Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obdrží viz rozdělovník

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

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

KUKHK-28069/ZP/2016-Po

03.10.2016

Odbor | oddělení

Vyřizuje | linka | e-mail

odbor životního prostředí
a zemědělství
oddělení EIATO

Ing. Martina Poláková / 183
mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 6
Počet příloh:0 / listů:0
Počet svazků:1
Sp.znak, sk.režim:

208.1,V10

Posuzování vlivů na životní prostředí 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 EIA“) – předání závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona
EIA k záměru „Strukturální změny výroby v KRPA FORM, a.s. Dolní Branná“
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 EIA sděluje, že záměr „Strukturální
změny výroby v KRPA FORM, a.s. Dolní Branná“ 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. Obec Dolní Branná a Královéhradecký kraj,
žádáme podle § 16 odst. 3 zákona EIA o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních
deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní
samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona EIA 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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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„Strukturální změny výroby v KRPA FORM, a.s. Dolní Branná“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona EIA
Identifikační údaje:
Název:
Strukturální změny výroby v KRPA FORM, a.s. Dolní Branná
Oznamovatel záměru:
KRPA FORM, a.s., Dolní Branná 122, 543 62 Dolní Branná
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj: Královéhradecký
Obec: Dolní Branná
k.ú. Dolní Branná
Kapacita (rozsah) záměru:
V rámci záměru dojde k navýšení spotřeby těkavých organických látek na hodnotu
cca 14,4 t/rok.
Charakter záměru:
Předmětem záměru je restrukturalizace výroby tisku v areálu společnosti KRPA FORM a.s.
Jedná se o postupný útlum tisku velkých sérií standardních adresných, neadresných
i speciálních tiskopisů s náhradou tisku malých sérií propagačního materiálu (barevné letáky,
etikety apod.).
Závěr:
Záměr „Strukturální změny výroby v KRPA FORM, a.s. Dolní Branná“ naplňuje dikci bodu
5.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. Ve smyslu ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona EIA.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
EIA dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr
„Strukturální změny výroby v KRPA FORM, a.s. Dolní Branná“ může mít významný
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona EIA.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA je nutné zpracovat především s důrazem
na oblast ochrany veřejného zdraví, ochrany ovzduší a ochrany lesa.
V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami
a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha).
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Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek
vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole,
kde budou všechna obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou
doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.
Krajský úřad dále doporučuje, aby v dokumentaci byly obsaženy kopie všech
obdržených vyjádření.
Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 26.08.2016 oznámení záměru „Strukturální změny výroby
v KRPA FORM, a.s. Dolní Branná“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA
(dále jen „oznámení záměru“). Oznamovatelem záměru je společnost KRPA FORM, a.s.,
Dolní Branná 122, 543 62 Dolní Branná. Oznámení záměru zpracoval Ing. Radko Chadima,
Pod Zámečkem 291, 500 06 Hradec Králové.
Dne 05.09.2016 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Dolní Branná a Královéhradecký kraj, krajský
úřad požádal ve smyslu § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace
o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních deskách.
Dobu zveřejnění podle § 16 odst. 4 zákona EIA krajský úřad stanovil na nejméně 15 dnů.
Zároveň krajský úřad požádal v souladu s § 16 odst. 4 zákona EIA dotčené územní
samosprávné celky o vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Dále krajský úřad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zákona EIA dotčené územní
samosprávné celky, dotčené správní úřady, veřejnost a dotčenou veřejnost o lhůtě pro zaslání
písemných vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad dále informoval, že do oznámení lze také nahlédnout
na internetových stránkách
České
informační
agentury
životního
prostředí
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK829.
Dne 05.09.2016 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné nahlížet
do oznámení záměru, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 26.09.2016.
V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „Strukturální změny výroby v KRPA FORM, a.s. Dolní Branná“ bude posuzován
podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, dospěl k závěru, že záměr
„Strukturální změny výroby v KRPA FORM, a.s. Dolní Branná“ bude posuzován
podle zákona EIA.
Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 26.09.2016, č.j.: KUKHK-28069/ZP/2016 – Po, ev.č.: 98705/2015/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 15.09.2016, č.j.: KUKHK-28965/KH/2016,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 16.09.2016, č.j.: KHSHK 27723/2016/2/HOK.HK/Hr,
3

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
ze dne 14.09.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1611848.001/16/KIV.

