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Přehled použitých zkratek
BPEJ

 bonitní půdně ekologické jednotky

ČIŽP

 Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

 Český hydrometeorologický ústav

ČR

 Česká republika

ČSN

 Česká státní norma

EIA

 Dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)

IG

 inženýrsko geologický (průzkum)

KHS

 Krajská hygienická stanice

k.ú.

 katastrální území

LBC

 lokální biocentrum

LBK

 lokální biokoridor

LPF

 lesní půdní fond

MŽP

 Ministerstvo životního prostředí

N

 odpady kategorie nebezpečné

NV

 Nařízení vlády

O

 odpady kategorie ostatní

OI

 občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

 obecní úřad

PD

 projektová dokumentace

POV

 plán organizace výstavby

PUPFL

 plochy určené k plnění funkcí lesa

RB

 referenční (výpočtový) bod

ÚPD

 územně-plánovací dokumentace

ÚSES

 územní systém ekologické stability

VKP

 významný krajinný prvek

ZCHÚ

 zvláště chráněné území

ZPF

 zemědělský půdní fond

ŽP

 životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb.
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák,
zpracovaná Ing. Jiřím Kydlíčkem, č. autorizace: 15837/1870/OPVŽP/94.
Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě
závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí, které je podle zákona příslušným
úřadem státní správy pro posuzovaný záměr.
Hodnocení vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr bylo provedeno na základě § 4, písm c) s
tím, že navrhovaný záměr patří do kategorie II a povinnost posuzování podle zákona byla
stanovena v závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu:


zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru;



vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci a oznámení;



vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, autorizace č.j. 961/196/OPV/93 vydaná dne
7.6.1994.
Posuzovaným záměrem je výstavba a provoz závodu na výrobu polystyrenu a montáž plastových
oken v průmyslové zóně Žebrák. Průmyslová zóna je situována ve vazbě na dálnici D5, jejíž těleso
odděluje území průmyslové zóny (východně) a městskou zástavbu.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů: bod 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů
a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100
t/rok.
Záměr svým charakterem zasahuje i do dalších bodů přílohy č. 1 k zákonu, nicméně jako hlavní a
rozsahem nadlimitní je zařazení do uvedeného bodu 7.1.
Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že záměr je v souladu s Územním plánem města
Žebrák, na jehož katastru se stavba nachází.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci
procesu posuzování předmětem oznámení záměru "Závod na výrobu polystyrenu a montáž
plastových oken v průmyslové zóně Žebrák", dokumentace vlivů záměru "Závod na výrobu
polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák" a tohoto posudku.
V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se jak k technickému řešení
záměru prezentovaného v dokumentaci, tak k dotčenému území. Cílem bylo ověření
předpokládaných dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích podmínek
pro hodnocení vlivů na životní prostředí.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je následující:
Kategorie: II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
Bod: 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování
výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok.
Předmětem záměru je zpracování zpěňovatelného polystyrenu na pěnový (lehčený) polystyren
(expandovaný polystyren – EPS), resp. výroba bloků a desek. Výchozí surovinou pro výrobu
expandovaného polystyrenu je zpěňovatelný (expandovatelný) polystyren nakupovaný na volném
trhu. Další výrobní aktivitou je montáž plastových oken.
Jedná se o výrobní a skladový areál pro výrobu a předprodejní skladování pěnového polystyrenu a
plastových oken s izolačními dvojskly, umístěný v území průmyslové zóny města Žebrák. V rámci
záměru bude vybudován objekt sdružené funkce s parkovacími plochami, manipulačními plochami,
účelovými komunikacemi a plochami zeleně.
výroba pěnového polystyrenu

154.000 m3/rok

množství vstupní suroviny (perle styrénu)

2.150 t/rok

celková rozloha

76.394 m2

zastavěná plocha
(výrobní hala, skladové haly, administrativní budova)

10.232 m2

plocha parkoviště (50 parkovacích míst)

1.900 m2

zařízení ke spalování paliv

130 m2
cca 2.320 kW

- plocha
- instalovaný výkon

I.3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský

Obec:

Žebrák

Katastrální území:

Žebrák

I.4. Obchodní firma oznamovatele
BACHL, spol. s r.o.

I.5. IČ oznamovatele
145 03 603

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele
Evropská 669, 664 42 Modřice
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:





úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru, předcházející správním řízením ve smyslu
složkových zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení
a související opatření budou dále upřesňována v dalších etapách přípravy a projednávání záměru.
Projektová dokumentace pro jednotlivé stupně a správní řízení bude reagovat na závěry posudku,
resp. stanoviska příslušného úřadu státní správy k hodnocenému záměru z hlediska vlivů na
životní prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek:
a) porovnat obsah dokumentace s požadavky uvedenými v příloze č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění),
b) vyhodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení.
Dokumentace obsahuje dvě samostatné části:
Text vlastní dokumentace
Přílohy (celkem 23 příloh - doklady, mapové přílohy, textové přílohy, včetně rozptylové a
hlukové studie)
Vlastní textová část obsahuje 47 stran textu a svým členěním a obsahem odpovídá příloze č. 4 k
zákonu - Náležitosti dokumentace. Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění).
V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno:
„Záměr „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák“
naplňuje dikci bodu 7.1, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda
bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák“
má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle
přílohy č. 4 k cit. zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:


Ochrana ovzduší - zaměřit se na detailní zpracování problematiky emisí a imisí pentanu, a to i v kontextu
posouzení celkové imisní situace v lokalitě průmyslové zóny Žebrák. Dostatečně zhodnotit možnost
likvidace pentanu v technologickém procesu dopalováním, zpracovat technické a ekonomické
zhodnocení této varianty řešení snížení úniku pentanu do ovzduší a případně uvést reference na obdobné
výroby, jak v ČR, tak v zahraničí. V souvislosti se zvýšením automobilové dopravy zvážit možnost
realizace části dopravy pomocí železnic.
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Ochrana vod - odstranit nesrovnalosti v textu a mapových přílohách, týkající se odběru vody a likvidace
odpadních vod.



Dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a
podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz. přílohy).”

Vypořádání podmínek ze zjišťovacího řízení a připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních
doručených k oznámení je uvedeno za hlavním textem dokumentace. Na obdržená vyjádření a
připomínky v nich obsažené je reagováno stručným odkazem na příslušné části dokumentace.
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů
na kvalitu ovzduší, vlivů hluku, povrchové vody a ochranu přírody jsou v předložené dokumentaci
odpovídajícím způsobem zpracovány.
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), konkrétně požadavkům
přílohy č. 4 k uvedenému zákonu a závěrům zjišťovacího řízení.
Závěr
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Dokumentace jako celek je
zpracována v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za běžný a standardní.
Některé části dokumentace jsou sice zpracovány poměrně stručně (jak je podrobněji
komentováno v následující části posudku), nicméně popis současného stavu životního
prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a dostatečný pro formulování návrhu
stanoviska příslušného úřadu státní správy.

