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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 „DOSTAVBA ZÁVODU A DOKOMPLETACE
TECHNOLOGIE ZÁVODU SPOLEČNOSTI LOHMANN & RAUSCHER s.r.o., provoz
Stará Paka (I. až III. etapa)“ podle § 4 odst. 1 písm. d) 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 „DOSTAVBA ZÁVODU A DOKOMPLETACE
TECHNOLOGIE ZÁVODU SPOLEČNOSTI LOHMANN & RAUSCHER s.r.o., provoz
Stará Paka (I. až III. etapa)“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Stará Paka 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)
Záměr je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona podlimitní k bodu 7.1 (Výroba nebo zpracování
polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů
s kapacitou nad 100 tun/rok) kategorie II, přílohy č. 1 zákona, k bodu 10.4 [Skladování
vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických,
toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních,
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů
v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství
nad 100 t] kategorie II, přílohy č. 1 zákona a k bodu 10.6 (Nové průmyslové zóny a záměry
rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha.
Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy.
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2
zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu) kategorie II, přílohy č. 1 zákona.
Záměr byl do výše uvedených bodů 7.1 a 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 zákona zařazen
sdělením Ministerstva životního prostředí ze dne 02.01.2017 (č.j. 77363/ENV/16). Do bodu
10.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona byl záměr zařazen zpracovatelem oznámení záměru.
Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru krajský úřad vydal dne 14.03.2017
sdělení (č.j. KUKHK–8593/ZP/2017), že záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona.
Předmětem záměru jsou změny v užívání stávajících skladů a přístavba nové výrobní haly
v areálu společnosti Lohmann & Rauscher s.r.o. (dále jen L&R).
Předkládaný záměr je rozdělen do tří etap:
I. etapa: Změna v užívání části expedičního skladu pro výrobní linku „Cellacast“
V rámci I. etapy záměru bude v části stávajícího expedičního skladu umístěna nová
výrobní linka „Cellacast“ a související zařízení pro výrobu syntetických
sklolaminátových obvazů. Linka „Cellacast“ slouží k potahování textilního pásu
tekutým polymerem
II. etapa: Změna v užívání skladu hotových výrobků pro ruční kompletační výrobu
Ve II. etapě budou ve skladu hotových výrobků umístěna pracoviště pro ruční
sestavení zdravotnických sad a souprav pro chirurgické účely.
III. etapa: Přístavba výrobní haly pro automatickou výrobu hygienických a zdravotnických
potřeb
Ve III. etapě bude místo původní dvoupodlažní nevyhovující budovy nově
přistavěna jednopodlažní výrobní hala o ploše 1 150 m2 pro automatizovanou
výrobu hygienických a zdravotnických potřeb (např. různé druhy náplastí, obvazů
apod.).
Kapacitní údaje a rozsah záměru:
I. etapa: Změna v užívání části expedičního skladu pro výrobní linku „Cellacast“
Podlahová užitná plocha: …………………………….. 464,0 m2
Vstupní materiál pro linku BKM II:
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Polymer (polymerová pryskyřice) .............. 70 - 95 t/rok
Sklohedvábná pletenina
pletenina PET/PU/PET......................... 522 000 m/rok
skelná pletenina ................................. 7 000 000 m/rok
Plastové dutinky.................................. 2 100 000 ks/rok
Al. folie v rolích ....................................... 430 000 m/rok
Papírové kartony ..................................... 160 000 ks/rok
II. etapa: Změna v užívání skladu hotových výrobků pro ruční kompletační výrobu
Podlahová užitná plocha: …………………………….. 380,0 m2
III. etapa: Přístavba výrobní haly pro automatickou výrobu hygienick. a zdravotnických
potřeb
Podlahová užitná plocha: ……………………………. 1 230 m2
Zastavěná plocha výrobní haly: ………………….….. 1 153 m2
Textilní materiály – buničina, vata ………......... 23 735 kg/rok
podkladové textilie ………… 14 680 500 kg/rok
náplasti …………………….. 32 256 550 kg/rok
PE folie ……………………………………….1 442 200 m/rok
Papírové obaly – kartony, krabičky ………… 3 460 200 m/rok
Ostatní materiály – lepící pásky ……………...… 93 370 m/rok
(pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo)
Lepidlo – Advantra PHC 9202 ……………………… 42 kg/rok
(tavné lepidlo na bázi syntetického kaučuku obs. oxid zinečnatý)
Lepidlo – LK – 8914 ………………………………. 348 kg/rok
(tavné lepidlo na bázi syntetického kaučuku)
Lepidlo – Technomelt PSM 8663-21 Derma-TAK
známý jako Sanicare HM 8663-21 …... 6 262 kg/rok
(lepidlo na bázi syntetického kaučuku)
Množství zpracovávané polymerové pryskyřice bude maximálně 95 tun za rok. Množství
skladovaných látek s nebezpečnými vlastnostmi bude maximálně 0,97 tun.
Celková zastavěná plocha v areálu se oproti stávajícímu stavu nezvětší, protože nově
přistavovaná výrobní hala je budována místo původní dvoupodlažní výrobní budovy.
Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou popsány v textu
oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona.
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, obci Stará Paka, k.ú. Stará Paka, na st.p.č. 189/1,
p.p.č. 1507.
Oznamovatelem záměru je společnost Lohmann & Rauscher s.r.o., Bučovická 256,
684 01 Slavkov u Brna (IČ 18825869).

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
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Příloha: oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona
Rozdělovník k čj.: KUKHK-17782/ZP/2017
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka
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 Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka
4) Městský úřad Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
Oznamovatel:
Lohmann & Rauscher s.r.o., zastoupená společností EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou
305, 503 11 Hradec Králové (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) Regionální muzeum a galerie Jičín, Valdštejnovo nám. 1, 506 11 Jičín (bez oznámení)
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