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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
A. Pöttinger spol. s r.o., Vodňany, Hala 2

Kapacita (rozsah) záměru:
• Projektovaná kapacita tepelného zpracování- kalení
- díly odolné opotřebení
600 t/r
- ozubená kola (0,6-0,8 mm)
292 t/r
celkem
892 t/r
• Projektovaná kapacita tepelného zpracování - zušlechťování (kalení + popouštění a
žíhání)
- vlastní výroba + zakázky
1 473 t/r
- nákup
1 595 t/r
celkem
3 068 t/r
V roce 2009 až 2010 je předpokládáno tepelné zpracování výrobků o hmotnosti
celkem 3 961 tun za rok.
• Projektovaná kapacita povrchových úprav (předúpravy)
Objem jedné vany (lázně)
12 m3 (5000 x 12000 x 2000)
Použité vany (lázně); nejsou počítány oplachy
o 2x odmašťování, 1 x aktivace,
o 1x zinkofosfát – celkem
48 m3
• Projektovaná kapacita aplikace nátěrových hmot - nanášení vrstvy KTL
Povrchovou plastovou ochrannou vrstvou budou opatřeny výrobky o velikosti až
6x1,2x2 m a o hmotnosti až 1 500 kg.
Spotřeba organických rozpouštědel
větší než 5 t/r
(obsaženy v přípravcích – KTL pasta, KTL adhez.konc.a dalších používaných
přípravcích)
• Projektovaná kapacita aplikace nátěrových hmot - nanášení práškového laku
- předpokládání výrobní kapacita
600 m2/h
až 14 400 kg materiálu za hodinu
- plánovaná roční kapacita
4 752 000 m2
až 114 048 tun materiálu
- spotřeba prášku
225 t/rok

Umístění záměru:
kraj:
obec:
KÚ:

Jihočeský
Vodňany
Vodňany
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Obchodní firma oznamovatele:
APP-PROJEKT, s.r.o.
IČ oznamovatele:
46 67 83 01
Sídlo (bydliště) oznamovatele:
APP-PROJEKT, s.r.o.
Jírovcova 24a
370 01 České Budějovice
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou Ing. Františkem Hezinou, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti
č.j. 5148/41/OPV/93.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelný k možnosti
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. v platném
znění. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části
předkládaného posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení
velikosti a významnosti vlivu
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů; je však třeba upozornit,
že v celém posuzovaném oznámení absentuje vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na ovzduší
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
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Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje, protože
oznamovatel předložil záměr jednovariantně.
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy (pouze z formálního
hlediska není uvedena autorizace zpracovatele dokumentace).
Jako vložené přílohy ve svazku jsou uvedeny:
1. Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
pozn.: v tištěné verzi dokumentace bylo doloženo Stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody z hlediska možných významných vlivů záměru na území EVL a PO
2. Katastrální mapa, měřítko 1:2000
3. Hluková studie
4. Rozptylová studie
5. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví , RNDr. Irena Dvořáková, srpen 2007
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „A. Pöttinger spol. s r.o., Vodňany,
Hala 2“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku za dostačující k možnosti
posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen
„stanovisko“) pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
jméno, příjmení, a funkce zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.
B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru A. Pöttinger spol. s r.o.,
Vodňany, Hala 2.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle
přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje
bod:
Ø 4.4. – Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500
tis. m2/rok celkové plochy úprav
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého je
patrný i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany
zpracovatele posudku bez připomínek.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

V hale 2 budou umístěny technologie tepelného zpracování výrobků – kalení,
technologie povrchových úprav – předúpravy a technologie aplikace nátěrových hmot
– kataforézní nanášení povlaku a nanášení práškové barvy. V této hale budou
zpracovávány výrobky z haly 1 a v budoucnu i výrobky z jiných výrobních středisek
firmy. Hala 2 bude svou severní stranou navazovat na objekt 101 a v budoucnu bude
tvořit střední část monobloku budovaného závodu.
Druhá etapa bude zahrnovat kromě plánovaného rozšíření monobloku (hala 2),
realizaci objízdné pozemní komunikace kolem celého objektu a vytvoření oplocené
skladové plochy podél jižní strany budoucí haly 2.
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Z dokumentace jsou patrné pro hodnocenou halu následující kapacity:
• Projektovaná kapacita tepelného zpracování- kalení celkem: 893 t/r
• Projektovaná kapacita tepelného zpracování - zušlechťování (kalení + popouštění a
žíhání) – celkem: 3 068 t/r
• Projektovaná kapacita povrchových úprav (předúpravy)
Použité vany (lázně); nejsou počítány oplachy
– 2x odmašťování, 1 x aktivace,
1x zinkfosfát – celkem

48 m3

• Projektovaná kapacita aplikace nátěrových hmot - nanášení vrstvy KTL
Povrchovou plastovou ochrannou vrstvou budou opatřeny výrobky o velikosti až
6x1,2x2 m a o hmotnosti až 1 500 kg.
Spotřeba organických rozpouštědel
větší než 5 t/r
(obsaženy v přípravcích – KTL pasta, KTL adhez.konc.a dalších používaných
přípravcích)
• Projektovaná kapacita aplikace nátěrových hmot - nanášení práškového laku
- předpokládání výrobní kapacita
600 m2/h
až 14 400 kg materiálu za hodinu
- plánovaná roční kapacita
4 752 000 m2
až 114 048 tun materiálu
- spotřeba prášku
225 t/rok
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená kapacita je podnikatelským záměrem oznamovatele a z hlediska vlivů na
životní prostředí je akceptována a podrobena procesu EIA jak z hlediska lokalizace
záměru, tak z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí. Ve vztahu k projektované kapacitě týkající se tepelného
zpracování lze upozornit, že je jako celková projektovaná kapacita je uváděno
množství 3 068 tun, přičemž je současně uvedeno, že pro rok 2009 a 2010 je
předpokládáno tepelné zpracování výrobků o hmotnosti 3 961 tun za rok. Z hlediska
kapacitních údajů ve vztahu k procesu EIA je proto nezbytné v další projektové
přípravě upřesnit celkové konečné kapacity posuzovaného záměru. V tomto smyslu je
formulováno jedno z doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Jihočeském kraji, v obci Vodňany a v
katastrálním území Vodňany.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzovaného
oznámení není ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínek. Popisná část
je v přílohové části doplněna srozumitelnou situací, ze které je patrný plánovaný stav
záměru. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje, že se jedná o instalaci technologie do rozšířené části
(přístavby) v současnosti budovaného výrobního objektu nově vznikajícího závodu na
výrobu dílů zemědělské techniky, která byla do této doby určená ke skladování
hotových výrobků a částečně i hutního materiálu.
V lokalitě se nepředpokládají žádné další záměry podobného charakteru, které by
měly být uskutečněny v blízkosti areálu tohoto výrobního závodu.
Nebližším
záměrem k této lokalitě je záměr těžby písku v lokalitě Čavyně, která se nachází
několik km severně od naší posuzované lokality.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku konstatuje, že z hlediska synergických vlivů měla spíše tato
kapitola popsat začlenění výroby do celého komplexu průmyslové zóny, která se
podílí na synergických účincích projevujících se v hlukovém a imisním působení.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí

Z dokumentace vyplývá, že předmětem plánovaného záměru je umístění technologie
do haly 2, která byla původně v rámci druhé etapy výstavby závodu vedena jako
skladová hala pro dočasné ukládání výrobků k další kompletaci prováděnou v
mateřském závodě. Měla fungovat jako přechodný a nárazový sklad kovových
výrobků, který umožní vyrábět větší série výrobků bez konstrukčních a
technologických změn s vyšší produktivitou, kdy dochází k dočasnému přebytku
výrobků.
Výstavba nového závodu je koncipována tak, aby v cílovém stavu umožnila celý
výrobní proces od vstupu a opracování surového materiálu přes jeho povrchovou
úpravu až po finální montáž určitých vybraných výrobků a jejich expedici přímo
zákazníkovi. To ve svém důsledku do značné míry ovlivňuje velikost továrny v cílovém
stavu a samozřejmě i koncepci její výstavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje požadované údaje a nevyžaduje další komentář. Vypovídací
schopnost dokumentace ve vztahu k vlivům na jednotlivé složky životního prostředí je
předmětem další části předkládaného posudku.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Druhá etapa výstavby řeší halu povrchových úprav - halu 2 (SO 201). Objekt je
řešen tak, aby plynule navazoval na stávající objekt výrobní haly 101, se kterou je
provozně propojen. Hala 2 je prodloužením stávající trojlodní výrobní haly 101 loděmi
o rozponu 33+33+12m v délkách 3x24 m.
V celé ploše bude hala využita pro technologii kalení a lakování, do úzké lodě šířky
12m je pod strop vestavěna strojovna vzduchotechniky prodloužená z výrobní haly.
Hala je navržena jako velkoprostorová, v celé výšce je oddělena protipožární stěnou
od stávající výrobní haly, se kterou bude propojena dveřmi pro pěší a rolovacími vraty.
Na východní straně haly jsou osazena pod vnějším přístřeškem další rolovací vrata,
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která ústí na vnitrozávodní zpevněnou komunikaci. Vnitrozávodní komunikace bude
objízdná kolem monobloku výrobní a skladové haly.
Popis technologie provozu a technologických zařízení
Tepelné zpracování- kalírna - postup

Ve výrobní hale se předpokládá tepelné zpracování výrobků jen z uhlíkaté oceli.
Zdrojem energie pro kalírnu bude výhradně zemní plyn. Jeho předpokládaná spotřeba
je cca 926 640 Nm3/rok. V rámci této technologie jsou popsány v dokumentaci
následující operace:
Ø Kalení
Ø Popouštění
Ø Zušlechťování oceli
Ø Žíhání
Ø Použitý postup prací při tepelném zpracování
Tepelné zpracování- kalírna – výrobní zařízení

Základními zařízeními jsou pece vyzdívané keramickými materiály (dinas, šamot), kde
jsou výrobky ohřívány pomocí hořáků na ZP. U šachtových a komorových pecí je
výrobní proces hlídán časoměrným zařízením, u průběžných pecí je výrobní proces
hlídán rychlostí pojezdu a délkou pece. Všechny operace jsou hlídány programem.
Kromě lázní a pecí je další součástí kalírny:
Ø kalící lisy, které zabezpečují zachování rovinnosti plochých dílů při kalení
Ø mostový jeřáb, který slouží pro manipulaci s výrobky
Ø šachtový chladič (prostá šachtová pec s keramickou vyzdívkou, bez vytápění),
který slouží k pomalému chlazení výrobků po žíhání – zchlazení výrobků
z 1000oC na 200oC
Výrobní postup práškového lakování – příprava povrchu a vlastní nanášení - postup

Povrchová úprava výrobků je prováděna jako předúprava před vlastní aplikací
nátěrových hmot. Jedná se o přípravu povrchu před touto aplikací. První úpravou
k dosažení čistého kovového povrchu je tryskání. Následují chemické a
elektrochemické úpravy povrchu výrobků. Výrobky se (většinou tryskané) zavěsí a
v těchto závěsek absolvují všechny operace přípravy povrchu ve vodných roztocích
v pracovních vanách. Vany jsou seřazeny do linky, závěsy jsou mezi vanami
přemísťovány pomocí dopravníku.
Prvním stupněm je odmaštění výrobků. Po odmaštění projdou výrobky oplachem a to
ve dvou stupních. Oplach bude prováděn vodou běžné kvality.
Druhý stupeň tvoří aktivace, která probíhá v kyselém roztoku. Odstraní se tak všechny
zbytky odmašťovací lázně, odbourají se oxidy a odkryje se chemicky čistý povrch
kovu.
Třetí stupeň po aktivaci je pasivace – zinkfosfát. Po aktivaci je povrch kovu výrobků
pasivován, upraven pro získání odolnosti proti korozi. Pasivace probíhá v kyselém
roztoku kombinované sloučeniny zinku a fosfátů při zvýšené teplotě lázně. Poté
následují dva oplachy běžnou vodou a jeden vodou demineralizovanou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je dle zpracovatele
posudku uveden v dokumentaci postačujícím způsobem pro potřeby posouzení
velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Je patrné, že
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v rámci předkládaného záměru je posuzována technologie umísťovaná do haly, jejíž
stavba prošla samostatným procesem posuzovaná vlivů na životní prostředí se
závěrem zjišťovacího řízení, že záměr výstavby a provozu haly (v tomto procesu
uvažované jako skladové haly) nebude dále posuzován podle zákona (závěr
zjišťovacího řízení č.j.: KUJCK 6335/2007 OZZL/6-Du ze dne 10.7.2007).