II.2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod
hodnocení
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny
nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly.

Část A – Údaje o oznamovateli
Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.
Část B - Údaje o záměru
Základní údaje
Tato část je členěna do 9 kapitol, které obsahují potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří popis
rozsahu a umístění záměru, a popis technického řešení záměru. Jsou zde uvedeny základní
informace o posuzovaném záměru. Popis řešení doplňují mapové přílohy dokumentace.

Hodnocení: Základní údaje obsahují všechny informace požadované zákonem a jsou dostačují
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Dokumentace obsahuje základní technické údaje
o záměru a popis výrobní technologie. Tento popis doplňuje fotodokumentace v příloze. Bez
připomínek.
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Údaje o vstupech
Půda
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy. Rozsah záborů je uveden v tabulce pro jednotlivé
dotčené pozemky. Záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále PUPFL) není vyžadován.
Popis doplňují mapové přílohy dokumentace.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Dokumentace neuvádí existenci chráněných území a ochranných pásem v zájmovém
území záměru.
Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné či technologické vody. Spotřeba vody je
uváděna pro jednotlivé zdroje (pitná voda – vodovodní řad, technologická voda – vlastní zdroj).
Záměr tedy předpokládá čerpání podzemní vody z vlastních vrtů.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace uvádí potřebu surovin a energií pro výstavbu a provoz posuzovaného záměru.
Podrobněji je rozebrána potřeba hlavní vstupní suroviny pro výrobu polystyrenu v podobě tvrdých
perlí a uveden podíl vstupní suroviny s nízkým obsahem pentanu (do 5%).

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole jsou popsány dopravní nároky nového závodu. Dále je konstatováno, že za současné
situace bude využívána pouze silniční doprava, ale v budoucnu není vyloučeno využití železniční
dopravy.

Hodnocení: Kapitola obsahuje potřebné informace. Bez připomínek.
Údaje o výstupech
Ovzduší
V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování ovzduší související s posuzovaným záměrem.
Kromě dopravy je jako hlavní zdroj emisí látek znečišťujících ovzduší uvedena vlastní výroba
pěnového polystyrenu a kotelna (zdroj tepelné energie). Výrobní technologie je popsána z hlediska
produkce pentanu, který je hlavní emitovanou látkou.
V kapitole jsou uvedeny základní vlastnosti pentanu a možnosti snižování jeho produkce a emise.
Z hlediska dostupných technologií se jako nejvhodnější jeví využití nízkopentanové suroviny.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Odpadní vody
Dokumentace uvádí základní informace o jednotlivých typech odpadních vod produkovaných
v průběhu výstavby a provozu záměru. Jsou uvedeny základní informace o způsobech nakládání
se srážkovými a splaškovými odpadními vodami. Odpadní vody technologické nebudou
produkovány.
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Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Odpady
Dokumentace uvádí základní informace o produkci a nakládání s odpady pro fázi výstavby a
provozu záměru. Záměr nebude produkovat větší množství odpadů, produkce odpadů
nebezpečných odpovídá běžným podmínkám.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Ostatní
Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku při výstavbě areálu. Za provozu je jako zdroj hluku
uvedena zejména související doprava.
Výstupy jiných faktorů (vibrace, záření, zápach) jsou uvedeny jako zanedbatelné, případně jsou
zcela vyloučeny.

Hodnocení: V dokumentaci nejsou uvedeny technologické zdroje hluku a jejich parametry.
Vzhledem k absenci těchto údajů byly v rámci hlukové studie zohledněny teoretické zdroje
hluku, které budou v dalších fázích projektové přípravy konfrontovány s parametry reálných
zařízení. Bez připomínek.
Doplňující údaje
Dokumentace konstatuje, že záměr nebude z hlediska krajinného rázu negativním prvkem a
nevyžaduje žádné zásahy do krajiny. Dále upozorňuje na povinnosti vyplývající z nakládání
s vybranými nebezpečnými látkami.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona. Bez připomínek.
Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik zájmového území.
Na základě uváděných informací lze konstatovat:
1. Územní systém ekologické stability – záměrem není dotčen.
2. Zvláště chráněná území – v území nejsou situována.
3. Soustava Natura 2000 – v území nejsou vymezeny prvky soustavy Natura 2000.
4. Kulturní památky a archeologie – známé památky a nálezy nebudou dotčeny.
5. Významné krajinné prvky – je uvedeno dotčení vodního toku, který protéká areálem záměru
(VKP požívající ochrany ze zákona); registrované VKP nejsou dotčeny.
6. Krajinný ráz – jsou uvedeny základní informace o ochraně krajinného rázu.

Hodnocení: V žádné z popisovaných charakteristik nejsou identifikovány zvláště významné nebo
zásadní skutečnosti. V textu je uveden odkaz na přílohy dokumentace, které obsahují
podrobnější údaje o popisovaných skutečnostech.
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uváděné informace lze považovat za dostačující.
Bez připomínek.
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Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Dokumentace uvádí informace z hlediska ochrany přírody a krajiny, která je považována za
nejvýznamněji dotčenou složku životního prostředí. Jsou uvedeny informace o ekosystému
dotčené lokality, územním systému ekologické stability v zájmovém území, krajinném rázu
zájmového území a výskytu chráněných území (VKP).
Dále je komentována problematika územního plánování.

Hodnocení: Obsah této části dokumentace je poměrně stručný a omezuje se na jedinou složku
životního prostředí (příroda a krajina). Lze akceptovat, že řada informací o zájmovém a
dotčeném území je citována v předchozí stati dokumentace (část C.I.), nicméně i přesto
postrádáme v této kapitole alespoň základní informace o současném stavu kvality ovzduší
v zájmovém území, o hlukové zátěži v zájmovém prostoru a některých dalších faktorech, které
mohou být záměrem významněji dotčeny.
Současně je třeba konstatovat, že některé z potřebných informací jsou uváděny v přílohách
dokumentace (rozptylová studie, hluková studie), a tuto část dokumentace lze akceptovat bez
zásadních připomínek.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace se omezuje na konstatování, že záměr je situován v území již využívané průmyslové
zóny. Dále konstatuje, že únosné zatížení životního prostředí v území dotčeném důsledky
posuzovaného záměru nebude v žádné fázi jeho přípravy, provozování a event. odstraňování
překračováno.

