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Posuzování vlivů na životní prostředí 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 (dále jen „zákon“) – předání
závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Zřízení kompletního pracoviště
pro nanášení práškových plastů“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Zřízení kompletního
pracoviště pro nanášení práškových plastů“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě
písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků
a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Vrchlabí a Královéhradecký kraj, žádáme
podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo
rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní
samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství
– Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní
prostředí – EIA a SEA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou
podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu,
Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, p. Tomášková, tel. 495 817 426.
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Zřízení kompletního pracoviště pro nanášení práškových plastů“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název:
Zřízení kompletního pracoviště pro nanášení práškových plastů
Kapacita (rozsah) záměru:
Nová lakovna bude sloužit jako doplňková služba pro provoz kovovýroby. Po realizaci
záměru je počítáno s 10 – 15 % využíváním této technologie. Maximální výkon nanášení bude
10 kg/hod. Při 100 % výkonu se za rok spotřebuje 20 240 kg práškové barvy. Při reálném
výkonu zařízení 14 % se spotřebuje 2850 kg práškové barvy za rok. 1 kg práškové barvy
vystačí na úpravu 4,5 m2 plochy. Maximální upravená plocha za rok bude 12 825 m2.
Charakter záměru:
Původní technologie lakování stříkáním bude demontována a nahrazena novou práškovou
technologií s uzavřeným cyklem. Stavební úpravy se uskuteční ve stávající výrobní hale.
Po vybourání nenosné příčky se osadí překlad pro umístění vytvrzovací pece typu KVPP-p
16G2. Plynová komorová vypalovací pec bude mít průjezdný pracovní prostor 1,20 x 1,86 x
2,50 m (š x v x h). Do haly bude nainstalována integrovaná nanášecí kabina MAJKA 1630.
Součástí nové technologie je také instalace šroubového kompresoru Albert E.50 KVS
s integrovanou sušičkou, elektrokinetická pistole EKP M+Z1, filtrace a regulace tlakového
vzduchu.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Vrchlabí
Katastrální území: Vrchlabí
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení realizace: březen 2011.
Předpokládaný termín dokončení záměru: duben 2011.
Oznamovatel:
VENCL a spol., s.r.o.
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Závěr:
Záměr „Zřízení kompletního pracoviště pro nanášení práškových plastů“ naplňuje bod 4.2
v kategorii II přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Zřízení
kompletního pracoviště pro nanášení práškových plastů“ nemá významný vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ze strany dotčených územních
samosprávných celků ani ze strany dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky
proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 16.03.2011,
- Královéhradecký kraj, ze dne 14.03.2011,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 23.03.2011,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 18.03.2011
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší ve svém
stanovisku ze dne 23.03.2011 (ČIŽP/45/IPP/0922361.002/11/KDR) upozorňuje provozovatele
na respektování podmínek z vyjádření Městského úřadu Vrchlabí ze dne 09.12.2009
(č.j. ORM/37863/21553/2009).
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení
ochrany ovzduší uvádí následující:
Městský úřad Vrchlabí ve svém vyjádření ze dne 09.12.2009 požaduje, aby provozem“nebyla
narušena kvalita prostředí a pohoda bydlení“. Pokud vlivem záměru dojde k negativnímu
ovlivnění okolí emisemi pachových látek, musí provozovatel zajistit opatření k nápravě.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod požaduje,
aby podmínky z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní
prostředí uvedené v oznámení, byly respektovány v následujících stupních projektové
dokumentace. Česká inspekce dále upozorňuje, že nesmí docházet ke zkracování minimální
vzdálenosti vpustí dešťové kanalizace od objektů či zařízení, ve kterých se nakládá
se závadnými látkami.
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ochrany
vod uvádí následující:
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod, nepožaduje,
aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Připomínky uvedené ve vyjádření ze dne 23.03.2011
(ČIŽP/45/IPP/0922361.002/11/KDR) musí být dodrženy v následujících stupních projektové
dokumentace a zahrnuty jako podmínky do navazujících řízení.
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Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství
nemá k předloženému záměru zásadní připomínky za předpokladu, že budou respektovány
připomínky
stanoviska ze dne 23.03.2011 (ČIŽP/45/IPP/0922361.002/11/KDR)
a dodržovány závazné právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení
odpadového hospodářství uvádí následující:
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství,
nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Připomínky uvedené ve vyjádření ze dne
23.03.2011 (ČIŽP/45/IPP/0922361.002/11/KDR) musí být akceptovány v další fázi přípravy
projektové dokumentace a zahrnuty do navazujících správních řízení.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové požaduje,
aby před uvedením stavby do trvalého provozu bylo ověřeno splnění hygienických limitů
hluku z provozu pracoviště v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby
kontrolním měřením hluku akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří.
Krajský úřad k vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem
v Hradci Králové uvádí následující:
Krajská hygienická stanice nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého 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.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Zřízení kompletního pracoviště pro nanášení práškových plastů“, zveřejní podle
ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník: 4137/ZP/2010 - Tm
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana - zde
2) Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Oznamovatel:
VENCL a spol., s.r.o., Českých bratří 605, 543 01 Vrchlabí
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, OVSS VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
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