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Přehled použitých zkratek
BPEJ
ČIŽP
ČHMÚ
ČR
ČSN
EIA
HG
CHLÚ
IG
KHS
k.ú.
LBC
LBK
LPF
MŽP
N
NCHLaP
NV
O
OI
OÚ
PD
POV
PUPFL
RB
ÚPD
ÚSES
VH
VKP
ZCHÚ
ZPF
ŽP



 bonitní půdně ekologické jednotky
 Česká inspekce životního prostředí
 Český hydrometeorologický ústav
 Česká republika
 Česká státní norma
 dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)
 hydrogeologický (posudek, průzkum)
 chráněné ložiskové území
 inženýrsko geologický (průzkum)
 Krajská hygienická stanice
 katastrální území
 lokální biocentrum
 lokální biokoridor
 lesní půdní fond
 Ministerstvo životního prostředí
 odpady kategorie nebezpečné
 nebezpečné chemické látky a přípravky
 nařízení vlády
 odpady kategorie ostatní
 občanská iniciativa; oblastní inspektorát
 obecní úřad
 projektová dokumentace
 plán organizace výstavby
 plochy určené k plnění funkcí lesa
 referenční (výpočtový) bod
 územně-plánovací dokumentace
 územní systém ekologické stability
 vodohospodářský
 významný krajinný prvek
 zvláště chráněné území
 zemědělský půdní fond
 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., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č.
124/2008 Sb.
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená
zpracovaná Ing. Václavem Martinovským – SVHF Liberec, č. autorizace 3471/576/OPV/93 ze dne
20.5.1993 a 28650/ENV/06 ze dne 5.5.2006.
Hodnocení vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr bylo provedeno na základě § 4, písm. a) s
tím, že navrhovaný záměr spadá do kategorie I a povinnost posuzování je stanovena zákonem.
Oznámení (dokumentace) bylo oznamovatelem předloženo ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,
v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu Náležitosti dokumentace. Na základě zjišťovacího řízení bylo
příslušným úřadem konstatováno, že předložené oznámení není nutné dopracovávat a považuje
se za dokumentaci.
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, prodloužená rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. 45335/ENV/06 ze dne
7.7.2006.
Posuzovaným záměrem je vybudování nového strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody při
severním okraji bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá, v areálu bývalých kasáren
Sovětské armády. Vybraný areál se nachází v části obce Luštěnice - Zelená, podél komunikace č.
II/275 Brodce - Luštěnice.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii I. dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí (ve znění pozdějších předpisů): bod 4.4 povrchová úprava kovů nebo
plastů včetně lakoven s kapacitou nad 500 000 m2 celkové plochy úprav.
Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že záměr je v souladu s Územním plánem velkého
územního celku Mladá pro další rozvoj lehké průmyslové činnosti. Stavba je v souladu také
s navrhovaným rozvojem obce Luštěnice a zájmová lokalita bude navržena k realizaci lehké
průmyslové činnosti i v územním plánu, jež je v současné době zpracováván. V současné době je
stanoveno zastavěné území obce Luštěnice včetně části Zelená.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci
procesu posuzování předmětem oznámení (dokumentace) o hodnocení vlivů záměru "Výstavba
strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená“ 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
Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená

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:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

Bod:

4.4 Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad
500 000 m2 za rok celkové plochy úprav .

Předmětem záměru je vybudování nového strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody
v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Mladá, v areálu bývalých kasáren na území obce
Luštěnice, v části Zelená. Vybudování strojírenského závodu zahrnuje:
-

přestavbu stávajících hal a výstavbu nových objektů,

-

vybudování strojírenské části výroby,

-

instalaci smaltovací linky včetně zařízení předúpravy a zneškodňovací stanice
technologických vod (ČOV),

-

linku povrchových úprav (práškové lakování),

-

montážní linku ohřívačů vody, včetně balící části,

-

logistické zázemí (příjem, skladování a expedice vstupních surovin, chemických látek
a přípravků, výrobků a odpadů),

-

obslužné části provozu (administrativní část, šatny, sociální zařízení, atd.).

Druh výroby: jedná se o strojírenskou výrobu, zpracování ocelového materiálu dělením,
lisováním, svářením s následnou povrchovou ochranou smaltováním a práškovým lakováním.
Převažující výrobek: ohřívače vody elektrické, kombinované a nepřímotopné o objemech 10 –
1.000 litrů. Výrobkem je vnitřní vložka bojleru s průměrnou smaltovanou plochou 2,4 m2 (označení
standardní bojler). Vedlejší výrobky nejsou.
Popis výrobku: svařená ocelová nádoba se smaltovanými vnitřními plochami, vložená ve vnějším
ocelovém plášti chráněném práškovou vypalovanou barvou. Prostor mezi nádobou a pláštěm je
vyplněn polyuretanovou izolační pěnou bez fluorovaných uhlovodíků. Ohřívač může být vybaven
elektrickým topným tělesem a regulací teploty. Obal výrobku sestává z polystyrenu a kartonu.
Celková (teoretická) kapacita nového závodu:



Počet výrobků (ohřívače vody 10 – 1 000 litrů)

220 000 ks/rok

Smaltovaná plocha

480 000 m2 /rok

Práškovaná plocha

320 000 m2 /rok

Doba provozu

235 dnů v roce, 3 směny

Počet zaměstnanců (cca)

210 dělníků, 30 TH

Celková rozloha

cca 7,1 ha

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

cca 23 800 m2

Parkoviště

64 parkovacích stání
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I.3. Umístění záměru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský
Mladá Boleslav
Luštěnice
Luštěnice

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.

I.5. IČ oznamovatele
45148465

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
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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 oznámení (dokumentace) o hodnocení vlivů na životní prostředí
bylo zpracováváno 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) z hlediska formálního, tj. podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (ve znění pozdějších předpisů),
b) podle odborných kritérií souvisejících s očekávanými vlivy záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví.
Dokumentace obsahuje dvě samostatné části:
Text vlastní dokumentace
Přílohy (celkem 8 příloh v hlavním textu dokumentace, 4 samostatné přílohy – hluková studie,
rozptylová studie, hodnocení zdravotních rizik, posouzení vlivu na krajinný ráz).
Vlastní textová část obsahuje 91 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 (ve znění pozdějších předpisů).
Jak v hlavním textu, tak v přílohách dokumentace (zejména samostatné přílohy) jsou hodnoceny
základní a podstatné aspekty očekávaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví: vlivy na
kvalitu ovzduší a vlivy hluku, zdravotní rizika a dopady na krajinný ráz.
V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno:
„Záměr „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená“ naplňuje
dikci bodu 4.4 (Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové
plochy úprav) kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Záměr má významný vliv na životní prostředí a
proto bude posuzován dle cit. zákona. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci,
případně upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené oznámení
dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci.
Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku a při formulaci
stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona.“
Vypořádání podmínek ze zjišťovacího řízení a připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních
doručených k dokumentaci je předmětem tohoto posudku.
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví jsou v předložené dokumentaci splněny a odpovídajícím
způsobem zpracovány.
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Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve znění pozdějších předpisů), konkrétně
požadavkům přílohy č. 4 k uvedenému zákonu.
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.
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 a technologického řešení záměru. Jsou zde
uvedeny základní informace o posuzovaném záměru. Dokumentace uvádí popis rekonstrukce
jednotlivých objektů i výstavbu objektů nových. Dále jsou podrobně popsány výrobní technologie a
postupy. Popis řešení doplňují mapové přílohy dokumentace.

Hodnocení: Základní údaje obsahují všechny informace požadované zákonem a jsou dostačující
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Dokumentace obsahuje základní technické údaje
o záměru a popis výrobní technologie. Tento popis doplňuje schémata a situace v textu. Drobné
nepřesnosti v případě výměr dotčených pozemků nejsou pro popis záměru a technologie
podstatné. Bez připomínek.
Údaje o vstupech
Půda
Záměr je realizován ve stávajícím areálu bývalých kasáren a nevyžaduje další zábor zemědělské
půdy ani ploch určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Rozsah dotčených pozemků s jejich
využitím je uveden v kapitole B.I.3 Umístění záměru (tab. 3 a 4). Popis doplňují přílohy 5 a 6
dokumentace, které obsahují výpis z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Dokumentace neuvádí existenci chráněných území a ochranných pásem v zájmovém
území záměru.
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Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné a technologické vody. Spotřeba vody je
uváděna vcelku, bude využito napojení na veřejnou vodovodní síť. Záměr nepředpokládá čerpání
podzemní vody z vrtů v západní části areálu.

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 uvedena roční spotřeba chemických přípravků a látek, včetně provozu stanice čištění
odpadních vod.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Ve výčtu vstupů postrádáme množství hlavních surovin (kovové materiály) a
obalových materiálů, které tvoří značný objem vstupních surovin. Tyto údaje jsou však zahrnuty
v celkových dopravních nárocích vyvolaných provozem záměru.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole jsou popsány dopravní nároky nového závodu vycházející ze základní výrobní kapacity
závodu. Pro dopravu bude využívána pouze silniční doprava, jiná dopravní infrastruktura není
v místě k dispozici. Celkové dopravní nároky jsou uváděny v počtu cca 12 TNA za den a 81 OA za
den (uvažován jen příjezd, dopravní intenzita je dvojnásobkem těchto hodnot).

