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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 a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Rozšíření výroby 

tiskopisů v KRPA FORM a.s. Dolní Branná“ 

 

 

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 „Rozšíření výroby tiskopisů 

v KRPA FORM a.s. Dolní Branná“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ. samosprávných 

celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Dolní Branná 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. 

 

Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Vrchlabí, žádáme neprodleně o zveřejnění závěru 

zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme 

o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce 

v nejkratším možném termínu. 

 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České 

informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) 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 (na těchto internetových stránkách lze také získat 

elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) 

nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar), 

500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188. 
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„Rozšíření výroby tiskopisů v KRPA FORM a.s. Dolní Branná“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název:  
Rozšíření výroby tiskopisů v KRPA FORM a.s. Dolní Branná 

 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  

 

Stávající stav  

Tiskopisy jsou vyráběny standardní adresné i neadresné, potištěné adresné i neadresné, 

speciální. Stávající kapacita výroby tiskopisů je 3 200 t/rok.  

 

Výroba tiskopisů za rok 2010 byla: 

- Tiskopisy s potiskem:  1 884 t/rok  

- Tiskopisy bez potisku:  343 t/rok  

- Celkem:    2 227 t/rok  

 

Výroba tiskopisů za rok 2011 byla: 

- Tiskopisy s potiskem:  1 895 t/rok  

- Tiskopisy bez potisku:  492 t/rok  

- Celkem:    2 387 t/rok 

  

 Výroba tiskopisů za rok 2012 byla: 

- Tiskopisy s potiskem:  2 322 t/rok  

- Tiskopisy bez potisku:  544 t/rok  

- Celkem:    2 865 t/rok 

  

Navrhovaný stav  

Novým doplňujícím strojním zázemím dojde ke zvýšení kapacity výroby tiskopisů společnosti 

o 15 % na 3 680 t/rok. 

Údaje o kapacitě vychází z norem obsluhy, celkové pracovní doby, provozních režimů 

a podobně. Kapacita vychází z možností reálného provozu a zahrnuje v sobě změny nastavení 

strojů a technologické odstávky při 4 směnném provozu.  

Využití jednotlivých strojů se může lišit, celková kapacita je však pro provozovatele limitní. 

   

Z hlediska spotřeby organických těkavých látek (dále jen “VOC“)  

Pro potřeby stanovení spotřeby nejlépe slouží rok 2012, který odráží nejlépe nárůst využití 
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barev s nízkým obsahem VOC.  

 Spotřeba VOC celkem 5,17 tun/rok 2012   

 Spotřeba VOC stávající přepočtená na kapacitní výrobu 5,75 tun/rok  

 Spotřeba VOC přepočtená na kapacitní výrobu po realizaci změn 6,9 tuny/rok  

 Limitní nárůst ve spotřebě VOC za rok je 1,15 tun/rok.  

 

 

Charakter záměru:  

Stávající stav – výroba tiskopisů je zajištěna na tiskopisových strojích umístěných 

ve výrobním a skladovém objektu v 1., 2. a 3. NP. Kromě výrobních prostor, situovaných 

převážně ve středu budovy, jsou zde dislokovány sklady surovin (kotouče papíru, krabice, 

ovinovací fólie), kanceláře (vedení a.s., obchod, provoz údržba, atd.), sklady hotové výroby 

(tiskopisy v krabicích a ovinuté na paletách), šatny, WC, sprchy, jídelna, pomocné provozy, 

vstupní vrátnice.  

Stávající kapacita výroby tiskopisů je 3 200 t/rok. K zajištění této produkce jsou instalovány 

tyto hlavní výrobní tiskopisové stroje: 

- 1. NP – Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Goebel 840 

- 2. NP – Flexibobine  

- 3. NP – Goebel 520, Gazelle 6iMR a doplňující stroje pro speciální tiskopisy. 

 

Navrhovaný stav – nově budou instalovány tiskopisové stroje Concepta a Concept v místě 

stávajících strojů Sprint 3 a  Goebel 840 s tím, že Sprint 3 bude umístěn na původní pozici 

Sprintu 2 a Sprint 2 bude lokalizován do 3. NP. Tiskopisový stroj Goebel 840 bude odvezen 

na dislokované pracoviště v Hostinném. V 2. NP zůstane stroj Flexibobine s tím, že 

ve skladové části objektu bude instalován nový koncový kolátor. 

Ve 3. NP bude z přízemí umístěn tiskopisový stroj Sprint 2. Ostatní pozice zůstávají původní.  

Novým doplňujícím strojním zázemím dojde ke zvýšení kapacity výroby tiskopisů společnosti 

o 15 % na 3680 t/rok.   

Uspořádání po realizaci:  

- 1. NP – Concept, Concepta, Sprint 1 a Sprint 3  

- 2. NP – Flexibobine  

- 3. NP – Goebel 520, Sprint II a doplňující stroje pro speciální tiskopisy.  

 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Dolní Branná 

Katastrální území: Dolní Branná 

Pozemek: st.p.č. 1/1  
 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Zahájení stavby: 2013  

Dokončení stavby: 2013 

 

 

Oznamovatel:  
KRPA FORM, a.s., Dolní Branná 112, 543 62 Dolní Branná 
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Závěr: 

Záměr „Rozšíření výroby tiskopisů v KRPA FORM a.s. Dolní Branná“ naplňuje dikci bodu 

5.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Ve smyslu ust. § 7 zákona bylo 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 „Rozšíření výroby 

tiskopisů v KRPA FORM a.s. Dolní Branná“ nebude posuzován podle zákona. 