Hodnocení: Zhodnocení současného stavu kvality životního prostředí je v této kapitole velmi
stručné. Na základě dostupných informací lze konstatovat, že zatížení jednotlivých složek
prostředí v dotčeném zájmovém území je relativně vysoké, což na jednu stranu omezuje využití
území např. pro bydlení či rekreaci, na druhou stranu však nevylučuje realizaci záměrů s nízkými
výstupy do životního prostředí. Vzhledem k charakteristice záměru lze se závěry dokumentace
souhlasit bez zásadních připomínek.
Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo
Dokumentace se omezuje na konstatování, že realizace záměru bude prokazatelně pod úrovní
platných limitů (obecně). Je zmíněn pozitivní důsledek v sociálně-ekonomické oblasti z hlediska
zaměstnanosti v regionu. Vlivy na obyvatelstvo jsou pak hodnoceny jako zanedbatelné.

Hodnocení: Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno poměrně stručnou a
obecnou formou bez jakýchkoli konkrétních údajů, přestože vlivy na ovzduší a vlivy na
hlukovou situaci jsou v dokumentaci dále popsány.
Absenci autorizačních metod a návodů pro hodnocení zdravotních rizik lze v daném případě
akceptovat, neboť autorizované hodnocení zdravotních rizik nebylo v rámci procesu posuzování
požadováno a současně není očekáváno překračování imisních limitů v kvalitě ovzduší ani
hlukové zátěže.
S ohledem na charakter záměru lze se závěry dokumentace souhlasit bez připomínek.
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Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na klimatické podmínky jsou hodnoceny jako nepatrné v ploše vlastního areálu, mimo něj se
neprojeví.
Z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší se dokumentace omezuje na uvedení základních informací o
zdrojích znečišťování ovzduší. Vlivy jednotlivých zdrojů na imisní charakteristiky jsou hodnoceny
na základě výpočtů znečištění ovzduší provedených v samostatné příloze č. 16 Rozptylová studie.
Hodnocení ovlivnění ovzduší vychází z vypočtených hodnot imisních koncentrací hlavních
škodlivin – NO2, pentan, benzen a PM10.
V uvedené příloze jsou uvedeny výsledky výpočtu příspěvku imisních koncentrací pro uvedené
znečišťující látky. Příspěvky jsou jak v dlouhodobých (roční průměrné koncentrace) tak
v krátkodobých (krátkodobá maxima) charakteristikách velmi nízké a zpravidla nedosahují vyšších
hodnot než v řádu desetin % platných limitů (v řadě případů i v řádu setin až tisícin % limitu).
S ohledem na stávající charakteristiku zájmového území (kvalitu ovzduší) jsou vlivy na ovzduší a
klima hodnoceny jako mírně záporné.

Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. Výhrady jsou
směřovány na formální a grafickou stránku dokumentace. Formální výhrada se týká absolutní
absence konkrétních údajů o vlivech na kvalitu ovzduší v textu dokumentace. Přestože jsou tyto
údaje obsahem přiložené rozptylové studie, je vhodné v dokumentaci uvést alespoň stručnou
rekapitulaci získaných výsledků. Grafická výhrada směřuje k prezentaci rozptylové studie, jejíž
text v příloze č. 16 je díky zmenšení formátu a volbě písma z části téměř nečitelný.
Přes uvedené výhrady lze z věcného hlediska se závěry dokumentace souhlasit a výsledky
rozptylové studie akceptovat.
Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí vlivy na hlukovou situaci jako zanedbatelné. Konstatuje, že vlivem záměru
dojde ke zhoršení současné situace, nicméně nedojde k ovlivnění okolí objektů určených k
trvalému bydlení (chráněného venkovního prostoru staveb).
Součástí dokumentace je příloha č. 21 Hluková studie, která popisuje vlivy souvisejících zdrojů
hluku (doprava, stacionární zdroje hluku, technologie). Výpočty prokazují, že vlivem uvažovaných
zdrojů hluku nedojde k překračování přípustných hygienických limitů hluku v okolním chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb.

Hodnocení: Popis vlivů hluku je v rámci dokumentace proveden standardním způsobem.
Výhrady směřují opět k formální stránce dokumentace, neboť v rámci této kapitoly nejsou
uvedeny žádné konkrétní informace ani výsledky hlukové studie.
Závěry dokumentace i hlukové studie lze však plně akceptovat bez připomínek.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové vody
Vliv odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik – je pouze konstatováno, že dojde
k nárůstu zpevněných ploch bez konkrétních údajů. Není očekáván významný vliv na povrchové
vody.
Vliv na jakost povrchových vod – ovlivnění kvality povrchových vod ve významnější míře není
očekáváno, konkrétní údaje nejsou v dokumentaci uváděny.
Vliv na podzemní vody
Vliv hydrogeologické charakteristiky – dokumentace uvádí, že realizací záměru dojde k jejich
ovlivnění.
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Vliv kvalitu podzemních vod – není očekáváno ovlivnění kvality podzemních vod.

Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody souhrnně jako mírně
záporné. Významné zhoršení současného stavu není očekáváno.
Problematika vlivů na povrchové i podzemní vody je řešena velmi obecnou formou a
dokumentace neuvádí žádné konkrétní údaje o dopadech na hydrologické a hydrogeologické
charakteristiky vyvolaných realizací záměru, jehož součástí je i čerpání podzemních vod
z nových zdrojů situovaných v areálu stavby. V kapitole B.II.2. je uveden výsledek čerpací
zkoušky k novým vrtům v areálu, jejíž závěr potvrzuje dostatečnou kapacitu těchto zdrojů.
Se závěry dokumentace lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Vlivy na půdu
Dokumentace hodnotí vlivy záboru půdy jako středně záporné, nicméně s ohledem na současné i
výhledové využití území jako akceptovatelné. Část plochy areálu již byla odňata ze ZPF, takže
otázka vynětí ze zemědělské půdy je prakticky bezpředmětná. Zábor pozemků určených k plnění
funkcí lesa není vyžadován.

Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou a obsahuje podstatné informace;
s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Použité způsoby a metody hodnocení lze považovat za dostačující; bez připomínek.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a ostatní přírodní zdroje jsou hodnoceny jako zanedbatelné. Záměr
není ve střetu se zdroji nerostných surovin.

Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou a obsahuje podstatné informace;
s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Použité způsoby a metody hodnocení lze považovat za dostačující; bez připomínek.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru – s výjimkou kácení dřevin rostoucích mimo les nejsou jiné negativní vlivy na rostliny
očekávány.
Vlivy na faunu – vzhledem k situování záměru na zemědělské půdě nejsou identifikovány
nejvýznamnější negativní aspekty záměru ve vztahu k fauně zájmového území.
Vlivy na významné krajinné prvky – vliv na vodní tok (VKP), který protéká areálem je hodnocen
v příloze č. 19 jako mírně negativní. Registrované VKP nejsou dotčeny.
Vlivy na územní systém ekologické stability - stavba není v územním ani funkčním střetu s prvky
ÚSES.
Vlivy na zvláště chráněná území – v zájmovém území stavby se tato území nenacházejí a nejsou
proto dotčena.
Souhrnně jsou vlivy na faunu, flóru a ekosystémy hodnoceny jako mírně záporné.

Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází z místních šetření a provedených
průzkumů, rozsah hodnocení odpovídá požadavkům zákona; s uvedenými závěry lze souhlasit
bez zásadních připomínek.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
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Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinu a krajinný ráz jsou vyhodnoceny v příloze č. 17 dokumentace. Zde je na základě
zhodnocení současného stavu dotčeného území formulován závěr, že vliv záměru na krajinný ráz
bude minimální a není hodnocen jako záporný. Dokumentace pak hodnotí vliv na krajinu jako
zanedbatelný. Podstatným faktem je zachování části dřevin uvnitř navrženého areálu, které tvoří
doprovodnou zeleň současného vodního toku a rovněž navržené výsadby a vegetační úpravy
kolem celého areálu, které jsou patrné z přílohy dokumentace č. 18.

Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny popisným způsobem bez aplikace podrobnějších
postupů a metodik. Se závěry dokumentace lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze
s ohledem na charakter záměru považovat za akceptovatelný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace hodnotí vliv na hmotný majetek a kulturní památky jako středně kladný. Žádné
negativní důsledky v této oblasti směru nejsou identifikovány.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení
lze považovat za dostačující.
Jiné vlivy
Celkový vliv záměru na životní prostředí je hodnocen jako středně kladný. Významným aspektem
je úspora energie z primárních zdrojů při aplikaci výrobku, který je produktem posuzovaného
záměru.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Některé
argumenty použité v jiných částech dokumentace nelze přijmout bez podrobnějších informací
(např. snížení celkové dopravní zátěže při přepravě produktu k zákazníkům), neboť by
v takovém případě musel být analyzován celý výrobní cyklus od zdroje surovin a zásobování
výroby posuzovaného záměru. Takové hodnocení však není cílem předložené dokumentace ani
tohoto procesu posuzování vlivů. Způsob hodnocení lze tedy považovat za dostačující.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dokumentace uvádí závěry hodnocení pro jednotlivé složky a faktory životního prostředí. Vlivy
posuzovaného záměru jsou charakterizovány jako mírně záporné.
Z hodnocení vyplývá, že realizace záměru nebude mít žádné zásadní a významné negativní
důsledky na jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy s podstatným nebo zásadním negativním
vlivem přesahujícím platné nebo doporučené limity nebyly u hodnoceného záměru identifikovány.
Celkový rozsah vlivů je u hodnoceného záměru hodnocen jako nízký, lokálního charakteru.
Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

Hodnocení: S uvedenou charakteristikou lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Hodnocení potvrzuje závěry formulované v dokumentaci v rámci jednotlivých částí a kapitol.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí možnost vzniku havarijních situací. Dále se věnuje popisu protihavarijních a
následných opatření.

Hodnocení: V dokumentaci nejsou vyhodnoceny dopady na životní prostředí v případě různých
typů havárie. Výčet preventivních i následných opatření je s ohledem na charakter stavby
dostačující.
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Závěr
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Lze se rovněž ztotožnit s názorem autorů dokumentace, že záměr nepředstavuje
významnou a limitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou v dokumentaci
provedeny s podrobností odpovídající charakteru záměru a zájmového území.
V nejvýznamnějších oblastech byly zpracovány samostatné studie, které hodnotí vlivy na
kvalitu ovzduší a vlivy hluku na základě standardních postupů a metodik. Výsledky těchto
studií lze považovat za správné.
Určité výhrady komentované v předchozím textu posudku se týkají formálního zpracování
dokumentace, která v části D neuvádí žádné konkrétní údaje vyplývající ze zpracovaných
odborných studií (vlivy na ovzduší a vlivy hluku). Rovněž v některých dalších oblastech
(vlivy na vodu) uvádí dokumentace jen obecné informace bez podrobnějšího vyhodnocení
možných důsledků realizace záměru.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci a
v jejích přílohách lze souhrnně považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení
vlivů na životní prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu
zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako kvalitní a
dostačující, obsahující všechny podstatné informace.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující.
V dokumentaci nebyla využita žádná speciální metodika, která by vyžadovala odbornější
posouzení nebo výklad.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken
v průmyslové zóně Žebrák“ v jedné projektové aktivní variantě. Jiné varianty umístění či
technického řešení záměru nejsou předloženy ani hodnoceny. Dokumentace se zmiňuje o
předchozí přípravě záměru, jejímž výsledkem je optimalizace předloženého záměru jak z hlediska
situačního (umístění, rozsah), tak z hlediska technologického.

Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena
standardní formou. Záměr je v rámci dokumentace předložen a hodnocen invariantně s tím, že
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou hodnoceny ve vztahu k nulové variantě, která tak
představuje zároveň variantu referenční.
Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru
povinné a příslušný úřad nenavrhl podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. zpracování dalších
variant řešení záměru, lze řešení předložené v dokumentaci považovat za dostačující k uzavření
procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb.
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II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná.

Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je závod
na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v
dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Detailnější řešení se s ohledem na požadavky
vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro
následná řízení k povolení předmětného záměru.
Prioritami přípravy záměru musí být kromě zajištění kvality vlastní stavby a umístěných technologií
rovněž bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí v okolí navrhovaného výrobního závodu.
V daném případě lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru
je v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné
nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního
prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru,
které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
•

ochrana ovzduší a minimalizace emisí znečišťujících látek;

•

vodohospodářské řešení stavby – nakládání s odpadními vodami a zásah do vodního toku
procházejícího navrženým areálem;

•

minimalizace kácení stávajících dřevin v navrženém areálu a výsadba nové zeleně a
vegetační úpravy.

