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Posuzování vlivů na životní prostředí podle ust. § 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) – závěr zjišťovacího řízení podle ust. § 7 zákona EIA k záměru „Galvanovna 
Borovnice“

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 ust. § 22 zákona EIA sděluje, že záměr „Galvanovna 
Borovnice“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle ust. § 7 zákona EIA. Na základě písemných 
vyjádření byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Borovnice a Královéhradecký kraj, žádáme podle 
ust. § 16 odst. 2 zákona EIA o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úředních 
deskách a o tom, kdy a kde je možno do závěru zjišťovacího řízení nahlížet. Doba zveřejnění 
je podle ust. § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s ust. § 16 
odst. 2 zákona EIA neprodleně o vyrozumění krajského úřadu o dni zveřejnění informace 
na úřední desce.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační 
agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru 
HKK1071. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnou také na krajském úřadu, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Zamastilová, tel. 720 044 981.

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Galvanovna Borovnice“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle ust. § 7 zákona EIA

Záměr „Galvanovna Borovnice“ naplňuje dikci bodu 22, 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 „Galvanovna 
Borovnice“ může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle 
zákona EIA.

Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále jen dokumentace) je nutné zpracovat 
především s důrazem na ochranu vod, ochranu ovzduší, dopravu a ochranu veřejného 
zdraví. 

Krajský úřad současně požaduje, v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona EIA, aby část 
dokumentace týkající se posouzení vlivů na veřejné zdraví byla zpracována osobou, 
která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů 
na veřejné zdraví. 

V dokumentaci je třeba se dále vypořádat se všemi požadavky na doplnění, 
připomínkami a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (vizte příloha).

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.

ODŮVODNĚNÍ 
Identifikační údaje záměru
Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: 
- název záměru: „Galvanovna Borovnice“
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 22, tj. Zařízení pro povrchovou úpravu 
kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů s objemem 
lázní od stanoveného limitu 15 m3. 

Kapacita (rozsah) záměru 
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. 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, 
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z toho kapacita výroby cca 760 t/rok. Zastavěná plocha nyní činí 7 200 m2, po realizaci záměru 
se zvýší na 7 657 m2.  

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

Charakter záměru
Předmětem záměru je doplnění technologie stávající lisovny o provoz galvanovny a gumárny. 
Stávající kapacita výroby je cca 6 000 tun výrobků za rok. Jedná se o strojírenskou výrobu 
(lisovna kovových dílů, komplementace výrobků, převíjení svítků ad.). 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 vyráběny 
převážně v provozu v Borovnici. Část dílů pro galvanické pokovování bude přivážena z jiných 
závodů. Celkově bude výroba zahrnovat výrobu pryžových dílů, galvanické pokovení kovových 
dílů a lisovnu s montáží (kompletací). Provoz lisovny a kompletační dílny se záměrem 
nezmění. Bude probíhat ve stávající hale a na stávajících strojích. Nově nebudou díly kovové, 
povrchově upravené díly a gumové díly dováženy od externích dodavatelů, ale budou 
pocházet z vlastních galvanických linek a gumárny.