 

 

Odůvodnění:  
 

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

- Krajský úřad, dne 28.03.2013, 

- Královéhradecký kraj, dne 14.03.2013, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,    

  dne 25.03.2013, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 27.3.2013, 

- Městský úřad Vrchlabí, dne 18.03.2013,  

- Ing. Miroslav Vraný (zpracovatel oznámení záměru), dne 05.04.2013. 

 

 

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správní úřadů (Krajské hygienické 

stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, České inspekce životního 

prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové) vzneseny připomínky k předloženému 

oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky a veřejnost nevznesly námitky proti 

předloženému oznámení a realizaci záměru.  

 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen 

„KHS“) ve svém vyjádření ze dne 25.03.2013 (čj. S-KHSHK 05799/2013/2/HOK.HK/Hr) 

souhlasí z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví s oznámením záměru 

s podmínkou, že před uvedením stavby do trvalého provozu (po dokončení protihlukových 

opatření) bude provedeno kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku v noční době 

v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 125, č.p. 208 v k.ú. Dolní 

Branná akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky.  

Krajský úřad k vyjádření KHS uvádí následující:  

KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka týkající 

se provedení kontrolního měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku v noční době 

v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 125, č.p. 208 v k.ú. Dolní 

Branná akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky uvedená 

ve vyjádření KHS není směřována do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle 

zákona, ale do navazujících řízení. 

 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“), 

ve stanovisku ze dne 27.03.2013 (čj. ČIŽP/45/IPP/1303909.001/13/KDR) nemá k záměru 

zásadní připomínky.  

Oddělení ochrany ovzduší konstatuje:  

Cit.: „Autor dokumentace uvádí, že předpokládaná spotřeba VOC v barvivech bude 

cca 6,9 tuny, z čehož bude do ovzduší emitováno 5,4 tuny VOC, a to 0,42 tuny VOC 
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definovaně výduchem, což je pouze 7,8 % celkových emisí VOC a 92,2 % - 4,98 tuny jako 

fugitivní emise, cca 1,5 tuny bude odevzdáno v odpadech. Autor dále konstatuje, 

že vzduchotechnika zachytí jen část barev, zbytek je vyvětrán okny a dalšími „výdechy“, aniž 

by bylo jejich umístění blíže popsáno a specifikován jejich výstup do venkovního ovzduší. 

Má za to, že se jedná o bezproblémové objemy. Dle názoru ČIŽP autor chybně označuje 

přípravky používané při tisku jako barviva. Z tabulky na str. 16 oznámení zcela jasně vyplývá, 

že tiskařské barvy obsahují pouze 2 resp. 3 % VOC, což představuje celkem cca 121 kg VOC 

z celkového množství 6,9 t VOC, které má být spotřebováno. Ostatní přípravky obsahují 

od 90 -100 % VOC a podílí se na celkové bilanci zcela zásadně. Z dokumentace není zřejmé, 

zda veškeré operace včetně čištění válců probíhají na tiskových strojích, nebo zda jsou 

prováděny v jiném prostoru či zařízení. Dle názoru ČIŽP chybí v oznámení varianta, která 

by zohlednila možnosti pro odvádění VOC z dalších operací souvisejících s tiskem 

definovaným způsobem. Autor oznámení konstatuje, že posuzovaný záměr bude působit 

na ovzduší mírným zvýšením spotřeby těkavých organických látek, které se ale provozovatel 

změnou postupů, organizací práce a používáním tiskařských barev s minimálním obsahem 

těchto látek snaží trvale omezovat. Z předložených podkladů není zřejmé, že by došlo ke 

změně ve výběru barev nebo přípravků proti stávajícímu stavu, kterými by byla snižována 

spotřeba VOC, naopak se zvýšením výroby o 15 % se zvyšuje spotřeba VOC o 25 %. ČIŽP 

oddělení ochrany ovzduší má ke zpracování a závěrům předloženého oznámení výše uvedené 

připomínky. Oznámení v části ochrany ovzduší nenahrazuje dokumentaci vlivů záměru na 

životní prostředí“.   

Oddělení ochrany vod požaduje, aby podmínky, které jsou součástí opatření navržených 

v oznámení záměru z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků 

na životní prostředí byly respektovány v následujících stupních projektové dokumentace 

a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.  

Oddělení odpadového hospodářství konstatuje, že i ve fázi výstavby budou vznikat využitelné 

složky komunálního odpadu (plasty, papír, sklo). V rámci vlastní realizace záměru 

se charakter odpadů nebude výrazně měnit, pouze dojde k navýšení produkce odpadů. 

Z bezpečnostních listů chemických látek a přípravků využívaných v zařízení, které jsou 

přílohou předmětného oznámení, lze očekávat i produkci dalších druhů odpadů, které nejsou 

v tabulce přehledů odpadů uvedeny, a to odpady kat. č. 07 03 04, kat. č. 07 07 04 a kat. 