Vzhledem k charakteru výroby se jako zásadní jeví požadavek na parametry vstupních surovin, tj.
zpěňovatelného polystyrenu, který stanovuje nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních
limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
S ohledem na umístění záměru a k současným technickým možnostem se pro snižování emisí
pentanu jeví jako nejvhodnější řešení návrh na min. 75% podíl vstupní suroviny
(nízkopentanového styrenu) obsahujících nejvýše 5 % pentanu. V blízké době lze očekávat další
snížení obsahu pentanu v podobě suroviny s velmi nízkým obsahem pentanu (do 3 %). Proto je
vhodné orientovat nákup vstupních surovin tímto směrem a omezovat emise znečišťujících látek
nad rámec platných předpisů.
Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické řešení umožní realizaci
stavby s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik
plynoucích z provozu hodnocené stavby. Základní požadavky jsou zohledněny v návrhu
stanoviska a budou předmětem navazujících správních řízení v přípravě a realizaci stavby.
Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem.
Podrobné technické řešení stavby, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude
projednáno s příslušnými správními úřady, které budou účastníky následujících správních řízení ve
smyslu složkových zákonů v ochraně životního prostředí a stavebního zákona.
Kromě respektování stanovených opatření bude rovněž důležitá fáze zkušebního provozu, ve které
musí být prokázáno splnění všech očekávaných a požadovaných parametrů stavby z hlediska
ochrany životního prostředí a zabezpečení provozu v souladu s požadavky preventivních opatření
vůči případným rizikům a havarijním stavům.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace obsahuje návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na
životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez výraznějších
negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní prostředí.
Uvedená opatření (formulovaná v kapitole D.IV. dokumentace) lze s ohledem na rozsah a
podrobnost považovat za základ souboru opatření z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a
kompenzace možných důsledků realizace hodnoceného záměru.
Tato část dokumentace slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci je v
návrhu stanoviska zohledněna. Některá opatření jsou upravena s ohledem na závěry posudku a
informace získané v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, proto není nutné provádět
jejich podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je
nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
opatření k ochraně ovzduší, ochraně vod a ochraně přírody a krajiny.
K uvedenému základnímu souboru jsou v návrhu stanoviska doplněna opatření vyplývající
z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení
negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad (Ministerstvo
životního prostředí), které je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených
územně samosprávných celků a veřejnosti. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření,
jednotlivá vyjádření jsou uvedena v příloze č. 1 posudku v plném znění.
Uvedena jsou vyjádření doručená k dokumentaci. Vyjádření doručená k oznámení nejsou
uváděna. Vypořádání připomínek k oznámení bylo součástí závěru zjišťovacího řízení a
dokumentace.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno normálním písmem.

1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
1.1. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: 31989/2008/KUSK/OŽP/Pr ze dne 20.3.2008
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Z hlediska zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů
Bez připomínek. Požaduje v dalším stupni projektové přípravy upřesnit produkci odpadů
z výstavby a to zejména odpadů nebezpečných.
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Za zcela podstatné opatření pro výslednou redukci úniku pentanu je
navrženo použití relativně většího množství nízkopentanové suroviny
do výroby (75 – 80%). Vzhledem k imisní situaci v zájmovém území
požaduje používání nízkopentanové suroviny na vstupu do výroby
tak jak deklaruje zpracovatel dokumentace v množství minimálně 75
– 80%. Dále požaduje, aby provozovatel i v budoucnosti přijímal
všechna technicky, ekologicky a ekonomicky dostupná opatření
zaměřená na redukci emisí pentanu.

Uvedené požadavky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska ve znění následujících podmínek:
 V trvalém provozu bude pro výrobu využíváno minimálně 75% podílu vstupních surovin obsahujících
nejvýše 5 % pentanu.
 Podle výsledků výzkumu, výroby a nabídky bude nákup vstupních surovin maximálně orientován na
suroviny s nízkým (do 5%) a velmi nízkým obsahem (do 3%) pentanu, nebo na alternativní suroviny
(bez obsahu pentanu).
 Množství emitovaných látek znečišťujících ovzduší bude během trvalého provozu pravidelně
vyhodnocováno a budou přijímána technicky, ekologicky i ekonomicky dostupná řešení ke snižování
emisí pentanu z výroby polystyrenu.
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje dotčeným
orgánem nebo nemá připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
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1.2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Beroun
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: 898-217/08/Be ze dne 26.2.2008
Z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví lze s předloženou dokumentací vyslovit
souhlas. Žádné připomínky nejsou formulovány.
Nevyžaduje další komentář.
1.3. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn: ČIŽP/41/OOH/0731484.002/08/PMP ze dne 13.3.2008
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Oddělení odpadového hospodářství
Bez připomínek.
Oddělení ochrany ovzduší
Bez připomínek. Upozorňuje na dodržení podmínek uváděných v dokumentaci a v nařízení
vlády č. 615/2006 Sb., a na umístění záměru v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Oddělení ochrany přírody
Bez připomínek.
Ve vyjádření nejsou formulovány žádné připomínky. Nevyžaduje další komentář.
1.4. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn: ČIŽP/43/OOV/0732273.002/08/ZLG ze dne 5.3.2008
−

Splašková kanalizace bude dle dokumentace svedena do jímky na
vyvážení. V příloze č. 10 se stále připouští přítomnost čistírny
odpadních vod namísto jímky na vyvážení.

−

Ve stanovisku k oznámení bylo navrženo odvádět dešťové srážkové
vody z manipulačních ploch s pohybem nákladních automobilů do
dešťové kanalizace přes odlučovač ropných látek. Z dokumentace není
zřejmé
v
rámci
jakých
řízení
bude
přítomnost
odlučovače
projednána.

V návrhu stanoviska jsou zohledněny podmínky formulované v dokumentaci i připomínky
dotčených správních ve formě následujících podmínek:
 Srážkové vody z parkovišť a manipulačních ploch budou do vodoteče odváděny přes vhodně
dimenzovaný odlučovač ropných látek.
 Splaškové vody z areálu budou shromažďovány před zneškodněním na vhodné ČOV (mimo areál
závodu) ve sběrné bezodtoké jímce.
 Ke stavebnímu řízení doložit posouzení kapacity vodního toku se zaústěním srážkových vod z areálu a
v případě potřeby navrhnout vhodné technické řešení (retenční nádrž apod.).
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1.5. Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení
Vyjádření č.j.: 869/820/08/PV ze dne 18.9.2007
Vzhledem k tomu, že je zde v budoucnu možnost převedení části
dopravy na železnici doporučujeme realizaci projektu skutečnost s
tím, že tato možnost bude zapsána a zhodnocena v závěrech
dokumentace.

Uvažované využívání železniční dopravy pro část přepravovaného objemu je v současné době
pouze v teoretické rovině. Dosud není předložen žádný projekt, který by řešil napojení průmyslové
zóny na železnici, resp. vybudování železniční vlečky do prostoru této průmyslové zóny. Podle
předložených podkladů by se mohlo jednat o vybudování vlečky jižně od navrženého závodu f.
BACHL, a je nepravděpodobné, že by tato vlečka byla zavedena do prostoru navrhovaného
závodu. V rámci návrhu stanoviska je tedy využití železniční dopravy zmíněna ve formě následující
podmínky:
 Stavbu navrhnout a realizovat tak, aby v případě vybudování železniční vlečky do průmyslové zóny
Žebrák bylo možné využívání železniční dopravy pro zásobování výroby i expedici produkce.
 V případě vybudování železniční vlečky do průmyslové zóny Žebrák přenést část dopravy surovin i
produktů na železniční dopravu.
1.6. Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení
Vyjádření č.j.: 16052/ENV/08; 807/740/08 ze dne 29.2.2008
V předložené dokumentaci jsou respektovány požadavky na ochranu vod, které byly
uvedeny v interním sdělení ze dne 12.12.2007. K záměru nejsou další výhrady a se
záměrem se souhlasí.
Nevyžaduje další komentář. Podmínky z uvedeného interního vyjádření jsou zohledněny jak
v dokumentaci, tak v návrhu stanoviska.
1.7. Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení
Vyjádření č.j.: 16054/ENV/08-603/620/08 ze dne 21.3.2008
S odvoláním na předcházející stanovisko z dne 3.1.2008 nejsou uplatňovány žádné zásadní
připomínky.
Nevyžaduje další komentář.