Hodnocení: Kapitola obsahuje potřebné informace. Bez připomínek.
Údaje o výstupech
Ovzduší
V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování ovzduší související s posuzovaným záměrem:
vytápění, technologické zdroje, doprava. Výrobní technologie (smaltování, nanášení práškových
barev, mletí) je popsána z hlediska produkce hlavních znečišťujících látek.
V kapitole jsou dále uvedeny informace o současné imisní situaci v lokalitě, imisní limity a výsledky
výpočtu imisních příspěvků z uvažovaných zdrojů souvisejících se záměrem pro oxid dusičitý a
oxid uhelnatý.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
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 splaškovými, technologickými i srážkovými odpadními vodami. Odpadní technologické vody
budou upravovány na vlastní zneškodňovací stanici tak, aby bylo možné tyto vody odvádět
veřejnou kanalizací na obecní ČOV. Srážkové vody ze zpevněných manipulačních ploch budou
odváděny před odlučovač ropných látek.

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 i
provozu záměru. Záměr nebude produkovat větší množství odpadů. Produkce odpadů
nebezpečných odpovídá běžným podmínkám.
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Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Ostatní
Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku při výstavbě a provozu areálu. Za provozu jsou jako zdroje
hluku uvedeny zejména související doprava, manipulace ve venkovním prostoru a výrobní
technologie ve výrobní hale. Dále jsou uvedeny hlukové limity a výsledky výpočtu hlukové zátěže
v lokalitě pro uvažované nové zdroje hluku.
Výstupy jiných faktorů (vibrace, záření, zápach, světlo) jsou uvedeny jako zanedbatelné, případně
jsou zcela vyloučeny.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Doplňující údaje
Dokumentace konstatuje, že záměr nebude z hlediska krajinného rázu negativním prvkem a
nevyžaduje žádné významné zásahy do krajiny. Terénní úpravy jsou malého rozsahu.

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 – záměrem nejsou dotčeny VKP ze zákona ani registrované.
Dokumentace dále uvádí popis využívání území a význam přírodních zdrojů v zájmovém území.
V širším okolí bývalých kasáren byla rovněž na základě průzkumů provedena sanace starých
ekologických zátěží (cca 150 m jižně od zájmového areálu). V řešeném prostoru nebyla
kontaminace půdy a horninového prostředí prokázána.

Hodnocení: V žádné z popisovaných charakteristik nejsou identifikovány zvláště významné nebo
zásadní skutečnosti. V zájmovém území není identifikována nadlimitní zátěž v žádné
z popsaných charakteristik životního prostředí.
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uváděné informace lze považovat za dostačující.
Bez připomínek.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Ovzduší a klima
Dokumentace uvádí základní informace o ovzduší a klimatických podmínkách v zájmovém území.
Text doplňuje popis současného stavu ovzduší uvedený v části B, kapitole B.III.1 Ovzduší.
Kvalita ovzduší je komentována na základě výsledků měření imisní stanicí ČHMÚ v Mladé
Boleslavi. Území není zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Kvalita ovzduší
v zájmovém území je hodnocena jako vyhovující a ve sledovaných ukazatelích bezpečně
nedosahuje platných imisních limitů.

Hodnocení: Tato část obsahuje potřebné informace, bez připomínek.
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Voda
Dokumentace uvádí základní údaje o podzemních a povrchových vodách na území výstavby. Je
popsána hydrologická situace území s povodím dotčených vodních toků: Vlkava a její přítoky
Bobrovka, Jabkenický potok a Stračí potok.
Dokumentace uvádí hydrogeologickou charakteristiku území a popis hydrogeologických podmínek
zájmového územní. V zájmovém prostoru se vyskytuje zvodeň vázaná na vrstvu písků a písčitých
hlín s průlinovou propustností.
Na území dotčeném navrženým záměrem nejsou vymezena pásma hygienické ochrany vodních
zdrojů.

Hodnocení: Informace o povrchových a podzemních vodách lze považovat za dostačující. Bez
připomínek.
Půda
Dokumentace uvádí základní informace o půdních podmínkách na lokalitě. S ohledem na využití
ploch ostatních či zastavěných není vyžadován zábor ZPF a podrobnější popis této složky
prostředí není vyžadován.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Dokumentace se zaměřuje na
podstatné aspekty dané charakterem zájmového území.
Hluk
Text této kapitoly odkazuje na podrobnější posouzení hlukové situace v přílohách dokumentace.
Hluková situace je rovněž popsána v kapitole B.III.4. Ostatní.

Hodnocení: Tato část obsahuje potřebné informace, bez připomínek.
Záření, zápach, ochranná pásma
Na zájmovém území je vymezeno střední radonové riziko, dokumentace uvádí rozbor této
problematiky. Dále jsou uvedena ochranná pásma v blízkém i širším okolí záměru.

Hodnocení: Tato část obsahuje potřebné informace, bez připomínek.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace uvádí geologickou charakteristiku území a související aspekty (tektonika,
hydrogeologie). Jsou popsány základní typy a charakter podložních vrstev. V dalším textu jsou
popsány hydrogeologické podmínky v území.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Flóra, fauna
Dokumentace uvádí biogeografickou charakteristiku území. Dále jsou shrnuty údaje
z provedeného průzkumu lokality. Z hlediska zoologického nemá lokalita významný potenciál jak
z hlediska přítomnosti, tak z hlediska migrace či vývoje živočišných druhů. Výskyt zvláště
chráněných druhů živočichů v areálu není předpokládán.
Z botanického hlediska jde v prostoru areálu o silně ruderalizované porosty. Významných ploch
lesních porostů západně od areálu se záměr nedotýká. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin
v areálu není předpokládán.
Dále je uvedena charakteristika stávající vegetace v areálu a výčet dřevin vyskytujících se v areálu
záměru. Celkem jde o cca 15 ks dřevin, zčásti vysazených, zčásti náletových.

Hodnocení: Popis stavu fauny a flóry v zájmovém území lze považovat za dostačující. Bez
připomínek.
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Krajina
Dokumentace uvádí charakteristiku krajiny v zájmovém prostoru a očekávané důsledky na krajinný
ráz po realizaci záměru. S odkazem na současný stav a samostatnou přílohu dokumentace
„Posouzení vlivu na krajinný ráz“ je vliv hodnocen jako mírný, akceptovatelný, za předpokladu
navrhovaných opatření by působení areálu v krajině bylo srovnatelné či méně výrazné než za
současného stavu.

Hodnocení: Popis i hodnocení obsahují potřebné informace a lze je považovat za dostačující.
Bez připomínek.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace hodnotí jednotlivé složky a faktory životního prostředí jednak z hlediska současného
stavu a jednak z hlediska očekávaných důsledků vyvolaných realizací posuzovaného záměru.
Dokumentace uvádí základní důsledky realizace záměru, které jsou popsány v příslušných
kapitolách dokumentace a jejích přílohách.
Kvalita životního prostředí v zájmovém území je hodnocena i přes značný antropogenní tlak (nová
výstavba, doprava, průmysl) jako dobrá. Prostředí není zatěžováno nad únosnou míru a ve většině
parametrů nejsou překračovány platné limitní hodnoty. Současně realizace záměru nepředstavuje
významné navýšení zátěže, které by překročilo únosné zatížení. Výsledkem záměru je naopak
snaha o revitalizaci území bývalého vojenského areálu, která představuje únosný rozvoj oblasti.

Hodnocení: Zhodnocení současného stavu kvality životního prostředí je provedeno ze všech
hlavních hledisek.
Stavba nepředstavuje významnou zátěž v jednotlivých charakteristikách. Se závěry dokumentace
lze 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 hodnotí vlivy na obyvatelstvo zejména ve dvou charakteristikách:
a)
b)

vlivy na znečištění ovzduší,
vlivy hluku.

Vlivy na znečištění ovzduší
Vliv emisí látek znečišťujících ovzduší z hlediska ochrany veřejného zdraví a vlivů na obyvatelstvo
je podrobně vyhodnocen v příloze „Posouzení vlivů na veřejné zdraví – Hodnocení zdravotních
rizik“. Hodnocení vychází z platných metodických postupů a zabývá se krátkodobými a
dlouhodobými expozicemi oxidu uhelnatého (CO), silných kyselin (H+), suspendovaných částic
PM10, oxidu dusičitého (NO2) a benzenu (C6H6). Jsou uvedena základní rizika jednotlivých látek a
na základě výpočtů imisních koncentrací (rozptylové studie) je provedeno zhodnocení expozice
jednotlivým látkám. Závěrem je konstatováno, že byl zjištěn zanedbatelný vliv nových příspěvků
záměru. Zvýšená zdravotní rizika souvisí prakticky výhradně se současnou zátěží a vlastní záměr
nepředstavuje pro obyvatele v zájmovém území významné zvýšení tohoto rizika.
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Vlivy hluku
Problematika zdravotního rizika hluku je komentována jednak z obecného hlediska, jednak jsou na
základě hlukové studie posouzeny zdravotní účinky hluku v okolí navrhovaného záměru. Vychází
se z výpočtů hluku v místech okolních objektů. Závěrem je konstatováno, že hluk z provozu
závodu i související dopravy bude pod hodnotami hygienických limitů a změny v akustické situaci
povedou ke zvyšování zdravotních rizik pro obyvatele posuzovaného území.
V dalším textu jsou stručně popsána a komentována opatření související s ochranou veřejného
zdraví.