č. 08 03 13, vše kategorie nebezpečný. V souvislosti s výše uvedeným oddělení odpadového 

hospodářství požaduje v dalších stupních projektové dokumentace blíže upřesnit druhy 

a množství vznikajících odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, a to tak, aby bylo zřejmé 

splnění požadavků daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o odpadech“) a prováděcími 

právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Zároveň upozorňuje, že zářivky 

a výbojky jsou komodity, na které se dle ustanovení § 38 zákona o odpadech, vztahuje zpětný 

odběr použitých výrobků. Při dodržení obecných povinností stanovených platnými právními 

předpisy na úseku odpadového hospodářství a všech podmínek uvedených v předloženém 

oznámení záměru, a za akceptování výše uvedených připomínek, nemá oddělení odpadového 

hospodářství k předloženému záměru další připomínek. 

Oddělení ochrany přírody nemá k záměru připomínky.  

Oddělení ochrany lesa nemá k záměru připomínky. Pouze upozorňuje, že vzhledem na zásah 

záměru do ochranného pásma lesa je dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj 

souhlas vázat na splnění stanovených podmínek.   

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP uvádí následující:  

Požadavky a upozornění uvedená ve vyjádření oddělení ochrany vod, oddělení odpadového 

hospodářství a oddělení ochrany lesa nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení, ve kterých bude postupováno 
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podle zvláštních právních předpisů. K doporučením a požadavkům bude přihlédnuto 

v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

 

K požadavkům oddělení ochrany ovzduší obdržel krajský úřad vyjádření Ing. Miroslava 

Vraného (dále jen „zpracovatel oznámení“) ze dne 05.04.2013. 

 

K připomínce „Autor dále konstatuje, že vzduchotechnika zachytí jen část barev, zbytek je 

vyvětrán okny a dalšími „výdechy“, aniž by bylo jejich umístění blíže popsáno a specifikován 

jejich výstup do venkovního ovzduší. Má za to, že se jedná o bezproblémové objemy.“ 

zpracovatel oznámení uvádí: 

Cit. „Objekt má okna a dveře a ventilátory zařízení, nic víc. Klimatizace je přirozená okny. 

Odtahy ze zařízení jsou řešeny tak, že je část okenní tabule nahrazena plechem a skrze okno je 

provedena trubka se zaústěním ve venkovním prostředí. Další část odsávání technologií je 

řešena průrazy stěnami vedle oken s okamžitým vyústěním. Technicky vzato jsou i odtahy 

zařízení přímo skrze okna. Zda dojde k úniku oknem, nebo trubkou v okně vedenou vodorovně 

se zemí, nemá na životní prostředí žádný vliv. Další emise budou z vysychání hotových 

výrobků ve skladech. Žádné zařízení není vybaveno technologií pro snižování emisí, právní 

rámec to ani nevyžaduje“.  

 

K připomínce „Dle názoru ČIŽP autor chybně označuje přípravky používané při tisku jako 

barviva. Z tabulky na str. 16 oznámení zcela jasně vyplývá, že tiskařské barvy obsahují pouze 

2 resp. 3 % VOC, což představuje celkem cca 121 kg VOC z celkového množství 6,9 t VOC, 

které má být spotřebováno. Ostatní přípravky obsahují od 90 - 100 % VOC a podílí se na 

celkové bilanci zcela zásadně. Z dokumentace není zřejmé, zda veškeré operace včetně čištění 

válců probíhají na tiskových strojích, nebo zda jsou prováděny v jiném prostoru či zařízení.“ 

zpracovatel oznámení uvádí: 

Cit. „Zřejmě se jedná o tuto část Oznámení na straně 16:  

Přepočet na plánovanou kapacitu  

 Celková spotřeba barviv, rozpouštědel a dalších látek spojených s provozem záměru 

bude cca 13 t.  

 Obsah těkavých organických látek ve výše uvedených barvivech bude cca 6,9 tuny.  

 Do ovzduší se uvolní 5,4 tuny  

o z toho 0,42 tuny jde odsáváním ventilací do komínového výdechu, to je cca 7,8% 

celkových emisí VOC.  

o z toho 4,98 tuny jde do ovzduší jako fugitivní emise, to je cca 92,2%  celkových 

emisí VOC.  

 V odpadech bude odevzdáno oprávněné osobě 1,5 tuny.  

Zpracovatel pouze nezopakoval v bodě dvě, z čeho všeho se emise skládají, jak uvedl v bodě 

jedna. V kontextu celého textu je zjevné, co bylo myšleno, namísto slova „barviva“ bylo 

vhodnější uvést slovo „látky s obsahem těkavých organických látek“. Smysl odstavce 

se nemění, hodnocení vlivu na ŽP rovněž ne.  

Látky z provozu jsou uvolňovány, tak jak bylo uvedeno, viz výše – okny, výdechy, dveřmi. 

To se nemění. V rámci provozu jsou u zařízení malé vaničky, ve kterých se části zařízení myjí. 

Další emise jsou spojeny s mytím strojů samotných. Stále platí, že k emisím dochází skrze výše 

uvedené otvory. Popis takovéhoto čištění nemá vliv na emise do venkovního prostředí ani 

jejich objem, vlivy na ŽP se kvalitativně ani kvantitativně nemění“. 

    

K připomínce „Dle názoru ČIŽP chybí v oznámení varianta, která by zohlednila možnosti 

pro odvádění VOC z dalších operací souvisejících s tiskem definovaným způsobem.“ 

zpracovatel oznámení uvádí: 
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Cit. „Možnosti odvádění VOC definovaným způsobem, dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 

Sb.:  

 

Požadavek ČIŽP by byl bezesporu nezbytný, pokud by bylo dosaženo projektované spotřeby 

organických rozpouštědel nad 15 tun a musel by být dodržen emisní limit fugitivních emisí.  

