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Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Výroba transformátorů – nanášení 

ochranného laku“ 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“)  

 

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 „Výroba 

transformátorů – nanášení ochranného laku“ 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 Nové Město nad Metují 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 (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této 

písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.  
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„Výroba transformátorů – nanášení ochranného laku“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

Identifikační údaje:  

 

 

Název:  
Výroba transformátorů – nanášení ochranného laku 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  
Celková plocha úprav max. 9 364 m

2
/rok. 

 

Charakter záměru:  

Předmětem záměru je rozšíření sortimentu a kvality stávající výroby toroidních 

transformátorů o novou technologii výroby, spočívající ve vakuovém nanášení ochranného 

laku pro zvýšení odolnosti proti oxidaci, korozi, vlhkosti i dalším vlivům prostředí. 

Ve stávajících skladových prostorách SAB – Trafo, s.r.o. bude instalována technologie 

vakuového nanášení ochranného laku na některé typy transformátory. Transformátory 

o velikostech od 20 VA do 7 kVA jsou vloženy do vakuového nanášecího zařízení. Po odsátí 

vzduchu vývěvou je pracovní prostor naplněn nanášeným ochranným lakem. Po cca 2 

minutách je do pracovního prostoru vpuštěn vzduch, po vyrovnání tlaku je ochranný lak 

vypuštěn do zásobníku ve spodní části zařízení. Po odkapání naneseného laku z výrobků 

(cca 5 minut) jsou transformátory vyjmuty z nanášecího zařízení a vloženy do komorové, 

elektricky otápěné sušičky, kde se po dobu 180 minut suší při teplotě 110 
o
C.  Po vysušení se 

ochladí při otevřených dveřích vypnuté sušičky na cca 50 
o
C a přepraví se na další pracoviště 

k montáži svorkovnic. V případě kusové výroby transformátorů je ochranný lak nanášen 

v nádrži ručního pracovního stolu, poté jsou transformátory přeneseny do okapové vany 

a po cca 5-ti minutách vloženy do komorové sušičky. 

 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Město: Nové Město nad Metují 

Katastrální území: Krčín 

 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Předpokládá se co nejkratší termín zahájení i dokončení akce. 

 

 

Oznamovatel:  
SAB - Trafo, s.r.o., Nahořanská 414, 549 01 Nové Město nad Metují 
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Závěr: 

Záměr „Výroba transformátorů – nanášení ochranného laku“ naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 

písm. d) zákona jako podlimitní k bodu bod 4.2 (Povrchová úprava kovů a plastických 

materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m
2
/rok celkové plochy úprav) kategorie 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 „Výroba 

transformátorů – nanášení ochranného laku“ má významný vliv na životní prostředí 

a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona. 

 

 

Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem 

na oblast ochrany ovzduší. 

 

Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami 

a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz příloha). 

 

 

Odůvodnění:  
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního úřadu České inspekce 

životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové vzneseny zásadní námitky proti 

předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru. S přihlédnutím k těmto námitkám 

a požadavkům byly příslušným úřadem specifikována výše uvedená oblast. 

 

   

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

   ze dne 20.01.2014, č.j.: 23000/ZP/2013 – Po, ev.č.: 5430/2014/KHK, 

- Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, č.j.: 23209/KH/2014, ze dne 09.01.2014,  

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

  ze dne 08.01.2014, č.j.: S-KHSHK 00073/2014/2/HOK.HK/Hr, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 17.01.2014,  

  č.j.: ČIŽP/45/IPP/1400239.001/14/KDR, 

- Městský úřad Nové město nad metují, odbor životního prostředí, ze dne 23.01.2014, 

č.j.: 140/2014/OZP/RohJa/2. 

 

     

 

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. 

 

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 je nutné posuzovat v rozsahu celého zákona. 

 

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

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

 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků 

a dalších subjektů požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 14 výtisků a jednou 

v elektronické podobě. 

 

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. 

 

 

 

 

 

         

          

Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

 

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele) 

 

Rozdělovník: 23000/ZP/2013 - Po   

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

    Králové – zde  

2) Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

 

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) Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město  

    nad Metují 

 

Oznamovatel: 

SAB - Trafo, s.r.o., Nahořanská 414, 549 01 Nové Město nad Metují  

 

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  


