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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

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) 

 

Identifikační údaje:   
 

Název:   Lakovna DCK Holoubkov Bohemia a.s.  
 

  Kapacita (rozsah) záměru: Stávající původní sušárna dřeva bude nově využívaná jako 
lakovna dvířek vyráběných rozvodných skříní z polykarbonátu. 
Celková lakovaná plocha bude  24 863 m2/rok. 

 
Charakter záměru: Záměr bude uskutečněn ve stávající hale, která dosud sloužila 

pro sušení dřeva. Komunikačně navazuje na vybudované 
přístupy a nebude ve střetu s jinými záměry uvažovanými 
k realizaci. Nejsou známé jiné projekty v okolí navržené 
lokality, v současnosti se nepředpokládá možnost kumulace 
s jinými záměry. 

 
Umístění:      kraj:    Plzeňský 

 obec:  Holoubkov  
 kat. území:  Holoubkov 

 
Zahájení:    07/2012 
Ukončení:    --- 
 
Oznamovatel:   DCK Holoubkov Bohemia a.s., 338 01 Holoubkov 79     
 
 
  
Souhrnné vypořádání připomínek: 
 
K záměru byla doručena vyjádření  

 

 KHS Plzeň  - souhlasné vyjádření 

 Obec Holoubkov  - souhlasné vyjádření 

 ČIŽP Plzeň             - souhlasné vyjádření 

 MěstÚ Rokycany - souhlasné vyjádření 

 
 

dle rozdělovníku 
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2 

Závěr: 
 
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 uvedeného zákona došel 

příslušný orgán k závěru, že záměr  
 

Lakovna DCK Holoubkov Bohemia a.s.  
 

 
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. 
 
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:  
 V následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a 
provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních budou respektovány 
připomínky a doporučení uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, které 
jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení a budou dodržena navržená opatření 
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci na životní prostředí, která jsou 
uvedena v kapitole D. 4. oznámení záměru. 
 
Odůvodnění: 

 Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k 
oznámení. Ve vyjádřeních dotčených správních úřadů jsou doporučení a upozornění na 
předpisy, které je nutno při realizaci záměru respektovat. 

  

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku 
předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad 
k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
Ing. Rudolf Rečka    

      vedoucí oddělení IPPC a EIA  
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Přílohy:  kopie vyjádření 

 KHS Plzeň   

 Obec Holoubkov   

 ČIŽP Plzeň              

 MěstÚ Rokycany  
 
 
Rozdělovník: 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 
1. Plzeňský kraj, Škroupova 18,  306 13 Plzeň     
2. Obec  Holoubkov,  Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov   
  
Dotčené úřady státní správy: 
1. Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany    
2. Krajská hygienická stanice, Skrétova 15, Plzeň     
3. ČIŽP, Klatovská 48, 301 22 Plzeň     
 
Oznamovatel:  DCK Holoubkov Bohemia a.s., 338 01 Holoubkov 79        
 
Dotčené odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje s žádostí o vyjádření: 

 odbor životního prostředí 
 

Na vědomí: Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování, Vršovická 65, 
 Praha   
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