Hodnocení: Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno standardním
způsobem, který odpovídá očekávaným důsledkům a významu stavby; s uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Hodnocení zdravotních rizik expozice látek znečišťujících ovzduší a hluku je zpracováno
kvalitně, v souladu s platnými normami a uznanými autorizačními metodami a návody, včetně
nezbytné analýzy nejistot.
Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí imisní příspěvek ze všech uvažovaných zdrojů souvisejících s provozem
záměru. Vliv provozu závodu je hodnocen na základě výpočtů znečištění ovzduší uvedených
v samostatné příloze „Rozptylová studie“. Hodnocení ovlivnění ovzduší vychází z vypočtených
hodnot imisních koncentrací hlavních škodlivin – CO, PM10, TOC, H+ a benzenu.
Dokumentace komentuje výsledky modelových výpočtů příspěvku hodnocených zdrojů a uvádí
jejich porovnání s platnými limity. Příspěvek ze spalování zemního plynu je hodnocen jako velmi
nízký. Příspěvek z technologických zdrojů je hodnocen jako nevýznamný. Příspěvek z vyvolané
automobilové dopravy bude zanedbatelný.
Imisní koncentrace žádné ze sledovaných látek nedosáhnou platných imisních limitů, ve všech
případech jsou dostatečně hluboko pod limitními hodnotami. Překračování platných limitů pro
sledované látky není očekáváno ani při zohlednění současné úrovně kvality ovzduší (pozadí).

Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Rozptylová studie je zpracována standardní formou v souladu s platnou metodikou pro výpočet
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů. Výsledky jsou prezentovány v textu i
grafických přílohách způsobem, který lze v rámci posuzování vlivů akceptovat.
Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí vlivy na hlukovou situaci v rámci samostatné přílohy „Hluková studie“, ve
které je modelován vliv provozu nového areálu na akustickou situaci v okolí. Ve výpočtu jsou
posouzeny uvažované technologické zdroje hluku, manipulace a doprava.
Hluková studie uvádí vyhodnocení současné hlukové zátěže formou měření v nejbližším
výpočtovém bodě, vyhodnocení hluku z provozu výrobního závodu a hluku z dopravy. Závěrem je
konstatováno, že vlivem záměru nedojde k výrazné změně akustické situace v území ani k
k ovlivnění okolí objektů určených k trvalému bydlení (chráněného venkovního prostoru staveb).
Výpočty prokazují, že vlivem uvažovaných zdrojů hluku nedojde k překračování přípustných
hygienických limitů hluku v okolním chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním
prostoru staveb. Výjimkou je objekt v areálu závodu, jehož část je určena jako ubytovna pro
pracovníky. V rámci projektové přípravy budou navržena taková opatření, aby ochrana tohoto
objektu byla v souladu s platnými předpisy.

Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a
významu záměru. Závěry dokumentace i hlukové studie lze plně akceptovat bez připomínek.
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Akustická studie je zpracována v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku. S ohledem na
charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat za přijatelný a
dostačující.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové vody
Vliv na odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik – je konstatováno, že nedojde
k významnému nárůstu zpevněných ploch. Není očekáván významný vliv na povrchové vody.
Vliv na jakost povrchových vod – ovlivnění kvality povrchových vod za běžného provozu není
očekáváno.
Vliv na podzemní vody
Vliv na hydrogeologické charakteristiky – realizací záměru nedojde k jejich ovlivnění.
Vliv na kvalitu podzemních vod – není očekáváno ovlivnění kvality podzemních vod.

Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody souhrnně jako velmi
nízké a prakticky zanedbatelné. Významné ovlivnění kvality ani hydrologických charakteristik
povrchových či podzemních vod není očekáváno.
Se závěry dokumentace lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Vlivy na půdu
Dokumentace konstatuje, že záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL, a nebude mít tedy vliv na
půdu.

Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou a obsahuje podstatné informace;
s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a ostatní přírodní zdroje jsou hodnoceny jako zanedbatelné. Areál se
nachází v CHLÚ Bezno (Mělnická pánev). V současné době ani v reálném výhledu se těžba
v tomto CHLÚ neuvažuje.

Hodnocení: Popis vlivů na horninové prostředí 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 ohledem na charakter areálu (starší navážky, stavebně dotčené plochy) není
očekáváno negativní ovlivnění rostlinných druhů. Výjimkou je kácení dřevin rostoucích mimo les,
které bude kompenzováno náhradní výsadbou v rámci výstavby areálu.
Vlivy na faunu – vzhledem k situování záměru v urbanizovaném území není očekáváno negativní
ovlivnění živočišných druhů. V řešeném území není předpokládán výskyt zvláště chráněných
druhů.
Vlivy na významné krajinné prvky – nejsou předpokládány; 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 velmi nízké.
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Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází z dostupných podkladů
doplněných jednorázovým průzkumem lokality, rozsah hodnocení odpovídá požadavkům
zákona; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru i předmětné lokality považovat za
dostačující.
Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinu a krajinný ráz jsou vyhodnoceny v příloze „Posouzení vlivů na krajinný ráz“, ve
které je popsána metodika hodnocení, popsán hodnocený prostor a vyhodnoceny vlivy na
charakteristiky krajinného rázu.
Závěrem je konstatováno, že záměr je situován do oblasti se základní až sníženou hodnotou
krajinného rázu. Realizací záměru nedojde k vytvoření nových negativních znaků, ani ke zhoršení
stávající charakteristiky, výstavbou však může dojít k posílení současných znaků krajinného rázu s
negativní hodnotou. Za podmínek vhodného ozelenění areálu stromovými a keřovými dřevinami by
nedošlo k žádným změnám identifikovaných hodnot krajinného rázu.

Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny podrobným způsobem pomocí doporučené
metodiky, se závěry lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter
záměru považovat za plně akceptovatelný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace hodnotí vliv na hmotný majetek a kulturní památky jako nízký až zanedbatelný.
Žádné negativní důsledky v této oblasti směru nejsou identifikovány.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení
lze 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, obvyklého rozsahu i významu,
s ohledem na charakter záměru i zájmového území jako přijatelné.
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, že záměr svým charakterem nedává předpoklad ke vzniku závažných havárií.
Dále je uveden výčet možných havarijních situací. Záměr podle předběžných údajů nepodléhá
režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Dokumentace uvádí možná rizika a preventivní opatření k vyloučení či omezení vzniku havarijních.

Hodnocení: Popis rizik vyplývajících z havarijních situací odpovídá významu a typu záměru.
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 zdravotní
rizika, vlivy na kvalitu ovzduší, vlivy hluku a vlivy na krajinný ráz na základě standardních
postupů a metodik. Výsledky těchto studií lze považovat za správné.
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 „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody
Luštěnice – Zelená“ v jedné projektové aktivní variantě. Jiné varianty umístění či technického
řešení záměru nejsou předloženy ani hodnoceny.

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.
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 ohřívačů vody.
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 – stanice pro zneškodňování technologických odpadních
vod; nakládání s ostatními odpadními vodami;



nakládání s nebezpečnými chemickými látkami – zabezpečení při skladování a manipulaci
s těmito látkami;



ochrana před hlukem z provozu areálu;



ochrana krajinného rázu - výsadba nové zeleně na volných plochách v areálu.

Vzhledem k charakteru výroby se jako zásadní jeví požadavky na výstupy z provozu závodu do
okolního prostředí (ovzduší, voda, hluk, …), které stanovují příslušné platné právní předpisy.
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 postprojektové analýzy, kdy
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, ochraně před nadměrným hlukem, ochraně krajiny a
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.
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 v plném znění uvedena v příloze č. 1 posudku.
Uvedena jsou vyjádření doručená k oznámení (dokumentaci). Podkladem zjišťovacího řízení bylo
oznámení zpracované v rozsahu dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.. Na základě
zjišťovacího řízení bylo stanoveno, že oznámení není nutné dopracovávat a považuje se za
dokumentaci.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno normálním písmem.