Možnost kumulace s jinými záměry
Zájmové území leží v zastavěném území obce Borovnice. Změna v užívání je řešena uvnitř 
stávající výrobní budovy. V obci Borovnice se nachází drobní podnikatelé, pronájmy 
nemovitostí, opravy strojů a zařízení, provozovny restauračních a ubytovacích zařízení, také 
občanská sdružení či dobrovolné spolky. Větší průmyslové a obchodní areály se v obci 
Borovnice, kromě areálu oznamovatele a areálu bývalého zemědělského družstva, 
nenacházejí. Vzhledem k naprosto odlišnému výrobnímu procesu v blízkých stávajících 
objektech s navrženým záměrem, nepředpokládá se kumulace emisí unikajících z provozů. 
Z hlediska vlivů na životní prostředí (zejména kvalita ovzduší) a veřejné zdraví (hluková 
expozice) bude v lokalitě určujícím faktorem silniční doprava na přilehlých komunikacích.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných 
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru
V současné době je v areálu provozována strojírenská výroba. V areálu jsou kromě hlavní 
budovy ještě další samostatně stojící budovy, tj. vrátnice, zámečnická dílna, trafo 
s rozvodnami, sklad olejů, otevřená ocelová hala a ubytovna pro zaměstnance. Stávající 
výrobní budova je využívána jako lisovna kovových komponentů strojírenské výroby. Probíhá 
zde výroba a kompletace komponentů pro upevňovací techniku z kovových materiálů bez 
povrchové úpravy. Výrobním programem jsou zejména polotovary pro výrobu komponentů 
pro upevňovací techniku z kovových materiálů. Ve stávajícím provozu jsou v současné době 
umístěny lisovací a kompletační stroje a nářadí. Kompletace je prováděna z kovových 
a gumových součástek. Veškeré díly nutné k montáži jsou, kromě dílů z lisovny, do stávajícího 
provozu dováženy.
Realizací záměru dojde z rozšíření činností prováděných v provozovně o výrobu pryžových 
dílů a o provádění galvanického zinkování kovových dílů. Kovové díly pro galvanické zinkování 
budou vyráběny převážně v provozu v Borovnici (lisovna, kompletace). Část dílů 
pro galvanické pokovování bude přivážena z jiných závodů. Celkově bude výroba zahrnovat 
výrobu pryžových dílů, galvanické pokovení kovových dílů, lisování a montáž. Provoz lisovny 
s montáží se záměrem nezmění, bude cca 6 000 tun kovových výrobků za rok.
Výroba gumových dílů (např. pryžové těsnění EPDM, zvukově izolační vložky EPDM 
do objímek ad.) bude umístěna do nové haly, v místě stávající plechové haly, která bude 
odstraněna. Pro výrobu gumových komponentů bude do haly umístěna jedna míchací linka 
a dvě linky vytlačovací. Maximální objem vstupního materiálu bude 895 t/rok, z toho pak 
kapacita výroby cca 760 t/rok. Strojní zařízení výrobní haly gumových komponentů bude 
ve dvou částech, prostor pro míchání a výrobní prostor s vytlačovacími linkami. V návaznosti 
na tyto linky budou ve výrobní hale umístěny dílčí sklady polotovarů a vstupního materiálu. 
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V rámci výstavby proběhne i výstavba nové kontejnerové trafostanice včetně rozvodny 
vysokého napětí. Pro výrobu gumových komponentů je navrženo chladící zařízení a rozvod 
chladící vody. Bude se jednat o zařízení zajišťující dostatečnou kapacitu výroby chladící vody 
pro chladící lázně (vany) mixážní linky u obou extruzních linek. Ventilace z provozu gumárny 
bude zajištěna vzduchotechnikou s dvěma výduchy.
Do stávající haly bude nově umístěn provoz galvanovny. Budou provozovány dvě galvanické 
linky – bubnová a závěsná. Součástí instalace galvanických linek bude také instalace čistírny 
technologických odpadních vod (ČOV) z galvanických linek, zařízení k čištění vzduchu 
odsávaného z prostoru galvanických linek, tj. praček vzduchu v kapacitě až 120 000 m3/hod 
a přístavba skladu chemikálií v západním rohu haly lisovny. Provoz galvanovny bude vestavěn 
do stávající jednopodlažní haly lisovny. Prostory pro ČOV zinkovny budou vestavěny 
do přilehlé stávající dvoupodlažní budovy bývalé strojovny. Celá budova bude kompletně 
upravena pro potřeby provozu ČOV. Kapacita obou galvanických linek bude 12 000 tun/rok 
kovových dílů upravených zinkováním. Objem aktivních lázní bude u bubnové 35, 265 m3 
a u závěsné 26,223 m3. 

