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ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA, IPPC a technické 
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DATUM: 01.12.2022

Počet listů: 2
Počet příloh: 1/listů: 0
Počet svazků: 0
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 EIA) –
 informace o oznámení záměru „Galvanovna Borovnice“ zařazeného v kategorii II, bod 
22 přílohy č. 1 zákona EIA.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
(dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající 
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto, podle ust. § 6 odst. 
5 zákona EIA, zasílá informaci o oznámení záměru „Galvanovna Borovnice“ zpracované 
podle přílohy č. 3 k zákonu EIA, spolu s žádostí o vyjádření se a sděluje Vám, že tento záměr 
podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA.

Ve smyslu ust. § 6 odst. 6 zákona EIA má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány 
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 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého 
kraje, tj. do 31.12.2022. 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Borovnice a Královéhradecký kraj, žádáme 
ve smyslu § 16 odst. 2 zákona EIA 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, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou 
zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení 
na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 16 
odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA 
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neprodleně o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední 
desce.

Do oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury životního 
prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK1071. 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, Ing. Petra Zamastilová, 
tel. 720 044 981.

Základní informace o záměru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)

Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v obci Borovnice, k. ú. Borovnice u Staré Paky. 

Oznamovatelem záměru je společnost Suchánek & Walraven, s. r. o., Horka u Staré Paky 68, 
512 34 Horka u Staré Paky (IČO: 25927850).

Předmětem záměru je doplnění technologie stávající lisovny s montáží o provoz galvanovny 
a gumárny do stávajícího areálu v obci Borovnice. Realizací záměru dojde k rozšíření činností 
prováděných v provozovně o výrobu pryžových dílů a o provádění galvanického zinkování 
kovových dílů. Kovové díly pro galvanické zinkování budou dováženy od externích výrobců. 
Celkově bude výroba zahrnovat výrobu pryžových dílů, galvanické pokovení kovových dílů 
a konečnou montáž. Galvanické zinkováni bude zajištěno pomocí dvou galvanických linek, ty 
budou umístěny do stávající haly lisovny. Kapacita linek bude celkem 12 000 t/rok 
pozinkovaných dílů. Celkový objem lázní obou linek bude cca 61,5 m3. Součástí technologie 
galvanovny bude instalace čistírny technologických odpadních vod. Objekt pro výrobu 
gumových dílů nahradí stávající plechovou halu. Do nové haly bude umístěna jedna míchací 
a dvě vytlačovací linky. Maximální objem vstupního materiálu bude 895 t/rok, z toho kapacita 
výroby cca 760 t/rok. Zastavěná plocha nyní činí 7 200 m2, po realizaci záměru se zvýší 
na 7 657 m2.  

z p. Ing. Petra Zamastilová
odborná referentka na úseku 
posuzování vlivů na životního prostředí

Příloha: kopie oznámení záměru

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdělovník k č. j. KUKHK–40955/ZP/2022:

Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor organizační a právní, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové – zde (bez CD),
2) Obec Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice u Staré Paky (výtisk).

Dotčené orgány:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové (CD),
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez CD),
3) Obecní úřad Borovnice 39, 544 77 Borovnice u Staré Paky (bez CD),
4) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové 

nad Labem (CD).

Oznamovatel:
1) Společnost Suchánek & Walraven, s. r. o., Horka u Staré Paky 68, 512 34 Horka u Staré 

Paky zastoupená na základě plné moci společností DP Eco-Consult s. r. o., V Lukách 
446/12, 503 41 Hradec Králové (bez CD).

Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez CD),
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez CD),
3) Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní ul. 150, 541 01 Trutnov (bez CD).
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