To však není tato situace. V kategorii 0,6 – 15 t/rok není požadavek na objem fugitivních emisí 

stanoven. Požadavek ČIŽP nemá průkaznou oporu v právním rámci.  

Zařízení není vybaveno technologií pro snižování emisí na jakémkoliv z výduchů, i kdyby bylo 

provedeno hodnocení emisí dle ČIŽP, celkový objem emisí do okolního prostředí 

by se nezměnil, tedy by nedošlo ke změně kvantifikace ani kvalifikace vlivů na životní 

prostředí.  

Doporučuji tento bod ponechat k řešení v rámci povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší 

ke změně provozu vyjmenovaného zdroje dle z. 201/2012 Sb., kde v odborném posudku budou 

tyto drobné detaily popsány a navržena kritéria pro povolení provozu“.   

 

K připomínce „Autor oznámení konstatuje, že posuzovaný záměr bude působit na ovzduší 

mírným zvýšením spotřeby těkavých organických látek, které se ale provozovatel změnou 

postupů, organizací práce a používáním tiskařských barev s minimálním obsahem těchto látek 

snaží trvale omezovat. Z předložených podkladů není zřejmé, že by došlo ke změně ve výběru 

barev nebo přípravků proti stávajícímu stavu, kterými by byla snižována spotřeba VOC, 

naopak se zvýšením výroby o 15 % se zvyšuje spotřeba VOC o 25 %.“ zpracovatel oznámení 

uvádí: 

Cit. „To je dáno větším počtem barev, které budou na dovezených zařízeních nanášeny, jedná 

se z důvodu zajištění bezpečnosti výpočtů o odhad na horní mezi možné spotřeby, reálná 

spotřeba bude nižší. Konstatování o omezování VOC v použitých materiálech vychází z trendů 

za poslední roky, kdy dochází ke stále vyššímu využití vodou ředitelných barev v rámci 

posuzovaného podniku:  
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Údaje za rok  2008 2009 2012 

potištěné tiskopisy 1979 1794 2322 

Celková roční spotřeba těkavých organických 
látek v tunách 

11,93 8,99 5,17 

Obsah organických rozpouštědel v odpadech 
v tunách 

4,25 3,86 1,15 

Emise do ovzduší 7,67 5,13 4,02 

Poměr spotřeby těkavých organických látek ku 
objemu potištěných tiskopisů 

0,60% 0,50% 0,22% 

Z výše uvedeného přehledu je patrný pokles využití VOC v surovinách na jednotku výroby. 

Roky 2010, 2011 a 2012 jsou z hlediska poměru obdobné, je uveden jen jeden z roků.  

Území jako takové bylo v minulosti zatíženo emisemi více, než tomu bude po realizaci záměru, 

v roce 2008 byla emise do ovzduší cca 7,67 t/rok, kapacitní vypočtená zátěž po realizaci 

záměru je cca 5,4 t/rok. Dochází však ke zvýšení objemu výroby, počtu zaměstnanců.  

 

Krajský úřad dále k vyjádření ČIZP, oddělení ochrany ovzduší, uvádí: 

Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 28.03.2013 (čj. 4582/ZP/2013-Čr, 

eč. 33338/2013/KHK) nemá k záměru zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování 

podle zákona. Z hlediska orgánu ochrany ovzduší krajský úřad k předloženému záměru uvádí, 

že se jedná o změnu stacionárního zdroje, na kterou se vztahuje povolení dle § 11 odst. 2 

písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) 

a k žádosti o povolení změny stavby zdroje podle § 11 odst. 8) zákona o ochraně ovzduší je 

vyžadován odborný posudek.  

Krajský úřad jako orgán ochrany ovzduší neuplatnil v rámci zjišťovacího řízení požadavek 

na další posuzování záměru podle zákona. V navazujícím řízení podle zákona o ochraně 

ovzduší požaduje zpracování odborného posudku. 

 

K připomínce ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, „Oznámení v části ochrany ovzduší 

nenahrazuje dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí“ krajský úřad uvádí, že záměr je 

zařazen do bodu 5.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA, a proto tyto záměry podléhají 

dalšímu posuzování, a tedy zpracování dokumentace, pouze tehdy, pokud se tak stanoví 

ve zjišťovacím řízení. Oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona nemůže 

nahradit dokumentaci zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona.     

 

 

 

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, ve  stanovisku k zahájení zjišťovacího 

řízení ze dne 18.03.2013 (čj. ŽP/4475/2013-Ku-sv) z hlediska ochrany vod, ochrany lesa 

a ochrany přírody a krajiny nemá k záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru 

podle zákona. 

  

 

Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 28.03.2013 (čj. 4582/ZP/2013-Čr, 

eč. 33338/2013/KHK) nemá k záměru zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování 

podle zákona.  
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Z hlediska orgánu ochrany ovzduší krajský úřad k předloženému záměru uvádí, že se jedná 

o změnu stacionárního zdroje, na kterou se vztahuje povolení dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). K žádosti 

o povolení změny stavby zdroje podle § 11 odst. 8) zákona o ochraně ovzduší je vyžadován 

odborný posudek. 

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 

prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“) nemá 

krajský úřad k předloženému záměru připomínek. Dle obsahu oznámení nenaplňuje uvedený 

záměr žádnou z kategorií přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. 

