Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Obdrží: viz rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

KUKHK-12201/ZP/2017

06.04.2017

Odbor | oddělení

Vyřizuje | linka | e-mail

Počet listů: 4

Životní prostředí a zemědělství/
EIATO

Ing. David Černošek/188/
dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 1
Sp. znak, sk. režim:208.3,V/10

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 „Natěračská dílna – hala č. 2“ zařazeného v kategorii II,
bodu 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 „Natěračská dílna – hala č. 2“ podle § 6 odst. 6 zákona
a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Rychnov nad Kněžnou 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 současně
s upozorněním, že veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní
samosprávné celky mohou 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.
Ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené správní úřady
a dotčené územní samosprávné celky 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.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury
životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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)
Záměrem oznamovatele je rozšíření pracovního prostoru. Proto se rozhodl ke svým aktivitám
využít i halu č. 2 na p.č. 1504/5 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou. Oznamovatel již dnes
provozuje natěračskou dílnu v hale č. 1. Roční spotřeba barev zůstává a zůstane přibližně
stejná jako ve stávajícím stavu. Stávající maximální natíraná plocha do 19 000 m2 nebude
překročena.
Důvodem tohoto rozhodnutí je rozložení výroby, hlavně povrchové úpravy do dvou hal
z důvodů delšího technologického postupu – schnutí nátěrů, častějšího tmelení bodových
svarů a delší přípravy pro finální nátěr. Stávající průměrná roční spotřeba nátěrových hmot
zůstává stejná, uvedením haly č. 2 do provozu se spotřeba nezvýší. V hale č. 2 se bude natírat
ročně přibližně cca 8 000 m2, zbytek z celkové produkce, tedy cca 11 000 m2 zůstane natíráno
v hale č. 1.
Dle vyjádření MŽP ze dne 09.06.2016 se jedná o záměr v kategorii II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven,
od 10 000 do 500 000 m2/rok“ přílohy č. 1 zákona EIA.
V rámci předkládaného záměru budou ve 2. provozním úseku haly č. 2 barvy nanášeny
vysokotlakým stříkacím zařízením s pneumatickým pohonem HANDOK K45, alt. XT68.
V natěračské dílně bude zároveň probíhat i sušení nanesených nátěrů. V prostoru natěračské
dílny se bude vyskytovat během pracovní směny maximálně 50 litrů hořlavých kapalin všech
tříd nebezpečnosti. Po skončení pracovní směny budou nátěrové hmoty odneseny mimo
natěračskou halu do stávajícího skladu barev. V natěračské dílně nebude docházet k míchání
barev.
Po rozdělení výroby do dvou natěračských hal zůstane zachován při nezvýšení kapacity
natírané plochy fond provozní doby a přibližně i bilance emisí VOC, pouze se rozdělí mezi
obě haly:
- hala č.1: 11 000 m2 plochy; emise VOC: 889 kg/rok, roční fond provozní doby: cca 862 hod,
- hala č.2: 8 000 m2 plochy; emise VOC: 647 kg/rok, roční fond provozní doby: cca 628 hod.
Hala č. 2 je realizována na pozemku p.č. 1504/5 (zastavěná plocha a nádvoří).
S předkládaným záměrem není spojen žádný dočasný nebo trvalý zábor pozemků
zemědělského půdního fondu, respektive pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Počet zaměstnanců se realizací záměru nemění. Záměr negeneruje nároky na technologickou
vodu. Se záměrem nejsou spojeny žádné nové nároky na vodu. Stávající roční průměrná
spotřeba pitné vody se pohybuje kolem 280 m3.
Po uvedení do provozu nebude stavba zdrojem nových splaškových vod. Se záměrem
nesouvisí nárůst zaměstnanců, tedy bilance splaškových vod se nemění. Se záměrem nejsou
spojeny žádné nové zpevněné nebo zastavěné zpevněné plochy. Nedochází tedy k nárůstu
dešťových vod; tedy i způsob odvádění dešťových vod se nemění.
Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k navýšení kapacity natírané plochy, nedojde ani
k navýšení produkce odpadů v etapě provozu.
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Se záměrem nejsou spojeny žádné nové plošné nebo stacionární zdroje hluku. Jediným novým
zdrojem hluku bude nasávání čerstvého vzduchu jako náhrada vzduchu odsávaného. Bude se
jednat o ventilátor typu TCBB x 2 respektive TCBT x 2, což je středotlaký axiální ventilátor
určený k montáži do kruhového potrubí. Je vybaven dvěma hnacími jednotkami s oběžnými
koly ze slitiny hliníku v protiběžném provedení. Bude umístěn v obvodové zdi, z vnějšku
krytý protidešťovou žaluzií. Zařízení bude utlumeno tak, aby byl dodržen hlukový limit
pro denní dobu dle nařízení vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Tento výduch vzduchotechniky je směřován
ve stěně haly proti dalšímu výrobnímu objektu; nelze tedy předpokládat, že by mohl být
ovlivněn hygienický limit 50 dB pro denní dobu ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě.
Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou dále podrobně
popsány v textu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona.
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, městě Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov
nad Kněžnou, na pozemcích p.č. 1504/5.
Oznamovatelem záměru je společnost NÁTĚRY H + M s.r.o., Soukenická 1615,
516 01 Rychnov nad Kněžnou (IČ 25986520).

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona
Rozdělovník k čj.: KUKHK-12201/ZP/2017
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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Oznamovatel:
NÁTĚRY H + M s.r.o., Soukenická 1615, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (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 a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou (bez oznámení)
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