V.1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) záměru
Vyjádření č.j.: 162389/2008/KUSK/OŽP/Pr ze dne 14.11.2008
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Z hlediska zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů
Upozorňuje, že katalogová čísla odpadů “17 00 00,17 01 00, 17 05 00, 17 07 00, 08
01 00, 08 02 00 a 08 04 00“, uvedená v tabulce č.27, nejsou uvedena dle Katalogu
odpadů (Vyhláška č. 381/2001 Sb., v platném znění).
Doporučuje zařadit odpady z keramických výrobků pod katalogové číslo „17 01 03“
(tabulka č.27) a odpady z papíru a lepenky pod katalogové číslo „15 01 01“ (tabulka
č.28) v případě, že se jedná o odpady z obalového materiálu. Katalogové číslo „03 03
08“ je určeno pro odpad vznikající při výrobě papíru a lepenky.
Dále připomíná, že veškeré odpady vznikající při výstavbě i provozem výrobního
závodu je třeba řádně třídit a přednostně předávat oprávněným osobám dle § 12
odst. 3 výše uvedeného zákona k využití (k recyklaci) před uložením na skládku,
popř. před odstraněním, viz § 11 zákona o odpadech (přednostní využívání odpadů).
Sděluje, že plastové odpady (17 02 03), pokud nejsou znečištěny nebezpečnými
látkami, a odpadní oleje je možné předávat k dalšímu využití (recyklaci), odpadní
stavební dřevo (17 02 01) z hlediska dalšího použití (štěpkování, kompostování)
nesmí obsahovat látky produkující při spalování škodlivé látky. Jako způsob
dalšího využití biologicky rozložitelného odpadu (20 02 01) doporučuje uvést
„kompostování“ místo „recyklace“.
Dále upozorňuje, že přebytek výkopové zeminy lze uložit na pozemku investora
pouze se souhlasem příslušného stavebního úřadu (např. k terénním úpravám);
výkopová zemina musí splňovat požadavky dle § 12 Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
(příloha č.11).
Při kolaudaci stavby musí být předložen přehled druhů odpadů vzniklých
v průběhu výstavby a doložen způsob jejich využití či odstranění.
Výše uvedené
dokumentace.

připomínky

požaduje

zohlednit

v dalším

stupni

projektové

Podmínky uvedené ve vyjádření vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci
navazující projektové dokumentace, výstavbě i provozu závodu.
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Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Posuzovaná technologie musí být vybavena účinným zařízením na
znečišťujících látek tak, aby nedocházelo k překračování emisních limitů.

záchyt

Zdroje znečišťování ovzduší musí být provozovány v souladu s platnou legislativou
v ochraně ovzduší.
Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci navazující
projektové přípravy záměru, výstavby i provozu závodu. Ověření podmínek provozu jednotlivých
technologických zdrojů znečišťování bude předmětem odborného posudku a rozptylové studie,
které jsou podkladem pro vydání souhlasu s umístěním, výstavbou a provozováním zdrojů
znečišťování ovzduší podle příslušné kategorizace.
Uvedené požadavky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska ve znění následujících podmínek:
 K územnímu řízení bude zpracován odborný posudek podle §17 zákona č. 86/2002 Sb., kterým budou
doloženy navrhované parametry zdrojů znečišťování ovzduší a provedeno zařazení zdrojů do příslušné
kategorie podle prováděcích vyhlášek. Zdroje znečišťování ovzduší budou navrženy tak, aby splňovaly
kritéria nejlepších dostupných technik (BAT).
 Volba technologie pro zdroj tepelné energie bude zaměřena na minimalizaci produkce látek
znečišťujících ovzduší formou nízkosemisních hořáků a dalších technických opatření.
 Zdroje znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu s platnými právními předpisy, budou
prováděna pravidelná měření emisí podle požadavků příslušných předpisů a údržba technologie tak, aby
množství emitovaných látek znečišťujících ovzduší bylo minimalizováno. V případě potřeby budou
realizována nápravná opatření směřující k provozu zdrojů znečišťování ovzduší.
Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
V části „Rozsah stavebních činností“ odst. H) – sklad chemikálií a shromaždiště
nebezpečných odpadů není specifikována projektovaná kapacita z hlediska
množství uskladnění nebezpečných chemických látek a odpadů. Uvedený údaj o
celkovém objemu skladovaných nebezpečných chemických látek/přípravků –
nejméně však 10 m3, není dostačující z hlediska posouzení dle zákona.
Posouzení z hlediska projektovaného množství nebezpečných chemických látek
musí provozovatel provést v souladu s §5 zákona, tj. vypracovat návrh na zařazení
nebo dle §4 vypracovat protokol o nezařazení. Výsledek tohoto přezkumu musí být
uveden v předloženém záměru v kap. D.III.
S uvedeným požadavkem zpracovatel posudku plně souhlasí s tím, že ověření zda záměr podléhá
režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií bude provedeno v rámci dalších fází
přípravy záměru a zohledněno v příslušné projektové dokumentaci. Podle uvedeného zákona bude
vypracován seznam nebezpečných látek a provedeno zařazení objektu podle požadavků §3
zákona, event. vypracován protokol o nezařazení podle §4 zákona.
Uvedené požadavky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska ve znění následující podmínky:
 Ke stavebnímu řízení bude vypracován seznam všech nebezpečných chemických látek umístěných
v objektu, ve kterém bude uveden druh, množství a fyzikální forma jednotlivých látek. Na základě údajů
v tomto seznamu bude proveden návrh na zařazení objektu podle §3 nebo vypracován protokol o
nezařazení podle §4 zákona č. 59/2006 Sb., (o prevenci závažných havárií).
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje dotčeným
orgánem nebo nemá připomínek.
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav
Stanovisko ke zjišťovacímu řízení (dokumentaci)
Vyjádření zn.: 4497 – 217/08/MB ze dne 29.10.2008
Orgán ochrany veřejného zdraví nemá proti realizaci záměru námitek. Oznámení obsahuje
dostatek údajů a není třeba další posuzování.
Nevyžaduje další komentář.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Vyjádření ke zjišťovacímu řízení (dokumentaci)
Vyjádření zn: ČIŽP/41/IPP/0820468.001/08/PTM ze dne 19.11.2008
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Oddělení odpadového hospodářství
Bez připomínek.
Oddělení ochrany ovzduší
Z hlediska zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší má následující přípomínku:
v předložené dokumentaci není uvedeno zařazení jednotlivých zdrojů do kategorií
zdrojů znečišťování ovzduší.
Zařazení zdrojů do kategorií ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší není primárně
předmětem posuzování vlivů na životní prostředí a tedy ani dokumentace zpracované podle
zákona č. 100/2001 Sb. S uvedeným požadavkem se zpracovatel posudku ztotožňuje s tím, že
kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší je předmětem odborného posudku podle §17 zákona č.
86/2002 Sb., který bude zpracován v navazující etapě přípravy záměru, bude podkladem pro
vydání stanovisek a povolení orgánů ochrany ovzduší podle §17 zákona.
Uvedený požadavek je zahrnut v návrhu stanoviska ve znění následujících podmínek:
 K územnímu řízení bude zpracován odborný posudek podle §17 zákona č. 86/2002 Sb., kterým budou
doloženy navrhované parametry zdrojů znečišťování ovzduší a provedeno zařazení zdrojů do příslušné
kategorie podle prováděcích vyhlášek. Zdroje znečišťování ovzduší budou navrženy tak, aby splňovaly
kritéria nejlepších dostupných technik (BAT).
Oddělení ochrany přírody
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou uvedeny
následující připomínky. V dokumentaci není uvedeno, zda byl prováděn biologický
průzkum a v jakém ročním období, zda to bylo ve vhodném ročním období, tedy
v jarním aspektu. Dále nejsou uvedeny výsledky případného průzkumu ve formě
výčtu druhů rostlin a živočichů, které se na dané lokalitě vyskytují. Bez těchto
údajů nelze správně posoudit vliv záměru na tuto složku životního prostředí.
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je dle zákona č. 114/1992 Sb. třeba povolení
vydané příslušnými orgány ochrany přírody.
ČIŽP OI Praha požaduje doplnit informace uvedené v připomínkách, neboť bez nich
nelze posoudit vliv záměru na ŽP.
Současný stav ploch v areálu bývalých kasáren z botanického a zoologického hlediska je
v dokumentaci popsán. Jedná se o ruderalizované plochy ovlivněné předchozí výstavbou a
aktivitami. Průzkum, resp. místní šetření, byl proveden v době zpracování dokumentace, tj. v
letním a podzimním období.
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Záměr je situován v areálu bývalých kasáren na okraji bývalého VVP Mladá, nezasahuje na plochy
mimo zastavěný areál, nedotýká se žádných přírodních či přírodě blízkých prvků – nivy vodních
toků, louky, lesní porosty apod. Z tohoto důvodu nebyl prováděn samostatný biologický průzkum a
dokumentace neobsahuje výčet zjištěných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se na lokalitě.
Zpracovatel posudku se po prostudování dokumentace a prohlídce lokality domnívá, že biologický
průzkum na dotčených plochách není v této fázi nezbytný a dokumentace poskytuje dostatek
informací pro posouzení vlivů na faunu a flóru. Současně je doporučeno, aby v rámci navazující
projektové přípravy stavby byl na staveništi (areál výstavby) proveden botanický a zoologický
průzkum zaměřený na ověření výskytu zvláště chráněných druhů na dlouhodobě nevyužívaných
plochách. V případě potvrzení jejich výskytu pak budou navržena vhodná opatření k ochraně
zjištěných druhů a jejich stanovišť (ponechání na místě bez zásahu, přemístění do blízké vhodné
lokality apod.).
Uvedené požadavky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska ve znění následujících podmínek:
 Ke stavebnímu řízení bude doloženo rozhodnutí o povolení ke kácení stávajících dřevin v areálu záměru
a návrh kompenzačních opatření souvisejících s tímto kácením (náhradní výsadby).
 Ke stavebnímu řízení bude doložen botanický a zoologický průzkum zaměřený na ověření výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na dlouhodobě nevyužívaných plochách v areálu záměru. V
případě zjištění jejich výskytu budou navržena vhodná opatření k ochraně zjištěných druhů a jejich
stanovišť (ponechání na místě s vhodným ochranným režimem, přemístění do blízké vhodné lokality
apod.).
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec
Vyjádření k oznámení (dokumentaci)
Vyjádření zn: ČIŽP/51/IPP/0820460.001/08/LJU ze dne 18.11.2008





Z hlediska ochrany vod je zásadní podmínkou nepřekračování ukazatelů pro
vypouštěné odpadní vody do veřejné kanalizace, které jsou stanoveny
schváleným kanalizačním řádem. Je nezbytný souhlas správce veřejné
kanalizace, který upřesní podmínky pro vypouštění odpadních vod a pro
připojení výrobního závodu na veřejný kanalizační systém; tyto podmínky musí
být plně akceptovány.