Krajský úřad upozorňuje, že v případě spotřeby organických rozpouštědel větší než 150 kg 

za hodinu nebo větší než 200 t za rok (relevantní by zde byla kategorie 6.7 přílohy č. 1 zákona 

o integrované prevenci) v celé provozovně, je provozovatel povinen získat integrované 

povolení před stavebním povolením. Pokud provozovatel již provozuje zařízení dosahující 

výše uvedených prahových hodnot nebo by po realizaci předmětného zařízení součet 

parametrů stávajících a nově realizovaných zařízení v rámci jednoho provozu (provozovaného 

stejným provozovatelem) výše uvedených hodnot dosáhl, může zařízení provozovat pouze 

na základě integrovaného povolení dle zákona o integrované prevenci. 

 

 

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 14.03.2013 (čj. 5059/KH/2013) nemá 

k oznámení záměru připomínky. Královéhradecký kraj nepožaduje, aby byl záměr dále 

posuzován podle zákona. 

 

 

Ing. Miroslav Vraný (zpracovatel oznámení záměru) ve vyjádření ze dne 05.04.2013 

reaguje na připomínky ČIŽP uvedené ve stanovisku ze dne 27.03.2013 

(čj. ČIŽP/45/IPP/1303909.001/13/KDR). 

 

 

 

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 krajský úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona. 

 

Krajský úřad k tomuto dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií 

uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, 

především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného 

stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních 

úřadů a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.  

 

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví 

kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé 

straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, 

tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších 

směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu. 

 

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda 

a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom 

následující kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové 

území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo 

a životní prostředí. 
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I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU 

 

Parametry záměru musí být zváženy zejména s ohledem na:  

 

1. Velikost (rozsah):  

Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, obci Dolní Branná, katastrálním území 

Dolní Branná, na st.p.č. 1/1, ve stávajících objektech areálu oznamovatele. Tiskopisy jsou 

vyráběny standardní adresné i neadresné, potištěné adresné i neadresné, speciální. Stávající 

kapacita výroby je 3 200 t/rok. Novým doplňujícím strojním zázemím dojde ke zvýšení 

kapacity o 15 % na 3 680 t/rok. 

 

 

2. Kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, 

uvažovaných) 

Kumulace se záměry jiných subjektů – areál je umístěn v rámci ploch územním plánem 

definovaných jako plochy pro výrobu a skladování, v okolí záměru se nachází obytná 

zástavba, je to dáno tím, že areál vznikl dávno v minulosti.  

Podle údajů uvedených v oznámení záměru není oznamovateli známo, že by v dotčeném 

území byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní 

prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.  

 

 

3. Využití přírodních zdrojů 

Záměr nepředpokládá využití přírodních zdrojů. Záměr je umisťován ve stávajících objektech 

areálu oznamovatele. 

 

 

4. Produkci odpadů 

Kvalifikace a případná kvantifikace odpadů provedená oznámení záměru vychází 

z rámcových úvah a míře podrobností daných aktuální znalostí jednotlivých kroků spojených 

s realizací. Detailní upřesnění bude k dispozici v rámci projektové dokumentace.  

Případné kapacitní využití zařízení bude znamenat odpovídající navýšení produkce odpadů, 

nejvýznamnějším odpadem jsou papírové ořezy, ty jsou výhradně používány k recyklaci.  

Při nakládání s odpady v obou fázích (výstavba i provoz) s nimi bude zacházeno podle jejich 

skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle druhů a v zájmu jejich 

co nejvyššího využití pro recyklaci.  

V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto umístěny do zabezpečených nádob, 

či obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky tak, aby bylo zamezeno úniku látek 

do okolního prostředí a minimalizována všechna potencionální rizika. Tyto odpady budou 

předávány oprávněným osobám a doklady o jejich způsobilosti budou skladovány dle 

předpisů. Manipulace s odpady bude zaznamenávána v průběžné evidenci a pro nebezpečné 

odpady bude vypracováván evidenční list pro přepravu.  

Ostatní odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim určených 

a zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy a odcizením.  

Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění a doklady 

o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou předpisy.  

Po ukončení provozu záměru v případě celkové sanace by se jednalo o obdobný odpad jako 

při stavebních úpravách.  

Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, 

jejichž odstranění by bylo problematické. 
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5. Znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví 

Dle předložených protokolů měření emisí byly dosahovány koncentrace těkavých organických 

látek hluboko pod limitem 50 mg/m
3
. Naměřené koncentrace se pohybovaly v rozmezí 1,16 - 

18,2 mg/m
3
 u jednotlivých zařízení. U zařízení bude spotřeba organických rozpouštědel 

jednoznačně nižší než 15 tun. Pro zařízení tedy jednoznačně platí emisní limit 50 mg/m
3
, 

fugitivní emise není nutné sledovat.    

V případě posuzovaného záměru je vhodné posuzovat plošné a liniové zdroje dohromady, 

neboť se v obou případech jedná o dopravu spojenou se záměrem.  

Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny dopravních prostředků je možné využít 

programu pro výpočet emisních faktorů MEFA 06. Pro charakteristiku emisí byly hodnoceny 

tuhé znečišťující látky (PM10), SO2, NOx, CO, uhlovodíky jako celkový organický uhlík 

a benzen.   

Další emise budou spojené s provozem dopravních prostředků na komunikacích mimo areál. 