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
ü termín zahájení:
2008
ü termín dokončení: 2008
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné informace. Zpracovatelský tým posudku
považuje za nezbytné upozornit, že po případném vydání stanoviska by již neměla
v projektová podoba znamenat podstatnější změny. Jinak bez připomínek.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčené územně samosprávní celky Jihočeský kraj a
obec Vodňany.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku podstatnějších
připomínek.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Zpracovatel dokumentace konstatuje, že mezi další potřebná rozhodnutí patří územní
rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a integrované povolení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není podstatnějších připomínek.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Dokumentace konstatuje, že vlastní posuzovaný záměr bude realizován instalací
technologie v hale 2, ta bude postavena na pozemku parcelní číslo 570/2, plocha
zastavěná vlastní halou 2 je 5 800 m2 . Před vlastní stavbou haly 2 bude provedena
skrývka ornice a tato ornice bude deponována na vyhrazeném místě a znovu použita
v areálu závodu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K této části dokumentace není připomínek. Stavba haly č.2 prošla samostatným
procesem EIA, kde byla tato problematika podrobněji komentována, stávající proces
posuzování vlivů na životní prostředí se týká technologie umísťované do této haly.
Z tohoto kontextu je taktéž patrné, že záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné
území přírody, vymezené ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo114/1992
Sb. v platném znění ani ochranná pásma lesních porostů dle §14 zákona číslo
289/1995 Sb. v platném znění nejsou posuzovaným záměrem dotčena.
Záměr se nenachází v územní kolizi s obecně chráněnými přírodními prvky (např.
skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“ - § 3 písmeno
b) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění). V řešeném území se nenachází žádný
aktuálně platnou ÚPD vymezený skladebný prvek ÚSES (biocentrum, biokoridor).
B.II.2 Voda

Dle dokumentace je závod firmy A.Pöttinger ve Vodňanech je zásobován pitnou
vodou z veřejného zdroje – z městské vodovodní sítě.
Voda pro potřeby stavby nebude velká, protože se jedná především o instalaci nové
technologie. Pokud však bude voda potřeba, bude odebírána voda z veřejného
vodovodu.
Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a době stavebních
prací. Využíváno bude stávající sociální zařízení. Lze předpokládat, že realizace
záměru potrvá cca 6 měsíců a počet pracovníků stavby se může pohybovat kolem 20
osob. Podle vyhl.č. 428/2001 Sb., činí spotřeba na jednoho pracovníka zhruba 120
l/den. Teoreticky lze tedy uvažovat o spotřebě 2,4 m3/den, celková spotřeba během
stavby se tedy bude pohybovat kolem 400 m3.
Provoz – voda pro sociální účely
Z hlediska etapy provozu dokumentace konstatuje, že provozy ve výrobní hale 2
budou vyžadovat nárůst počtu zaměstnanců v závodě o 40 osob (30 ve výrobě, 10
v administrativě). V současné době – 1. etapa - je v závodě zaměstnáno 132
pracovníků. Po uvedení haly 2 do provozu to tedy bude 172 pracovníků, z tohoto
počtu bude 127 osob ve výrobě a 45 v administrativě. Pracuje se na 3 směny 255 dnů
v roce. Pro konečnou bilanci spotřeby vody pro celý závod tedy pro 172 pracovníků
odhadovaná spotřeba vody činí cca 4 500 m3/rok při Qmax = 2,5 l/s, přičemž
posuzovaná hala č.2 z tohoto obejmu ve vztahu k počtu zaměstnanců představuje
1 070 m3/rok. Dokumentace konstatuje, že oproti stávajícímu stavu je jedná o
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navýšení spotřeby vody pro sociální účely vyvolané realizací záměru zhruba o 24 %
stávající spotřeby.
Provoz – nároky na technologickou vodu
Nároky na technologickou vodu souvisí :
ü s doplňováním vody pro kalící lázně, ze kterých se voda jednak odpařuje a jednak
vynáší na výrobcích
ü s technologií předúprav, kdy voda musí být doplňována jednak do van, odkud se
částečně odpařuje a jednak musí být měněny oplachy tak, aby byla zajištěna
dostatečná čistota těchto oplachů; oplachy se mění způsobem, který zajišťuje co
největší úsporu vody a co největší úsporu surovin, které se z reakčních van do
oplachů vynášejí na výrobcích; mění se tedy vždy pouze poslední nejčistší
oplach, první se vrací do reakční vany (obsahuje nejvíce znovu využitelných
surovin), tak se nepostupuje pouze v případě, kdy je nebezpečí kontaminace
nebo vnesení nežádoucích příměsí do reakčních van
ü s výrobou demivody používané pro čisté oplachy v předúpravách
Pro technologii se předpokládá spotřeba pitné vody 50 m3/den při Qmax = 0,90 l/s;
Z tohoto množství bude cca 27 m3/den upravováno na demineralizovanou vodu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Spotřeba vody pro fázi výstavby bude upřesněna v prováděcích projektech stavby.
Spotřeba pitné vody ve fázi výstavby bude závislá na způsobu řešení zařízení
staveniště z hlediska zabezpečení sociálního zázemí, případně na možnosti využití
stávajícího sociální zázemí.
Skutečné hodnoty nových odběrů vody pro technologii
zkušebního provozu záměru.

budou upřesněny v rámci

Z hlediska zpracovatele posudku bez podstatnějších připomínek.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace konstatuje, že při výstavbě se předpokládá potřeba obvyklých
stavebních materiálů (podle zkušenosti z jiných podobných staveb) jako jsou beton,
cihly, ocel, izolační materiály, elektroinstalační materiály apod. Nezávadnost těchto
použitých materiálů z hlediska vlivu na životní prostředí musí doložit dodavatel
stavby.
Z dokumentace vyplývá, že stavba má provozně výrobní charakter, a tudíž s ní jsou
spojeny nároky na suroviny. Tyto nároky jsou přehledně dokladovány především
v tabulkových podobách pro kalírnu a pro lakovnu a související provozy. Dále jsou
uvedeny hlavní suroviny, které se používají v CHÚV v hale 2.
Nárůst spotřeby ZP budou souviset s technologií pro spalování v hořácích lakovny,
kalírny a pro výrobu plynu s přebytkem uhlíku k nauhličení ocelových povrchů.
Celková spotřeba zemního plynu související s předkládaným záměrem činí 2 510 640
m3/rok.
Dokumentace uvádí celkovou roční předpokládanou spotřebu elektrické energie pro 3
- směnný provoz: 12 670 MWh
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Stanovisko zpracovatele posudku
K uvedeným bilancím není ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Spotřeba surovin a energií pro fázi výstavby bude upřesněna v dalších fázích
projektové přípravy, po výběru hlavního dodavatele stavby a jeho subdodavatelů.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

V rámci první etapy výstavby bylo provedeno napojení vnitrozávodní komunikace na
státní silnici č.II/141 Vodňany – Číčenice v severozápadním rohu pozemku
společnosti A.Pöttinger.
Dokumentace konstatuje, že výrobky, polotovary i materiál budou do závodu a ze
závodu transportovány kamionovou dopravou. Nákladní vozidla budou podle potřeby
najíždět do výrobní haly na její dopravní cestu, kde bude probíhat vykládání i
nakládání. Hodnota přepravní kapacity je 15 t/hodinu. Tato hodnota bude dělena na
vnitřní dopravu (mezisklady, montáže) a dopravu mimo závod. Objem vnější dopravy
lze předpokládat 300 t/den a to představuje 15 až 20 nákladních vozidel o nosnosti 15
až 20 tun.
Lze předpokládat také navýšení osobní dopravy vzhledem k navýšení počtu
zaměstnanců o 40 osob oproti současnému stavu na 172. Dokumentace předpokládá,
že každý zaměstnanec přijede samostatně svým vozem, potom bude navýšení
dopravy o 40 OA na konečný z hlediska zatížení lokality nejméně příznivý stav 172
OA denně.
NA i OA doprava bude využívat jediný možný příjezd po komunikaci II/141. Lze
předpokládat, že NA doprava bude v podstatě 100 % směrovat na stání silnici I.třídy
(E49). U OA dopravy může být rozdělení jiné a to především podle toho odkud budou
zaměstnanci závodu dojíždět. Pro účely vytvoření modelu je uvažováno 60 % OA
dopravy ve směru města Vodňany a 40 % ve směru komunikace E49.
Stanovené dopravní zátěže jsou použity při zpracování hlukové a rozptylové studie.
Navýšení NA a OA v důsledku realizace záměru se pohybuje do 1% množství
současné dopravy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K prezentovaným nárokům na vyvolanou dopravu není z hlediska zpracovatele
posudku významnějších připomínek. Protože nikde v dokumentaci ani v rozptylové
studii nejsou uvedeny bilance emisí z liniových a plošných zdrojů emisí, nelze v rámci
posudku usoudit, zda-li v příslušné kapitole bilancované vyvolané nároky na dopravy
byly v bilancích zohledněny jako pohyby (tedy x 2). Současně není ani jasně patrné,
z jaké hmotnostní bilance je vyhodnocen denní vnější objem přepravy 300 t. V tomto
smyslu je formulováno jedno z doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu
s tím, že pokud jsou v dokumentaci uvedené bilance správné, lze označit navýšení
dopravy související s posuzovaným záměrem za nevýznamné.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Etapa výstavby
Dokumentace konstatuje, že bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby
nebudou vznikat. Dále je uvedeno, že liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude
provoz nákladních aut při stavebních pracích. Etapa výstavby by se neměla z hlediska
liniových zdrojů znečištění ovzduší projevit nějak výrazně na emisní a imisní zátěži a
frekvence dopravy by neměla nárazově převyšovat maximální frekvencí dopravy
etapu provozu. Za plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který bude zdrojem sekundární prašnosti. Při stavebních pracích budou
provedena opatření, která budou zabraňovat prašnosti okolí např. skrápění vodou
apod. Instalace technologií bude probíhat uvnitř haly, zde se emise do ovzduší
nepředpokládají.
Etapa provozu
Bilance emisí z technologií v rámci předkládaného záměru jsou v dokumentaci
prezentovány v následujících tabulkách:
Ohřev pecí a lázní - Předpokládaná spotřeba zemního plynu pro kalírnu pro ohřev
pecí a lázní je cca 926 640 Nm3/rok.
Tabulka č. 7 - Kalírna - Emise ze spalování ZP (vypočtené pomocí EF spalovacích
procesů – 352/2002 Sb.)
Zneč. látka

Emisní faktor
6 3
kg/10 m
20
9,6
1920
320
64

tuhé znečišťující látky
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
org. látky

1)

Hmotnostní tok
g/h
2,34
1,12
224,64
37,44
7,49

g/s
0,00065
0,00031
0,06240
0,01040
0,00208

kg/rok
18,53
8,90
1 779,15
296,52
59,30

1)

byly zvoleny emisní faktory pro střední zdroje zneč. ovzduší, přestože výkony hořáků pecí se pohybují od 80 kW
až po 240 kW, dle svého jmenovitého výkonu jsou malými a středními zdroji zneč. ovzduší, byl zvolen méně
příznivý emisní faktor

Emise z tepelného zpracování – kalírny – emise z procesů - kromě emisí ze spalování
ZP jsou z kalírny odváděny odplyny od jednotlivých pecí pomocí digestoří umístěných
nad těmito zařízeními a jsou odváděny centrálním odsáváním do společného výduchu
nad střechu objektu. Při kalení výrobků jejich ponořením do lázní uniká do ovzduší
především vodní pára se stopami přísad. Teoreticky lze uvažovat podle charakteru
výroby a použitých surovin o emisích TZL a případně VOC.
Tabulka č. 8 - Kalírna - centrální odsávání od pecí a lázní (výduch 001)
Zneč. látka
tuhé znečišťující látky (TZL)

Emisní faktor
3
mg/m

3)

1)

200

organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)

2)

50

g/s
3,9
(0,19)
0,97

Hmotnostní tok
g/h

kg/rok

14 000 (700)

110 800 (5 544)

3 500

27 720

1)

obecný emisní faktor dle vyhlášky č.356/2002 Sb., v platném znění; předpokládáme, že vzhledem k charakteru
výroby a způsobu odsávání (digestoře + zařazený filtr na odlučování TZL na výstupu), bude hmotnostní tok menší
než 2,5 kg/h, emisní limit by pak byl 200 mg/m 3
2)
obecný emisní faktory dle vyhlášky č.356/2002 Sb., v platném znění
3)
pro záchyt TZL bude použit filtr třídy EU5 tzn. podle ON 12 5005 je to filtr o celkové odlučivosti 95 %, teoreticky
tedy bude emitováno pouze 10 mg/m 3, tato hodnota je použita pro výpočet rozptylu a je uvedena v tabulce č.8
v závorce

Výpočty provedené ve výše uvedené tabulce jsou výpočty teoretické, které řádově
překračují skutečné emise z posuzované technologie. V podstatě je odsávání důležité
především v důsledku nutnosti odvést poměrně velké množství vyvíjeného tepla a
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emise z kalírny bude tvořit především vodní pára se stopami organických látek a
případně TZL a to v minimální míře.
Z tohoto důvodu jsou i vstupy do rozptylové studie, která byla vypočítána pro
posouzení imisní zátěže vyvolané realizací kalírny, u těchto látek sníženy. U
organických látek je hodnota snížena o jeden řád (už jen vzhledem ke spotřebě
surovin organické látky obsahujících) a u TZL byla použita hodnota emisí
vypočítaných se zohledněním filtru. Podle názoru zpracovatele je tato korekce nutná
k tomu, aby bylo možné reálně zhodnotit vliv záměru a nepohybovat se pouze
v nereálných teoretických výpočtech na zcela nereálných hodnotách.
Práškového lakování – příprava povrchu a vlastní nanášení – výrobní zařízení
Ohřev - Předpokládaná spotřeba zemního plynu pro lakovnu je cca 1 584 000
Nm3/rok.
Tabulka č. 9 - lakovna - Emise ze spalování ZP (vypočtené pomocí EF spalovacích
procesů – 352/2002 Sb.)
Zneč. látka
tuhé znečišťující látky
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
org. látky
1)

1)

Emisní faktor
6 3
kg/10 m
20
9,6
1920
320
64

Hmotnostní tok
g/h

g/s
0,001
0,0005
0,107
0,018
0,0036

kg/rok

4,000
1,920
384,000
64,000
12,801

31,68
15,21
3 041,28
506,88
101,38

byly zvoleny emisní faktory pro střední zdroj zneč.ovzduší

Tryskání - odpadní zneč.vzdušina bude vedena přes filtr a znovu vracena
pracovního prostoru. Emise do venkovního ovzduší tedy budou nulové.

do

Povrchová úprava kovů – odmašťování, zinkfosfát - Jedná se o odmaštění, oplachy,
aktivaci a zinkfosfátování. Odsávány jsou však pouze vany, které pracují při vyšších
teplotách než teplota okolního prostředí. Odplyny z těchto úprav jsou odváděny do
ovzduší dvěma samostatnými výduchy. První je výduch z procesu odmaštění (výduch
013), druhý je výduch z procesu zinkfosfátování (výduch 014). Jedná se o operace
probíhající při zvýšené teplotě lázní. Oplachy a aktivace probíhají za běžné teploty a
případné odplyny odsávané nejsou.
Tabulka č. 10 – Povrchová úprava kovů – emise
Výduch
013
014

Zneč. látka
tuhé znečišťující látky
organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
tuhé znečišťující látky
silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+ kromě HCl

Emisní faktor
3
mg/m
1)
50
2)
50
1)
50
3)
10

Hmotnostní tok
g/s
g/h
kg/rok
0,139
500
3 960
0,139
500
3 960
0,069
250
1 980
0,014
50
3 960

1)

specifický emisní faktor stanovený podle bodu 2.6 příl.č.1 NV č.615/2006 Sb., v platném znění
obecný emisní limit stanovený podle vyhlášky č.356/2002 Sb., v platném znění
3)
obecný emisní limit stanovený podle vyhlášky č.356/2002 Sb., v platném znění; platí pro hm.tok emisí těchto
zneč. látek vyšším než 100 g/h

2)

Výpočty provedené ve výše uvedené tabulce č.10 jsou teoretické, překračují reálné
emise z posuzované technologie. Z procesu odmašťování mohou teoreticky odcházet
organické látky, protože jsou obsaženy v odmašťovacím roztoku. Vzhledem ke
koncentraci tohoto roztoku, charakteru operace a intenzitě odsávání se však
koncentrace bude pohybovat na mnohem nižších hodnotách než je stanovený obecný
limit pro tyto látky. Koncentrace TZL bude rovněž minimální, protože se jedná o mokrý
proces a únik TZL se při této operaci nepředpokládá. Z procesu zinkfosfátování
mohou teoreticky odcházet silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+. Emisní limit
je zde navržen spíše pro ověření skutečných emisí těchto látek na výstupu. Vzhledem
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ke koncentraci tohoto roztoku, charakteru operace a intenzitě odsávání se však
koncentrace bude pohybovat na mnohem nižších hodnotách než je stanovený obecný
limit pro tyto látky a než je stanovený hmotnostní tok. Koncentrace TZL bude rovněž
minimální jako u odmašťování. Výpary budou v podstatě vodní partou se stopami
reakčních roztoků.
Pozn. Jako vstupy do rozptylové studie byly použity emise vypočítané z emisních limitů bez
jakéhokoliv snížení.

