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Rozhodnutí – Veřejná vyhláška
Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) 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 též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), podle § 7 odst. 6 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl, že záměr
s názvem
„Pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s.“
(dále též jen „záměr“) nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie II bod 4.2.

„Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy
úprav“.
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměr zahrnuje instalaci tryskacího boxu, odmašťovací kabiny a lakovací a sušicí kabiny uvnitř stávajícího
objektu včetně uložení přípravků pro neutralizaci odpadních vod.
 Tryskací box: projektovaná plocha tryskání - 250 000 m2/rok
 Odmašťovací kabina: projektovaná plocha určená pro odmaštění a oplach - 250 000 m2/rok
 Lakovací a sušící kabina: Projektovaná plocha lakování - 350 000 m2/rok
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Celková plocha povrchových úprav činí 350 000 m2/rok. Plochy jsou před vstupem do lakování podle potřeby
upravovány tryskáním a odmaštěním (případně fosfatizací), část ploch vstupujících do lakovny v rozsahu cca
100 000 m2/rok ale nebude nutno předem upravovat.
Umístění záměru:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky parc. č.:

Moravskoslezský
Opava
Opava - Předměstí
3193/3

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je instalace komplexního pracoviště povrchových úprav pro kovové výrobky uvnitř stávající výrobní
haly. Současně dojde ke zrušení dvou stávajících pracovišť pro nanášení barev. Kumulace s jinými záměry,
jejichž vlivy by bylo možno sčítat, může kromě vlastních pracovišť oznamovatele nastat v oblasti dopravy, emisí
těkavých látek a emisí ze spalování zemního plynu s dalšími provozy v průmyslové zóně na výjezdu z Opavy
směrem na Ostravu po I/11, zejména s podniky Model Obaly a.s. a BIVOJ a.s., s čerpací stanicí pohonných hmot
u hypermarketu GLOBUS, aj. V blízkosti se dále nachází městská čistírna odpadních vod, kompostárna, areál
Technických služeb Opava s.r.o. aj.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
a) stavební řešení
Pro instalaci technologie bude nutné budovat pouze technologické kanály, filtrační technologie bude posazena
na stávající podlahu stávající výrobní haly. Pro instalaci VZT nové technologie bude nutné provést drobné
stavební úpravy spočívající v prostupech pro VZT v obvodovém plášti ze sendvičových panelů. Pro rozvody
průmyslového potrubí budou osazeny konzoly na nosné konstrukce výrobní haly.
b) konstrukční a materiálové řešení
Technologie povrchových úprav bude instalována do stávajícího objektu výrobní haly, bez nároků na její úpravy.
c) mechanická odolnost a stabilita
Technologická zařízení neovlivňují stabilitu konstrukcí výrobních objektů ani do nich nijak nezasahují.
Projekt řeší instalaci technologických zařízení do stávajícího objektu výrobní haly. Přístup do tryskacího boxu
bude ze středního koridoru, do odmašťovny také ze středního koridoru či se shora jeřábem. Lakovací kabina
a tryskací box budou umístěny u stěny objektu. Odmašťovací kabina bude umístěna podélně vedle tryskacího
boxu. Tryskací box, odmašťovací kabina a lakovací box jsou vybaveny kolejemi pro zavážecí vozy. Projekt bude
řešit instalaci technologických zařízení určených pro povrchovou úpravu dílců vyráběných a kompletovaných
ve výrobním závodě OSTROJ a.s.
Oznamovatel:
právnická osoba OSTROJ a.s., IČO: 45193681, se sídlem Těšínská 1586/66, 746 41 Opava, zastoupen
na základě plné moci ze dne 30. 6. 2015 společností SPOLMONT s.r.o., IČO: 64084990, Jiráskova 381, 755 01
Vsetín
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Zástupce oznamovatele:
podnikající fyzická osoba Ing. Pavla Žídková, IČO 61611531, se sídlem Polní 293, 747 62 Mokré Lazce,
na základě plné moci ze dne 7. 7. 2015
Zpracovatel oznámení:
Shodný se zástupcem oznamovatele.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 27. 7. 2015 oznámení záměru oznamovatele zpracované v rozsahu přílohy č. 4 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě uvedeného oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení u záměru
podle § 7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem
č. j. MSK 98218/2015 ze dne 31. 7. 2015. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr má významný
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Záměr byl v době zahájení zjišťovacího řízení zařazen do kategorie II bodu 4.2. „Povrchová úprava kovů
a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav“ přílohy č. 1 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Charakteristika záměru:
Záměrem je instalace komplexního pracoviště povrchových úprav pro kovové výrobky uvnitř stávající výrobní
haly. Současně dojde ke zrušení dvou stávajících pracovišť pro nanášení barev.
Umístění záměru:
Záměr je lokalizován v katastrálním území Opava-Předměstí na pozemku parc. č. 3193/3 ve stávajícím objektu
v rámci areálu společnosti Ostroj a.s.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí:
Vzhledem k možným vlivům záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí krajský úřad konstatuje,
že z oznámení záměru vyplývá, že vlivy na obyvatelstvo se negativně neprojeví a nedojde ani ke zvýšení
zdravotního rizika obyvatelstva realizací či provozem záměru, neboť záměr je navrhován uvnitř stávajícího
výrobního areálu společnosti Ostroj a.s. Rovněž nedojde k významnému negativnímu ovlivnění životního
prostředí v lokalitě záměru ani jeho okolí.
Vypořádání vyjádření obdržených k záměru:
Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí a vycházel z charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především
z obdrženého oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a z vyjádření doručených k předloženému oznámení záměru.
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Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 3. 8. 2015 na úřední desce krajského úřadu a na internetu
www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska - E.I.A, SEA a IPPC – Projednávané záměry:
Pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s. Na úřední desce Statutárního města Opava byla informace o záměru
zveřejněna dne 4. 8. 2015. Lhůta 20 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru tedy uplynula dne
24. 8. 2015. V uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili:
1.
2.
3.
4.