Vzhledem k povaze záměru se budou délky i směry dopravních cest lišit a směřovat do celé 

ČR i za hranice. Jak je patrné z údajů v lokalitě a ani širším okolí nedojde realizací záměru 

k zaznamenatelné změně.  

 

Odpadní vody jsou sváděny do kanalizace areálové, ta je zaústěna do vlastní čističky 

odpadních vod, po vyčištění v čističce je zaústěn vývod do náhonu Labe. Dešťová voda je 

vedena vlastní kanalizací přímo do náhonu Labe.  

Voda se používá: 

- pro ředění barviv v místě – takto spotřebovaná voda se stává součástí hotového výrobku 

a odpaří se, či se stává spolu s barvami - zbytky odpadem skladovaným v souladu s platnými 

předpisy.  

- ostatní – jedná se o mycí vody podlah a podobně, tato voda je vylévána do splaškové 

kanalizace.  

Splaškové vody ze sociálního zařízení  (WC a umývárny) a případné vody mycí – odvod 

odpadních vod je řešen přes vnitropodnikovou kanalizaci. Celkové množství splaškových vod 

spojené s provozem – 1450 m
3
/rok.  

Dešťové vody – celková plocha zastavěných a zpevněných ploch zůstane nezměněna, již 

v současnosti je třeba obdobný objem odvést stávající dešťovou kanalizací.  

 

Po dobu realizace výstavby lze předpokládat v objektu zvýšenou hladinu akustického výkonu 

v souvislosti s provozem nástrojů určených k umístění zařízení. Bude se jednat zejména 

o ruční vybavení a dopravní zařízení. Instalace bude prováděna uvnitř objektu a nepřesáhne 

několik dní.   

S ohledem na charakter instalace, její rozsah a umístění, lze předpokládat, že nebudou 

překračovány hygienické limity hluku z výstavby. Lze s jistotou předpokládat, že v okolních 

obytných objektech nebude ani realizace zaznamenána, protože instalace bude dosahovat 

akustických výkonů obvyklých pro provoz a nižších.   

Záměr jako takový znamená umístnění dvou nových zdrojů uvnitř objektu. Z hlediska 

akustického se jedná o ekvivalentní stroje se stávajícími. Dle navrhované dispozice budou 

stroje odstíněny konstrukcí objektu od obytné zástavby. Ventilace obou zařízení bude vedena 

od obytné zástavby směrem východním. Za takto koncipovaného návrhu lze s jistotou tvrdit, 

že záměr bude splňovat veškeré hygienické limity i po realizaci záměru.  

Změna z hlediska dopravního je zcela zanedbatelná, neboť četnosti dopravy se mění jen 

zanedbatelně.  

Záměr je schopen po realizaci bez problémů plnit hygienické limity pro denní i noční dobu. 

Tedy 50 dB v denní a 40 dB v noční době. Tónová složka nebyla během měření přítomna.  
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6. Rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Z hlediska charakteru záměru může dojít k:  

- požáru objektu, technologie,   

- havarijnímu úniku látek škodlivým vodám,   

- explozi vlivem nahromadění par z VOC, prasknutím vedení zemního plynu.  

Bude aktualizován požární řád, riziko požáru je nízké, k tomu přispívají komplexní opatření 

k prevenci takovéto situace. Riziko exploze souvisí s rizikem požáru.  Vzhledem k mohutné 

konstrukci objektu lze předpokládat, že by hořlavé materiály měly na objekt jen malý vliv. 

Skladované kotouče papíru je velmi obtížné zapálit. Látky s obsahem VOC jsou skladovány 

v objemech nezbytně nutných v řádech desítek až stovek litrů.   

Tisk je prováděn v prostorech s odsáváním a s vnitřní ventilací objektu, látky s VOC jsou 

skladovány v originálních baleních, které umožňuje i ruční manipulaci. Koncentrace 

dosahované v pracovním prostoru jsou mnohonásobně pod hranicí, kdy by mohlo dojít 

k explozi.     

Zařízení jímek, plynovodů a podobně musí splňovat všechny požadavky na obdobná zařízení 

– zkoušky těsnosti, revize, monitorovací systém a podobně dle právních požadavků.   

Prostor ke skladování nebezpečných látek je samostatný, uzamykatelný se záchytnou vanou, 

která znemožňuje úniky mimo vymezený prostor.  

Případné rozlití barev uvnitř objektu je rovněž zcela nekonfliktní, jedná se o masivní 

železobetonové konstrukce. Objemy, se kterými se manipuluje, jsou v řádech litrů až desítek 

litrů, tak aby bylo možné nádoby ručně unést, tedy max cca 20 kg.   

Komplexně zpracovaný havarijní plán bude řešit jednotlivé situace.   

Havárie dopravního prostředku mimo areál bude řešena obvyklými prostředky a postupy.  

 

 

 

 

II. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

 

Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy zejména 

s ohledem na: 

 

1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání  

Posuzovaný záměr je umístěn v rámci stávajícího areálu i objektu investora provozovaného 

po mnoho let. Areál je umístěn mezi obcemi Dolní Branná a Kunčice nad Labem.  

Záměr je umístěn ve stávajících objektech areálu oznamovatele. Realizace záměru není 

spojena s výstavbou nových objektů, či dalším rozšířením areálu. 