Aplikace nátěrových hmot – KTL - Do těchto operací patří vana kataforézního
vylučování povlaku (KTL), oplachy po této operaci, KTL sušárna a vypalování,
dopalovací jednotka (TNV) a chladící zóna 1. Odplyny z těchto úprav jsou odváděny
do ovzduší dvěma samostatnými výduchy. První je výduch z procesu dopalování
(výduch 015), kam jsou odvedeny odplyny z vany KTL nanášení a odplyny ze sušárny
a vypalování KTL, druhý je výduch z procesu chlazení (výduch 016). Oplachy
probíhají za běžné teploty a případné odplyny z těchto oplachů odsávané nejsou.
Výpary z procesů KTL mohou obsahovat některé škodlivé složky, proto je odsávaný
vzduch veden do sušícího tunelu KTL a odtud je výduch větracího vzduchu odváděn
do dopalovací termické jednotky pro dodatečné termické dopálení případných
škodlivin.
Tabulka č. 11 - KTL - emise
3)

Výduch
015

016

Zneč. látka
tuhé znečišťující látky
organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
tuhé znečišťující látky
organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)

Emisní faktor
3
mg/m
1)
3
1)
50
2)
500
2)
800
1)
3
1)
50

Hmotnostní tok
g/s
g/h
kg/rok
0,006
20,2
160,0
0,094 336,85
2 667,9
0,936 3 368,5
26 678,5
1,497 5 389,6
42 685,6
0,017
60
475,2
0,278
1 000
7 920

1)

specifický emisní faktor stanovený podle bodu 4.2 příl.č.2 vyhlášky č.355/2002 Sb., v platném znění
obecný emisní limit stanovený podle vyhlášky č.356/2002 Sb., v platném znění, pro NOx platí pro hm.tok vyšší
než 10 kg/h; pro CO pro hm.tok vyšší než 5 kg/h

2)

V tabulce č.11 jsou uvedeny teoretické emise, které byly vypočítány. V praxi se na
výstupu z podobných zařízení pohybují koncentrace u zneč. látek v hodnotách pro
TOC 20 mg/m3 a pro CO 100 mg/m3. Koncentrace NOx a TZL bude v reálném
provozu také mnohem nižší než teoretická hodnota vycházející z emisních limitů.
Lakovna – prášková lakovna- Je prováděna operace nanášení práškového laku (tři
kabiny pro nanášení prášku), sušení (dvě sušárny, jedna pro běžné díly, druhá pro
díly větších rozměrů) a vypalování a chlazení výrobků (chladící zóna 2 ).Odplyny
z kabin pro nanášení prášku jsou odváděny přes filtry třídy EU 5, vzdušina je dále
odváděna do venkovního prostředí a nebo v zimě vracena do haly. Jedná se o tři
výduchy, každá kabina má vlastní výduch (017,018,019). Dále jsou tu dvě sušárny
prášku (výduchy 021 a 023) a jejich ohřev (020 a 022). Další výduch je z chladící zóny
2 (výduch 024)
Tabulka č. 12 – prášková lakovna - emise
Výduch
017
018
019
021

Zneč. látka
tuhé znečišťující látky
organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
tuhé znečišťující látky
organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
tuhé znečišťující látky
organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
tuhé znečišťující látky
organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
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Emisní faktor
3
mg/m
1)
3
1)
50
1)
3
1)
50
1)
3
1)
50
1)
3
1)
50

Hmotnostní tok
g/s
g/h
0,167
60
0,278
1 000
0,167
60
0,278
1 000
0,167
60
0,278
1 000
0,00125
4,5
0,021
75

kg/rok
475,2
7 920
475,2
7 920
475,2
7 920
35,64
594,0
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Výduch
023
024

Zneč. látka
tuhé znečišťující látky
organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
tuhé znečišťující látky
organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)

Emisní faktor
3
mg/m
1)
3
1)
50
1)
3
1)
50

Hmotnostní tok
g/s
g/h
0,00042
1,5
0,00694
25
0,167
60
0,278
1 000

kg/rok
11,88
198,0
475,2
7 920

1)

specifický emisní faktor stanovený podle bodu 4.2 příl.č.2 vyhlášky č.355/2002 Sb., v platném znění
emise z výduchů 020 a 022 (odvod spalin od hořáků vyhřívajících sušárny) jsou započítány jako součást emisí
ze spalování ZP jako celku (tabulka č.14)

2)

Lakovna – termické odlakování - Odplyny z termického dopalování jsou odváděny do
dopalovací jednotky a odváděny jedním samostatným výduchem. Výduch z procesu
dopalování je označován jako výduch 025.
Tabulka č. 13 - Termické odlakování - emise
Výduch

Zneč. látka

Emisní faktor
3

mg/m
025

1)

tuhé znečišťující látky (TZL)
organické látky (OC) vyjádřené
jako celkový organický uhlík (TOC)
oxidy dusíku

200

3)

oxid uhelnatý

8004)

50

2)

500

Hmotnostní tok
g/s

g/h

kg/rok

0,028

100,8

798,3

0,007

25,2

199,84

0,070

252,0

1 995,8

0,112

403,2

3 193,3

1)

obecný emisní limit stanovený podle vyhlášky č.356/2002 Sb., v platném znění, pro TZL platí tento EL pro hm.tok větší
než 2,5 kg/h
2)
obecný emisní limit stanovený podle vyhlášky č.356/2002 Sb., v platném znění
3)
obecný emisní limit stanovený podle vyhlášky č.356/2002Sb, v platném znění, pro NOx platí pro hm.tok vyšší
než 10 kg/h
4)
obecný emisní limit stanovený podle vyhlášky č.356/2002Sb, v platném znění, pro CO platí pro hm.tok vyšší
než 5 kg/h

V tabulce č.13 jsou uvedeny teoretické emise, které byly vypočítány. V praxi se na
výstupu z podobných zařízení pohybují koncentrace u zneč. látek v hodnotách pro
TOC 20 mg/m3 a pro CO 100 mg/m3.
Liniové a plošné zdroje
Nové zařízení vyžaduje zvýšení dopravy o 40 pohybů TNA denně a o 80 pohybů OA
denně.
Stanovisko zpracovatele posudku
Hodnocení pro etapu výstavby lze považovat za akceptovatelné. Odpovídající
podmínky jsou ve vztahu k omezováním emisí v etapě výstavby formulovány
v příslušné části předkládaného posudku.
Bilance emisí z liniových a plošných zdrojů nejsou v dokumentaci ani v rozptylové
studii uvedeny. Bilance emisí související s liniovými a plošnými zdroji nelze považovat
ve vztahu k okolí komunikace za významné i v porovnání se stávající existující
dopravou.
Ve vztahu k uváděným bilancím z technologických zdrojů znečišťování ovzduší
zpracovatelský tým posudku konstatuje následující skutečnosti:
ü k tabulkám č.7, č.9 a č.13 není podstatnějších připomínek
ü k tabulce č.8 – Emise z tepelného zpracování – kalírny – emise z procesů: emise
vypočítané z emisních limitů lze pokládat v souhlase s textem za maximální,
odhadnuté snížení emisí TZL na 10 mg je reálné. Odhadnuté snížení emisí TOC o
řád ( z 50 mg/m3 na 5 mg/m3) jako vstup do RS lze sice označit za logické, avšak
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absentuje jakýkoliv podklad, ze kterého by bylo možno vysledovat, z čeho tato
úvaha vychází a o jaké skutečnosti se opírá. Kromě toho je nutné upozornit na fakt,
že v tabulce č.5 v rozptylové studii (str. 8) toto snížení není patrné. V této souvislosti
je v příslušné kapitole předkládaného posudku formulováno doporučení, které
požaduje vysvětlit a specifikovat podklady, ze kterých vychází úvaha o snížení TOC
o řád proti emisnímu limitu.
ü k tabulce č.10 – Povrchová úprava kovů: emise vypočtené z emisních limitů lze
považovat za maximální. Přesto ale není nijak doloženo, že nemohou přestoupit
tento limit. Zůstává otázkou, proč nebyly doloženy nebo užity nějaké hodnoty
zjištěné na referenčních zařízeních, zejména pro emise TOC a H+ i s ohledem na
skutečnost, že kataforetických provozoven je v ČR více. V této souvislosti lze proto
považovat za vhodné doložit, že emise nemohou překročit emisní limity především
pro TOC a H+.
ü k tabulce č.11 – Aplikace nátěrových hmot – KTL: v uvedené tabulce ani
souvisejících komentářích nejsou udány žádné podrobnosti o důležitém zařízení –
dopalování odtahované vzdušiny, zejména o jeho konstrukci a účinnosti, jaké jsou
garantované výstupní koncentrace. Nelze určit, zda budou emisní limity opravdu
dodrženy. Jsou-li hodnoty koncentrací dosahované v praxi nižší než emisní limity,
jak je na této stránce uváděno, bylo by vhodné tuto skutečnost doložit. V této
souvislosti lze proto považovat za vhodné blíže specifikovat dopalovací zařízení,
zejména z hlediska účinnosti spalování a garancí výstupních hodnot koncentrací
znečišťujících látek.
ü k tabulce č.12 – Prášková lakovna: ve vztahu k práškové lakovně nejsou vůbec
popsány filtry, které mají být na výduších zařazeny, nejsou tedy známy jejich
technické parametry. Navíc zde vůbec není uvažováno o záchytu organiky, které
bude unikat 32,5 tuny/rok. V této souvislosti lze proto doporučit pro další
projektovou přípravu blíže specifikovat filtry použité pro záchyt TZL; současně lze
za vhodné požadovat a doložit, proč není uvažováno o záchytu organických látek
z práškové lakovny.
B.III.2 Odpadní vody

Ve vztahu k etapě výstavby dokumentace předpokládá produkci splaškových vod ze
sociálního zařízení pro pracovníky dodavatelských organizací při stavbě a další
montáži zařízení.
Dle dokumentace lze produkci odpadních vod v etapě provozu rozdělit na:
a) odpadní splaškové vody z hygienického zařízení pro zaměstnance
b) dešťové vody ze střech budov a ze zpevněných ploch
c) technologické odpadní vody
Dokumentace dále konstatuje, že město Vodňany má jednotnou kanalizační síť,
odpadní vody z větší části města jsou vedeny kmenovou stokou do kanalizační
čerpací stanice a přečerpávány do nové ČOV Vodňany. V budoucnu se podle
aktualizovaného územního plánu města má pro odkanalizování nových ploch pro
průmysl a podnikání (celá průmyslová zóna východně od města) vybudovat oddílná
kanalizace.
Dokumentace uvádí dále bilanci vznikajících splaškových vod a vod srážkových.
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Ve vztahu ke srážkovým vodám je uvedeno, že v první etapě byl vybudován systém
odvodu dešťových vod z komunikací a střech. Pro etapu výstavby haly 2 je tento
systém rozšířen. Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou tedy
zaústěny do stávající dešťové kanalizace, která tyto vody odvádí přes lapač ropných
látek do otevřené vodoteče Dřemlinské stoky. Tato stoka se dotýká hranice řešeného
území a po průchodu pod tělesem silničního obchvatu ústí do Dřemlinského rybníka.
Z dokumentace dále vyplývá, že technologické odpadní vody budou čištěny
v technologické CHÚV umístěné v hale 2 a poté budou vypouštěny do splaškové
kanalizace. Množství odpadních vod bude max. 5 l/s. Průměrný průtok do splaškové
kanalizace je uváděn jako 2,25 m3/h.
Dokumentace uvádí, že standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do
kanalizace se řídí Kanalizačním řádem Vodňany. Dokumentace dále konstatuje,
vypouštěné odpadní vody budou všechny ukazatele kanalizačního řadu plnit. Ve
vztahu k této skutečnosti jsou doloženy v tabulce č.14 posuzované dokumentace
hodnoty zjištěné rozborem odpadní vody na mateřském závodě Pöttinger s podobnou
kapacitou a technologií.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ve vztahu k etapě výstavby není podstatnějších připomínek s tím, že předmětem
posuzované dokumentace samotná stavba haly, ale plánovaná technologie do této
haly.
Z hlediska splaškových odpadních vod v etapě provozu není ze strany zpracovatelů
posudku připomínek.
Z hlediska srážkových vod zastávají zpracovatelé posudku názor, že pokud byla
samotná hala projednána samostatným procesem EIA, byly v tomto procesu vznikající
srážkové vody ze zpevněných a zastavěných ploch hodnoceny v rámci této haly
v jiném procesu EIA, na který již byl vydán závěr zjišťovacího řízení (čj.: KUJCK 6335
/2007 OZZL/6-Du).
Z hlediska technologických vod lze údaje uváděné v posuzovaném materiálu označit
za významně obecné, bez podání dostatečného
průkazu o účinnosti čištění
technologických vod na CHÚV. Jediným informativním podkladem jsou údaje kvalitě
vypouštěných odpadních vod z obdobného zařízení na mateřském závodě, aniž jsou
bilancovány jednotlivé technologické proudy natékající na CHÚV, proces úpravy této
vody a garance na plnění limitů daných kanalizačním řadem splaškové kanalizace.
V této souvislosti jsou formulována odpovídající doporučení pro další přípravu záměru
v příslušných částech předkládaného posudku.
B.III.3 Odpady