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

Krajský úřad obdržel dne 25.11.2022 od oznamovatele záměru, tj. společnosti Suchánek & 
Walraven, s. r. o., Horka u Staré Paky 68, 512 34 Horka u Staré Paky (IČO: 25927850) 
oznámení záměru „Galvanovna Borovnice“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále 
jen oznámení záměru) zařazeného v bodu č. 22, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.  
Oznámení záměru zpracovala v listopadu 2022 RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. (osoba 
s autorizací podle ust. § 19 zákona EIA), V Lukách 446/12, 507 41 Hradec Králové. 
Dne 01.12.2022 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným 
územním samosprávným celkům.
Dne 01.12.2022 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení 
záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila 31.12.2022.
V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, 
zda záměr „Galvanovna Borovnice“ 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, rozhodl, že záměr „Galvanovna 
Borovnice“ bude posuzován podle zákona EIA.

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
ve lhůtě pro vyjádření dle ust. § 6 odst. 8 zákona EIA

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 14.12.2022 
(č. j. ČIŽP/45/2022/9351),

- Krajský úřad, dne 15.12.2022 (č. j. KUKHK–40955/ZP/2022, JID: 123605/2022/KHK),
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

dne 20.12.2022 (č. j.  KHSHK 39254/2022/HOK.HK/Hr),
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, dne 30.12.2022 (č. j. 

MUDK-OŽP/116484-2022/kl 36961-2022),
- Obec Borovnice, dne 30.12.2022, č. j. BOR/427/2022/et,
- Veřejnost a dotčená veřejnost (186 vyjádření včetně vyjádření Dobrovolného svazku obcí 

Lázeňský mikroregion).
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po lhůtě pro vyjádření dle ust. § 6 odst. 8 zákona EIA

- veřejnost (datum podání vyjádření po 31.12.2022, 14 vyjádření)

V průběhu zjišťovacího řízení byly vzneseny připomínky ze strany jak dotčených územních 
samosprávných celků (obec Borovnice), tak ze strany dotčených orgánů. Česká inspekce 
životního prostředí a Městský úřad Dvůr Králové nad Labem uplatnili dílčí připomínku. Vyjádřila 
se i veřejnost a dotčená veřejnost.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP) 
ve vyjádření ze dne 14.12.2022 (č. j. ČIŽP/45/2022/9351), nemá z hlediska ochrany ovzduší, 
ochrany přírody a ochrany lesa k předloženému záměru připomínky. 
ČIŽP, oddělení ochrany vod, má následující připomínky: 
V předloženém oznámení záměru chybí údaje týkající se vypouštění odpadních vod z areálové
ČOV do místní vodoteče. Konkrétně se jedná zejména o množství a kvalitu vypouštěných 
vyčištěných odpadních vod ve vztahu k míře ovlivnění povrchových vod zbytkovým 
znečištěním. Dále chybí konkrétní specifikace vznikajících průmyslových odpadních vod, které 
budou přiváděny k chemickému čištění na areálové ČOV a také specifikace kapalných 
koncentrátů závadných látek (silně znečištěné galvanické lázně, kaly z procesu čištění aj.), 
které budou zneškodňovány jako nebezpečné odpady externě v režimu platného znění zákona 
o odpadech. V této souvislosti ČIŽP konstatuje, že v pochybnostech o tom, co lze klasifikovat, 
jako odpadní vody vždy rozhoduje věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad 
má také zásadní kompetenci ve věci vydání povolení k vypouštění odpadních vod z areálové 
ČOV do místní vodoteče a současně je i speciálním stavebním úřadem pro povolení její 
výstavby a následnou kolaudaci. Proto je stanovisko vodoprávního úřadu k předloženému 
záměru z pohledu zajištění ochrany vod zásadní. ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá 
po doplnění požadovaných údajů k předloženému záměru další připomínky.
ČIŽP, z hlediska odpadového hospodářství, upozorňuje, že v případě veškerých kapalin 
s vysokými koncentracemi chemikálií z provozu galvanovny a ČOV, kterých se původce 
zbavuje, jedná o odpady, a tudíž je s nimi nutno nakládat v režimu zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech (dále také jen „zákon o odpadech“). Toto koresponduje se stanoviskem MŽP 
OVSS pro PČR ze dne 18.6.2021, jehož předmětem byly oplachy a lázně. Dle tohoto 
stanoviska směsi odpadní vody a chemických látek/směsí, kterých se původce zbavuje, 
nemohou být odpadní vodou, a tudíž je s nimi nutno nakládat v režimu zákona o odpadech.