Další stupeň dokumentace bude obsahovat definitivní a komplexní návrh čištění
technologických odpadních vod, včetně provozního řádu.



Srážkové vody mají být zasakovány; návrh tohoto řešení musí být v projektu
stavby vypracován na podkladě odborného HG posudku, s garancí dostatečné
kapacity vsakovacího zařízení.



V kapitole D.IV. obsažená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř.
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí pro jednotlivé etapy realizace
záměru, včetně jeho provozu, jsou v podstatě vyčerpávající. Musí být
vypracovány veškeré nutné dokumenty, v souladu s platnou legislativou
(havarijní plán, provozní řády pro vodní díla – zařízení pro čištění odpadních vod
apod.)



Projekt VH části záměru bude předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu
k projednání a schválení.



Jako zásadní považujeme bezpečné skladování a odbornou manipulaci se
závadnými látkami, resp. NCHLaP tak, aby bylo vyloučeno znečištění či ohrožení
vod povrchových a podzemních, resp. únik do vnějšího prostředí. Tuto
podmínku je nutno zapracovat do výroku rozhodnutí správních orgánů ve
stavebním (vodoprávním) řízení.
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Při akceptování výše uvedeného stanoviska nepovažujeme za nutné záměr
posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Uvedené podmínky vycházejí z dokumentace a platné legislativy. Zpracovatel posudku se
s uvedenými podmínkami ztotožňuje. V návrhu stanoviska jsou zohledněny podmínky formulované
v dokumentaci i připomínky dotčených správních ve formě následujících podmínek:
 Technologické odpadní vody budou zneškodňovány ve vlastní stanici k čištění průmyslových odpadních
vod, která bude součástí provozní technologie. Vyčištěné technologické odpadní vody budou odváděny
do veřejné kanalizace a na místní ČOV. Technologie bude navržena tak, aby vyhovovala plánovaným
parametrům hydraulického zatížení s garantovaným čistícím efektem pro přípustné hodnoty ukazatelů
znečištění odpadních vod, které musí vyhovovat kanalizačnímu řádu při předpokládaném látkovém
zatížení.
 Ke stavebnímu řízení je třeba 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.
 Podlahy provozní haly budou navrženy a realizovány jako nepropustné s průkaznou odolností proti
působení žíravin.
 Ke stavebnímu řízení bude vypracován seznam všech nebezpečných chemických látek umístěných
v objektu, ve kterém bude uveden druh, množství a fyzikální forma jednotlivých látek. Na základě údajů
v tomto seznamu bude proveden návrh na zařazení objektu podle §3 nebo vypracován protokol o
nezařazení podle §4 zákona č. 59/2006 Sb., (o prevenci závažných havárií).
 Ke kolaudačnímu řízení bude zpracován Havarijní plán pro zacházení se závadnými látkami podle §39
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
 Ke kolaudačnímu řízení budou zpracovány příslušné provozní řády (provozní řád, požární plán)
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.
 Veškeré technologické (průmyslové) odpadní vody budou vedeny výhradně přes průtočnou
zneškodňovaní stanici. O provozu zařízení bude vedena předepsaná evidence a bude dbáno na
technologickou kázeň především z hlediska dodržování stanovených přípustných ukazatelů znečištění
vypouštěných odpadních vod.
 Po uvedení závodu do provozu bude provedena chemická analýza a zařazení produkovaných kalů
z čistírny technologických odpadních vod. V souladu s platnou legislativou bude navržen a zajištěn
vhodný způsob odstranění kalů.
 Bude prováděna odpovídající údržba vodohospodářských zařízení realizovaných jako součást stavby
závodu. Bude zabezpečována jejich správná funkce a tím i ochrana cílového recipientu odpadních vod.
Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí
Vyjádření k oznámení (dokumentaci)
Vyjádření č.j. ŽP-208-80743/2008 ze dne 24.11.2008
Z hlediska zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Bez připomínek. Povolení ke stavbě objektu SO 01 – splašková kanalizace vydá
zdejší vodoprávní úřad.
Z hediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů
Bez připomínek. Předloženým záměrem nebude dotčen zemědělský půdní fond
(zastavěné a ostatní plochy).



Posudek - EIA

strana: 24

Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená

A.M.-Ekologické inženýrství

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Dokumentace je zpracována nedostatečně. V bývalém VVP Mladá je zjištěn výskyt
celé řady zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Je předpoklad, že se
vyskytují i v místě předpokládané výstavby. Dokumentace nemá předpokládat, ale
má potvrdit nebo vyvrátit výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
Záměr je situován v areálu bývalých kasáren na okraji bývalého VVP Mladá. Záměr nezasahuje na
plochy mimo zastavěný areál, nedotýká se žádných přírodních či přírodě blízkých prvků – nivy
vodních toků, louky, lesní porosty apod.
Současný stav ploch v areálu bývalých kasáren z botanického a zoologického hlediska je
v dokumentaci popsán. Jedná se o ruderalizované plochy ovlivněné předchozí výstavbou a
aktivitami. To samozřejmě nevylučuje možnost ojedinělého výskytu zvláště chráněného druhu
rostlin či živočichů. Dokumentace proto vždy čerpá z více zdrojů, které doplňuje vlastním
průzkumem. V případě, že na dotčených plochách není signalizován výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin nebo živočichů (na základě prověření dostupných zdrojů) postačuje orientační
(jednorázový) biologický průzkum. Pouze v případě, že výskyt zvláště chráněných druhů lze
předpokládat (většinou pokud jsou dotčeny plochy se značnou biologickou hodnotou či je výskyt
zaznamenán předchozími průzkumy) je v rámci dokumentace prováděn podrobný a dlouhodobý
botanický a zoologický průzkum.
Zpracovatel posudku se po prostudování dokumentace a prohlídce lokality domnívá, že biologický
průzkum na dotčených plochách není v této fázi nezbytný a dokumentace poskytuje dostatek
informací pro posouzení vlivů na faunu a flóru. Současně je doporučeno, aby v rámci navazující
projektové přípravy stavby byl na staveništi (areál výstavby) proveden botanický a zoologický
průzkum zaměřený na ověření výskytu zvláště chráněných druhů na dlouhodobě nevyužívaných
plochách. V případě potvrzení jejich výskytu pak budou navržena vhodná opatření k ochraně
zjištěných druhů a jejich stanovišť (ponechání na místě bez zásahu, přemístění do blízké vhodné
lokality apod.).
Uvedený požadavek je zahrnut v návrhu stanoviska ve znění následující podmínky:
 Ke stavebnímu řízení bude doložen botanický a zoologický průzkum zaměřený na ověření výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na dlouhodobě nevyužívaných plochách v areálu záměru. V
případě zjištění jejich výskytu budou navržena vhodná opatření k ochraně zjištěných druhů a jejich
stanovišť (ponechání na místě s vhodným ochranným režimem, přemístění do blízké vhodné lokality
apod.).
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení – interní sdělení
Vyjádření č.j.: 77923/ENV/08; 3152/820/08/IB ze dne 21.11.2008
Z výsledků předložené rozptylové studie vyplývá, že realizací záměru dojde sice
k nárůstu koncentrací všech modelovaných znečišťujících látek, ale stanovené
imisní limity nebudou překračovány, a to ani v součtu s pozaďovým znečištěním
ovzduší daného území. K překračování by však mohlo docházet u suspendovaných
částic PM10 , zejména z důvodu problematického imisního pozadí předmětné lokality
(oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší). Příspěvek posuzovaného záměru lze však
považovat za akceptovatelný. V prostorách nejbližší obytné zástavby dosahují
vypočtené příspěvky k průměrným denním koncentracím max. hodnot 4,5 g/m3,
vypočtené příspěvky k průměrným ročním koncentracím dosahují hodnot 0,06
g/m3.
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Nevyžaduje další komentář.
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
Stanovisko k oznámení záměru – interní sdělení
Vyjádření č.j.: 77922/ENV/08; 3367/740/08 ze dne 5.11.2008
Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod (zákon č.
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů – vodní zákon) bude záměr
z hlediska ochrany vod akceptovatelný.
Nevyžaduje další komentář.
Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů
Vyjádření k oznámení vlivů záměru
Vyjádření č.j. 77912/ENV/08, 6035/720/08 ze dne 7.11.2008
Předložené oznámení žádáme upravit a doplnit ve smyslu následujících připomínek.


Na str. 48 a 49 v tab. č. 27: Odpady z výstavby záměru (předpoklad) a na str. 50
v tab. č.1: Odpady produkované při výrobě ohřívačů vody jsou použity neúplné či
nepřesné názvy odpadů, které neodpovídají názvům uvedeným v Katalogu
odpadů.