V dokumentaci je uvedena specifikace vznikajících odpadů pro etapu výstavby i pro
etapu provozu:
Odpady z výstavby

Za zneškodňování odpadů během výstavby odpovídá stavební dodavatel, který je
povinen nakládat s odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech.
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Odpady z provozu

V příslušné tabulce dokumentace je uveden přehled technologických odpadů
z předpokládaného provozu, včetně návrhu jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP č.
381/2001 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice odpadů není ze strany zpracovatelů posudku
podstatnějších
připomínek. Doporučení pro další projektovou přípravu ve vztahu k očekávané
produkci odpadů jsou formulována v podmínkách pro další projektovou přípravu
záměru.
B.III.4 Hluk, vibrace, zápach
Hluk

Dokumentace konstatuje, že v rámci povolení stavby bude vypracován časový
harmonogram výstavby. Negativní vliv hluku bude tedy pouze dočasný - hluk ze
staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena a bude
realizována pouze ve dne. Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co
nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí.
Z dokumentace je patrné, že významným zdrojem hluku v posuzované lokalitě je
doprava na přilehlých komunikacích, která tvoří stávající hlukovou zátěž, především
doprava na E49. Hluková zátěž lokality je především díky intenzitě dopravy poměrně
vysoká.
Realizací záměru dojde v lokalitě k navýšení dopravy a to jak nákladní tak osobní.
Navýšení osobní dopravy je v podstatě zanedbatelné, navýšení nákladní dopravy se
pohybuje pod 1% současné intenzity dopravy. Nákladní doprava se předpokládá
především v denní době.
Jako bodové zdroje jsou uvažovány sací a výfukové otvory vzduchotechnických
zařízení, výfukové a sací ventily pro chladící věž a větrací světlíky v letním období.
Z dokumentace je patrné, že pro výpočet hluku jsou jako nejhlučnější průmyslové
zdroje uvažovány ventilátory umístěné na střeše výrobních objektů. Protože v době
zpracovávání dokumentace, jejíž je hluková studie součástí, bylo přesné technické
řešení umístění ventilátorů teprve v řešení, byl uvažován stav, kdy budou všechny
ventilátory umístěné na střeše objektu a jako hladinu akustického tlaku v 1 m od
zařízení byla zvolena hodnota 90 dB, to znamená zařízení bez zakrytování a
případných protihlukových opatřeních. Tedy nejhorší možný stav, přestože je jasné,
že v reálném provozu bude situace mnohem příznivější a zařízení, která nejsou
zdrojem hluku, budou opatřena dostatečnými tlumiči hluku. Lze předpokládat, že jejich
hodnoty hladiny nepřekročí hodnotu LAeq,t 55 dB (A).
Jako plošný zdroj hluku lze uvažovat emise hluku pláštěm budovy. Předpokládaná
max.hladina hluku ve výrobní hale bude cca 85 dB(A). Obvodový plášť haly bude
tvořen z materiálů s dostatečným indexem vzduchové neprůzvučnosti.
Z dokumentace vyplývá, že v posuzovaném objektu se neuvažuje podle dodaných
podkladových materiálů s významným podílem vibrací přenášených na člověka v
kmitočtovém pásmu.
Na zájmové lokalitě nebude vlivem realizace záměru umístěn žádný externí významný
zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ke specifikaci nových zdrojů hluku, které budou uvedeny do provozu v rámci
hodnoceného záměru není připomínek z hlediska modelově zvolené koncepce tak, jak
je popsána v dokumentaci. Metodicky lze upozornit na skutečnost, že dalšími zdroji
hluku, které je třeba zohlednit ve vztahu k základnímu hygienickému limitu pro denní i
noční dobu je doprava na parkovišti a těch částech komunikace, které lze označit jako
neveřejné. Protože nejsou ani známy garantované hodnoty stacionárních zdrojů hluku
na objektu, lze považovat za odůvodněné, aby součástí dokumentace pro stavební
povolení byla nová aktuální hluková studie, která již bude vycházet z garantovaných
parametrů stacionárních zdrojů hluku a detailnějšího rozboru vyvolané dopravy.
V tomto smyslu je formulováno odpovídající doporučení do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
B.III.5 Doplňující údaje

Dokumentace konstatuje, že zásahy do krajiny nebo výrazné terénní úpravy, které by
vznikly realizací záměru, nejsou předpokládány. Terénní úpravy při výstavbě Haly 2
budou spočívat v odstranění vrchní vrstvy ornice a s běžnými úpravami, které
souvisejí se stavbou základů výrobní haly (původně schválena jako skladová).
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené kapitole není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Zpracovatelé
posudku soudí, že samotná výstavba Haly 2 není předmětem oznámení, pokud jsou
v platnosti závěry zjišťovacího řízení na tuto halu (čj.: KUJCK 6335 /2007 OZZL/6-Du).
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
§
§
§
§
§
§
§

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území:
Územní systém ekologické stability krajiny
Zvláště chráněná území
Natura 2000
Přírodní parky
Významné krajinné prvky
Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
zpracovatel posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje veškeré podstatné
informace ve vztahu k výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik ve
vztahu k posuzovanému záměru.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
C.2.1 Ovzduší a klima

Posuzovaný materiál se věnuje charakteristice klimatu a problematice imisního
pozadí zájmového území, které je vyhodnocováno na základě nejbližších stanic
sledujících pozadí imisní zátěže.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska doložených informací o imisním pozadí není ze strany zpracovatele
posudku připomínek, posuzovaný materiál dostatečným způsobem podává základní
informace o imisní zátěži zájmového území. Za obecně problematickou lze označit
absenci znalostí o pozadí organických látek v zájmovém území. Kromě toho lze za
nezbytné v další projektové přípravě maximálně dokladovat způsoby omezování emisí
frakce PM10, protože území města Vodňany bylo vymezeno jako oblast se zhoršenou
kvalitou ovzduší – tato informace však v dokumentaci uvedena není. V další části
předkládaného posudku jsou diskutovány otázky imisního pozadí ve vztahu
k vypočteným příspěvkům k imisní zátěži zájmového území.
C.2.2. Voda

Dokumentace konstatuje, že sledované území patří do povodí Vltavy, podpovodí
Blanice. Nejbližší vodotečí je Dřemlínská stoka v regulovaném korytě, protékající
severně od posuzované lokality a spojující rybník Čežárka a Dřemlinský rybník, slouží
pro odtok dešťových vod. Ve vzdálenosti cca 1,5 km severním směrem protéká řeka
Blanice. Dle sdělení Povodí Vltavy, závod Horní Vltava zn. 1349/02/142 ze dne
20.2.2002 je zájmové území stavby výrobního závodu Pöttinger v k.ú. Vodňany
situováno mimo stanovené záplavové území řeky Blanice.

24

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

A.Pöttinger spol. s r.o. Vodňany, Hala 2

V blízkosti areálu se dále nachází několik vodních ploch. Západní hranici areálu tvoří
cesta, která vede po hranici rybníka Čežárka. Tento rybník bude vzdálen od
výrobního závodu několik desítek metrů. Zhruba 1 km východním směrem se nachází
Dřemlinský rybník, ten je od závodu oddělen komunikací I.třídy.
Dokumentace dále konstatuje, že z hydrogeologického hlediska okolí Vodňan
zasahuje do rajónu „Budějovická pánev“ s hlubokými křídovými a terciérními
sedimenty. Zásoby z těchto podzemních vod mají lokální význam pro zásobování
pitnou vodou. Pánevní výplň je tvořena mydlovarským neogenním souvrstvím, jehož
mocnost lze odhadnout na 20-25m. Kolektory podzemních vod jsou jílovitopísčité a
písčité vrstvy neogenního stáří, které se vyznačují zvýšenou propustností. K infiltraci
srážkových vod dochází především na písčitých výchozech a na okolním krystaliniku
v celém hydrologickém povodí. K regionální drenáži podzemních vod dochází
prostřednictvím kvartérních fluviálních uloženin v údolní nivě Blanice. Ustálená
hladina podzemních vod byla v naší lokalitě změřena v pozorovacích vrtech 0,98 až
1,77m pod terénem, v úrovni 391,51 až 392,14 m n.m.
Plocha záměru se nenachází na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod
CHOPAV.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace se věnuje popisu hydrologických charakteristik jakož i problematice
hydrogeologických souvislostí. Ze strany zpracovatelů posudku v zásadě bez
připomínek. Z uvedených skutečností ve vztahu k charakteru záměru je však patrné
určité riziko ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. V této souvislosti
jsou proto v návrhu stanoviska formulována odpovídající doporučení.
C.2.3. Půda

Dokumentace konstatuje, že parcely, které budou posuzovanou stavbou dotčeny, mají
přiděleno BPEJ a byly před svým vyjmutím součástí ZPF. Dotčené pozemky mají
BPEJ 55411 a 55201.
Z hlediska tohoto zařazení pro zájmové území platí III.třída ochrany (pro půdy s BPEJ
55201) a IV.třída ochrany (pro půdy s BPEJ 55411):
ü Do III. třídy ochrany jsou zahrnuty bonitované půdně ekologické jednotky, které
představují půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které
je možno ÚP využít pro eventuelní výstavbu
ü Do IV. třídy ochrany jsou zahrnuty bonitované půdně ekologické jednotky, které
představují
půdy s podprůměrnou produkční schopností s omezenou ochranou
využitelné i pro výstavbu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelů posudku bez připomínek; vychází se z předpokladu, že
předmětem dokumentace je technologie v rámci haly, jejíž výstavba prošla
samostatným procesem posuzování vlivů na životní prostředí a tudíž s osazením
technologie do procesem EIA projednané Haly 2 již nesouvisí žádný zábor ZPF.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace poskytuje základní informace o území z hlediska geomorfologických
poměrů, z hlediska regionálně geologického a z hlediska hydrogeologických poměrů.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje
rozhodující informace. Ze strany zpracovatele posudku není k popisu této složky
životního prostředí připomínek.
C.2.5. Fauna a flora

Posuzovaný materiál poskytuje základní informace o potenciální přirozené vegetaci
oblasti, o biogeografickém členění zájmového území.
Je konstatováno, že na pozemku určeném k výstavbě haly se žádná vzrostlá zeleň
nevyskytuje. Tu lze zaregistrovat pouze na okraji pozemku firmy pod hrází rybníka
Čežárka, kde tvoří souvislý pás podél otevřeného vodního příkopu. Toto místo se
však dle dokumentace nachází v ochranném a bezpečnostním pásmu vysokotlakého
plynovodu a zůstane mimo budoucí oplocený areál. V území nebyly nalezeny
chráněné nebo ohrožené druhy vyšších rostlin. Druhová diversita v posuzované
lokality je velmi nízká, což je způsobeno charakterem lokality. Nenacházejí se zde
žádné lokality navržené mezi evropsky významné lokality.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu není k uvažované kapitole připomínek. Stanovisko
orgánu ochrany přírody Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství
k záměru stavby z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích
oblasti je doloženo v příloze dokumentace. Dle tohoto stanoviska nemůže mít
hodnocený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast.
C.2.6. ÚSES, krajina a krajinný ráz,

Z posuzovaného materiálu vyplývá, že zájmové území není součástí žádného
skladebného prvku územního systému ekologické stability. Je zjevné že na ploše
určené pro vlastní záměr nejsou žádné registrované VKP a „VKP ze zákona“ a
realizací stavby tedy nebudou negativně ovlivněny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelů posudku bez připomínek.
C.2.7. Hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že na ploše areálu se nenachází žádný památkově
chráněný objekt. V daném místě se nepředpokládají žádné archeologické nálezy (i
vzhledem k rozsahu stavebních prací), nelze je však nikdy zcela vyloučit. Pokud by
k takovému nálezu došlo, bude umožněno provést záchranný archeologický výzkum.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatelů posudku se stavba nenachází na území s archeologickými
nálezy a nemůže mít ani vliv na hmotný majetek nebo kulturní památky.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Dokumentace konstatuje, že vliv na obyvatelstvo v sobě zahrnuje především hlukové
zatížení lokality a imisní situaci. Většinu území lze hodnotit z hlediska znečištění
ovzduší jako středně zatíženou lokalitu. Výjimku tvoří bezprostřední okolí
frekventovaných komunikací, ke kterému patří i posuzovaná lokalita (komunikace
E49). Hluková zátěž lokality rovněž souvisí především s intenzitou dopravy a se
vzdáleností hlavních dopravních tahů vzhledem k trvalé zástavbě města. Celkový vliv
záměru tedy bude důležitý a bude souviset s intenzitou a směřováním dopravy
vzhledem k městu Vodňany.
Realizací záměru se změní odtokové poměry v lokalitě a poměr nezpevněných a
zpevněných ploch. Rovněž vzroste významně spotřeba pitné vody pro technologické
účely. Dokumentace konstatuje, že provozovatel se snaží alespoň částečně
kompenzovat tuto spotřebu záchytem a znovuvyužitím dešťových vod jako užitkové
vody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Otázka
hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
bude komentována
v příslušné části předkládaného posudku.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy
na veřejné zdraví