2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
2.1. Středočeský kraj
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: 43120/2008/KUSK ze dne 19.3.2008
Ve vyjádření je uvedeno, že Středočeský kraj souhlasí s dokumentací a nemá připomínky.
Nevyžaduje podrobnější komentář.
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3. Vyjádření veřejnosti
V průběhu projednávání dokumentace nebylo k záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž
plastových oken v průmyslové zóně Žebrák“ uplatněno žádné vyjádření veřejnosti.
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CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí pro záměr
Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák,
zpracovaná Ing. Jiřím Kydlíčkem, č. autorizace: 15837/1870/OPVŽP/94.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení, předložené dokumentace, obdržených vyjádření
dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků, na základě prohlídky
zájmového území a ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že
posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Realizací posuzovaného záměru nebude při respektování doporučených opatření významně
negativně ovlivněno veřejné zdraví, ani nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé
složky životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích přípravy, výstavby a
užívání stavby, patří u hodnoceného záměru:
→ minimalizace emise látek znečišťujících ovzduší;
→ vodohospodářské řešení stavby s minimalizací negativních dopadů na dotčený vodní tok;
→ kompenzační opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, zejména při zásahu do obecně
chráněných území (VKP) a ovlivnění krajinného rázu;
→ postprojektová analýza – ověření předpokládaných vlivů po uvedení stavby do provozu.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda,
geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou
zákony a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až
nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách
životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké až středně významné, lokálního charakteru, bez
rizika významných negativních dopadů na životní prostředí.
Vlivy přesahující státní hranice jsou u posuzovaného záměru vyloučeny.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzované stavby jsou v návrhu
stanoviska formulovány podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne ……. 2008
Č.j.: …………

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb.
I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák
2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je zpracování zpěňovatelného polystyrenu na pěnový (lehčený) polystyren
(expandovaný polystyren – EPS), resp. výroba bloků a desek. Výchozí surovinou pro výrobu
expandovaného polystyrenu je zpěňovatelný (expandovatelný) polystyren nakupovaný na volném trhu.
Další výrobní aktivitou je montáž plastových oken.
Jedná se o výrobní a skladový areál pro výrobu a předprodejní skladování pěnového polystyrenu a
plastových oken s izolačními dvojskly, umístěný v území průmyslové zóny města Žebrák. V rámci
záměru bude vybudován objekt sdružené funkce s parkovacími plochami, manipulačními plochami,
účelovými komunikacemi a plochami zeleně.
výroba pěnového polystyrenu

154 000 m3/rok

množství vstupní suroviny

2 150 t/rok (perle styrénu)

celková rozloha

76 394 m2

zastavěná plocha
(výrobní hala, skladové haly, administrativní budova)

10 232 m2

plocha parkoviště (50 parkovacích míst)

1 900 m2

zařízení ke spalování paliv - plocha

130 m2

- instalovaný výkon
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3. Umístění záměru
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský
Žebrák
Žebrák

4. Obchodní firma oznamovatele
BACHL, spol. s r.o.
5. IČ oznamovatele
145 03 603
6. Sídlo oznamovatele
Evropská 669, 664 42 Modřice
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1.

Oznámení

Oznámení záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák“
zpracoval v listopadu 2007 Ing. Jiří Kydlíček (osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 15837/1870/OPVŽP/94
ze dne 14.3.1995, resp. autorizace, která byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 53780/ENV/06 ze dne
8.8.2006).
Oznámení záměru bylo předloženo příslušnému úřadu dne 16.11.2007.
2.

Dokumentace

Dokumentaci vlivů záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové
zóně Žebrák“ zpracoval v únoru 2008 Ing. Jiří Kydlíček (osvědčení odborné způsobilosti č.j.:
15837/1870/OPVŽP/94 ze dne 14.3.1995, resp. autorizace, která byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.:
53780/ENV/06 ze dne 8.8.2006).
Dokumentace vlivů záměru byla předložena příslušnému úřadu dne 20.2.2008.
3.

Posudek

Posudek o vlivech záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně
Žebrák“ zpracoval v dubnu 2008 Ing. Alexandr Mertl (osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 981/196/OPV/93
ze dne 7.6.1994, resp. autorizace, která byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 45335/ENV/06 ze dne
7.7.2006).
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne 2.5.2008.
4.

Veřejné projednání
Bude doplněno po veřejném projednání ……..

5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., a vyhlášky
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním
vlivů na životní prostředí.
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Vlivy záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák“ na
životní prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
K oznámení ani k dokumentaci záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken
v průmyslové zóně Žebrák“ nebyla kromě vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených
správních úřadů obdržena žádná vyjádření veřejnosti.
Vyjádření občanských sdružení a obecně prospěšných společností k oznámení a k dokumentaci ve
smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. nebyla obdržena.
K posudku byla obdržena vyjádření ………..
6.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Ve stanovisku jsou zahrnuta vyjádření následujících správních úřadů a územně samosprávných celků:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 31989/2008/KUSK/OŽP/Pr ze dne 20.3.2008)
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Beroun
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 898-217/08/Be ze dne 26.2.2008)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
(Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/41/OOH/0731484.002/08/PMP ze dne 13.3.2008)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
(Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/43/OOV/0732273.002/08/ZLG ze dne 5.3.2008)
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
(Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení, č.j.: 869/820/08/PV ze dne 18.9.2007)
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
(Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení, č.j.: 16052/ENV/08; 807/740/08 ze dne 29.2.2008)
Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláště chráněných částí přírody
(Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení, č.j.: 16054/ENV/08-603/620/08 ze dne 21.3.2008)
Středočeský kraj
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 43120/2008/KUSK ze dne 19.3.2008)
II. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti

Posuzovaným záměrem je výstavba a provoz nového závodu na výrobu pěnového polystyrenu
(expandovaný polystyren - EPS) a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák s kapacitou 2.150 tun
vstupní suroviny a 154.000 m3 výstupních produktů. Výchozí surovinou pro výrobu expandovaného
polystyrenu je zpěňovatelný (expandovatelný) polystyren nakupovaný na volném trhu. V rámci záměru bude
vybudován objekt sdružené funkce s parkovacími plochami, manipulačními plochami, účelovými
komunikacemi a plochami zeleně.
Záměr byl po zvažování a prověření více lokalit umístěn do průmyslové zóny při dálnici D5 v prostoru
spadajícím do správního území města Žebrák.



