
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové, dne 08. 04. 2010 
Č.j. 326-1/550/10-Ko 
       20639/ENV/10 
 
 
  
 

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:  „Rozšíření výroby Saar Gummi Czech s.r.o., závod Stolín 105,                       

Červený Kostelec“ 
 
Kapacita (rozsah) záměru: V současné době jsou v areálu společnosti Saar 
Gummi Czech s.r.o. v provozu hala PROFILY-1 (PR-1), hala PROFILY-2 (PR-2), 
hala PROFILY-3 (PR-3) a hala TPL. 
Haly PR-1, PR-2 a hala TPL zůstanou beze změn i po realizaci předpokládaného 
záměru. 

V hale PR-3 dojde k umístění 5 ks vytlačovacích linek. 

Dále realizace předpokládaného záměru souvisí s výstavbou haly PROFILY-4, kde 
bude instalována mísírna gumárenských směsí. 

Kapacita plánovaného záměru 

 
Současný stav 

(t/rok) 
Předpokládaný stav 

(t/rok) 

Množství vstupních 
gumárenských směsí 

13 000 25 000 

Množství hotových výrobků  17 000 33 000 

 

Provoz ve společnosti je a bude 3směnný po dobu 5-ti pracovních dnů v týdnu, 
s možností víkendových směn, s nutnými technologickými přestávkami (provoz 
výrobních linek a lisů bude cca 250 dní v roce). 

V celém areálu je v současné době zaměstnáno celkem 400 pracovníků, realizace 
záměru si vyžádá nárůst o cca 100 nových zaměstnanců (tj. 33 na jednu směnu). 

 
 
Charakter záměru: Společnost Saar Gummi Czech s.r.o. se zabývá výrobou 
pryžových profilů a dalších kaučukových částí automobilů.  



Záměrem provozovatele společnosti je rozšíření výroby, kdy v hale PR-3 dojde 
k umístění pěti vytlačovacích linek a bude postavena hala PR-4, v níž bude 
instalována mísírna gumárenských směsí. Zbývající haly v předmětném areálu, tedy 
hala PR-1, PR–2 a hala TPL zůstanou stávající, beze změn.  

V současné době se vyrábějí v závodě Saar Gummi Czech s.r.o. produkty 
v množství 
cca 17 000 t za rok z cca 13 000 t vstupních gumárenských směsí za rok. Po 
rozšíření výroby v tomto závodě bude předpokládaná výroba z množství 25 000 t 
vstupních gumárenských směsí za rok, počet finálních výrobků bude cca 33 000 t 
za rok. 

Areál společnosti Saar Gummi Czech s.r.o. leží v blízkosti Červeného Kostelce mezi 
obcemi Stolín a Lhotou za Červeným Kostelcem, v katastrálním území Stolín. 

Posuzovaný záměr je umístěn v souladu s ÚPM Červený Kostelec (viz příloha 
oznámení 
č. 1).  

Posuzovaný záměr je navržen v zastavitelném území obce, v ploše, která je z 
hlediska funkčního využití určena pro výrobu a výrobní služby. 

V blízkém okolí společnosti Saar Gummi Czech s.r.o. se nachází jihovýchodním 
směrem výrobce vzduchotechnických zařízení a komínových systémů IZOMAT 
s.r.o., severním směrem provoz galvanizovny GALČEK spol. s r.o., 
severovýchodním směrem kovovýrobní podnik BOLTJES INTERNATIONAL, s.r.o., 
východně se nachází areál společnosti 
MG ITALI CZECH DIVISION, která se zabývá výrobou polyethylénových sáčků a 
fólií. 

Kumulace vlivů posuzovaného záměru je vyhodnocena z hlediska předpokládané 
hlukové a imisní zátěže (tj. ve výstupech rozptylové i hlukové studie, v hodnocení 
zdravotních rizik). 

V roce 2006 EMPLA, spol. s r.o. zpracovala oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. 
na 
záměr - Závod „B" Saar Gummi Czech s.r.o., Červený Kostelec (arch. č. 14/06). 

Předmětem tohoto předkládaného oznámení byl záměr provozovatele a investora 
(společnost Saar Gummi Czech s.r.o.) - výstavba nového závodu „B" na 
pozemcích, které navazují na západní hranici areálu stávajícího závodu „A" (hala 
PR-1, PR-2, PR-3 
a hala TPL). 

Závod „B" byl dle výše citovaného oznámení určen pro výrobu pryžových profilů 
a dalších kaučukových částí a k dokončovacím operacím. 

Provozovatel a investor od realizace závodu „B“ upustil a rozhodl se v současné 
době výrobu společnosti rozšířit v prostoru stávající haly PROFILY-3 a výstavbou 
nové haly PROFILY-4 (která je navržena jako objekt sousedící s halou PROFILY-3 
a halou TPL). 

Z výše uvedeného důvodu není závod „B“ v tomto oznámení uvažován v kumulaci 
s předmětným záměrem. 

 
 
Umístění:  kraj: Královéhradecký  
  obec: Červený Kostelec 
  kat. území: Stolín 
 
Zahájení:  2010 
 
Ukončení:  2013 
 
 



Oznamovatel:  ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. 
   Wolkerova 1749 
   547 01 Náchod 
  
 
Souhrnné vypořádání připomínek: 
 
 V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem osm vyjádření 
DSÚ a jedno vyjádření p. Miloslava Semeráka.. 
Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky k oznámení se 
týkají zejména oblasti ochrany ovzduší a ochrany vod. 
  
Závěr: 
 
Záměr „Rozšíření výroby Saar Gummi Czech s.r.o., závod Stolín 105,                       
Červený Kostelec“ naplňuje dikci bodu 7.1., kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému 
zákonu. Podle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem 
bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude 
posuzován podle citovaného zákona. 
 
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 
oznámení se nepovažuje za dokumentaci vlivů na životní prostředí (dále jen 
„dokumentace“). 
Dokumentaci dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle 
obdržených připomínek s důrazem na následující oblasti: 
oblast ochrany vod 
oblast ochrany ovzduší 
 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 
samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení 
na osm kusů + elektronickou podobu dokumentace. 
 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, 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 v zákonném termínu vyjádřili: 
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
ČIŽP OI Hradec Králové 
MŽP, odbor ochrany vod 
MŽP, odbor ochrany ovzduší 
MŽP, odbor integrované prevence a IRZ 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Městský úřad Náchod 
Městský úřad Červený Kostelec 
p. Miloslav Semerák 
 
 
 
 
 
JUDr. Ing. Emil Rudolf 
ředitel odboru výkonu státní správy 
 
 
 
 
Obdrží: 
oznamovatel  