Dokumentace konstatuje, že rozsah prací během výstavby lze označit jako středně
velký až malý. Záměr je situován mimo souvislou bytovou zástavbu. Stavební práce
budou probíhat v denní době především ve všedních dnech a výstavba bude časově
omezena. Z těchto důvodů lze pro etapu výstavby záměru vyloučit její vliv na faktory
pohody trvale žijícího obyvatelstva. Případné negativní vlivy nelze vyloučit, lze je však
do určité míry minimalizovat zařazením příslušných opatření do Plánu organizace
výstavby (POV) a jejich dodržování při realizaci stavby.
Dokumentace konstatuje, že posouzení vlivů na veřejné zdraví bylo zadáno držiteli
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví
č.3/2005 (rozhodnutí č.j.HEM-300-2.12.04/36202 ze dne 26.1.2005) v rámci
posuzování vlivů na životní prostředí (RNDr.Irena Dvořáková).
Samostatná studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví konstatuje, že příspěvky nového
provozu k ročním koncentracím NO2 v řádu desetin µg/m3 jsou z praktického hlediska
nehodnotitelné a nemohou znamenat změnu zdravotních rizik pro exponované
obyvatelstvo. Ani v případě maximální hodinové koncentrace NO2 není třeba
předpokládat v součtu s imisním pozadím dosažení úrovní zdravotně významných
koncentrací. Dále je uvedeno, že současná imisní situace ve znečištění ovzduší
suspendovanými částicemi, frakce PM10 v zájmovém území může přispívat ke zvýšení
výskytu chronických respiračních symptomů u dětí ze 3 % očekávaného výskytu
v nezatížené populaci na cca 6,6 %. Příspěvky nového provozu k ročním
koncentracím PM10 dosahují u nejbližší obytné zástavby max. 0,48 µg/m3, což na
nemocnost v oblasti nemůže mít vliv. Také vypočtené příspěvky záměru k průměrné
denní koncentraci prachových částic PM10 v oblasti obytné zástavby jsou asi o 2 řády
nižší než je stanovená úroveň zdravotně významné koncentrace. Studie dále
konstatuje, že hodnocení imisí těkavých organických látek nelze provést, protože
nejsou stanoveny referenční koncentrace pro možnost porovnání, resp. není známo
složení směsi uhlovodíků, která bude emitována. Nicméně vypočtené příspěvky VOC
ke stávající imisní situaci v území jsou v řádu jednotek µg/m3, což jsou hodnoty, které
zcela jistě nemohou ovlivnit zdravotní stav.
Z hlediska hlučnosti studie vlivů na veřejné zdraví konstatuje, že výsledná akustická
situace ve sledovaném území bude bez významné změny – po uvedení navrhované
technologie do provozu vzroste celkový hluk šířený z areálu v okolním chráněném
prostoru nejvýše o 0,4 dB ve dne a o 1,1 dB v noci. Nový provoz nebude mít
z pohledu akustického působení vliv na zdravotní stav obyvatel.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví lze se zpracovanou kapitolou vyslovit souhlas.
Předložené autorizované hodnocení zahrnuje všechny potenciální významné vlivy
záměru na veřejné zdraví. Hodnocení je vypracováno na základě vstupních podkladů
(kterými jsou především rozptylová a hluková studie) a znalostí o pozadí znečištění
ovzduší zájmového území. Posouzení vlivů na veřejné zdraví je zatíženo nejistotami,
které jsou v této studii popisovány. Z hlediska zpracovatelů posudku lze upozornit na
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doporučení v kapitole vlivů na ovzduší z hlediska bilancí emisí, které by teoreticky
mohly ovlivnit výstupy do rozptylové studie.
Pro minimalizaci negativních vlivů výstavby hodnoceného záměru na zdraví
obyvatelstva a narušení faktorů pohody nedoporučuje zpracovatel žádná opatření,
neboť vychází z předpokladu, že samotná stavba haly č.2 jako haly skladové prošla
samostatným procesem posuzování vlivů na životní prostředí. Samotná instalace
technologie do haly č.2 již nemůže znamenat narušení faktorů pohody v etapě
výstavby.
Konkrétní doporučení zpracovatele posudku pro minimalizaci vlivů na ovzduší (která
by případně mohla následně souviset s vlivy na obyvatelstvo) jsou uvedena v dalších
částech posudku.
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Dokumentace konstatuje, že vlivem posuzovaného záměru dochází samozřejmě ke
změně imisní situace v zájmové lokalitě a to k jejímu zhoršení. Byl vyhodnocen stav
před a po realizaci záměru pro jednotlivé znečišťující látky – NO2, CO, organické látky
a PM10. Modelace rozptylu vychází ze zadání vstupních údajů pro stávající intenzitu
dopravy a vyhodnocení emisí a následně imisí znečišťujících látek v posuzované
lokalitě. Příspěvek záměru zahrnuje vyhodnocení intenzity nákladní přepravy spojené
se záměrem, pohyb vozidel v areálu závodu a emise z technologií.
Z hlediska dodržování imisních limitů lze konstatovat, že pro všechny sledované látky
bude imisní limit po realizaci záměru dodržen a to i vlivem relativně nízkého imisního
zatížení lokality v současné době tedy v době před realizací záměru (kromě PM10).
Nejhorší situace z hlediska dodržení imisních limitů a také největší zhoršení
z hlediska imisních koncentrací v lokalitě nastává u tuhých znečišťujících látek PM10 a
organických látek. Je to v podstatě logické, protože právě tyto látky jsou v největší
míře technologiemi výroby emitovány. Je však nutné si uvědomit, že jako vstup do
rozptylové studie byly zvoleny nejméně příznivé stavy a výpočty teoretických max.
emisí. V reálném provozu budou emise těchto látek mnohem nižší. Právě pro
odloučení nebo snížení emisí TZL a organických látek byly technologie výroby, kde se
tyto znečišťující látky předpokládají, osazeny filtry (v případě TZL) a nebo termickým
dopalováním (v případě emisí organických látek). U emisí TZL je situace o to
komplikovanější, že pozadí ve sledované lokalitě je poměrně vysoké.
Problematická může být situace u PM10, ta je však způsobená především stávajícím
vysokým pozadím. Technologie, které emitují TZL, jsou opatřeny filtry na jejich
odlučování a splňují požadavky BAT technologie.
Stanovisko zpracovatele posudku
K vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší v etapě výstavby není ze
strany zpracovatele podstatnějších připomínek, pouze zpracovatelský tým posudku
opět vychází z předpokladu, že předmětem procesu EIA je technologie v hale č.2,
která prošla samostatným procesem posuzování vlivů na životní prostředí.
K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru na imisní situaci je ze strany
zpracovatelů posudku několik připomínek, které by měly být zohledněny v rámci další
projektové přípravy zejména při naplňování §17 zákona č.86/2002 Sb. v platném
znění.
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Z hlediska emisí z tepelného zpracování – kalírny – emise z procesů, které jsou
uvedeny v tabulce č.8 posuzované dokumentace lze konstatovat, že ve vztahu
k odhadovanému snížení množství emisí TOC o řád (z 50 mg/m3 na 5 mg/m3) jako
vstup do RS absentuje jakýkoliv podklad, ze kterého by bylo možno vysledovat, z čeho
tato úvaha vychází a o jaké skutečnosti se opírá. Kromě toho je nutné upozornit na
fakt, že v tabulce č.5 v rozptylové studii (str. 8) toto snížení není patrné. Není tudíž ani
jasné, jaký vstup tedy byl v rámci tohoto technologického celku v rozptylové studii
uvažován. V této souvislosti lze tedy požadovat specifikování podkladů, ze kterých
vychází úvaha o snížení TOC o řád proti emisnímu limitu.
V rámci bilancí emisí týkající se povrchové úpravy kovů jsou bilancovány emise
vypočtené z emisních limitů. Lze je považovat za maximální, avšak není nijak
doloženo, že nemohou přestoupit tento limit. Zůstává otázkou, proč nebyly doloženy
nebo užity nějaké hodnoty zjištěné na referenčních zařízeních, zejména pro emise
TOC a H+ i s ohledem na skutečnost, že kataforetických provozoven je v ČR více.
V této souvislosti lze proto považovat za vhodné doložit, že emise nemohou překročit
emisní limity především pro TOC a H+.
Emise z aplikace nátěrových hmot – KTL uvedených v tabulce 11lze upozornit na
skutečnost, že jak v této tabulce, tak ani v souvisejících komentářích nejsou udány
žádné podrobnosti o důležitém zařízení, kterým je dopalování odtahované vzdušiny,
zejména o jeho konstrukci a účinnosti, jaké jsou garantované výstupní koncentrace.
Nelze určit, zda budou emisní limity opravdu dodrženy. Jsou-li hodnoty koncentrací
dosahované v praxi nižší než emisní limity, jak je na této stránce uváděno, bylo by
vhodné tuto skutečnost doložit. V této souvislosti lze proto považovat za vhodné blíže
specifikovat dopalovací zařízení, zejména z hlediska účinnosti spalování a garancí
výstupních hodnot koncentrací znečišťujících látek.
Bilance emisí z práškové lakovny jsou uvedeny v tabulce 12. K této bilanci a
uváděným informacím v dokumentaci lze namítnout, že nejsou vůbec popsány filtry,
které mají být na výduších zařazeny, nejsou tedy známy jejich technické parametry.
Navíc zde vůbec není uvažováno o záchytu organiky, které bude unikat 32,5 tuny/rok.
V této souvislosti lze proto doporučit pro další projektovou přípravu blíže specifikovat
filtry použité pro záchyt TZL; současně lze za vhodné požadovat a doložit, proč není
uvažováno o záchytu organických látek z práškové lakovny, případně diskutovat
možné způsoby omezování emisí organických látek.
V kapitole D.1.2. Vlivy na ovzduší je uvedeno, že „Technologie emitující TZL jsou
opatřeny filtry na jejich odlučování a splňují požadavky BAT technologií“. Názorem
zpracovatelů posudku je, že toto tvrzení by mělo být dokladováno (minimálně popisem
filtrů pro záchyt TZL). Obdobně by dle názoru zpracovatelů posudku měla být nejlepší
dostupná technologie dokladována i ve vztahu k omezování emisí TOC.
Současně lze požadovat, aby v rámci další projektové přípravy záměru pro omezování
emisí organických látek byl řešen požadavek používání nátěrových hmot se sníženým
obsahem těkavé organické složky v souladu s přílohou č.14 k vyhlášce č. 355/2002
Sb. ve vztahu k potřebám kvality výrobku.
Z doložených podkladů a výstupů rozptylové studie vyplývá, že samotné příspěvky
záměrů v řešených škodlivinách lze považovat za akceptovatelné. Toto konstatování
je podmíněno podrobnějším dokladováním použitých vstupů. V této souvislosti je pro
další projektovou přípravu formulováno následující doporučení:
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• pro územní řízení bude zpracován odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5, zákona č.
86/2002 Sb. v platném znění; v rámci odborného posudku věnovat pozornost taktéž
následujícím aspektům:
§ specifikovat podklady, na základě kterých vychází úvaha o snížení TOC o řád proti emisnímu limitu z centrálního
odsávání pecí a lázní v kalírně
§ z hlediska povrchových úprav kovů jednoznačně dokladovat, že emise nemohou překročit emisní limity především
+
pro TOC a H
§ u emisí z aplikace nátěrových hmot – KTL blíže specifikovat dopalovací zařízení, zejména z hlediska účinnosti
spalování a garancí výstupních hodnot koncentrací znečišťujících látek
§ u práškové lakovny blíže specifikovat filtry použité pro záchyt TZL
§ u práškové lakovny zdůvodnit, proč není uvažováno o záchytu organických látek z práškové lakovny, případně
diskutovat možné způsoby omezování emisí organických látek
§ dokladovat, že zařízení omezující emise tuhých znečišťujících látek jakož i těkavých organických látek splňují
požadavky BAT technologií

• v rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření emisí zdrojů znečišťování
ovzduší z technologických zdrojů emisí

Ve vztahu k rozptylové studii je třeba nejprve zopakovat určitá rizika vstupů, tak jak
byly komentovány v předcházející části tohoto posudku. Tato skutečnost je jedním
z důvodů, proč se zpracovatelský tým posudku domnívá, že je nezbytné spolu
s autorizovaným odborným posudkem zpracovat v rámci další projektové přípravy i
aktualizovanou rozptylovou studii.
Dále je ve vztahu k této rozptylové studii konstatovat, že obsahuje určité nejasnosti,
které neumožňují vyvodit některé potřebné závěry, týkající se především vyhodnocení
příspěvků ve vztahu ke stávajícímu pozadí. Zpracovatelům posudku je jasný obecný
problém při zpracování rozptylových studií ve vztahu k vyhodnocení celkové imisní
zátěže se zohledněním pozadí, avšak předložená rozptylová studie v kapitole 8
Vyhodnocení imisního stavu z hlediska řešených škodlivin porovnává imisní situaci
z hlediska stávajícího stavu a stavu po realizaci záměru. Přitom z podkladů
uvedených v rozptylové studii není jednoznačné, z jakých podkladů je uváděn
v daných výpočtových bodech č.1 až 5 údaj o stávajícím stavu, protože v rozptylové
studie jsou specifikovány detailně pouze nově uvažované technologické zdroje.
V kapitole 4. Údaje o stávajících stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší jsou
uvedeny pouze obecné informace o velkých, středních a malých zdrojích znečišťovaní
ovzduší, bez jakékoliv specifikace zdrojů, tudíž není patrné, zda-li a jak jsou případně
tyto zdroje zohledněny ve vyhodnocení stávajícího stavu. Kromě toho údaje z ČHMÚ
o imisním pozadí uvedené v tabulce č.18 posuzované dokumentace nekorespondují
s údaji „stávající stav“ uváděný v rozptylové studii. Není tedy zcela patrné, jaké pozadí
je zohledněno ve vztahu k vypočteným příspěvkům posuzovaného záměru.
Zpracovatelský tým posudku však současně konstatuje, že pokud v rámci další
projektové přípravy záměru budou jednoznačně dokladovány vstupy použité ve
výpočtu rozptylové studie, potom by samotné vypočtené příspěvky (které jsou
deklarovány jako nejhorší možné ve vazbě na zvolené vstupy) neměly znamenat
významnější ovlivnění imisní zátěže v zájmovém území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je pro další projektovou přípravu
formulováno následující doporučení:
• pro územní řízení bude zpracována rozptylová studie (odpovídající zásadám pro vypracování
rozptylových studií) ve smyslu § 17 odst. 5, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění;
rozptylová studie bude koordinována se závěry autorizovaného odborného posudku
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D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace nepředpokládá, že by etapa výstavba představovala významnější
ovlivnění akustické situace v zájmovém území.
Jako bodové zdroje jsou uvažovány sací a výfukové otvory vzduchotechnických
zařízení, výfukové a sací ventily pro chladící věž a větrací světlíky v letním období.
Pro výpočet jsou jako nejhlučnější průmyslové zdroje uvažovány ventilátory umístěné
na střeše výrobních objektů. Protože v době zpracovávání dokumentace bylo přesné
technické řešení umístění ventilátorů teprve v řešení, byl uvažován stav, kdy budou
všechny ventilátory umístěné na střeše objektu a nebudou použita žádná standardní
protihluková opatření jako zakrytování a tlumiče.
Dokumentace dále konstatuje, že je jednoznačné, že nejvíce k zatížení lokality
přispívá doprava a to zejména doprava po komunikaci E49. Vlastní příspěvek závodu
a to i přesto, že vstupy do hlukové studie jsou nadhodnoceny oproti budoucímu
reálnému stavu, se pohybuje pod hranicí hygienického limitu jak pro denní tak i pro
noční dobu. Pro noční dobu se hluková zátěž v oblasti nejblíže umístěných trvale
obydlených objektů (z hlediska záměru) podle modelu pohybuje na hranici a mírně
nad hranicí hygienického limitu. Jedná se o překročení limitu v případě, že se
neuvažuje žádná korekce právě vzhledem ke stávající hlukové zátěži z hlavní
komunikace.
Přesto lze jednoznačně konstatovat, že nejbližší trvale obydlené objekty od záměru
jsou vzdáleny několik stovek metrů a není možné, aby je realizace záměru z hlediska
hlukové zátěže významně ovlivnila. K překračování dochází vlivem stávající zátěže a
záměr nemá na tuto situaci v podstatě žádný vliv.
V reálném prostředí lze uvažovat i další vlivy, např. vliv vegetace, která je vysázena
okolo komunikace E49 a po čase, kdy ještě více vzroste, bude tvořit určitou clonu a
snižovat šíření hluku z této komunikace směrem k městu Vodňany. Vliv realizace
záměru na hlukovou situaci v lokalitě bude malý.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S ohledem na posouzení vlivů na veřejné zdraví a na vyjádření KHS lze vyslovit
s hodnocením dokumentace ve vztahu k vlivům na akustickou situaci souhlas.
Metodicky lze upozornit pouze na skutečnost, že vlivy vegetace na případný útlum
hluku z komunikace nepochybně nemůže tvořit clonu proti šíření hluku. V
doporučeních předkládaného oznámení je proto formulováno následující opatření:
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o zpracování případné nové hlukové studie rozhodne
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví
• v rámci provozního řádu a smluvních vztahů se subdodavateli vyloučit v co největší míře
dopravu využívající směr do města Vodňany

