo:

Posuzování vlivů na Žlvotní pľostředí podle zákona č. íoo/2ooí sb., o posuzování
vlivri na životní prostředí a o změně některých souvisejĺcích zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)' ve znění pozdějších předpisů
(dáIe jen zákon ElA) - zveřejnění informace o dopInění dokumentace vlivů záměru
,,Zaŕizení na úpravu odpadů v aľeálu centľa komplexního nakládánĺ s odpady Dolnĺ
Bľanná" na Životní pľostředí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství
(dálejenkrajský Úřad), jako příslušný orgán Ve smyslu ust. Ş 22zákona ElA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na Životní prostředí, Vám tímto zasílá informaci
o doplnění dokumentace vlivů záměru ,,Zaŕizení na úpravu odpadů V areálu centra
komplexního nakládánĺ s odpady Dolní Branná" na Životní prostředí, spolu s Žádostí
o vyjádřeníse.

Ve smyslu ust. s 8 odst. 3 zákona ElA má veřejnost a dotčená Veřejnost, dotčené orgány
a dotčené Územní samospráVné celky moŽnost zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci
Krajskému Úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,50o 03 Hradec Králové,
a to do 30 dnů ode dne zveřejněnĺ informace o dokumentaci na Úřední desce
Královéhradeckého kraje.

Dotčené Územní samospráVné celky, tj. obec Dolní Branná, obec Kuněice nad Labem
a Královéhradecký kraj, Žádárne Ve smyslu ust. s 16 odst. 2 zákona ElA neprodleně
o zveřejnění informace o doplnění dokumentace a o tom, kdy a kde je moŽné do doplnění
dokumentace nahlíŽet, na úředních deskách, současně s upozorněním, že veřejnost
a dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené Územnísamosprávné celky mohou zaslat své
písemné vyjádření k doplnění dokumentace do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o doplnění dokumentace na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje).



Doba zveřejnění je podle ust. $ 16 odst. 2 zákona ElA nejméně 15 dnů. Zâroveřl je Žádáme
v souladu s ust' Ş 16 odst. 2 zákona ElA neprodleně vyrozumění krajského úřadu o dni
vyvěšení informace o doplněné dokumentaci na úřednídesce.

Krajskému úřadu byla dokumentace vlivů na Životní prostředí výše uvedeného záměru (dále
jen dokumentace), zpracovaná dle přílohy ć,. 4 zákona ElA, doručena dne 26.06.zslg'
Dokumentace byla zveřejněna dne 11'07.2019 a to včetně zveřejnění informace
o dokumentaci na úřední desce kraje. Jako zpracovatel posudku o hodnocení vlivů zámëru
na Životní prostředí podle přílohy č. 5 zákona ElA (dále také posudek) byl vybrán lng' Vladimír
Plachý (osoba s autorizací podle Ş 19 zákona ElA, osvědčení č. j. 182ĺoPvt93 s posledním
prodlouŽením autorizace na 5 let pod č. j. MŽP č. j. 43015/ENV/15s platností do 31 . 12.2021).
Krajský úřad podle ust. $ 8 odst. 5 zákona ElA na základě veškerých připomínek a doporučení
zpracovatele posudku vrátil oznamovateli dokumentaci záměru kdoplnění dne 'ĺ9.o8'2o19.
Doplnění dokumentace obsahuje ąejména vypořádání připomínek v rámci procesu
posuzovánívlivů na Životní prostředí, pósouzení krajinného rázu a pachovou studii.

Do dokumentace lze také nahlédnout v lnformačním systému ElA České informační agentury
Životnĺho prostředí (https://portal.cenia.czleiasea/vieMeia100 cr), kÓd zámëru ľkrgo4.
Případné dotazy, další informace k záměru a moŽnost nahlíŽet do dokumentace lze
takéna krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906,
lng. Snajdr, tel. 495 817 141.
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Přĺloha: doplnění dokumentace

Rozdělovn ík: KU KH K-21 056ĺzP 12019

Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245,5oo 03 Hradec

Králové - zde (bez přílohy)
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
Ą Č,lŻP ol Hradec Králové, Resslova 1229, 5oo 02 Hradec Králové (bez přílohy)
3) obecní úřad Dolní Branná, Dolní Branná265,543 62 Dolní Branná
4) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1,543 01 Vrchlabí
5) obecníÚřad Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem 121,543 61 Kunčice nad Labem

Oznamovatel:
Marius Pedersen a.s., PrůběŽná 194013, 500 09 Hradec Králové, v zastoupení společnosti
lng' Radek Píša, Konečná2770,530 02 Pardubice (bez přílohy)

Životní
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Na vědomí:
1) MŻP, odbor EtA a lPPc, Vršovická 65, 1oo 10 Praha 10 (bez přílohy)

?|yŻP, odb-or výkonu státnĺ správy V-l., Resslova 1229,5oo 02 Hraoec Králové (bez přílohy)
3) Muzeum Podkrkonošív Trutnově, Školní 15o,54-101 Trutnov (bez přílohy)
4) lng' Vladimír Plachý, EMPLA AG spol. s.r.o., Za Škodovkou 305, 5o3 11 Hradec Králové
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