Jako katalogové číslo nelze použít pouze číslo skupiny resp. číslo podskupiny.
Při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů je třeba dodržovat postup
uvedený v §2 a §3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů).



Dále je třeba u všech odpadů uvádět kategorii odpadu (N/O či použití znaku *).



Do uvedeného výčtu odpadů doporučujeme zařadit i odpad z provozu přípravy
jídel, který je v Katalogu odpadů uveden pod číslem 20 01 08.

Uvedené požadavky budou respektovány v navazující přípravě záměru a budou zapracovány do
projektové dokumentace stavby. Jedná se o dodržování legislativy při označování odpadů a
v jejich výčtu uvádět kompletní produkci odpadů.
Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu
Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení
Vyjádření č.j. 6260/610/08, 77917/ENV/08 ze dne 19.11. 2008
Za předpokladu dodržení relevantních právních předpisů na ochranu životního
prostředí tak, aby nedocházelo k ohrožení ani oslabení ekologické stability
zájmového území, neuplatňujeme k předloženému záměru žádné zásadní
připomínky.
Nevyžaduje další komentář.
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2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
Středočeský kraj
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) záměru
Vyjádření bez č.j. ze dne 19.11.2008
Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal
oznámení zahájení zjišťovacího řízení podle §7 zákona č.100/2001 Sb. a souhlasí se
záměrem bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
Obec Luštěnice
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) záměru
Vyjádření bez č.j. ze dne 18.12.2008
Zastupitelstvo obce Luštěnice na svém veřejném zasedání dne 15.12.2008 přijalo
usnesení č. 115: se záměrem souhlasí za splnění následujících podmínek:
a) Obec upozorňuje na možné omezení, příp. zákaz využití podzemní vody
z hydrogeologických objektů umístěných na pozemcích DZD nebo v jejich
blízkosti, z důvodu špatné kvality podzemní vody.
b) Obec upozorňuje na realizaci občanského sdružení Zahrádkářská osada Zelená
v místě vlivu rozptylu PM10 , NO2 … viz Rozptylová studie z dokumentace DZD.
c) Obec požaduje zajištění dopravní obslužnosti areálu mimo průjezd obydlenými
oblastmi, zákaz využívat objízdné trasy přes obydlené území Luštěnice-Zelená
(obytná zóna).
d) Obec požaduje umístit dopravní označení (omezení rychlosti, stop – přednost
v jízdě) na hlavní silnici a při výjezdu z areálu.
e) Obec požaduje zajištění kvality vypouštěných vod v souladu s Kanalizačním
řádem ČOV Luštěnice s předpokladem kontrolních analýz 1x ročně.
f)

Obec požaduje řešit havarijní situace (únik odpadních vod, chemických látek,
požár) v rámci vlastního pojistného plnění DZD, uzavření pojistné smlouvy a její
předložení obci.

g) Obec požaduje nakládání s vodami, odpady, chemickými látkami, plnění
emisních a imisních limitů dle platné legislativy.
Uvedené požadavky, které se vztahují k vlastnímu záměru, budou respektovány a zohledněny
v další přípravě stavby. K jednotlivým podmínkám lze uvést následující:





S využitím zdrojů podzemní vody není v rámci záměru uvažováno. Areál bude napojen na
veřejnou vodovodní síť.



Záměr respektuje okolní zástavbu i ostatní plochy. Provoz nebude z hlediska znečišťování
ovzduší významným zdrojem znečišťování životního prostředí.



Dopravní obsluha bude zajištěna z navazujících veřejných komunikací, průjezd obydlenými
oblastmi bude minimalizován ve spolupráci s dopravci, využívání trasy přes území
Luštěnice – Zelená lze vyloučit.
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Dopravní značení je věcí Dopravního inspektorátu Policie ČR, který může posoudit a
povolit umístění dopravních značek na základě návrhu některé ze stran (investora – obce).
V tomto případě je nutné respektovat názor příslušného orgánu a nelze dopravní značky
umísťovat libovolně bez jejich souhlasu.



Kvalita vody vypouštěné do veřejné kanalizace bude podléhat monitorování, některé
parametry jsou sledovány kontinuálně, některé v pravidelných intervalech. Rozsah
sledování bude předmětem dokumentů, které budou zpracovány v navazujících etapách
přípravy a realizace záměru.



Pojištění areálu na jednotlivá rizika bude řešeno standardní formou. Rozsah pojistných rizik
bude předmětem dohody mezi provozovatelem a pojišťovnou. Poskytnutí některých
informací nebo celé smlouvy je záležitostí dohody mezi obcí a provozovatelem.



Nakládání s nebezpečnými látkami a odpady, plnění emisních limitů a platné legislativy
musí být zajištěno ve všech fázích přípravy, realizace a provozu záměru. Ověřování
dodržování platných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí je standardní náplní jak
ze strany provozovatele a plnění jeho povinností, tak ze strany dozorových orgánů ochrany
životního prostředí podle jejich kompetencí.
Uvedené požadavky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska ve znění následujících podmínek:
 Hlavní vjezd do areálu bude situován na místní komunikaci při východní hranici areálu. Napojení areálu
na veřejné komunikace bude respektovat požadavek na vyloučení stání nákladních automobilů na
veřejných komunikacích. Bude vytvořen prostor před vrátnicí mimo veřejné příjezdové komunikace,
který umožní krátkodobé zastavení před vjezdem do areálu tak, aby nebyl blokován provoz na veřejných
komunikacích.
 Ke stavebnímu řízení je třeba 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.
 Veškeré technologické (průmyslové) odpadní vody budou vedeny výhradně přes průtočnou
zneškodňovaní stanici. O provozu zařízení bude vedena předepsaná evidence a bude dbáno na
technologickou kázeň především z hlediska dodržování stanovených přípustných ukazatelů znečištění
vypouštěných odpadních vod.
 Skladování nebezpečných chemických látek a přípravků, včetně odpadů, bude zajištěno v souladu
s požadavky platných předpisů.
 Jižní vjezd do areálu z místní komunikace a severní vjezd ze silnice II/275 Brodce – Luštěnice budou
využívány pouze v mimořádných situacích (vjezd požární a jiné zásahové techniky, nadměrná vozidla
apod.).

 Dopravní obsluha areálu nákladními automobily bude vedena v maximální míře mimo obydlené oblasti,
bude vyloučen průjezd přes území Luštěnice – Zelená.

3. Vyjádření veřejnosti
V průběhu zjišťovacího řízení nebylo k oznámení (resp. dokumentaci) záměru „Výstavba
strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice – Zelená“ 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 předloženo oznámení (dokumentace) o
hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr
Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená
zpracovaná Ing. Václavem Martinovským, č. autorizace: 3471/576/OPV/93.
Dokumentace byla posouzena dle požadavků § 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., č.
163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 124/2008 Sb., v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu.
Na základě předložené dokumentace, provedeného zjišťovacího řízení, 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 emisí látek znečišťujících ovzduší;
 vodohospodářské řešení stavby s vyloučením či minimalizací negativních dopadů na
povrchové i podzemní vody;
 ochrana před nadměrným hlukem;
 nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, přípravky a odpady;
 kompenzační opatření k ochraně krajinného rázu;
 postprojektová analýza – ověření předpokládaných parametrů stavby a technologie
v oblasti ochrany životního prostředí po uvedení 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 (památky, infrastruktura, ev. další) jsou
charakterizovány jako málo významné až nulové, lokální, bez objektivně prokazatelných
negativních důsledků.
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 ……. 2009
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., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 124/2008 Sb.
I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená
2. Kapacita (rozsah) záměru
Předpokládaná výroba 220 000 ks výrobků za rok (ohřívače vody 10 – 1 000 litrů), což představuje
480000 m2 smaltované plochy a 320 000 m2 práškované plochy při provozu 235 dnů v roce ve třech
směnách.
Předmětem záměru je vybudování nového strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody v bývalých
kasárnách po Sovětské armádě v obci Luštěnice – Zelená. Stavba zahrnuje přestavbu stávajících hal a
výstavbu nových objektů; vybudování strojírenské části výroby; instalaci smaltovací linky včetně
zařízení předúpravy a čistírnu technologických odpadních vod; linku povrchových úprav (práškové
lakování); montážní linku ohřívačů vody včetně balící části; logistické zázemí (příjem, skladování a
expedice vstupních surovin, chemických látek a přípravků, výrobků a odpadu); obslužné části provozu
(administrativní část, šatny, sociální zařízení, atd.).
3. Umístění záměru
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský
Luštěnice
Luštěnice

4. Obchodní firma oznamovatele
Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.
5. IČ oznamovatele
451 48 465
6. Sídlo oznamovatele
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
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II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1.

Oznámení

Oznámení záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená“
zpracoval v září 2008 Ing. Václav Martinovský (osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3471/576/OPV/93 ze
dne 20.5.1993, resp. autorizace, která byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 28650/ENV/06, ze dne
5.5.2006).
Oznámení záměru bylo předloženo příslušnému úřadu dne 10.10.2008.
2.

Dokumentace

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené oznámení dle
přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci.
Předložené oznámení splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 4 k cit. zákonu. Příslušný
úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení.
Závěr zjišťovacího řízení pod č.j. 500/1916/503 10/08 byl vydán dne 5.12.2008.
3.

