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Odbor | oddělení  Vyřizuje | linka | e-mail 

   Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 

   Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – zahájení 

zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření výroby tiskopisů v KRPA FORM a.s. Dolní 

Branná“ zařazeného v kategorii II, bod 5.6, přílohy č. 1 zákona 

 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu 

v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle 

přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Rozšíření výroby tiskopisů v KRPA FORM a.s. Dolní Branná“ 

podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení 

podle § 7 zákona. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Dolní Branná a Královéhradecký kraj, žádáme 

ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy 

a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném 

území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně 

s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne 

zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého 

kraje). Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme 

v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení 

informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu. 
 

Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Vrchlabí, žádáme neprodleně o zveřejnění zahájení 

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

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

v nejkratším možném termínu. 
 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 

odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů 

ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle 

zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo 
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i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci 

vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz. 

 

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má 

možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění 

informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

 

Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury 

životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). Informace o zahájení 

zjišťovacího řízení je také 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. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet 

do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188. 

 

 

 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  

(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)  

 

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

 

Zařazení záměru podle zákona:  

- změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona (záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu v kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo 

rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně 

zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení 

provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak 

stanoví ve zjišťovacím řízení) 

- záměr je zařazen podle přílohy č. 1. zákona do kategorie II, bodu 5.6 [Polygrafické provozy 

se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických 

přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 

senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných 

pro životní prostředí) nad 1 t/rok.]   

 

Umístění záměru:  

Kraj:    Královéhradecký  

Okres:    Trutnov     

Obec:   Dolní Branná  

Katastrální území: Dolní Branná  

Pozemky:         st.p.č. 1/1, číslo popisné 122 

  

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

speciální. Stávající kapacita výroby: 3200 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 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. 

 

Kapacita:  

Stávající kapacita výroby je 3200 t/rok. Novým doplňujícím strojním zázemím dojde 

ke zvýšení kapacity společnosti o 15 % na 3680 t/rok. 

Zařazení zdroje z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších z hlediska zákonů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“): dle přílohy číslo 2 k zákonu 

o ochraně ovzduší se jedná o bod 9.1 ofset s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel nad 0,6 tuny za rok. 

  

Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou popsány 

v příslušných kapitolách předloženého oznámení záměru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Dr. Ing. Richard Veselý 

                                                                 vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

Příloha: kopie oznámení 

 

 

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 (bez oznámení) 

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 (bez oznámení)  

 

Na vědomí: 

1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení – na základě 

    požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC) 

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

(bez oznámení) 

3) Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01  Trutnov-Vnitřní Město  

    (bez oznámení) 

4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení) 

 

 