Posudek - EIA

strana : 26

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák

A.M.-Ekologické inženýrství

Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí
bude působení stavby akceptovatelné a vlivy výstavby a provozu závodu na výrobu polystyrenu a montáž
plastových oken v průmyslové zóně Žebrák budou pod úrovní stanovenou platnými předpisy. Týká se to
zejména ochrany veřejného zdraví (působení hluku a znečištění ovzduší v okolí areálu závodu), ale i
nakládání se srážkovými vodami, havarijního zabezpečení, chráněných částí přírody.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda, geofaktory,
flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími
právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové,
lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního
prostředí.
Výstavbou a provozem záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové
zóně Žebrák“ nebude při realizaci doporučených opatření významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel a
jednotlivé složky životního prostředí.
Na základě podkladů soustředěných v rámci procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že veškeré předpokládané negativní
důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany
veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí v zájmovém území záměru.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké až středně významné, lokálního charakteru, bez
rizika významných negativních dopadů na životní prostředí.
Technické řešení záměru, které bude v navazující přípravě záměru upřesňováno, a navrhovaná opatření,
resp. podmínky vyplývající z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, umožňují vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat nepříznivé účinky záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Na základě všech podkladů získaných v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že problematika
přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela
bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
2.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o
znečišťování životního prostředí

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je závod na
výrobu polystyrenu a montáž plastových oken.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v
dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z
příslušných právních předpisů předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná řízení k
povolení předmětného záměru.
Prioritami přípravy záměru musí být kromě zajištění kvality vlastní stavby a umístěných technologií
rovněž bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí v okolí navrhovaného výrobního závodu.
V daném případě lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v
zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v
technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
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Vzhledem k charakteru výroby se jako zásadní jeví požadavek na parametry vstupních surovin, tj.
zpěňovatelného polystyrenu, který stanovuje nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a
dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
S ohledem na umístění záměru a k současným technickým možnostem se pro snižování emisí pentanu
jeví jako nejvhodnější řešení návrh na min. 75% podíl vstupní suroviny (nízkopentanového styrenu)
obsahujících nejvýše 5 % pentanu. V blízké době lze očekávat další snížení obsahu pentanu v podobě
suroviny s velmi nízkým obsahem pentanu (do 3 %). Proto je vhodné orientovat nákup vstupních surovin
tímto směrem a omezovat emise znečišťujících látek nad rámec platných předpisů.
Technické řešení záměru při respektování navržených opatření odpovídá požadavkům k ochraně
životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. podmínky, snižují či zmírňují vlivy
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví na akceptovatelnou úroveň.
3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru
na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní
prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsou specifikována
jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Závod na výrobu polystyrenu a
montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák“ na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a
provozu záměru.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
podmínky týkající se veřejného zdraví, ovzduší, povrchových a podzemních vod, přírody a krajiny.
4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák“ byl
v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí zpracován a hodnocen v jedné projektové aktivní
variantě. Jiné varianty umístění či technického řešení záměru nejsou předloženy ani hodnoceny.
Stanovení pořadí variant řešení záměru je tedy v daném případě bezpředmětné.
5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vypořádání vyjádření k oznámení a k dokumentaci

V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 11 vyjádření, z toho 9 vyjádření dotčených správních
úřadů a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti v rámci zjišťovacího
řízení nebylo doručeno. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány ve zjišťovacím
řízení, a byly zohledněny při zpracování dokumentace a posudku.
V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 8
vyjádření, z toho 7 vyjádření dotčených správních úřadů a 1 vyjádření dotčených územně samosprávných
celků. Vyjádření veřejnosti k dokumentaci nebylo uplatněno. Všechny požadavky a připomínky obsažené v
doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a vypořádány. Všechny oprávněné požadavky
obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí, byly zpracovatelem posudku zařazeny do návrhu stanoviska.
Vypořádání vyjádření k posudku
Bude doplněno po obdržení vyjádření k posudku ……….
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Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Na základě oznámení záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové
zóně Žebrák“, dokumentace vlivů záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v
průmyslové zóně Žebrák“ na životní prostředí, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných
vydává
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví
souhlasné

stanovisko

k posouzení vlivů provedení záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové
zóně Žebrák“ na životní prostředí a veřejné zdraví s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou
zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo
jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.
Doporučená varianta:
Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken
v průmyslové zóně Žebrák“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, při respektování příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Podmínky souhlasného stanoviska:
I.