Posudek

Posudek o vlivech záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice Zelená“ zpracoval v únoru 2009 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 9.3.2009.
4.

Veřejné projednání
Bude doplněno po veřejném projednání ……..

5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Časový průběh celého procesu posuzování:





Oznámení (dokumentaci) ve smyslu zákona zpracoval Ing. Václav Martinovský - autorizovaná
osoba ze zákona.



Investor (ze zákona oznamovatel), kterým je společnost Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.,
předložil oznámení k projednání Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na
životní prostředí, dne 10.10.2008.



Proces posuzování byl dopisem zn.: 72047/ENV/08 ze dne 14.10.2008 převeden na odbor výkonu
státní správy I v Praze.



Oznámení bylo MŽP, OVSS I, vypraveno k vyjádření dotčeným subjektům dne 29.10.2008 a
zveřejněno dne 30.10.2008.



Závěr zjišťovacího řízení byl vydán pod č.j.: 500/1916/503 10/08 dne 5.12.2008.



Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl zadán Ministerstvem životního prostředí, OVSS
I, Ing. Alexandru Mertlovi, autorizované osobě ze zákona.



Posudek byl doručen příslušnému úřadu (MŽP, OVSS I) dne 9.3.2009.
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Závěry zpracovatele posudku:
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., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 124/2008
Sb., a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená“ na životní
prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
K oznámení (dokumentaci) záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody
Luštěnice - Zelená“ bylo doručeno celkem 9 vyjádření dotčených úřadů státní správy a 2 vyjádření
dotčených územně samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti k oznámení (dokumentaci) nebylo obdrženo.
Vyjádření občanských sdružení a obecně prospěšných společností k oznámení (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., č.
163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 124/2008 Sb. nebyla obdržena.
Zpracovatel posudku po vyhodnocení oznámení (dokumentace), obdržených vyjádření a dalších
zjištěných informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k záměru „Výstavba
strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená“ z hlediska vlivů na životní prostředí v
předložené variantě navrhovaného umístění i technického řešení a navrhuje podmínky pro navazující správní
řízení a užívání stavby.


Posudek a oznámení o veřejném projednání byli rozeslány k vyvěšení dne ……….



Oficiálně bylo vyvěšeno oznámení o veřejném projednání a o posudku na příslušné úřední desce dne
…………



Veřejné projednání posudku a dokumentace včetně vyjádření k nim došlých bylo svoláno na …………...

Závěry veřejného projednání:
Bude doplněno po veřejném projednání.
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 oznámení (dokumentaci), č.j.: 162389/2008/KUSK/OŽP/Pr ze dne 14.11. 2008
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Mladá Boleslav
Vyjádření k oznámení (dokumentaci), zn.: 4497 – 217/08/MB ze dne 29.10.2008
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Vyjádření k oznámení (dokumentaci), zn: ČIŽP/41/IPP/0820468.001/08/PTM ze dne 19.11.2008
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec
Vyjádření k oznámení (dokumentaci), zn: ČIŽP/51/IPP/0820460.001/08/LJU ze dne 18.11.2008
Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí
Vyjádření k oznámení (dokumentaci), č.j. ŽP-208-80743/2008 ze dne 24.11. 2008
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) – interní sdělení, č.j.: 77923/ENV/08; 3152/820/08/IB ze dne 21.11.
2008


Posudek - EIA

strana: 32

Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená

A.M.-Ekologické inženýrství

Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) – interní sdělení, č.j.: 77922/ENV/08; 3367/740/08 ze dne 5.11. 2008
Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) – interní sdělení, č.j.: 77912/ENV/08, 6035/720/08 ze dne 7.11. 2008
Ministerstvo životního prostředí, Odbor péče o krajinu
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) – interní sdělení, č.j. 6260/610/08, 77917/ENV/08 ze dne 19.11. 2008
Středočeský kraj
Vyjádření k oznámení (dokumentaci), bez č.j. ze dne 19.11.2008
Obec Luštěnice
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) záměru bez č.j. ze dne 18.12 2008
III. 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 ohřívačů vody v lokalitě
Luštěnice – Zelená s kapacitou 220 000 ks ohřívačů (o objemu 10 – 1 000 l), 480 000 m2/rok smaltované
plochy a 320 000 m2/rok plochy upravené práškovým lakováním.
Jedná se o strojírenskou výrobu, zpracování ocelového materiálu dělením, lisováním, svářením s
následnou povrchovou ochranou smaltováním a práškovým lakováním.
Záměr byl po prověření lokality umístěn do areálu původně vojenských kasáren na okraji bývalého
VVP Mladá, v katastru obce Luštěnice, lokalitě Zelená. V rámci realizace záměru budou vybudovány nové
objekty a rekonstruovány objekty stávající, které bude možno využít pro navrhovaný výrobní areál. Současně
budou provedeny úpravy zpevněných a manipulačních ploch včetně parkovacích stání, a úpravy ploch zeleně
s výsadbou vhodných dřevin.
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 ohřívačů vody v lokalitě
Luštěnice – Zelená 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 s odpadními vodami,
havarijního zabezpečení a 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 „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice Zelená“ 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.
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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 ohřívačů vody.
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.
Vzhledem k charakteru výroby se jako zásadní jeví požadavky na technologické zdroje znečišťování
ovzduší (smaltování, lakování, odmašťování, sušení a vypalování), jejichž emisní limity stanovují příslušné
právní předpisy. Dále to jsou požadavky na nakládání s odpadními vodami včetně jejich úpravy a
předčištění.
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 „Výstavba strojírenského závodu na
výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená“ 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, hluku, odpadních vod, nakládání s nebezpečnými látkami a
ochrany krajinného rázu.
4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená“ 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.
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Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vypořádání vyjádření k oznámení (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 posudku.
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 ……….
6.