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Výstavba nepředstavuje z hlediska ohrožení kvality vod žádné větší riziko. Pro jeho
minimalizaci jsou navržena v dokumentaci odpovídající opatření.
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Při provozu jsou dešťové vody z komunikačních a zpevněných ploch zaústěny do
stávající dešťové kanalizace, která tyto vody odvádí přes lapač ropných látek do
otevřené vodoteče Dřemlinské stoky. Tato stoka ústí do Dřemlinského rybníka.
Dešťové vody ze střechy haly 2 budou odvedeny do dešťové kanalizace ústící do
objektu požární nádrže, tím se alespoň částečně sníží spotřeba pitné vody, která
slouží jako zdroj pro vodu potřebnou jak pro sociální účely tak pro technologii a
rovněž jako požární voda. Velikost zastavěných ploch se oproti stávajícímu stavu
zvýší, dojde tak ke změně poměru zpevněných a nezpevněných ploch oproti
současnému stavu a záměr tedy vyvolá změnu odtokových poměrů v lokalitě, sníží
infiltraci srážkových vod v území.
Poměrně výrazně oproti stávajícímu stavu vzroste množství odpadních splaškových
vod, protože do splaškové kanalizace jsou zaústěny také odpadní technologické
vody. Při stávajícím stavu nebyla spotřeba technologických vod nijak výrazná,
s realizací záměru vzroste především díky technologiím, které technologickou vodu
vyžadují. Odpadní technologické vody jsou odváděny přes CHÚV do splaškové
kanalizace. Limity stanovené kanalizačním řádem Vodňany budou tyto vody
s rezervou plnit. Podle předběžných jednání nebude zvýšený objem odpadních vod
jdoucích na ČOV představovat žádný problém.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Ve vztahu k vodnímu hospodářství z dokumentace vyplývá, že s uvažovaným
záměrem je spojen poměrně významný nárůst nároků na pitnou vodu. Dokumentací
však není dokladováno zajištění předpokládaného nárůstu objemu pitné vody pro
technologické účely. Obdobný požadavek lze vznést i ve vztahu k nárokům na vodu
pro požární účely. V této souvislosti je formulováno pro další projektovou přípravu
následující doporučení:
•

v dalších stupních projektové dokumentace dokladovat dostatečné zdroje z vodovodního
řadu pro zajištění nároků záměru na vodu pro sociální a technologické účely a nároků na
požární vodu

K hodnocení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody v etapě výstavby není
podstatných připomínek. Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující
doporučení:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního
úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně
seznámeni všichni pracovníci stavby

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

•

v případě úniku ropných, nebo jiných závadných látek bude veškerá kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Z hlediska provozu dle názoru zpracovatele posudku je třeba realizovat taková
opatření, která budou maximálním možným způsobem eliminovat riziko ohrožení
jakosti povrchových a podzemních vod.
Z hlediska srážkových vod dokumentace konstatuje, že v porovnání se stávajícím
stavem dojde k navýšení množství odtékajících dešťových vod, protože se realizací
záměru zvýší množství zpevněných ploch s vyšším odtokovým součinitelem.
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V dokumentaci není podán průkaz o tom, jak nárůst objemu srážkových vod může
ovlivnit odtokové poměry v konečném recipientu.
Z hlediska produkovaných technologických odpadních vod dokumentace sice
v tabulce č.14 prezentuje analýzu vypouštěných odpadních technologických vod
z CHÚV, které korespondují se zjištěnými rozbory odpadní technologické vody na
mateřském závodě. Zpracovatelé posudku konstatují, že z hlediska vyhodnocení
velikosti a významnosti tohoto vlivu je nezbytné znát parametry technologické vody
přitékající na CHÚV, detailnější popis této CHÚV včetně garancí na výstupu. Uvedené
informace však posuzovaný materiál neobsahuje.
Pro minimalizaci negativních vlivů provozu záměru doporučuje zpracovatel posudku
následující opatření:
• v rámci další projektové přípravy budou doloženy relevantní podklady dokladující, že nárůst
dešťových ploch z nově vzniklých zastavěných a zpevněných ploch neovlivní odtokové
poměry v konečném recipientu, kterým je Dřemlinská stoka ústící do Dřemlinského rybníka
• v rámci další projektové přípravy budou doloženy podrobnější informace o CHÚV, která
bude předčišťovat technologické odpadní vody na vodohospodářským orgánem
odsouhlasené limity pro vypouštění těchto předčištěných technologických odpadních vod
do splaškové kanalizace
• v rámci zpracování projektu pro stavební řízení upřesnit množství a stupeň znečištění
jednotlivých odpadních vod vstupujících do CHÚV tak, aby na výstupu byly trvale
dodržovány hodnoty ukazatelů pro vypouštění předčištěných technologických vod do
splaškové kanalizace
• oznamovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie“,
který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných
záchytných a havarijních jímek, jakož i skladu chemického materiálu
• bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád navrhované CHÚV
• v rámci provozního řádu pravidelně sledovat kvalitu vody na výstupu z CHÚV; rozsah a
četnost analýz bude prováděna dle požadavku příslušného vodohospodářského orgánu
• veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch
budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes odlučovače ropných látek tak, aby
obsah nepolárních extrahovatelných látek na výstupu z odlučovače odpovídal požadavku
vodohospodářského orgánu; odlučovače budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období
přívalových dešťů
• bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád odlučovačů ropných látek; provozní
řád odlučovačů ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich pravidelnou
kontrolu a údržbu

Při splnění výše uvedených doporučení lze vliv záměru na povrchové vody hodnotit
jako střední a středně významný.
D.I.5 Vlivy na půdu

Dokumentace konstatuje, že realizací záměru nebude dotčen ZPF. Pozemky, které
byly součástí ZPF a kterých se realizace záměru týkala, jsou již z tohoto fondu
vyjmuty.
Znečištění půd ve fázi výstavby lze dle dokumentace účinně předejít dodržováním
opatření týkajících se vozového parku a stavebních mechanizmů používaných
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v areálu.
Některé odpady ve fázi provozu budou podobné jako při současném stavu, zvýší se
pouze jejich množství. Nové druhy odpadu budou vznikat v souvislosti s instalací
dalších dosud neprovozovaných technologií jako je technologie kalení a technologie
práškové lakovny včetně předúprav.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Záměr nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL. Jedná se o nulový vliv. Z hlediska
dostupných podkladů v dokumentaci EIA není patrné, zda-li s instalací posuzované
technologie v rámci hodnoceného záměru budou spojeny nějaké stavební úpravy
haly. Proto je v doporučeních řešena i problematika případného vzniku výkopové
zeminy respektive stavební suti.
Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány následující podmínky :
• v dalších stupních projektové dokumentace budou specifikovány prostory pro
shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ a případných ostatních látek
škodlivých vodám ze všech aktivit v rámci výstavby záměru, tyto budou ukládány pouze
v zabezpečených a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění
• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož součástí
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude
rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na
uvedenou vyhlášku
• oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a způsob jejich nebo odstranění

Odpady vznikající v etapě provozu budou řešeny dle zákona o odpadech a
souvisejících předpisů, které musí být respektovány bez ohledu na proces posuzování
vlivů.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Hodnocená stavba neovlivní horninové prostředí ani nerostné zdroje, nebude mít vliv
na hydrogeologické charakteristiky, neovlivní chráněné části přírody.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
K této části dokumentace není připomínek. Jedná se o nulový vliv.
D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Dokumentace konstatuje, že celý záměr bude realizován v areálu závodu v prostoru
budované průmyslové zóny. Vlivy na vegetaci budou dle dokumentace zanedbatelné,
neboť na území se nacházejí pouze plochy kosených a uměle založených porostů,
nepředpokládá kácení žádných dřevin.
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
K uvedenému
připomínek.

hodnocení není ze strany zpracovatele posudku podstatných

Realizací posuzovaného záměru nedojde k významnější změně habitatu prostředí.
Záměrem proto nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně
vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor v prostoru vlastního
staveniště. Dle vyjádření OŽPZ Krajského úřadu Jihočeského kraje záměr nemůže mít
významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ve
správním obvodu Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Vlivy posuzovaného záměru na floru, faunu a ekosystémy lze považovat z hlediska
velikosti za malé, z hlediska významnosti za nevýznamné.
D.I.8 Vlivy na krajinu

Dokumentace konstatuje, že zájmové území, které patří z hledisek hodnocení
krajinného rázu do lokality intenzivního využívání krajiny, což znamená do krajiny
silně antropologicky ovlivněné s převahou umělých, člověkem vytvořených
ekosystémů, bez výrazných krajinných dominant. Záměr se bude nacházet a částečně
se už nachází v lokalitě určené jako průmyslová zóna města Vodňany. Předpokládá
se zde podobný charakter výstavby. V lokalitě a v blízkém okolí se nacházejí další
podobné průmyslové objekty nebo areály (Jihočeské drůbežářské závody, Gräther –
Tlakové lití, dřevoprodej a další). Výška hal, která překračuje stanovený regulativ byla
předem projednána na stavebním úřadě a je vynucená charakterem a rozměry
technologických zařízení a zpracovávaných zemědělských výrobků. V krajině však
nebudou haly tvořit dominantu a jsou z hlediska svého umístění akceptovatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K provedenému vyhodnocení vlivů záměru na krajinu a krajinný ráz není podstatných
připomínek. Lze však požadovat, aby minimalizace negativních vlivů ve vztahu ke
krajinnému rázu byla kompenzována následujícími doporučeními:
•

v rámci záměru uplatnit vysokou míru vnitřní diferenciace ploch s tím, že je nutno uplatnit
výrazný podíl ploch na rostlém terénu pro výsadby skupin vysokých dřevin, které budou
pohledově členit celý areál

•

v rámci další projektové přípravy uplatnit komplexní projekt sadových úprav při
respektování následujících zásad:
§
§
§

