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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 „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER –
GFK spol. s r.o. LAKOVNA II“ zařazeného v kategorii II, bod 4.2 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 „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER – GFK
spol. s r.o. LAKOVNA II“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Kocbeře 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 Dvůr Králové nad Labem, 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
i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

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.krkralovehradecky.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 N1.104, p. Hyšková, tel. 495 817 191.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměrem investora a náplní akce „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER –
GFK spol. s r.o., Lakovna II“ je vybudování nového pracoviště povrchových úprav –
lakovny, vybavené dvěma lakovacími boxy, společným sušícím boxem, příslušnou
vzduchotechnikou s ohřevem vzduchu a zařízením pro snižování emisí tuhých znečišťujících
látek a těkavých organických látek pro ruční nanášení nátěrových hmot na laminátové díly
a skelety, vyráběné v areálu závodu.
Akce bude realizována ve stávajícím výrobním areálu PETER – GFK spol. s r.o., na st. p.č.
321, 161 a p. p.č. 1165, 1144, 1166 v k.ú. Kocbeře, v nově budované montážní hale 2.
Budou instalovány 2 ks kombinované lakovací a sušící průjezdné kabiny CONQUER5 –
NOVA VERTA pro ruční nanášení nátěrových hmot, vybavené zařízením ke snižování emisí
tuhých znečišťujících látek a těkavých organických látek a společná sušící kabina OVEN –
NOVA VERTA, vybavená zařízením pro záchyt tuhých znečišťujících látek. Projektovaná
celková plocha úprav v lakovacích kabinách činí 60.000 m2/rok, roční spotřeba nátěrových
hmot bude činit cca 35 t/rok, z toho obsah těkavých organických látek cca 12 t/rok.
Do zájmového území řešené stavby nezasahují žádná chráněná území ve smyslu zákona
č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, ani území chráněná
ve smyslu vodohospodářském (chráněná oblast přirozené akumulace vod) podle zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaný záměr bude realizován
ve stávajícím průmyslovém areálu, dlouhodobě využívaném pro průmyslovou výrobu.
Lokalita nezasahuje do chráněného území ve smyslu zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně
nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (chráněné ložiskové území).
Lokalita není umístěna v Evropsky významných lokalitách či ptačích oblasti soustavy Natura
2000.

z p. Mgr. Helena Hyšková
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
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Přílohy:
Kopie oznámení, Rozptylová studie, Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví, Akustická
studie
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Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Obec Kocbeře, Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
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) Obecní úřad Kocbeře, Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
4) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové
nad Labem
Oznamovatel:
PETER – GFK spol. s r.o., Nové Kocbeře 51, 544 64 Kocbeře (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, Školní 150, 541 01 Trutnov-Vnitřní Město (bez oznámení)
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