Krajský úřad ve vyjádření ze dne 15.12.2022 (č. j. KUKHK–40955/ZP/2022, 
JID: 123605/2022/KHK), nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady, ochrany 
ovzduší, ochrany vod, ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa, ochrany 
zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny žádné připomínky. 
Krajský úřad, z hlediska integrované prevence sděluje, že záměr svým charakterem naplňuje 
přílohu 1 (průmyslové činnosti) bod 2.6. (Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot 
s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m3), proto 
vyžaduje vydání integrovaného povolení dle ust. § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci. V tomto ohledu se požaduje předložit na krajský úřad žádost o vydání integrovaného 
povolení.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen 
KHS) ve svém vyjádření ze dne 20.12.2022 (č. j.  KHSHK 39254/2022/HOK.HK/Hr), z hlediska 
zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru. KHS 
uvádí, že k ověření výsledků Hlukové studie, která představuje pouze teoretický výpočet, je 
nutno po zprovoznění záměru provést kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku 
v chráněném venkovním prostoru staveb ve stanovených referenčních bodech v denní 
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i v noční době. Z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví KHS 
nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, (dále jen MÚDK) 
ve vyjádření ze dne 30.12.2022 (č. j. MUDK-OŽP/116484-2022/kl 36961-2022) nemá 
z hlediska odpadového hospodářství a ochrany ovzduší k záměru připomínek. MÚDK 
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství, památkové péče 
a dopravy na pozemních komunikacích uvádí, že zájmy hájené v působnosti městského úřadu 
nejsou předmětným záměrem dotčeny.
MÚDK z hlediska vodního hospodářství (dále jen MÚDK – voda) požaduje další projednávání 
záměru v procesu EIA. 
MÚDK – voda ve svém vyjádření sděluje, že realizací záměru by došlo ke zvýšení množství 
splaškových odpadních vod, které by byly odváděny na obecní čistírnu odpadních vod. Je 
třeba posoudit, zda stávající čistírna odpadních vod má kapacitu i pro tento záměr a je schopná 
dané množství vyčistit. Rovněž realizací záměru bude vznikat velké množství technologických 
odpadních vod, které budou čištěny a znovu využívány v galvanizovně. Část technologických 
vod bude odpařována a zbývající solanka bude odvážena na zatím neurčenou průmyslovou 
čistírnu. Není známo, zda v dostupné vzdálenosti je průmyslová čistírna odpadních vod, která 
má kapacitu na čištění daného množství odpadních vod.
MÚDK z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměrem souhlasí a uvádí následující:
Orgán ochrany přírody, v souladu s ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, dále sděluje, že veřejné zájmy hájené na úseku ochrany přírody a 
krajiny, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou 
předmětným záměrem dotčeny.
Orgán ochrany přírody v návaznosti na výše uvedené poukazuje, že konkrétní podoba 
ozelenění předmětného areálu v zájmovém území bude řešena v dalším stupni řízení.