skupinová výsadba stromů a keřů s patrným podílem stromových dřevin, včetně solitér vyššího
vzrůstu
podél komunikací uplatnit komplexní pásovou výsadbu stromů a keřů
skupinová výsadba do volných prostorů uvnitř areálu a začlenění všech parkovišť formou
soliterní výsadby menších kultivarů do ploch parkovišť a uplatnění prvků mobilních sadových
úprav
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V rámci hodnocení posuzovaného záměru nedojde k žádné změně vlivů na budovy,
architektonické nebo archeologické památky.
Nebudou ovlivněny kulturní hodnoty nehmotné povahy ani poškozeny či jinak
ovlivněny geologické nebo paleontologické památky. Není očekáváno ovlivnění
antropogenních systémů, jejich složek a funkcí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným hodnocením je možné se ztotožnit. Záměr bude realizován ve stávajícím
areálu. Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona č. 242/1992 Sb.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Dokumentace konstatuje, že z hlediska umístění záměru se jedná o aktivitu
navrhovanou v území určené územním plánem pro obdobné záměry.
Nejvýznamnějším vlivem z hlediska velikosti zasaženého území lze očekávat
v oblasti vlivu na ovzduší a z hlediska vlivu na hlukovou zátěž lokality.
Nejvýznamnějším vlivem z hlediska významnosti lze očekávat v oblasti vlivu na
ovzduší, menší, ale nezanedbatelný pak v oblasti vod.
Z hlediska hlukové zátěže byl kladen důraz na minimalizaci hlukových parametrů
nových stacionárních zdrojů hluku. Vzhledem ke vzdálenosti trvale obydlených
objektů k tomuto zdroji se nepředpokládá, že realizace záměru zvýší z hlediska
expozice hluku u exponovaných obyvatel stávající hlukovou zátěž a pravděpodobné
negativní účinky hluku budou oproti stávajícímu stavu beze změny.
V rámci realizace záměru je navrhována řada opatření pro minimalizaci emisí
z technologických zdrojů. Zdroje jsou osazeny snižujícími technologiemi a doprava
je pokud možno vedena mimo obydlené lokality. Na základě provedených výpočtů
lze konstatovat, že při realizaci všech odlučovacích a snižujících technologií záměr
limitně nebude ovlivňovat imisní pozadí v posuzovaném území.
Realizací záměru se zvýší spotřeba pitné vody jak pro sociální tak pro technologické
účely. Zvýší se tím samozřejmě také produkce odpadních vod a to především
technologických. K částečnému snížení spotřeby pitné vody přispěje systém odvodu
dešťových vod, kdy část těchto vod odchází do požární nádrže odkud je znovu
používána pro technologii. Tato skutečnost bude mít vliv také na odtokové poměry
v lokalitě a to díky změně poměru zpevněných a nezpevněných ploch, nebude se
však jednat o takovou změnu, která by znamenala výrazný dopad pro množství nebo
kvalitu podzemní vody v této oblasti. Nebezpečí odvodu dešťových vod do
Dřemlinské stoky spočívá především v riziku, které by znamenalo znečištění těchto
dešťových vod pro tuto stoku a dále pro Dřemlinský rybník. Z tohoto důvodu jsou
dešťové vody odváděny přes odlučovač ropných látek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných
hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu
navrhovanou oznamovatelem v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti
se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí.
Z hlediska posuzovaných vlivů je patrné, že vlastní vlivy výstavby hodnoceného
záměru jsou malé a málo významné. Z hlediska provozu lze dle zpracovatele posudku
za nejvýznamnější vliv z hlediska velikosti a významnosti, ve vztahu k současné
situaci v zájmovém považovat vlivy na ovzduší a na kvalitu povrchových a podzemních
vod.
Některé aspekty související s minimalizací dopadů do jednotlivých složek životního
prostředí jsou komentovány v příslušných pasážích předkládaného posudku.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti
a významnosti nebude dle dokumentace případný vliv záměru za běžného provozu
nijak významný. V případě vzniku havárie bude rozsah vlivu závislý na rychlosti
zásahu. Objekt areálu bude z hlediska požární bezpečnosti řešen s plným uplatněním
požadavků požární bezpečnosti dle platných norem a předpisů. Zařízení spadá pod
režim zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci), v platném znění.
Na základě současného stupně znalostí o provozu, stavbě a likvidaci záměru
předpokládá dokumentace rizikové situace a možné havárie, které jsou popsány
v příslušné části předkládané dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska charakteristiky environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech, která byla posouzena předběžným posouzením havarijních
rizik nevyplývají po rozšíření výroby výraznější změny v možných rizicích v porovnání
se stávajícím stavem. Se závěry této kapitoly lze v podstatě vyslovit souhlas. Pro další
projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
• součástí další projektové přípravy záměru bude vypracování předběžné analýzy rizik, která
bude zahrnovat identifikaci zdrojů rizika, kvalitativní analýzu rizik a klasifikaci následků
možných nehod
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád
závodu
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace podstatnější
připomínky. Opatření týkající se prevence environmentálních rizik jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí,
který je součástí tohoto posudku.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky
vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru
pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru. V tomto smyslu jsou i
konkretizována některá doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
Na základě předloženého technického řešení lze vyslovit názor, že pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem budou při
respektování podmínek stanovených předkládaným posudkem použita odpovídající
technická řešení na úrovni stávající techniky s respektováním místních podmínek,
omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru bylo zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou zpracovány s dobrou vypovídací schopností a i přes
několik uvedených připomínek jsou postačující pro vyhodnocení procesu posuzování
vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:
Ø byly již prezentovány v dokumentaci
Ø byly požadovány v rámci vyjádření
zpracovatelem posudku
Ø byly navrženy zpracovatelem posudku

k dokumentaci

a

byly

akceptovány

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření :
Opatření pro fázi přípravy
• pro územní řízení bude zpracován odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5, zákona č.
86/2002 Sb. v platném znění; v rámci odborného posudku věnovat pozornost taktéž
následujícím aspektům:
§ specifikovat podklady, na základě kterých vychází úvaha o snížení TOC o řád proti emisnímu limitu z centrálního
odsávání pecí a lázní v kalírně
§ z hlediska povrchových úprav kovů jednoznačně dokladovat, že emise nemohou překročit emisní limity především
+
pro TOC a H
§ u emisí z aplikace nátěrových hmot – KTL blíže specifikovat dopalovací zařízení, zejména z hlediska účinnosti
spalování a garancí výstupních hodnot koncentrací znečišťujících látek
§ u práškové lakovny blíže specifikovat filtry použité pro záchyt TZL
§ u práškové lakovny zdůvodnit, proč není uvažováno o záchytu organických látek z práškové lakovny, případně
diskutovat možné způsoby omezování emisí organických látek
§ dokladovat, že zařízení omezující emise tuhých znečišťujících látek jakož i těkavých organických látek splňují
požadavky BAT technologií

• pro územní řízení bude zpracována rozptylová studie (odpovídající zásadám pro vypracování
rozptylových studií) ve smyslu § 17 odst. 5, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění;
rozptylová studie bude koordinována se závěry autorizovaného odborného posudku
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o zpracování případné nové hlukové studie rozhodne
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví
• v dalších stupních projektové dokumentace dokladovat dostatečné zdroje z vodovodního
řadu pro zajištění nároků záměru na vodu pro sociální a technologické účely a nároků na
požární vodu
• v rámci další projektové přípravy budou doloženy relevantní podklady dokladující, že nárůst
dešťových ploch z nově vzniklých zastavěných a zpevněných ploch neovlivní odtokové
poměry v konečném recipientu, kterým je Dřemlinská stoka ústící do Dřemlinského rybníka
• v rámci další projektové přípravy budou doloženy podrobnější informace o CHÚV, která
bude předčišťovat technologické odpadní vody na vodohospodářským orgánem
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odsouhlasené limity pro vypouštění těchto předčištěných technologických odpadních vod
do splaškové kanalizace
• v rámci zpracování projektu pro stavební řízení upřesnit množství a stupeň znečištění
jednotlivých odpadních vod vstupujících do CHÚV tak, aby na výstupu byly trvale
dodržovány hodnoty ukazatelů pro vypouštění předčištěných technologických vod do
splaškové kanalizace
• veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch
budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes odlučovače ropných látek tak, aby
obsah nepolárních extrahovatelných látek na výstupu z odlučovače odpovídal požadavku
vodohospodářského orgánu; odlučovače budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období
přívalových dešťů
•

v rámci záměru uplatnit vysokou míru vnitřní diferenciace ploch s tím, že je nutno uplatnit
výrazný podíl ploch na rostlém terénu pro výsadby skupin vysokých dřevin, které budou
pohledově členit celý areál

•

v rámci další projektové přípravy uplatnit komplexní projekt sadových úprav při respektování
následujících zásad:
§
§
§

skupinová výsadba stromů a keřů s patrným podílem stromových dřevin, včetně solitér vyššího
vzrůstu
podél komunikací uplatnit komplexní pásovou výsadbu stromů a keřů
skupinová výsadba do volných prostorů uvnitř areálu a začlenění všech parkovišť formou
soliterní výsadby menších kultivarů do ploch parkovišť a uplatnění prvků mobilních sadových
úprav

• součástí další projektové přípravy záměru bude vypracování předběžné analýzy rizik, která
bude zahrnovat identifikaci zdrojů rizika, kvalitativní analýzu rizik a klasifikaci následků
možných nehod
• v dalších stupních projektové dokumentace budou specifikovány prostory pro
shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ a případných ostatních látek
škodlivých vodám ze všech aktivit v rámci výstavby záměru, tyto budou ukládány pouze
v zabezpečených a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

Opatření pro fázi výstavby
• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního
úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně
seznámeni všichni pracovníci stavby

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na

staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

• v případě úniku ropných, nebo jiných závadných látek bude veškerá kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož součástí
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude
rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na
uvedenou vyhlášku
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Opatření pro fázi provozu
• oznamovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie“,
který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.
• oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a způsob jejich nebo odstranění
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných
záchytných a havarijních jímek, jakož i skladu chemického materiálu
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád
závodu
• bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád navrhované CHÚV
• bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád odlučovačů ropných látek; provozní
řád odlučovačů ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich pravidelnou
kontrolu a údržbu
• v rámci provozního řádu pravidelně sledovat kvalitu vody na výstupu z CHÚV; rozsah a
četnost analýz bude prováděna dle požadavku příslušného vodohospodářského orgánu
• v rámci provozního řádu a smluvních vztahů se subdodavateli vyloučit v co největší míře
dopravu využívající směr do města Vodňany
• v rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření emisí zdrojů znečišťování
ovzduší z technologických zdrojů emisí

V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od MŽP - odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC
k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených správních úřadů a
dotčených územních samosprávných celků.
1) Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí
č.j.: ŽP/9354/07-MF ze dne: 19.10. 2007
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska zájmů sledovaných na úseku státní správy ve vodním hospodářství se
dle našeho názoru jedná o provoz, který může významně ohrozit jakost povrchových
nebo podzemních vod v daném povodí. Podél severní hranice areálu protéká drobný
vodní tok Dřemlinská stoka, která vtéká do Dřemlinského potoka a z něj pokračuje do
Radomilického potoka. V pozorovacích vrtech v předmětné lokalitě byla změřena
vyšší hladina podzemních vod. Celá lokalita je zmeliorována. Při provozu haly 2
budou vznikat technologické odpadní vody v množství max. 60 m3 obsahující zvláště
nebezpečné látky a bude zde zřízen sklad chemického materiálu v množství cca
18 000 kg. Je proto třeba požadovat provedení všech nezbytných opatření k ochraně
povrchových a podzemních vod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Výše uvedené vyjádření není v rozporu s názorem zpracovatelského týmu posudku.
Proto je v návrhu stanoviska příslušnému úřadu formulována řada doporučení, která
by měla eliminovat případné negativní vlivy záměru v oblasti vlivů na povrchové a
podzemní vody.
b) Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou k záměru připomínky za předpokladu,
že bude zpracován a realizován projekt sadových úprav.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavek na projekt sadových úprav je zapracován do stanoviska příslušnému
úřadu.
c) Z hlediska ochrany ovzduší je uvedeno, že na jedné straně z rozptylové studie
vyplývá, že přestože největší zhoršení z hlediska imisního zatížení nastane po
realizaci záměru u tuhých znečišťujících látek PM10 a také u organických látek, budou
imisní limity stanovené nařízením vlády č. 597/2006 Sb. u všech sledovaných látek
dodržovány. Kromě toho se v dokumentaci uvádí, že jako vstup do rozptylové studie
byly zvoleny nejméně příznivé stavy a výpočty teoretických maximálních emisí.
V reálném provozu by vzhledem k filtračním zařízením a termickému dopalování měly
být emise tuhých znečišťujících látek PM10 a organických látek podstatně nižší. Na
druhé straně jsou však k dispozici výstupy Českého hydrometeorologického ústavu
týkající se znečištění ovzduší na území České republiky. Z těchto výstupů vyplývá, že
ve Vodňanech byl v letech 2005 a 2006 překročen imisní limit u částic PM10 (v roce
2005 činila 36. nejvyšší hodnota 24-hodinových průměrů 59 µg/m3, v roce
následujícím 64 µg/m3). Na základě údajů za rok 2005 byly ve Věstníku MŽP
vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z tohoto sdělení MŽP vyplývá, že
území města Vodňany bylo vymezeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Kromě výše uvedeného je doporučeno při posuzování zohlednit rovněž vzrůst
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imisního zatížení v případě realizace ostatních současných, z hlediska ochrany
životního prostředí významných záměrů v této lokalitě, kterými jsou především těžba
štěrkopísku a výroba metylesteru z rostlinných olejů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska vstupů do rozptylové studie jsou v příslušné části posudku formulována
doporučení pro další projektovou přípravu, z nichž vyplývá jak zpracování
autorizovaného odborného posudku, který bude jednoznačně deklarovat i vstupy do
rozptylové studie, tak i vypracování nové rozptylové studie, zpracované dle zásad
požadovaných pro zpracování rozptylových studií, ve které by mělo být zohledněno i
aktuální pozadí zájmového území.
d) Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k záměru připomínky.
e) Z hlediska ochrany ZPF nejsou k záměru připomínky.

2) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Budějovicích
č.j.: KHSCB 6093/07 HOK.ST ze dne: 10.10. 2007