dotčený správní úřad Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
IČO: 71009167, se sídlem Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, č.j. KHSMS33496/2015/OP/HOK ze dne 14. 8. 2015
dotčený správní úřad Krajský úřad Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, č.j. MSK 103735/2015 ze dne 14. 8. 2015
dotčený správní úřad Magistrát města Opavy, IČO 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
zn. MMOP 88652/2015 / ZIPR-DoL ze dne 20. 8. 2015,
dotčený správní úřad Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, IČO 41693205,
se sídlem Valchařská 15, 702 00 Ostrava, zn. ČIŽP/49/IPP/1511075.002/15/VMJ ze dne 20. 8. 2015.

V rámci zjišťovacího řízení byla doručena vyjádření, v nichž dotčené územní samosprávné celky a ani dotčené
správní úřady nepožadovaly posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Požadavky obsažené v došlých vyjádřeních jsou konkrétně řešitelné v rámci následných správních řízení, v nichž
budou k dispozici také podrobnější údaje o záměru. V rámci zjišťovacího řízení se k oznámení záměru nevyjádřila
veřejnost ani dotčená veřejnost. Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržená k záměru následovně.
1. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve svém vyjádření
konstatuje, že oznámení záměru vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný
a uvádí, že nepožaduje posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený
správní úřad, upozorňuje na postupy dle platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Jedná se
o požadavky (upozornění) vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se tedy o požadavek či připomínku vedoucí k nutnosti
stanovení podmínky v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
K záměru bylo vydáno stanovisko orgánu ochrany přírody (krajský úřad) ze dne 14. 8. 2015 (č.j. MSK
103735/2015) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve kterém konstatoval, že záměr nemůže mít
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti. Krajský úřad přitom vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven
nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit a z nařízení
vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.
3. Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, ve svém vyjádření k předloženému oznámení
záměru neuvádí připomínky a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
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4. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, ve svém vyjádření
k předloženému oznámení záměru uvádí upozornění týkající se ochrany vod a ochrany ovzduší, která
nemají zásadní vliv na posouzení záměru a budou řešena v následných správních řízeních. ČIŽP nepožaduje
záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Úplná znění vyjádření, obdržených v rámci zjišťovacího řízení posuzovaného záměru jsou k nahlédnutí
na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství nebo na internetu
na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz: veřejná správa – úřední deska - E.I.A, SEA a IPPC –
Projednávané záměry: Pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s. (kód záměru MSK1937).
Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru,
že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním
úkonem v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“).
S ohledem na vše uvedené, zejména na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádření dotčených
územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení
provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
bylo zjištěno, že posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by bylo
neúčelné a nadbytečné a krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Právo podat odvolání
proti tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamovatel
a dotčená veřejnost podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odvolání se podává
k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1
správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání musí mít náležitosti
uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání
proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“
Ing. Dana Kučová, v.r.
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Tuhá
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Rozdělovník
I. Doručuje se veřejnou vyhláškou:
1.

Oznamovatel: OSTROJ a.s., IČO: 45193681, se sídlem Těšínská 1586/66, 746 41 Opava, zastoupen
na základě plné moci ze dne 30. 6. 2015 společností SPOLMONT s.r.o., IČO: 64084990, Jiráskova 381, 755
01 Vsetín, zastoupený na základě plné moci ze 7. 7. 2015 Ing. Pavlou Žídkovou, IČO 61611531, se sídlem
Polní 293, 747 62 Mokré Lazce.

2.

Dotčené územní samosprávné celky:
a) Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
b) Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava; podle § 16 odst. 3 až 5 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad současně žádá o zveřejnění tohoto
rozhodnutí na úřední desce tohoto dotčeného územního samosprávného celku.

3.

Dotčené správní úřady:
a) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, IČO 41693205, se sídlem
Valchařská 15, 702 00 Ostrava,
b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 71009167, se sídlem
Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
c) Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava
d) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava.

II. K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
IČO 00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha - Vršovice.
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IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00

www.kr-moravskoslezsky.cz

