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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 182159/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/44095/2008/Jak


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Zuzana Jakubíková Plchová

Telefon:
595 622 993

Fax:
595 622 596 
E-mail:
zuzana.jakubikovaplchova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2008-11-07
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí v BONATRANS GROUP a.s.“
dle 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

Identifikační údaje
Název: 				Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí 
v BONATRANS GROUP a.s.
Kapacita (rozsah) záměru: 	Výrobní kapacita
					- původní		180 000 ks/rok
					- plánovaná 		220 000 ks/rok

Charakter záměru: 	Modernizace stávajícího provozu. Nové moderní zařízení nahradí stávající zastaralé technologie. Nový uzel tepelného zpracování celistvých kol, obručí 
a kotoučů umožní zvýšení ročního objemu výroby při třísměnném nepřetržitém provozu, v celé rozměrové skladbě úplného sortimentu výrobků. 
Umístění: 			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Bohumín
Kat. území:  		Nový Bohumín

Oznamovatel: 	BONATRANS GROUP a.s., Revoluční 1234, 735 94  Bohumín
IČ: 				27438678

Souhrnné vypořádání připomínek
Město Bohumín, ve svém vyjádření uvádí následující.
Připomínka
Vypořádání
Požaduje, aby všechny deklarovaného hodnoty imisí do ovzduší i imise hlukové byly ověřeny v rámci povolování zkušebního a následně trvalého provozu modernizovaného zařízení. 
V rámci následných správních řízení oznamovatel předloží výsledky aktualizované rozptylové 
a hlukové studie, včetně případných návrhů kompenzačních opatření. 
Doprava veškerého materiálu musí být v poměru 90:10 ve prospěch železnice, tak jak je v dokumentaci zjišťovacího řízení předpokládáno.
Doprava vyvolána navýšením výroby bude dělena v poměru 90:10 ve prospěch železniční dopravy. 

	Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ve svém vyjádření uvádí následující:

Připomínka
Vypořádání
Souhlasí se zajištěním provedení autorizovaného měření hlučnosti v dotčených okolních lokalitách ještě před zahájením výstavby a opakovat 
je znovu po zahájení zkušebního provozu. 
KHS požaduje při zjištění prokazatelného překročení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., aby oznamovatel zajistil provedení protihlukových opatření. Návrh protihlukových opatření bude v rozpracovanosti konzultován s KHS MSK se sídlem v Ostravě. 
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zajistí provedení autorizovaného měření hlučnosti v dotčených okolních lokalitách před zahájením výstavby a po zahájení zkušebního provozu. Při zjištění prokazatelného překročení hygienických limitů hluku, dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., oznamovatel zajistí provedení protihlukových opatření a jejich návrh zkonzultuje s KHS MSK se sídlem v Ostravě.

	Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava, má k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky:
Připomínka
Vypořádání
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:

Nesouhlasí s tvrzením, že vliv současného provozu na imisní situaci okolí je minimální. Ze závěru rozptylové studie nevyplývá jednoznačně, že po modernizaci stávajícího provozu dojde ke snížení emisí v souladu s Programem snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje. Upozorňuje, že oznamovatel má povinnost omezovat, předcházet a snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek a volit použití nejlepších dostupných technik (BAT). Dále v oznámení není jednoznačně prokázáno použití BAT. ČIŽP upozorňuje, že samotný průběh modernizace (doprava a stavební činnost) a následně navýšení výroby bude negativně ovlivňovat stávající špatnou imisní situaci v oblasti. 
Realizace záměru bude v souladu s Programem snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje. Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje použití BAT. 
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:
V oznámení není uvedeno použití chemikálií v procesu kalení. ČIŽP dále požaduje dodržení uvedených parametrů pro vypouštění odpadních vod s přesným určením místa vypouštění 
a měření, rozsahu a četnosti sledování kvality vypouštěných odpadních vod smluvně potvrzeného majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV. 
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje chemikálie použité v procesu kalení a deklaruje dodržení parametrů pro vypouštění odpadních vod. 
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení dále zapracuje místo vypouštění 
a měření, rozsah a četnost sledování kvality vypouštěných odpadních vod smluvně potvrzené majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV.
Z hlediska zákona 185/2001 Sb., o odpadech:
Z oznámení není zřejmé původcovství odpadu 
a jeho následné předání popř. převzetí. ČIŽP požaduje jasnou formulaci kdo bude původcem 
a komu budou odpady předávány a za jakým účelem (primárně: využívání, sekundárně: jejich odstranění). V oznámení je nesoulad  s ust. § 25 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení jednoznačně určí původce odpadů a způsob nakládání s odpadem, a to v souladu se zákonem o odpadech. Evidence o přepravě nebezpečných odpadů bude vedena v souladu s ust. § 25 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
jako dotčený správní úřad, upozorňuje ve svém vyjádření na následující:
Připomínka
Vypořádání
Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci:
Krajský úřad k uvedenému záměru upozorňuje, že provozovatel zařízení je povinen dle § 16 odst. 1. písm. b) uvedeného zákona, ohlásit úřadu plánovanou změnu v provozu zařízení.
Jedná se o připomínku vyplývající z příslušného právního předpisu. 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nejsou připomínky za podmínky, 
že v dokumentaci pro následující správní řízení bude uveden seznam odpadů, které budou vznikat demolicemi a demontážními pracemi, během stavby a provozem, jejich množství a způsob nakládání s nimi. Investor stavby v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění 
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, 
o způsobu nakládání  s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k  využití.  Budou stanoveny zásady pro nakládání s odpady s obsahem azbestu. 
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje seznam odpadů vznikající demolicemi a demontážními pracemi, během stavby a provozem, jejich množství a způsob nakládání s nimi. Budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, o způsobu nakládání  s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití. Budou stanoveny zásady pro nakládání s odpady 
s obsahem azbestu.


Závěr
Záměr „Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí v BONATRANS GROUP a.s.“ naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. c), ve vztahu k bodu 4.1 (Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití.) a 4.3 (Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem.), kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a dle ust. § 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, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí v BONATRANS GROUP a.s.“, předložený oznamovatelem BONATRANS GROUP a.s., Revoluční 1234, 
735 94  Bohumín,
nebude dále posuzován
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.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení
	Realizace záměru bude v souladu s Programem snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje.
	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje, zajistí a projedná:

	autorizované měření hlučnosti v dotčených okolních lokalitách před zahájením výstavby 
a po zahájení zkušebního provozu. Při zjištění prokazatelného překročení hygienických limitů hluku, dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., oznamovatel zajistí provedení protihlukových opatření a jejich návrh zkonzultuje s KHS MSK se sídlem v Ostravě, 

aktualizaci rozptylové studie, včetně návrhu případných kompenzačních opatření,
použití nejlepších dostupných technik (BAT),
chemikálie použité v procesu kalení,
dodržení parametrů pro vypouštění odpadních vod,
místo vypouštění a měření, rozsah a četnost sledování kvality vypouštěných odpadních vod smluvně potvrzené majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV,
původce odpadů, seznam odpadů vznikající demolicemi a demontážními pracemi, během stavby a provozem, jejich množství a způsob nakládání s nimi.

	Budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, 
o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence. 

Budou stanoveny zásady pro nakládání s odpady s obsahem azbestu.
Evidence o přepravě nebezpečných odpadů bude vedena v souladu s ust. § 25 odst. 1 vyhlášky 
č. 383/2001 Sb.
Doprava vyvolána navýšením výroby bude dělena v poměru 90:10 ve prospěch železniční dopravy.

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, v souladu s § 10 (zejména odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.


Odůvodnění
Zjišťovací řízení bylo provedeno v souladu s ust. § 7 odst. 2 a odst. 3 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí a dle zásad uvedených v příloze č. 2 uvedeného zákona. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Krajský úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k záměru „Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí v BONATRANS GROUP a.s.“. V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a na životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že není nezbytné a účelné posuzovat daný záměr v celém procesu EIA dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení a na základě technických opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v oznámení. 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení 
dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon,  zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon 
o odpadech apod.





Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství


Přílohy
vyjádření Města Bohumín
zn. ŽPS/2008/1604/Kl ze dne 24.10.2008
	vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

č.j. HOK/KA-331/215.1.2/08 ze dne 20.10.2008
	vyjádření ČIŽP, oblastního inspektorátu Ostrava

 č.j. ČIŽP/49/IPP/0818909.002/08/VHK ze dne 31.10.2008
	vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

č. j. MSK 174475/2008 ze dne 24.10.2008