se sídlem v Českých

Podstata vyjádření:
S uvažovaným záměrem lze vyslovit souhlas. Není požadováno nutné záměr dále
posuzovat.
3) Česká inspekce životního prostředí
č.j.: ČIŽP/42/S1/0709671.005/07/CAH ze dne: 2.10. 2007
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska ochrany vod je se záměrem vysloven souhlas za předpokladu, že budou
splněny následující požadavky:
ü splaškové odpadní vody budou likvidovány na ČOV Vodňany
ü srážkové vody z komunikací a odstavných ploch budou odváděny stávající
dešťovou kanalizací přes odlučovač olejů do Dřemlinské stoky. Pro odlučovač olejů
bude zpracován provozní řád odsouhlasený vodoprávním úřadem
ü technologické odpadní vody budou vypouštěny přes CHÚV , kde budou
upravovány na limity stanovené kanalizačním řádem pro město Vodňany a dále
vypouštěny do splaškové kanalizace závodu. Pro CHÚV bude vypracován provozní
řád odsouhlasený vodoprávním úřadem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky formulované ČIŽP z hlediska ochrany vod jsou v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu dle názoru zpracovatele posudku respektovány.
b) Z hlediska ochrany ovzduší je se záměrem vysloven souhlas za předpokladu, že
stavba bude realizována a provozována v té míře, v jaké byla předložena
k posouzení.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku soudí, že zejména s ohledem na aktuální imisní pozadí je
nezbytné dokladovat ve vztahu k omezování emisí použití nejlepších dostupných
technologií. V tomto smyslu jsou v návrhu stanoviska formulována odpovídající
doporučení.
c) Z hlediska ochrany přírody nejsou k uvažovanému záměru připomínky.
d) Z hlediska nakládání s odpady je uvedeno, že u odpadu kategorie N 20 01 21
(zářivky a jiný odpad obsahující rtuť), kde místo uvedeného skládkování by byla jistě
výhodnější recyklace u odborné firmy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným názorem lze vyslovit souhlas. Současně je však dle názoru zpracovatele
posudku zjevné, že tato skutečnost by neměla nijak významněji ovlivnit závěr procesu
posuzování vlivů na životní prostředí. Uvedená problematika je dle názoru
zpracovatele posudku řešitelná v rámci příslušného složkového zákona bez ohledu na
proces posuzování vlivů na životní prostředí.
4) MŽP ČR, odbor ochrany vod
č.j.: 3860/740/07; 67699/ENV/07 ze dne: 25.9. 2007
Podstata vyjádření:
Odbor ochrany vod s předloženým záměrem souhlasí za předpokladu dodržení
pravidel stanovených nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění
povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech a dále pravidel stanovených vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a
dalších výše uvedených závazků k ochraně vod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku soudí, že většina z výše uvedených požadavků souvisí
bezprostředně s naplňováním legislativních požadavků zákona o vodách a
souvisejících předpisů. Přesto jsou dle názoru zpracovatele posudku v návrhu
stanoviska formulována doporučení, které by měla eliminovat rizika ve vztahu
ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod.
5) MŽP ČR, odbor ochrany ovzduší
č.j.: ŽP/3327/820/07/1B ze dne: 4.10. 2007
Podstata vyjádření:
a) Během výstavby haly může docházet k vnášení emisí tuhých znečišťujících látek
vlivem sekundární prašnosti. Zpracovatelem dokumentace jsou navržena opatření ke
snížení prašnosti (např. kropení prostoru staveniště, minimalizace zásob sypkých
hmot, čištění vozidel apod.), jejichž dodržování je vyžadováno.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku jsou doporučení pro etapu výstavby z hlediska
eliminace vlivů na ovzduší v etapě výstavby zahrnuty do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
b) V rámci snížení emisí VOC do ovzduší je požadováno používat nátěrové hmoty se
sníženým obsahem těkavé organické složky, jak je uvedeno v příloze č. 14 k vyhlášce
č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu,
ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek je zahrnut v podmínkách v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
c) K rozptylové studii je uvedeno, že pro dostatečné posouzení vlivu navrhovaného
záměru na místní kvalitu ovzduší musí modelové výpočty obsahovat nejenom
vyhodnocený příspěvek k imisní situaci, ale i zhodnocení imisního pozadí. Součet (tj.
nově vzniklé příspěvky imisních koncentrací + stávající imisní koncentrace) pak musí
být porovnán s platnými imisními limity. Na základě výše uvedeného považujeme za
žádoucí, aby ve výstupech, které se týkají vlivů na ovzduší a klima (viz kapitola D.I.2.
v dokumentaci a dále kapitola 8. v rozptylové studii), bylo zhodnoceno výsledné
imisní zatížení předmětné lokality, protože samotný výpočet příspěvků imisních
koncentrací sledovaných znečišťujících látek bez zohlednění současného imisního
pozadí neprokáže, zda nebude docházet v některých místech k překračování
stanovených imisních limitů, jak pro ochranu lidského zdraví, tak pro ochranu
ekosystémů a vegetace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se na straně jedné ztotožňuje s nutností vyhodnotit příspěvky
záměru ve vztahu k pozadí, na straně druhé je v řadě případů zřejmé, že získání
údajů o stávajícím pozadí respektive o zdrojích znečištění ovzduší, které by mohly být
použity pro vyhodnocení stávajícího stavu, je problematické. V uvedeném
posuzovaném případě jsou však v rozptylové studii právě ve vztahu k pozadí
(reprezentované v rozptylové studii uváděnými údaji o imisní situaci bez realizace
záměru) určité nejasnosti, které by bylo vhodné objasnit v autorizované rozptylové
studii v další projektové přípravě záměru. V tomto smyslu je formulováno i
odpovídající doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
d) Je upozorněno, že depoziční limit pro prašný spad (uvedený v tab. č. 10 na straně
13 v rozptylové studii) byl zrušen nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se samozřejmě o oprávněnou připomínku, která by však neměla významněji
ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Pozn.: Veškerá obdržená
předkládaného posudku.

vyjádření k hodnocenému oznámení jsou doložena v příloze
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Záměr je umístěn ve Jihočeském kraji, v obci a katastrálním území Vodňany.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na imisní situaci a vlivy na
vodu.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr:
ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr
A. Pöttinger spol. s r.o., Vodňany, Hala 2
zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Františkem Hezinou, který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 5148/41/OPV/93.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
A. Pöttinger spol. s r.o., Vodňany, Hala 2
ve variantě navržené oznamovatelem
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a
dalšími předpisy. Podmínkou tohoto konstatování je respektování doporučení
vyplývajících ze stanoviska o hodnocení vlivů.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
___________________________________________________________________
V Praze dne:
č.j.:

STANOVISKO
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:
A. Pöttinger spol. s r.o., Vodňany, Hala 2
I.2. Kapacita záměru:
• Projektovaná kapacita tepelného zpracování- kalení
celkem
892 t/r
• Projektovaná kapacita tepelného zpracování - zušlechťování (kalení + popouštění
a žíhání)
celkem
3 068 t/r
V roce 2009 až 2010 je předpokládáno tepelné zpracování výrobků o hmotnosti
celkem 3 961 tun za rok.
• Projektovaná kapacita povrchových úprav (předúpravy)
Objem jedné vany (lázně)
12 m3 (5000 x 12000 x 2000)
Použité vany (lázně); nejsou počítány oplachy
o 2x odmašťování, 1 x aktivace,
o 1x zinkfosfát – celkem
48 m3
• Projektovaná kapacita aplikace nátěrových hmot - nanášení vrstvy KTL
Povrchovou plastovou ochrannou vrstvou budou opatřeny výrobky o velikosti až
6x1,2x2 m a o hmotnosti až 1 500 kg.
Spotřeba organických rozpouštědel
větší než 5 t/r
(obsaženy v přípravcích – KTL pasta, KTL adhez.konc.a dalších používaných
přípravcích)
• Projektovaná kapacita aplikace nátěrových hmot - nanášení práškového laku
- předpokládání výrobní kapacita
600 m2/h
až 14 400 kg materiálu za hodinu
- plánovaná roční kapacita
4 752 000 m2
až 114 048 tun materiálu
- spotřeba prášku
225 t/rok
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I.3. Umístění:

kraj:
obec:
KÚ:

Jihočeský
Vodňany
Vodňany

I.4. Obchodní firma oznamovatele:

APP-PROJEKT, s.r.o.

I.5. IČO oznamovatele:

46 67 83 01

I.6. Sídlo oznamovatele:

APP-PROJEKT, s.r.o.
Jírovcova 24a
370 01 České Budějovice

2

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

A.Pöttinger spol. s r.o. Vodňany, Hala 2

II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení záměru nebylo zpracováno. Oznamovatel využil možnosti dané §6
odstavcem 5 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění a místo oznámení předložil
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace") podle
přílohy č. 4 k tomuto zákonu
II.2. Dokumentace:
Dokumentace byla vypracována v srpnu 2007 oprávněnou osobou Ing. Františkem
Hezinou, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 5148/41/OPV/93
II.3. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657 /
ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v lednu 2008
II.4. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Ø Dokumentace s využitím § 6 odstavce 5) byla předložena příslušnému úřadu
v říjnu 2007
Ø

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí bylo zahájeno
14.9.2007

Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 14.09.2007
Ø Vyjádření k dokumentaci byly zpracovateli posudku zaslány dne 30.10.2007
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 04.01.2008
Ø Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení
doporučuje
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za respektování
podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.
Ø Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
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II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
1) Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí
č.j.: ŽP/9354/07-MF ze dne: 19.10. 2007
2) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
č.j.: KHSCB 6093/07 HOK.ST ze dne: 10.10. 2007
3) Česká inspekce životního prostředí
č.j.: ČIŽP/42/S1/0709671.005/07/CAH ze dne: 2.10. 2007
4) MŽP ČR, odbor ochrany vod
č.j.: 3860/740/07; 67699/ENV/07 ze dne: 25.9. 2007
5) MŽP ČR, odbor ochrany ovzduší
č.j.: ŽP/3327/820/07/1B ze dne: 4.10. 2007
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na imisní situaci
a vlivy na vodu a vodní hospodářství. Ostatní vlivy na další složky životního
prostředí lze označit za malé a málo významné. Při respektování navržených
doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas
s realizací předloženého záměru.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější
řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení
předmětného záměru. V souvislosti s ochranou životního prostředí se jedná
především o podrobnou specifikaci v oblasti vlivů na ovzduší a obyvatelstvo a vlivy
na vodu a vodní hospodářství.
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel
jednovariantní řešení.
III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 5
vyjádření dotčených orgánů státní správy a obcí, která jsou uvedena pod bodem II.6.
tohoto stanoviska.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající
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z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem
komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému
úřadu, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného
posudku nejsou akceptovány.

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, jako
příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.a zákona č. 163/2006 Sb., na
základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených
územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů, zpracovaného posudku
a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona
SOUHLASNÉ
STANOVISKO
k záměru stavby
A. Pöttinger spol. s r.o., Vodňany, Hala 2
ve variantě navržené oznamovatelem
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru
na životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou
respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou
zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
Opatření pro fázi přípravy
1)

pro územní řízení bude zpracován odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5, zákona č.
86/2002 Sb. v platném znění; v rámci odborného posudku věnovat pozornost taktéž
následujícím aspektům:
§ specifikovat podklady, na základě kterých vychází úvaha o snížení TOC o řád proti emisnímu limitu z centrálního
odsávání pecí a lázní v kalírně
§ z hlediska povrchových úprav kovů jednoznačně dokladovat, že emise nemohou překročit emisní limity
+
především pro TOC a H
§ u emisí z aplikace nátěrových hmot – KTL blíže specifikovat dopalovací zařízení, zejména z hlediska účinnosti
spalování a garancí výstupních hodnot koncentrací znečišťujících látek
§ u práškové lakovny blíže specifikovat filtry použité pro záchyt TZL
§ u práškové lakovny zdůvodnit, proč není uvažováno o záchytu organických látek z práškové lakovny, případně
diskutovat možné způsoby omezování emisí organických látek
§ dokladovat, že zařízení omezující emise tuhých znečišťujících látek jakož i těkavých organických látek splňují
požadavky BAT technologií

2)

pro územní řízení bude zpracována rozptylová studie (odpovídající zásadám pro
vypracování rozptylových studií) ve smyslu § 17 odst. 5, zákona č. 86/2002 Sb. v platném
znění; rozptylová studie bude koordinována se závěry autorizovaného odborného
posudku

3)

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o zpracování případné nové hlukové studie
rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví

4)

v dalších stupních projektové dokumentace dokladovat dostatečné zdroje z vodovodního
řadu pro zajištění nároků záměru na vodu pro sociální a technologické účely a nároků na
požární vodu

5)

v rámci další projektové přípravy budou doloženy relevantní podklady dokladující, že
nárůst dešťových ploch z nově vzniklých zastavěných a zpevněných ploch neovlivní
odtokové poměry v konečném recipientu, kterým je Dřemlinská stoka ústící do
Dřemlinského rybníka
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6)

v rámci další projektové přípravy budou doloženy podrobnější informace o CHÚV, která
bude předčišťovat technologické odpadní vody na vodohospodářským orgánem
odsouhlasené limity pro vypouštění těchto předčištěných technologických odpadních
vod do splaškové kanalizace

7)

v rámci zpracování projektu pro stavební řízení upřesnit množství a stupeň znečištění
jednotlivých odpadních vod vstupujících do CHÚV tak, aby na výstupu byly trvale
dodržovány hodnoty ukazatelů pro vypouštění předčištěných technologických vod do
splaškové kanalizace

8)

veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných
ploch budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes odlučovače ropných látek tak,
aby obsah nepolárních extrahovatelných látek na výstupu z odlučovače odpovídal
požadavku vodohospodářského orgánu; odlučovače budou dále zabezpečeny proti
vyplavení v období přívalových dešťů

9)

v rámci záměru uplatnit vysokou míru vnitřní diferenciace ploch s tím, že je nutno
uplatnit výrazný podíl ploch na rostlém terénu pro výsadby skupin vysokých dřevin, které
budou pohledově členit celý areál

10) v rámci další projektové přípravy uplatnit komplexní projekt sadových úprav při
respektování následujících zásad:
§ skupinová výsadba stromů a keřů s patrným podílem stromových dřevin, včetně solitér vyššího vzrůstu
§ podél komunikací uplatnit komplexní pásovou výsadbu stromů a keřů
§ skupinová výsadba do volných prostorů uvnitř areálu a začlenění všech parkovišť formou soliterní výsadby
menších kultivarů do ploch parkovišť a uplatnění prvků mobilních sadových úprav

11) součástí další projektové přípravy záměru bude vypracování předběžné analýzy rizik,
která bude zahrnovat identifikaci zdrojů rizika, kvalitativní analýzu rizik a klasifikaci
následků možných nehod
12) v dalších stupních projektové dokumentace budou specifikovány prostory pro
shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ a případných ostatních látek
škodlivých vodám ze všech aktivit v rámci výstavby záměru, tyto budou ukládány pouze
v zabezpečených a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod
a odpadovém hospodářství
13) v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

Opatření pro fázi výstavby
1)

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby

2)

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

3)

v případě úniku ropných, nebo jiných závadných látek bude veškerá kontaminovaná
zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

4)

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů
stanovených vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive
stavební suti bude rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru
staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku
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Opatření pro fázi provozu
1) oznamovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný „Plán opatření pro případ
havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005
Sb.
2) oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a způsob jejich nebo odstranění
3) provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných
záchytných a havarijních jímek, jakož i skladu chemického materiálu
4) před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád
závodu
5) bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád navrhované CHÚV
6) bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád odlučovačů ropných látek;
provozní řád odlučovačů ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich
pravidelnou kontrolu a údržbu
7) v rámci provozního řádu pravidelně sledovat kvalitu vody na výstupu z CHÚV; rozsah a
četnost analýz bude prováděna dle požadavku příslušného vodohospodářského orgánu
8) v rámci provozního řádu a smluvních vztahů se subdodavateli vyloučit v co největší míře
dopravu využívající směr do města Vodňany
9) v rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované
znečišťování ovzduší z technologických zdrojů emisí

9
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Příloha 1 – Vyjádření k dokumentaci
§ Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí
č.j.: ŽP/9354/07-MF ze dne: 19.10. 2007
§ Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
č.j.: KHSCB 6093/07 HOK.ST ze dne: 10.10. 2007
§ Česká inspekce životního prostředí
č.j.: ČIŽP/42/S1/0709671.005/07/CAH ze dne: 2.10. 2007
§ MŽP ČR, odbor ochrany vod
č.j.: 3860/740/07; 67699/ENV/07 ze dne: 25.9. 2007
§ MŽP ČR, odbor ochrany ovzduší
č.j.: ŽP/3327/820/07/1B ze dne: 4.10. 2007
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