Nejbližší obytné objekty se od záměru nachází: 

- cca 25 m jihovýchodním směrem od výrobní haly na stavební parcele číslo 215 se nachází 

rodinný dům s číslem popisným 208 (k. ú. Dolní Branná 628743), 

- cca 30 m jižním směrem od výrobní haly na stavební parcele číslo 200 se nachází rodinný 

dům s číslem popisným 124 (k. ú. Dolní Branná 628743), 

- cca 30 m západním směrem od výrobní haly na stavební parcele číslo 5 se nachází rodinný 

dům s číslem popisným 125 (k. ú. Dolní Branná 628743), 

- cca 25 m severozápadním směrem od výrobní haly na stavební parcele číslo 214 se nachází 

bytový dům s číslem popisným 207 (k. ú. Dolní Branná 628743).  

Podle sdělení Městského úřadu Vrchlabí, stavebního úřadu, ze dne 09.01.2013, 

čj. SÚ/20765/2012-2, je záměr rozšíření výroby tiskopisů ve stávajícím areálu v souladu 

s platným územním plánem obce Dolní Branná. Areál se nachází v plochách územním plánem 

určeným k výrobě a skladování. 
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2. Relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů  

Záměr nepředpokládá využití přírodních zdrojů. Záměr je umisťován ve stávajících objektech 

areálu oznamovatele. V zájmovém území ani v bezprostředním okolí nejsou evidována 

ložiska výhradních nebo nevýhradních surovin.  

 

 

3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:  

 

a) Územní systém ekologické stability krajiny  

Všechny prvky územních systémů ekologické stability jsou situovány mimo zájmové 

území. 

 

b) Zvláště chráněná území 

Zájmové území se nenachází na území ani v ochranném pásmu národní přírodní 

památky, národní přírodní rezervace, přírodní památky, přírodní rezervace, chráněné 

krajinné oblasti, národního parku.   

Vliv záměru na území soustavy NATURA 2000 vyloučil krajský úřad stanoviskem 

ze dne 30.01.2013 (č.j. 1657/ZP/2013 - Kp).  

 

c) Území přírodních parků 

V zájmovém území se nenachází žádný přírodní park.  

 

d) Významné krajinné prvky  

V zájmovém území není vymezen žádný významný krajinný prvek zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

 

e) Území historického, kulturního nebo archeologického významu  

V místě záměru se nenachází žádné architektonické ani historické památky. 

Se záměrem nejsou spojeny úpravy terénu, ale pouze úpravy stávajících objektů, 

a proto výskyt archeologických nálezů při přípravě záměru nelze předpokládat. 

  

f) Území hustě zalidněná 

Posuzovaný záměr je umístěn v rámci stávajícího areálu i objektu investora 

provozovaného po mnoho let. Areál je umístěn mezi obcemi Dolní Branná a Kunčice 

nad Labem. Realizace záměru není spojena s výstavbou nových objektů, či dalším 

rozšířením areálu. Nejbližší obytné objekty se od záměru nachází ve vzdálenosti cca 

25 m. 

 

g) Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

Záměr je umístěn ve stávajících objektech stávajícího areálu oznamovatele. 

   

 

 

 

III. CHARAKTERISTIKÉ ZNAKY PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU 

NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

V oznámení byl vyhodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, 

ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná 

společenstva, hlukovou a dopravní situaci, kulturní a historické památky, atd. 
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Potenciálně významné vlivy záměru byly zváženy ve vztahu ke kritériím vyjmenovaných 

v bodech 1. a 2., zejména s ohledem na:  

 

 

1. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Z hlediska energetického bude záměr vyžadovat elektrickou energii, pohonné hmoty. 

Z hlediska materiálového bude třeba papíru, tiskařských barev, lepidel, obalových materiálů 

a podobně. Spotřeby korespondují s běžnými standardy v oboru a lze je považovat za málo 

až středně významné.    

Z hlediska ovzduší bude docházet k uvolňování zplodin z provozu dopravních prostředků, 

těkavých organických látek z tisku. Z hlediska produkce odpadních vod se jedná o vody 

ze sociálního zařízení. Z hlediska odpadů během provozu budou vznikat běžné druhy odpadů. 

Ty nemohou mít při správném nakládání žádné negativní dopady na složky životního 

prostředí. Emise hluku – nedojde k ovlivnění obytné zástavby ani jiných objektů zájmu 

v okolí nad rámec daný platnými hygienickými předpisy.  

Území jako takové je dlouhodobě využíváno pro provoz obdobného záměru. Navýšení 

kapacity záměru je kompenzováno v hlavním negativním aspektu – produkci VOC trvalým 

snižováním obsahu těkavých látek.  

Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí 

v blízkém i vzdálenějším okolí.  

Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude 

ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje.  

 

 

2. Povahu vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic 

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. Záměr je 

realizován v dostatečné vzdálenosti od státní hranice. 

 

 

3. Velikost a složitost, pravděpodobnost, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů 

 

Vlivy na obyvatelstvo  

Z hlediska sociálně ekonomických vlivů, lze předpokládat, že realizace vytvoří 

cca 12 stabilních pracovních míst v lokalitě.  

Záměr zde mnoho let funguje – narušení místních tradic a podobně nelze v souvislosti 

s realizací očekávat.   

Narušení faktoru pohody – lze předpokládat, že provoz nepřesáhne svými vlivy stávající stav.   

Záměr pomůže udržet práci stávajícím zaměstnancům podniku v dlouhodobé perspektivě. 

