Městský úřad Dobruška, odbor výstavby
nám. F. L. Věka 11, Dobruška
Č.j:

MUD 1504/2011 OV/BT

Oprávněná úřední osoba: Bohuslava Tupcová, DiS.
E-mail: b.tupcova@mestodobruska.cz
Telefon: 494 629 567
Dobruška, dne 14.3.2011

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane doktore,
na základě Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi dne 1.3.2011, Vám poskytujeme požadované informace ve
věci povolení provozu peletovací linky v objektu kravína v obci Sedloňov:

Ad 1)
Poskytnutí dokumentu – oznámení společnosti Orlické pelety, s. r. o., kterým odboru výstavby oznamuje
změnu v užívání stavby, tj. změnu v užívání stávajícího objektu kravína na provozovnu s peletovací linkou.
Kopie dokumentu – žádost „Oznámení změny v užívání stavby“
Ad 2)
Poskytnutí dokumentu – vyrozumění stavebního úřadu společnosti Orlické pelety, s. r. o., kterým úřad
společnosti oznámil, že změna podléhá dle § 127 odst. 3 stav. zák. rozhodnutí a zároveň ji vyzval
k předložení podkladů nutných pro její posouzení.
Současně sdělení, zda již společnost požadované podklady dle § 127 odst. 3 stav. zák. předložila?
V případě, že dosud nebyly předloženy, nechť úřad vyrozumí žadatele o datu, až se tak stane.
Kopie dokumentu – vyrozumění
Společnost požadované podklady uvedené ve vyrozumění zatím nepředložila.
Po předložení požadovaných podkladů bude žadatel vyrozuměn o datu jejich předložení.
Ad 3)
Poskytnutí dokumentu – stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany životního prostředí Městského
úřadu Dobruška, ze kterého vyplývá, že posuzovaná změna účelu stavby nepodléhá posuzování vlivu na
životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb.
Kopie dokumentu – závazné stanovisko.
Ad 4)
Poskytnutí dokumentu – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem
v Hradci Králové, kterým dotčený orgán váže souhlas se změnou v užívání stavby na splnění podmínek.
Mimo jiné, že je nutné před zahájením užívání stavby provést zkušební provoz a v jeho průběhu provést
měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou.
Kopie dokumentu
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Ad 5)
Poskytnutí dokumentu – žádost o vydání povolení ke zkušebnímu provozu peletovací linky, který podala
společnost Orlické pelety, s. r. o.
Současně vysvětlení, zda je zkušební provoz nutný podle požadavku dotčeného orgánu (krajská hygienická
stanice) nebo k žádosti stavebníka dle § 124 odst. 1 stav. zák.
Kopie dokumentu – žádost
Zkušební provoz vyplývá z podmínky stanovené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 1.11.2010, č.j. rk/35192/2010/2/hp.hk/nv.
Ad 6)
Poskytnutí dokumentu – stanovisko dotčeného orgánu ochrany ovzduší Městského úřadu Dobruška, odbor
životního prostředí, ve kterém byla stanovena nutnost doložit povolení orgánu ochrany ovzduší v souladu
s § 17 odst. zák. č. 86/2002 Sb.
Sdělení, zda již Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí vydal, popř. jaké má o tomto
řízení správní orgán další informace.
Kopie dokumentu – dodatek k závaznému stanovisku
K dnešnímu dni nebylo stavebnímu úřadu předloženo povolení podle ustanovení § 17 zákona č. 86/2002
Sb., o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního
prostředí.
Informace o průběhu řízení stavební úřad nemá.
Ad 7)
Poskytnutí dokumentu – rozhodnutí Městského úřadu Dobruška, odbor výstavby č.j. MUD 5423/2010
OV/BT.
Kopie dokumentu – výzva k doplnění podkladů a usnesení o přerušení
Ad 8)
Sdělení, jaké konkrétní dokumenty, podání, závazná stanoviska, vyjádření dotčených orgánů, podněty,
námitky apod. má správní orgán v současné době k dispozici a týkají se povolení provozu peletkárny, ať již
v rámci řízení o změně účelu stavby nebo povolení zkušebního provozu, popř. jiného obdobného řízení.
Žadatel žádá přesné vyjmenování jednotlivých dokumentů dle jejich označení spolu s datem vydání.
•
•
•
•
•