Obec Borovnice, (dále jen obec), ve vyjádření ze dne 30.12.2022, č. j. BOR/427/2022/et zn. 
uvádí, že jí k předmětnému záměru bylo předáno 177 nesouhlasných vyjádření od veřejnosti 
a jako dotčený správní orgán jedná v zájmu občanů a ztotožňuje se s došlými vyjádřeními 
veřejnosti (viz níže).
Obec dále uvádí, že splaškové vody ze sociálního zařízení ze stávajícího provozu záměru jsou 
odváděny na ČOV Borovnice, která je již nyní na hranici své kapacity. Dalším navýšením počtu 
zaměstnanců v areálu záměru dojde k naplnění kapacity povoleného množství vypouštěných 
odpadních vod, další objekty se pak již nebudou moci na kanalizaci připojovat. Obec také 
poukazuje na riziko ovlivnění vod v důsledku realizace záměru a uvádí, že bez ohledu 
na existenci veřejného vodovodu v obci je nutno vzít v úvahu současný stav, kdy vodovod je 
zásobován vodou z tzv. náhradního zdroje a je tedy nezbytná maximální ochrana stávajících 
lokálních zdrojů vody. Obec dále zmiňuje ust. § 78 odst. 1, písm. d) zákona 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, kdy je Ministerstvo dopravy orgán, který plní některé úkoly 
v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového 
zatížení životního prostředí a v oblasti podpory veřejného zdraví. Obec je toho názoru, že 
nebyla splněna zákonná povinnost věcně a místně příslušného správního orgánu na úseku 
dopravy a silničního hospodářství stanovená zákonem, tj. ochrana veřejného zdraví v oblasti 
podpory veřejného zdraví. Uvádí, že záměr nelze posuzovat pouze jako samostatnou činnost 
a vyhodnotit ji jako nulový rozdíl proti stávající hlukové zátěži z dopravy. Dále sděluje, že 
dokumentace záměru neřeší vliv vibrací způsobený navýšením dopravy a konstatuje, že vliv 
dopravy je nezbytné posuzovat v celé délce obce podle dokumentace záměru v profilu 1 
i v profilu 2, nejen v referenčních bodech a uvádí, že součástí oznámení záměru mělo být 
stanovisko dotčeného orgánu na úseku dopravy na silnici III. třídy. Obec upozorňuje 
na množství výdechů z provozu za 24 hodin a má obavu, že při třísměnném provozu bude 
vzduch v obci Borovnice, případně sousedních obcích, trvale znehodnocen. Obec také 
sděluje, že Vyjádření KHS KHK č.j. S-KHSHK 39254/2022/HOK.HK/Hr ze dne 20.12.2022 je 
v přímém rozporu s ust. § 81e odst. b) zákona 258/2000 Sb., podle kterého Kraj v přenesené 
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působnosti spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí při hodnocení zdravotního stavu 
obyvatelstva kraje a jeho vývoje, vždy jednou za 5 let projedná zdravotní stav obyvatelstva 
a jeho vývoj a stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. 
Nesouhlasí se závěrem KHS KHK, že záměr je možné realizovat tak, jak je oznamovatelem 
navržen. Obec závěrem konstatuje, že negativní vliv záměru na kvalitu životního prostředí 
v obci je natolik závažný, že se záměrem neleze souhlasit.  
 