 

Vlivy na ovzduší a klima 

Nejvýznamnější z emisí jsou v rámci realizace záměru těkavé organické látky – jejich 

původcem je zejména používání tiskařských barev a čištění strojů. Povaha látek, celkové 

objemy i dosahované koncentrace jsou nekonfliktní, což prokazuje i dlouhodobá tradice 

provozu.  

Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, jsou dány mimo jiné limity pro koncentrace některých 

chemických látek v pracovním prostředí. Přípustné expoziční limity, a nejvyšší přípustné 

koncentrace předpokládaných rozpouštědel v barvách, lepidlech byly sledovány ve stávajícím 

provozu a bylo prokázáno bezpečné splnění těchto limitů.  Koncentrace jsou hluboko 

pod předepsanými limity.  
Čichové prahy hlavních rozpouštědel používaných v barvách jsou významně vyšší než 
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koncentrace dosahované u obytné zástavby. Na základě předpokládaných koncentrací lze 

předpokládat, že okolí záměru nebude obtěžováno zápachem z provozů v rámci areálu. 

To potvrzuje i stávající provoz oznamovatele. Během místního šetření byl přímo ve výrobních 

halách cítit místy slabý zápach, mimo ně již nebyl provoz čichově zaznamenatelný.   

Provozem záměru budou do ovzduší unikat látky z tiskařských procesů. Bilance jsou součástí 

hodnocení výstupů z technologie.  

Během provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení, tak aby se předešlo 

případným poruchám, odchylkám v provozu.  

Záměr nebude mít zaznamenatelný vliv na klima v dané lokalitě nebo širším okolí.   

 

Vlivy na hlukovou situaci 

Realizace je spojená jen s instalací technologie uvnitř stávajícího objektu. Splnění 

hygienických limitů z výstavby bude dosaženo.   

Vypočtená byla předpokládaná celková ekvivalentní hladina akustického tlaku z provozu 

pro navrhovaný stav pro denní a noční období. Posouzení bylo v oznámení provedeno podle 

§ 12 a přílohy č. 3 nařízení vlády nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Splnění hygienických limitů lze předpokládat jak pro denní i noční dobu s dostatečnou 

rezervou i přes relativní blízkost obytné zástavby.  

V rámci příslušných kapitol byla provedena bilance nárůstu dopravy oproti stávajícímu stavu. 

Nárůst dopravy na místních komunikacích dosahuje velmi malých hodnot a lze jednoznačně 

předpokládat, že se bude jednat o zanedbatelnou změnu jak z hlediska četností dopravy, tak 

z hlediska akustického na dotčených komunikacích. V širších vztazích bude doprava 

zachována.   

Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem četnost dopravy a instalované technologie 

v areálu neprojeví.  

 

Vliv na povrchové a podzemní vody 

Kvalita povrchových a podzemních vod nebude dotčena, to souvisí s prevencí opatření, které 

by mohly způsobit kontaminaci tekutými odpady případně ropnými látkami z vozidel 

při přepravě při havárii, ze skladovaných barviv, odpadů. Tato situace se nepředpokládá, nelze 

ji však nikdy vyloučit, proto pro tyto případy bude nutno aktualizovat havarijní plán.  

Vlivem posuzovaného záměru nedojde k zásahům do zvodnělé části kolektoru ani jiným 

změnám ovlivňujícím hydrogeologické poměry.  

 

Vlivy na půdu 

Záměr neznamená přímé dotčení lesních nebo zemědělských pozemků. Nepřímé negativní 

vlivy nelze předpokládat.  

 

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Provoz nebude mít žádnou souvislost s ložisky nerostných surovin ani dobývacími prostory. 

Nedojde k ovlivnění horninového prostředí. 

 

Vliv na faunu, flóru ekosystémy a lokality Natura 2000 

Záměr je umístěn v rámci stávajícího areálu, negativní vlivy – hluk, emise VOC a podobně 

dosahují obdobných parametrů jako v minulosti.  

Vzhledem k umístění nelze předpokládat významné vlivy na faunu a flóru v oblasti.  

Nejbližší lesní porosty jsou dostatečně vzdáleny, negativní dopady na les důsledkem provozu 

se nevyskytnou. 

Ptačí oblasti a evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou narušeny ani 

ohroženy.  
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Vliv na krajinu  

Areál je umístěn v rámci ploch územním plánem definovaných jako plochy pro výrobu 

a skladování. Záměr je uvnitř stávajícího objektu. 

 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 

V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí.  

Realizací záměru nebudou dotčeny zájmy jiných právních subjektů, než majitele pozemků – 

oznamovatele. 

 

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Stávající dopravní systém bude nezměněn. Ostatní infrastruktura bude nezměněna. 

 

 

 

 

Opatření pro eliminaci možných negativních vlivů na životní prostředí, jež byla navržena 

v oznámení, budou zapracována do dokumentací pro navazující správní řízení. 

 

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. 

 

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto 

v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

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 „Rozšíření výroby tiskopisů v KRPA FORM a.s. Dolní Branná“, 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 

 

 

 

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele) 

 

Rozdělovník k čj.: 4582/ZP/2013 - Čr 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec  

    Králové – zde  

2) Obec Dolní Branná, Dolní Branná 265, 543 62 Dolní Branná 
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Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 

    Králové 

2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Obecní úřad Dolní Branná, Dolní Branná 265, 543 62 Dolní Branná  

4) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

 

Oznamovatel: 

KRPA FORM, a.s., Dolní Branná 112, 543 62 Dolní Branná  

 

Na vědomí: 

1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové  

 