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 „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice Zelená“, 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 „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice Zelená“ 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 oznámení (dokumentaci) vlivů záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu
ohřívačů vody Luštěnice - Zelená“ 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) Hlavní vjezd do areálu bude situován na místní komunikaci při východní hranici areálu. Napojení areálu
na veřejné komunikace bude respektovat požadavek na vyloučení stání nákladních automobilů na
veřejných komunikacích. Bude vytvořen prostor před vrátnicí mimo veřejné příjezdové komunikace,
který umožní krátkodobé zastavení před vjezdem do areálu tak, aby nebyl blokován provoz na veřejných
komunikacích.
2) K územnímu řízení bude zpracován odborný posudek podle §17 zákona č. 86/2002 Sb., kterým budou
doloženy navrhované parametry zdrojů znečišťování ovzduší a provedeno zařazení zdrojů do příslušné
kategorie podle prováděcích vyhlášek. Zdroje znečišťování ovzduší budou navrženy tak, aby splňovaly
kritéria nejlepších dostupných technik (BAT).
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3) Volba technologie pro zdroj tepelné energie bude zaměřena na minimalizaci produkce látek
znečišťujících ovzduší formou nízkosemisních hořáků a dalších technických opatření.
4) Srážkové vody z parkovišť a manipulačních ploch budou odváděny před odlučovače ropných látek. Ke
stavebnímu řízení navrhnout umístění a technické parametry odlučovačů ropných látek, posoudit a
v případě potřeby navrhnout retenční nádrž pro rozložení odtoku těchto vod z areálu.
5) Odpadní vody z přípravny jídel budou odváděny přes lapač tuků. Ke stavebnímu řízení navrhnout
umístění a technické parametry zařízení.
6) Ke stavebnímu řízení bude zpracován hydrogeologický posudek za účelem ověření zasakování čistých
srážkových vod (ze střech). Dále bude posouzena potřeba realizace retenční nádrže čistých srážkových
vod v areálu závodu. Na základě závěrů HG posudku bude navržen způsob nakládání s těmito
srážkovými vodami.
7) Splaškové vody z areálu budou odváděny veřejnou kanalizací na místní ČOV.
8) Technologické odpadní vody budou zneškodňovány ve vlastní stanici k čištění průmyslových odpadních
vod, která bude součástí provozní technologie. Vyčištěné technologické odpadní vody budou odváděny
do veřejné kanalizace a na místní ČOV. Technologie bude navržena tak, aby vyhovovala plánovaným
parametrům hydraulického zatížení s garantovaným čistícím efektem pro přípustné hodnoty ukazatelů
znečištění odpadních vod, které musí vyhovovat kanalizačnímu řádu při předpokládaném látkovém
zatížení.
9) Před zahájením výstavby bude ověřena kontaminace nejbližších zdrojů podzemní vody a úroveň
znečištění podzemních vod na blízkých monitorovacích objektech.
10) Ke stavebnímu řízení je třeba 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.
11) Podlahy provozní haly budou navrženy a realizovány jako nepropustné s průkaznou odolností proti
působení žíravin.
12) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh výsadby zeleně a vegetačních úprav areálu. Výsadby budou
orientovány na volné plochy v areálu a zaměřeny na vizuální odclonění nových objektů. Podél jižní
hranice areálu (směrem k obytné zástavbě) navrhnout souvislý pás zeleně zejména pro vizuální
odclonění výrobního areálu. Pro výsadbu navrhnout geograficky a stanovištně původní druhy, které
odpovídají místním podmínkám a charakteru území.
13) Barevné řešení stavby bude navrženo s využitím přírodních odstínů barev, aby co nejméně narušovala
okolní krajinu.
14) Ke stavebnímu řízení bude doloženo rozhodnutí o povolení ke kácení stávajících dřevin v areálu záměru
a návrh kompenzačních opatření souvisejících s tímto kácením (náhradní výsadby).
15) Ke stavebnímu řízení bude zpracován 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
16) Ke stavebnímu řízení bude doložen botanický a zoologický průzkum zaměřený na ověření výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na dlouhodobě nevyužívaných plochách v areálu záměru. V
případě zjištění jejich výskytu budou navržena vhodná opatření k ochraně zjištěných druhů a jejich
stanovišť (ponechání na místě s vhodným ochranným režimem, přemístění do blízké vhodné lokality
apod.).
17) Ke stavebnímu řízení bude zpracována aktualizovaná hluková studie na základě podrobných údajů o
technologických zařízeních a provozu ve výrobním areálu. V rámci studie budou navržena taková
stavební, technická a organizační opatření, která zajistí dodržování hygienických limitů hluku
v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp. nejvíce
dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí areálu.
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18) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh na protihlukovou ochranu vnitřních prostor objektu
ubytovny v areálu. Technické řešení bude vycházet z aktualizované hlukové studie tak, aby byly
respektovány příslušné hygienické limity hluku vztahující se k danému objektu.
19) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh osvětlení areálu. Při návrhu je nutné respektovat požadavek
na ochranu blízké obytné zástavby před světelným smogem. Osvětlení bude navrženo tak, aby podíl
světelného toku svítidel do horního poloprostoru nepřekročil 15 %, resp. nenarušoval blízkou obytnou
zástavbu.
20) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh opatření proti působení radonu.
21) Ke stavebnímu řízení bude zpracován plán organizace výstavby (POV). Do POV je třeba zahrnout řešení
následujících oblastí:
a) Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy realizovat výhradně v
denní době.
b) Při provádění zemních prací provádět kontrolu možné kontaminace odtěžených zemin či navážek.
V případě prokázání kontaminace postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (ve
znění pozdějších předpisů), tj. provést zneškodnění zemin a materiálů jako nebezpečného odpadu
prostřednictvím oprávněných osob na zařízeních k tomu určených.
c) 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).
d) Minimalizovat úkapy ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních prostředků zajištěním
jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a vozidel používat záchytné vany.
e) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, zajistit
respektování příslušných předpisů a norem. Navrhnout a realizovat preventivní opatření k vyloučení
či omezení úniku nebezpečných látek na povrch a odtoku do veřejné kanalizace.
f) 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).
g) 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.
h) Vybavit staveniště prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných látek, které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
22) Ke stavebnímu řízení bude vypracován seznam všech nebezpečných chemických látek umístěných
v objektu, ve kterém bude uveden druh, množství a fyzikální forma jednotlivých látek. Na základě údajů
v tomto seznamu bude proveden návrh na zařazení objektu podle §3 nebo vypracován protokol o
nezařazení podle §4 zákona č. 59/2006 Sb., (o prevenci závažných havárií).
23) Ke kolaudačnímu řízení bude zpracován Havarijní plán pro zacházení se závadnými látkami podle §39
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
24) Ke kolaudačnímu řízení budou zpracovány příslušné provozní řády (provozní řád, požární plán)
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.
25) Ke kolaudačnímu řízení budou vypracována Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního
prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky podle §44 odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších předpisů).
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II. Podmínky pro fázi realizace
1) Při výstavbě je nutné 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 bude vybaveno 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) Přebytek materiálů z výkopů bude využit přednostně v rámci terénních úprav v areálu. Nevyužitelný
přebytek bude předán oprávněné osobě k trvalému uložení.
4) Příslušné osoby na staveništi budou prokazatelně poučeny s postupem v případě odkrytí archeologických
nálezů. Taková skutečnost bude oznámena a bude umožněno provedení záchranného archeologického
průzkumu v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
5) Bude zajištěna odpovídající ochranu dřevin ponechávaných v areálu staveniště.
6) Na plochách dotčených výstavbou bude v rámci konečných terénních úprav provedena vhodná technická
a biologická rekultivace, aby se zamezilo rozvoji nežádoucích druhů rostlin.
7) Před dokončením výstavby bude provedeno zatravnění a výsadba dřevin dle projektu sadových úprav
tak, aby vegetační úpravy byly dokončeny před kolaudací stavby, event. v nejbližším vhodném
agrotechnickém termínu.
8) Ke kolaudačnímu řízení bude doložen přehled druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu
jejich využití, resp. odstranění.
III. Podmínky pro fázi provozu
1) Zdroje znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu s platnými právními předpisy, budou
prováděna pravidelná měření emisí podle požadavků příslušných předpisů a údržba technologie tak, aby
množství emitovaných látek znečišťujících ovzduší bylo minimalizováno. V případě potřeby budou
realizována nápravná opatření směřující k provozu zdrojů znečišťování ovzduší.
2) Veškeré technologické (průmyslové) odpadní vody budou vedeny výhradně přes průtočnou
zneškodňovaní stanici. O provozu zařízení bude vedena předepsaná evidence a bude dbáno na
technologickou kázeň především z hlediska dodržování stanovených přípustných ukazatelů znečištění
vypouštěných odpadních vod.
3) Po uvedení závodu do provozu bude provedena chemická analýza a zařazení produkovaných kalů
z čistírny technologických odpadních vod. V souladu s platnou legislativou bude navržen a zajištěn
vhodný způsob odstranění kalů.
4) Bude prováděna odpovídající údržba vodohospodářských zařízení realizovaných jako součást stavby
závodu. Bude zabezpečována jejich správná funkce a tím i ochrana cílového recipientu odpadních vod.
5) Veškeré prvky stavby určené k trvalé ochraně proti úniku nebezpečných látek mimo určené prostory
(izolované podlahy, sklady nebezpečných látek, atd) je třeba udržovat ve stavu plné funkčnosti a
provádět jejich údržbu podle potřeby.
6) Skladování nebezpečných chemických látek a přípravků, včetně odpadů, bude zajištěno v souladu
s požadavky platných předpisů.
7) V provozu budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky, které jsou v souladu
s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) registrované nebo přeregistrované.
8) 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.
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9) Jižní vjezd do areálu z místní komunikace a severní vjezd ze silnice II/275 Brodce – Luštěnice budou
využívány pouze v mimořádných situacích (vjezd požární a jiné zásahové techniky, nadměrná vozidla
apod.).
10) Dopravní obsluha areálu nákladními automobily bude vedena v maximální míře mimo obydlené oblasti,
bude vyloučen průjezd přes území Luštěnice – Zelená.
11) Zpevněné plochy v areálu v zimním období budou udržovány převážně mechanickým způsobem
s omezením chemických prostředků.
12) Odpovídajícím způsobem je třeba pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince bude zajištěna včasná
náhradu.
13) Omezovat vznik odpadů, zajistit separovaný sběr odpadů a vzniklé odpady přednostně nabízet k jejich
využití.
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
Oznámení (dokumentace) o vlivech stavby „Výstavba strojírenského závodu na výrobu
ohřívačů vody Luštěnice - Zelená“ na životní prostředí (Ing. Václav Martinovský, 09/2008)
Závěr zjišťovacího řízení (Ministerstvo životního prostředí, č.j. Závěr zjišťovacího řízení č.j.
500/1916/503 10/08 ze dne 5.12.2008.)
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
k oznámení (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:

4.3.2009
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:

……………………………………
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Přílohy
V přílohách posudku jsou uvedeny kopie vyjádření obdržených k oznámení (dokumentaci) vlivů
záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená“ na životní
prostředí, ve smyslu § 6 a 7 zákona č. 100/2001 Sb.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k oznámení (dokumentaci), č.j.: 162389/2008/KUSK/OŽP/Pr ze dne 14.11. 2008
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Mladá Boleslav
Vyjádření k oznámení (dokumentaci), zn.: 4497 – 217/08/MB ze dne 29.10.2008
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Vyjádření k oznámení (dokumentaci), zn: ČIŽP/41/IPP/0820468.001/08/PTM ze dne 19.11.2008
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec
Vyjádření k oznámení (dokumentaci), zn: ČIŽP/51/IPP/0820460.001/08/LJU ze dne 18.11.2008
Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí
Vyjádření k oznámení (dokumentaci), č.j. ŽP-208-80743/2008 ze dne 24.11. 2008
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) – interní sdělení, č.j.: 77923/ENV/08; 3152/820/08/IB ze dne 21.11.
2008
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) – interní sdělení, č.j.: 77922/ENV/08; 3367/740/08 ze dne 5.11.
2008
Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) – interní sdělení, č.j.: 77912/ENV/08, 6035/720/08 ze dne 7.11.
2008
Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) – interní sdělení, č.j. 6260/610/08, 77917/ENV/08 ze dne 19.11.
2008
Středočeský kraj
Vyjádření k oznámení (dokumentaci), bez č.j. ze dne 19.11.2008
Obec Luštěnice
Vyjádření k oznámení (dokumentaci) záměru bez č.j. ze dne 18.12 2008
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