Podmínky pro fázi přípravy

1) S ohledem na současné technické možnosti a předpokládaný sortiment výrobků směřovat další přípravu
záměru na používání minimálně 75% podílu vstupních surovin obsahujících nejvýše 5% pentanu po
uvedení stavby do trvalého provozu (oproti povinnosti používat minimálně 50% podílu vstupních
surovin obsahujících nejvýše 5% pentanu, která je stanovena v nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o
stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší).
2) Stavbu navrhnout a realizovat tak, aby v případě vybudování železniční vlečky do průmyslové zóny
Žebrák bylo možné využívání železniční dopravy pro zásobování výroby i expedici produkce.
3) Volbu technologie pro zdroj tepelné energie zaměřit na minimalizaci produkce látek znečišťujících
ovzduší formou nízkosemisních hořáků a dalších technických opatření.
4) Srážkové vody z parkovišť a manipulačních ploch budou do vodoteče odváděny přes vhodně
dimenzovaný odlučovač ropných látek.
5) Splaškové vody z areálu budou shromažďovány před zneškodněním na vhodné ČOV (mimo areál
závodu) ve sběrné bezodtoké jímce.
6) Ke stavebnímu řízení doložit posouzení kapacity vodního toku se zaústěním srážkových vod z areálu a
v případě potřeby navrhnout vhodné technické řešení (retenční nádrž apod.).
7) Ke stavebnímu řízení doložit posouzení vydatnosti nových zdrojů podzemní vody, které budou
využívány pro zásobování areálu technologickou vodou.
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8) Ke stavebnímu řízení upřesnit technická zabezpečení při nakládání s chemickými látkami a chemickými
přípravky, resp. látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, k prevenci
jejich úniků do životního prostředí.
9) Ke stavebnímu řízení zpracovat návrh výsadby zeleně a vegetačních úprav. Výsadby budou orientovány
na volné plochy v areálu a zaměřeny na vizuální odclonění nových objektů.
10) Stavbu navrhnout s využitím přírodních odstínů barev, aby co nejméně narušovala okolní krajinu.
11) Ke stavebnímu řízení doložit rozhodnutí o povolení ke kácení stávajících dřevin v areálu záměru a návrh
kompenzačních opatření souvisejících s tímto kácením (náhradní výsadby).
12) Ke stavebnímu řízení zpracovat přehled druhů a množství odpadů pro fázi výstavby a provozu a
předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
13) Ke stavebnímu řízení zpracovat bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy (ornice a podorniční
vrstvy) a plán na jejich využití. Tyto vrstvy přednostně využít pro vegetační úpravy v areálu a jeho okolí,
přebytek nabídnout k zemědělskému využití.
14) Zásah do významného krajinného prvku (vodní tok) minimalizovat vhodnými úpravami a ponecháním v
co největší možné délce ve formě otevřeného koryta.
15) Technologickými a organizačními opatřeními bude zabezpečeno dodržování hygienických limitů hluku
v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp. nejvíce
dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb.
16) Ke stavebnímu řízení doložit smlouvu s oprávněnou organizací o zajištění archeologického dozoru
v průběhu stavby a v případě potřeby o provedení záchranného archeologického výzkumu.
17) Ke stavebnímu řízení zpracovat plán organizace výstavby (POV). Do POV zahrnout řešení následujících
oblastí:
a) Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy realizovat výhradně v
denní době.
b) Navrhnout a realizovat opatření k omezení prašných emisí (omezení stavebních prací při
nepříznivých klimatických podmínkách, čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště, zakrytí sypkých
materiálů při dopravě, minimalizace „aktivních ploch“ a skrápění nejvíce exponovaných ploch,
zejména komunikací a manipulačních ploch).
c) Minimalizovat úkapy ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních prostředků zajištěním
jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a vozidel používat záchytné vany.
d) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, zajistit
respektování příslušných předpisů a norem.
e) Při nakládání s odpady zajistit dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování a
následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
f) Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam opatření pro případ
úniku ropných látek na staveništi. Součástí havarijního plánu bude způsob informování orgánu
ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního prostředí, případně správců vodních toků.
g) Vybavit staveniště prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných látek, které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
18) K řízení o povolení zkušebního provozu zpracovat havarijní plán, provozní a požární řád s důrazem na
opatření k ochraně životního prostředí, včetně řešení provozních závad, nestandardních a havarijních
stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.
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II. Podmínky pro fázi realizace
1) Při výstavbě postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Realizovat stavbu s maximálním
ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních nepříznivých vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu plnění příslušných
opatření.
2) Staveniště vybavit tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany životního
prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných
látek).
3) Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), jejich využití realizovat v souladu
se schváleným plánem.
4) Přebytek zemin z výkopů využít přednostně v rámci terénních úprav v navrženém areálu. Nevyužitelný
přebytek předat oprávněné osobě k trvalému uložení.
5) Prokazatelně poučit příslušné osoby na staveništi s postupem v případě odkrytí archeologických nálezů.
Tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu se
zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zajistit odpovídající ochranu dřevin ponechávaných v areálu staveniště.
7) Na plochách dotčených výstavbou realizovat v rámci konečných terénních úprav vhodnou technickou a
biologickou rekultivaci, aby se zamezilo rozvoji nežádoucích druhů rostlin.
8) Před dokončením výstavby zajistit zatravnění a výsadbu dřevin dle projektu sadových úprav, aby
vegetační úpravy byly dokončeny před kolaudací stavby, event. v nejbližším vhodném agrotechnickém
termínu.
9) Ke kolaudačnímu řízení doložit přehled druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu jejich
využití, resp. odstranění.
III. Podmínky pro fázi provozu
1) V trvalém provozu bude pro výrobu využíváno minimálně 75% podílu vstupních surovin obsahujících
nejvýše 5 % pentanu.
2) Podle výsledků výzkumu, výroby a nabídky bude nákup vstupních surovin maximálně orientován na
suroviny s nízkým (do 5%) a velmi nízkým obsahem (do 3%) pentanu, nebo na alternativní suroviny
(bez obsahu pentanu).
3) Množství emitovaných látek znečišťujících ovzduší bude během trvalého provozu pravidelně
vyhodnocováno a budou přijímána technicky, ekologicky i ekonomicky dostupná řešení ke snižování
emisí pentanu z výroby polystyrenu.
4) V případě vybudování železniční vlečky do průmyslové zóny Žebrák přenést část dopravy surovin i
produktů na železniční dopravu.
5) Omezovat sekundární prašnost v areálu závodu, zejména čištěním příslušných ploch, a věnovat i
soustavnou pozornost čištění pracovišť a venkovních ploch od částic polystyrenu.
6) Provádět odpovídající údržbu vodohospodářských zařízení realizovaných jako součást stavby závodu.
Zajistit jejich správnou funkci a zabezpečit ochranu vodního toku, který bude recipientem dešťových vod
z areálu.
7) Odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince zajistit včasnou náhradu.
8) Omezovat vznik odpadů, zajistit separovaný sběr odpadů a vzniklé odpady přednostně nabízet k jejich
využití. Orientovat se i na zajištění možnosti recyklace expandovaného polystyrenu ze zdrojů mimo
vlastní výrobu.
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Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. f) a § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jaroslava H o n o v á
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
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Přehled použitých zdrojů
Dokumentace vlivů záměru „Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v
průmyslové zóně Žebrák“ na životní prostředí (Ing. Jiří Kydlíček, 02/2008)
Závěr
zjišťovacího
řízení
(Ministerstvo
10/07/2575/ENV/08 ze dne 16.1.2008)

životního

prostředí,

č.j.

500/1853/503

Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
k dokumentaci – viz příloha č. 1 posudku
Poznatky z konzultací se zástupci oznamovatele a vyžádané podklady a další údaje nezbytné
pro zpracování posudku
Poznatky z místního šetření
Související právní předpisy a literatura
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Závěrečná doložka
Datum zpracování posudku:

29.4.2008

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon zpracovatele posudku:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis pověřeného zpracovatele posudku:

……………………………………



Posudek - EIA

strana : 34

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák

A.M.-Ekologické inženýrství

Přílohy
V přílohách posudku jsou uvedeny kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru „Závod
na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák“ na životní prostředí,
ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 31989/2008/KUSK/OŽP/Pr ze dne 20.3.2008)
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Beroun
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 898-217/08/Be ze dne 26.2.2008)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
(Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/41/OOH/0731484.002/08/PMP ze dne 13.3.2008)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
(Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/43/OOV/0732273.002/08/ZLG ze dne 5.3.2008)
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
(Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení, č.j.: 869/820/08/PV ze dne 18.9.2007)
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
(Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení, č.j.: 16052/ENV/08; 807/740/08 ze dne 29.2.2008)
Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláště chráněných částí přírody
(Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení, č.j.: 16054/ENV/08-603/620/08 ze dne 21.3.2008)
Středočeský kraj
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 43120/2008/KUSK ze dne 19.3.2008)
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