Veřejnost a dotčená veřejnost (dále jen veřejnost) ve 186 vyjádřeních uvádí, že nesouhlasí 
s realizací záměru. Shodně poukazuje na otázku, zda záměr splňuje podmínky územního 
plánu, tj. označení záměru jako „lehký průmysl“, a je toho názoru, že se již o lehký průmysl 
nejedná. Dále konstatuje, že vyjádření Městského úřadu Dvůr Králové n. L., odboru výstavby 
a územního plánování, č. j. MUDK-VÚP/90564-2022/kaj28907-2022 je v rozporu s územním 
plánem Borovnice. Uvádí, že záměr nesplňuje podmínky prostorového uspořádání (negativní 
vliv z provozů nad přípustnou mez nesmí překročit hranici areálu, výšková hladina zástavby 
max. 12,5 m nad upravený terén), jelikož výška haly je uváděna 12,7 m. Veřejnost dále uvádí, 
že v oznámení záměru je z hlediska energetických zdrojů uváděna pouze roční spotřeba, 
nikoliv výkonový nárůst s ohledem na zatížení místní linky 35 kV ve vztahu k provozu 
distribuční soustavy a ostatním odběratelům, včetně odběratelů na úrovni nízkého napětí 
a domnívá se, že v oznámení záměru chybí vyjádření ČEZ Distribuce. Dále ve vyjádření uvádí, 
že oznamovatel uvažuje o provedení nového vrtu a domnívá se, že s ohledem na plánované 
množství čerpané vody existuje reálné riziko přímého ovlivnění stávajících okolních zdrojů 
vody a uvádí, že součástí oznámení záměru mělo být stanovisko Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, oddělení vodního hospodářství jako dotčeného orgánu. Veřejnost 
konstatuje, že navýšení intenzity provozu v obci se předpokládá o dalších 24 osobních a 16 
nákladních automobilů v denní době od 6 do 22 hodin. Proti současnému stavu se jedná 
o navýšení o 1,2 % osobních automobilů a o 5 % u nákladních automobilů. Veřejnost rozporuje 
tvrzení o stávajícím stavu vlivu dopravy na životní prostředí uvedené v dokumentaci 
následovně: „podél komunikace III/32546 jsou již v současné době obyvatelé exponování 
hlukem ze silniční dopravy a lze u nich předpokládat nepříznivé zdravotní účinky hluku“ 
s dalším tvrzením že: „realizací záměru nedojde k takovému zvýšení hluku z vyvolané 
dopravy, které by bylo vnímané sluchem a mohlo zvýšit nepříznivé účinky hluku. Dále uvádí, 
že vozovka silnice III/32546 není rozměrově ani konstrukčně vhodná a bezpečná pro provoz 
stávající, tím spíše ne pro jeho plánované navýšení. Veřejnost také uvádí, že dokumentace 
záměru nenavrhuje opatření pro omezení negativního vlivu z dopravy a domnívá se, že 
součástí oznámení záměru by mělo být stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství, jako dotčeného orgánu. Veřejnost nesouhlasí se 
závěrem hodnocení hluku a uvádí, že negativní vliv hluku na obyvatele obce se při provozu 
záměru předpokládá, pro hodnocení vlivu je však pro proces EIA účelově použita formulace, 
že „nepředstavuje významně zvýšené zdravotní riziko“. Dále uvádí, že pro hodnocení se 
zkoumá pouze vliv na obyvatele v okolí záměru, přičemž není tento pojem blíže specifikován. 
Veřejnost nesouhlasí s tvrzením, že „Realizací záměru nedojde k takovému zvýšení hluku 
z vyvolané dopravy, které by bylo vnímané sluchem a mohlo zvýšit nepříznivé účinky hluku“, 
v souvislosti s nárustem dopravy o 40 vozidel denně a domnívá se, že je nutno připočíst další 
stovky vozidel za rok k dopravě chemikálií a odvozu odpadu. Dále veřejnost uvádí, že 
hodnocení vlivu na kvalitu ovzduší je zaměřeno na průměr ročních koncentrací, takže nelze 
vyloučit krátkodobé působení škodlivin v ovzduší a uvádí, že objem 120 000 m3 látek svým 
množstvím bez ohledu na kvalitu vyčištění vždy negativně ovlivní ovzduší v okolí záměru. Dále 
dodává, že podle rozptylové studie bylo už v roce 2020 území záměru zařazeno do oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší. Veřejnost se domnívá, že výrobní kapacita gumárny je nastavena 
účelově těsně pod limitem 1 000 t/rok, aby záměr nepodléhal zjišťovacímu řízení dle zákona 
EIA. Dále uvádí, že prostor gumárny nemá žádné zařízení proti šíření zápachu a sděluje, že 
ventilace z provozu gumárny bude zajištěna pouze vzduchotechnikou se dvěma výdechy. 
Veřejnost dále poukazuje na to, že záměr provozu galvanovny a gumárny se nikdy nenacházel 
na území obce a z hlediska negativního vlivu je nesrovnatelný s původní textilní výrobou. Dále 
zpochybňuje vytvoření pracovních míst pro místní obyvatele, uvádí, že většina zaměstnanců 
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jsou dojíždějící. Dále zmiňuje, že územím obce vede po silnici III. třídy cyklostezka a poukazuje 
na již nynější intenzitu dopravy. Dále uvádí, že obec je součástí Lázeňského mikroregionu, 
oblast prezentuje jako ideální místo pro turistiku a cykloturistiku. Veřejnost se domnívá, že 
realizací záměru dojde k poklesu zájmu o obec jak z hlediska turistiky, tak z hlediska zájmu 
nových občanů o bydlení v obci. 
V dalších vyjádřeních veřejnost uvádí, že se domnívá, že časově bylo oznámení záměru 
podáno účelově v období Vánoc. Dále sděluje, že záměr je navržen dle územního plánu 
v ploše výroba a skladování, s hlavním využitím pro lehký průmysl a není navrhován 
do průmyslové zóny, poukazuje například na vhodnost umístění do nejbližší průmyslové zóny 
v Nové Pace. Dále zmiňuje, že hlavním cílem rozvoje obce je mimo jiné vytvoření podmínek 
pro rozvoj stávajících výrobních areálů, ale současně za dodržení podmínek ochrany 
přírodních hodnot. Veřejnost dále vyjadřuje obavy nad negativním vlivem záměru na vody. 
Uvádí, že část občanů je plně odkázána na odběr vody ze studny, kdy v průběhu let dochází 
ke snižování hladiny spodní vody a obává se, že pokud bude záměr napojen na podzemní vrt, 
způsobí to enormní nárůst spotřeby podzemní vody a vyjadřuje obavu o zdroje podzemní vody, 
které jsou omezené.
Dobrovolný svazek obcí Lázeňský mikroregion (dále jen svazek) ve svém vyjádření poukazuje 
na smysl jejich spolku, to je sdružení obcí podhůří Krkonoš, zaměřující se na zlepšování 
podmínek pro turistiku, sport a zachování kulturních památek. Vyjadřuje nesouhlas s nynější 
intenzitou provozu na silnici, zvláště pak dopravy nákladní, dále poukazuje na cyklotrasu č. 
4135 po silnici III. třídy v obci Borovnice do obce Mostek a její nepříznivé podmínky pro cyklisty 
z důvodu provozu nákladních aut. Spolek se neztotožňuje s názorem, že provoz výrobního 
závodu, jehož kapacita je 12 000 t kovových výrobků, ve kterém se zpracuje více než 490 tun 
chemikálií a 895 tun materiálu na výrobu pryžových dílů za rok, nebude mít negativní dopad 
na kvalitu ovzduší v území a na bezpečnost dopravy. Spolek nesouhlasí s umístěním záměru 
a navrhuje jeho umístění v některé z průmyslových zón určených pro podobné provozy. 