Hradec

Králové,

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních úřadů (Krajská hygienická
stanice Královéhradeckého kraje a Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Hradec Králové) vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení záměru
a také požadavky na další posuzování záměru podle zákona EIA. Veřejnost a dotčená
veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 16.09.2016, č.j.: KHSHK 27723/2016/2/HOK.HK/Hr, požaduje záměr
posuzovat podle zákona EIA a v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí požaduje
předložit:
1. hodnocení zdravotních rizik těkavých organických látek produkovaných posuzovanou
technologií do ovzduší pro obyvatele předmětné lokality,
2. hlukové posouzení vlivu záměru (stacionárních zdrojů hluku i zvýšené dopravy
související se záměrem) na chráněné venkovní prostory staveb nejbližší obytné zástavby
zpracované v souladu s platnou legislativou pro denní i noční dobu.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ve svém
stanovisku ze dne 25.07.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1609606.001/16/KDR (dále jen „ČIŽP“),
oddělení odpadového hospodářství, ochrany vod a ochrany přírody nemá připomínky
k oznámení.
ČIŽP, ochrana ovzduší, uvádí, Cit.: „Předpokládaná bilance rozpouštědel, ve které dochází
k zaměňování jednotek (l/kg), stanovuje celkovou spotřebu VOC těsně pod hranicí 15 t/rok.
V případě překročení této hranice bude mít provozovatel povinnost plnit emisní limit
fugitivních emisí. Z předloženého oznámení není zřejmé, zda operace čištění válců probíhají
ve stejném prostoru jako čištění tiskových strojů, nebo zda jsou prováděny v jiném prostoru
či zařízení (mluví se zde o vaničkách). Dle názoru ČIŽP chybí v oznámení varianta, která
by zohlednila možnosti pro odvádění VOC z operací čištění strojů a mytí tiskových válců
definovaným způsobem.“ Konec citace.
ČIŽP, ochrana lesa, uvádí, Cit.: V předložené dokumentaci předkladatel sděluje na str. 10
a 11, že uvedeným záměrem nedojde k záboru lesní půdy, avšak opomněl uvést,
že stavebním záměrem dojde k zásahu do ochranného pásma lesních pozemků p.č. 3, 1140/2
a 1144 v k.ú. Dolní Branná, které se nacházejí ve vzdálenosti cca 20 m – 50 m
od realizovaného záměru. Předkladatel dokumentace tedy úplně opomenul fakt, že záměr
zasahuje do ochranného pásma PUPFL. ČIŽP z tohoto důvodu požaduje tuto skutečnost
doplnit do projektové dokumentace. Zároveň upozorňuje na skutečnost nezbytného
vyjádření místně příslušného orgánu státní správy lesů k zásahu do ochranného pásma
lesních pozemků. S ohledem na zásah do ochranného pásma pozemků určených k plnění
funkce lesů, je dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, pro realizaci záměru nutný
souhlas příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění
stanovených podmínek.“ Konec citace.
Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 15.09.2016, č.j.: KUKHK-28965/KH/2016,
nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
vyjádření ze dne 26.09.2016, č.j.: KUKHK-28069/ZP/2016 – Po, ev.č.: 98705/2015/KHK,
nemá z hlediska orgánu ochrany ovzduší, z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu
a ochrany vod k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.
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 EIA.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění
záměru, 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.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků
a dalších subjektů požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 9 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.

z p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník: KUKHK-28069/ZP/2016 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
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2) Obec Dolní Branná, Dolní Branná 265, 543 62 Dolní Branná
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, zastoupená Ing. Radkem
Chadimou, Pod Zámečkem 291, 500 06 Hradec Králové
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
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