•

•
•

Souhlas Pozemkového fondu České republiky, odloučeného pracoviště Rychnov nad Kněžnou se
změnou
užívání
stavby
stávajícího
zemědělského
objektu
ze
dne
8.10.2010,
zn. PFCR 563711/2010/43/Cr/2,
vyjádření Obce Sedloňov ke změně v užívání části stávajícího zemědělského objektu na pozemku
parc.č. st. 99 ze dne 27.7.2010,
závazné stanovisko odboru životního prostředí k dokumentaci k oznámení změny v užívání stavby pro
akci „Změna užívání kravína na peletovací linku objektu na pozemku parc.č. 99 Sedloňov“ Městského
úřadu Dobruška, odboru životního prostředí ze dne 18.10.2010, č.j. MUD 5033/3010 ZP/VS,
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru
Rychnov nad Kněžnou ze dne 27.10.2010, č.j. HSHK/RK-1033/OP-2010/b ke změně užívání kravína na
peletovací linku – Sedloňov,
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze
dne 1.11.2010, č.j. rk/35192/2010/2/hp.hk/nv ke změně v užívání stavby (k projektové dokumentaci) –
Změna v užívání části zemědělského objektu v obci Sedloňov na peletovací linku na pozemku
parc.č. 99 v katastrálním území Sedloňov,
dodatek k závaznému stanovisku odboru životního prostředí k dokumentaci k oznámení změny
v užívání stavby pro akci „Změna užívání kravína na peletovací linku objektu na pozemku parc.č. 99
Sedloňov“ Městského úřadu Dobruška, odboru životního prostředí ze dne 21.12.2010,
č.j. MUD 5033a/2010 ZP/VS,
vyjádření k „Oznámení o dotčení práv třetí osoby v řízení o změně účelu stavby – vstup účastníka do
řízení“ (Č.j. MUD 53772010 OV/BT ze dne 22.12.2010) Městského úřadu Dobruška, odboru životního
prostředí ze dne 5.1.2011, č.j. MUD 5033b/2010 ZP/VS
vyjádření Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory a krajského střediska Hradec Králové se sídlem
v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2011, zn. 00014/OH/2011 k posouzení vlivu účinků peletovací
linky v areálu bývalého kravína v obci Sedloňov,
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•
•
•
•
•

•

změna užívání kravína na peletovací linku v objektu na st. p.č. 99, k.ú. Sedloňov – vyjádření Krajské
hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 10.1.2011,
zn. RK/35192/2010/8/HP.RK/Ze,
sdělení k „Oznámení o dotčení práv třetí osoby v řízení o změně účelu stavby – vstup účastníka do
řízení“ (Č.j. MUD 53772010 OV/BT ze dne 22.12.2010) Městského úřadu Dobruška, odboru životního
prostředí ze dne 26.1.2011, č.j. MUD 5033c/2010 ZP/VS,
stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne
16.11.2010 č.j. rk/35192/2010/4/hp.rk/ze k uvedení stavby „peletovací linka (v bývalém objektu kravína),
parcela č. st. 99, k.ú. Sedloňov“, do zkušebního provozu,
nesouhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního
odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 18.11.2010, č.j. HSHK/RK-1102/OP-2010/c s užíváním stavby –
peletovací linka (v bývalém objektu kravína) v obci Sedloňov,
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení uplatněné při kontrolní prohlídce stavby
(kontrola odstranění závad) stavby: „Peletovací linka (v bývalém objektu kravína) v obci Sedloňov
Oblastního inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové
ze dne 16.12.2010, zn. 5076/8.43/10/15.8,
souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního
odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 17.12.2010, č.j. HSHK/RK-1230/OP-2010/c s užíváním stavby –
peletovací linka (v bývalém objektu kravína).

Ad 9)
Sdělení, z jakých podkladů, materiálu a studií správní orgán vychází, když v dopise žadateli ze dne
11.1.2011 uvádí: „že v minulosti v předmětném objektu byla realizována zemědělská výroba, kravín, což
sebou paradoxně přinášelo větší zatížení, obtěžování zejména pachem i hlukem z provozu, ale i pohyb
manipulační techniky v otevřeném prostranství areálu“. A současně, jaké údaje má orgán o peletovací lince
k dispozici pro svá tvrzení o její větší ekologičnosti oproti původnímu provozu, když sám v dopise sděluje, že
ověření funkčnosti a vlastností stavby bude zajištěno provedením zkušebního provozu.
V dopise žadateli stavební úřad vychází z poznatků bývalého provozovatele zemědělského areálu
v Sedloňově (přehled hospodářského zatížení Státního statku s. p. Smiřice – hospodářství Sedloňov
kravína).

Alexandr Retzer
vedoucí odboru
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