Kopie všech obdržených vyjádření s úplným zněním připomínek dotčených orgánů 
a dotčeného územního samosprávního celku obdrží oznamovatel záměru jako podklad 
pro zpracování dokumentace.

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, 
předpokládaným vlivům záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a vyjádření veřejnosti, 
dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví kritéria, 
která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně 
z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria 
dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, 
implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

S ohledem na počet dotčených orgánů, dotčených územních samosprávných celků 
a dalších subjektů požaduje krajský úřad předložit dokumentaci v počtu dvou výtisků 
a 6 vyhotovení v elektronické podobě na technickém nosiči dat. 
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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. Petra Zamastilová
odborný referent na úseku 
posuzování vlivů na životní prostředí

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 14.12.2022 
(č. j. ČIŽP/45/2022/9351),

- Krajský úřad, dne 15.12.2022 (č. j. KUKHK–40955/ZP/2022, JID: 123605/2022/KHK),
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

dne 20.12.2022 (č. j.  KHSHK 39254/2022/HOK.HK/Hr),
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, dne 30.12.2022 (č. j. 

MUDK-OŽP/116484-2022/kl 36961-2022),
- Obec Borovnice, dne 30.12.2022, č. j. BOR/427/2022/et,
- Vyjádření veřejnosti a dotčené veřejnosti 

Rozdělovník k č. j. KUKHK–40955/ZP/2022:

Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové – zde 
2) Obec Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice u Staré Paky. 

Dotčené orgány:
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 Borovnice 39, 544 77 Borovnice u Staré Paky,  
4) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové 

nad Labem. 
 
Oznamovatel:
1) Společnost Suchánek & Walraven, s. r. o., Horka u Staré Paky 68, 512 34 Horka u Staré     
Paky zastoupená na základě plné moci společnosti DP Eco-Consult s. r. o., V Lukách 
446/12, 503 41 Hradec Králové. 

Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové.
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