MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor výkonu státní správy VI
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové dne: 29.06.2007
Č.j.: 290-1/550/07-Ko

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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
Identifikační údaje:
Název: Korado a.s., Česká Třebová – přemístění výroby OTT, doplnění kapacity ODT
Kapacita (rozsah) záměru: Firma Korado, a.s. je největším českým a jedním z největších
evropských výrobců ocelových tepelných výměníků (radiátorů) pro vytápění bytové i
průmyslové sféry. Hlavním výrobním programem společnosti jsou desková otopná tělesa
RADIK a speciální trubková otopná tělesa KORALUX.
Areál výrobního závodu Korado je rozdělen na starou část a novou část (postavena v roce
1997).
Záměrem oznamovatele je přemístění výroby otopných trubkových těles (dále OTT) a
doplnění kapacity výroby otopných deskových těles (dále ODT). Výroba OTT dnes probíhá
v objektu nového závodu v prostorách určených pro rozšíření technologie výroby ODT.
Přemístěním této výroby OTT do hal starého závodu se uvolní prostory pro doplnění výroby
ODT. Přemístění a doplnění výrobních kapacit OTT a ODT nevyvolává stavební rozšíření
stávajícího areálu závodu.
Výrobní výkon závodu je přepočítán na tzv. referenční typ radiátoru s označením ODT typ
22-6100. Jedná se o dvoudeskový radiátor se dvěma přídavnými konvektorovými vnitřními
plochami - délky 1000 mm, výšky 600 mm. Dále jsou v závodě vyráběny specielní radiátory
(OTT) typu KORALUX a KORATHERM, která jsou určena k vytápění koupelen,
kuchyňských koutů, WC, chodeb apod. Typickými představiteli jsou Koralux Linear Clasic
(ozn. KLC 1340600) - 1 340 X 600 mm (šířka x délka), povrch 1,281 m2, Koratherm typ 21
Horizontal (ozn. K21H05881000 ) – 588 x 1 000 mm (šířka x délka), povrch 5,200 m2.

Projektovaná kapacita
ODT (deskové)
Stávající stav - provoz 1. až 3. svařovací linky

2 900 000 ks/rok

Cílový stav - max. projektovaná kapacita – 5 svařovacích linek

4 725 000 ks/rok

Cílový stav – lakovaná plocha

37 611 000 m2/rok

OTT (trubkové –koupelnové)
Cílový stav - max. výhledová kapacita

200 000 ks/rok

Cílový stav – lakovaná plocha

569 720 m2/rok

Charakter záměru: Záměr je situován ve stávajícím průmyslovém areálu výrobního závodu
Korado, a.s. v České Třebové, kat. území Česká Třebová. Předmětem záměru je rozšíření
výroby ODT na 4 725 000 ks/rok spočívající v instalaci dalších dvou svařovacích linek ke
stávajícím 3 svařovacím linkám a uvedení lakovací linky do plného provozu (v současné době
je kapacita lakovací linky využívána jen částečně). Instalace dalších svařovacích linek
v novém závodě vyvolává potřebu přemístění výroby OTT z objektu svařovny v novém
závodě do stávajícího objektu starého závodu.
Vzhledem k charakteru záměru přichází v úvahu zejména kumulace vlivů dopravy související
jednak s dovozem materiálů do závodu a odvozem hotových výrobků ze závodu k
odběratelům a vlastního provozu technologických objektů závodu a vlivů spalování zemního
plynu v areálu se stávajícími zdroji hluku a znečištění ovzduší v jeho okolí (zejména hluk a
emise z automobilové dopravy na přilehlých komunikacích), případně se znečištěním ovzduší
ze zdrojů v okolí závodu (drobné podniky a lokální topeniště) a ze vzdálenějších zdrojů.

Umístění:

kraj:

Pardubický

obec:

Česká Třebová

kat. území: Česká Třebová
Zahájení:

Přemístění výroby OTT – 06/2007
Doplnění kapacity výroby ODT – 01/2008

Ukončení:

Přemístění výroby OTT – 08/2008
Doplnění kapacity výroby ODT – 08/2008

Oznamovatel:
560 13

Korado a.s.
Bří Hubálků 869
Česká Třebová
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Záměr „Korado a.s., Česká Třebová – přemístění výroby OTT, doplnění kapacity ODT“
naplňuje dikci bodu 4.4., kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Záměr má významný
vliv na životní prostředí a proto bude posuzován dle cit. zákona. Dle § 7 cit. zákona bylo
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení
s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací,
které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že
předložené oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat
a považuje se za dokumentaci.
Odůvodnění:
Předložené oznámení záměru splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 4
k cit. zákonu. Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření
k oznámení. Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku
a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů,
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
-

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:
KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí
Krajský úřad Pardubického kraje,
ČIŽP OI Hradec Králové
Městský úřad Česká Třebová
MŽP, odbor ochrany vod

JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r.
ředitel odboru výkonu státní správy

Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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