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

nejlepší dostupné techniky (Best Available Techniques)
bonitní půdně ekologické jednotky
referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (Reference Document on
Best Available Techniques)
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)
Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and
Control)
Krajská hygienická stanice
katastrální území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lesní půdní fond
Ministerstvo životního prostředí
odpady kategorie nebezpečné
nařízení vlády
odpady kategorie ostatní
občanská iniciativa; oblastní inspektorát
obecní úřad
Odbor výkonu státní správy, MŽP
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., č.
124/2008 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb.
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).
Předmětem posudku je oznámení (dokumentace) o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4
zpracované Ing. Karlem Vurmem, CSc., KAREKO Praha, držitel autorizace č.j.
17275/4713/OEP/92 ze dne 11.2.1993, prodloužené rozhodnutím MŽP č.j. 48425/ENV/11 ze dne
12.7.2011.
Navrhovaný záměr spadá do kategorie I a povinnost posuzování vlivů na životní prostředí dle § 4,
odst. 1, písm. a) vyplývá přímo ze zákona. V souladu s tímto zařazením a dle § 6, odst. 5) bylo
k posouzení předloženo oznámení v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení bylo předložené oznámení uznáno za dokumentaci ve
smyslu § 8 zákona bez požadavku na jeho dopracování.
Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, držitelem autorizace k posuzování vlivů na
životní prostředí č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím MŽP č.j.:
50206/ENV/11 ze dne 15.7.2011.
Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu:
zhodnocení oznámení (dokumentace) a technického řešení záměru;
vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení (dokumentaci);
vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.
Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce haly č. 4 ve stávající výrobním závodě
ALLTUB CE v Kolíně, která zahrnuje rekonstrukci vlastní haly, instalaci tří nových výrobních linek
hliníkových tub v této hale a realizaci zařízení podmiňujících provoz těchto linek – vzduchotechniky
a zařízení na čištění odpadních plynů.
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 tis. m2/rok
celkové plochy úprav.
Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že záměr je v souladu s územním plánem města
Kolín, který vymezuje celý areál společnosti ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o. v ul. Zengrova
v Kolíně IV, jako plochu VS1 – průmyslová výroba, výrobní služby a sklady.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci
procesu posuzování předmětem oznámení (dokumentace) o hodnocení vlivů záměru "Projekt
LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ a tohoto posudku.
V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se jak k technickému řešení
záměru popsanému 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
Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4

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 celkovou
kapacitou nad 500 tis m2/rok celkové plochy úprav.

Ve stávajícím průmyslovém závodě společnosti ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o. (dále jen
ALLTUB CE) v Kolíně je prováděna výroba tub z hliníku s následnou povrchovou úpravou
lakováním a potiskem pomocí syntetických barev s obsahem organických rozpouštědel. Tuby z
hliníku jsou určené pro pastovité produkty (masti, pasty apod.). Hliníkové tuby jsou vyráběny na
13-ti výrobních linkách ve 3 výrobních halách. Celkový objem vyrobených tub v roce 2012 činil 438
298 000 ks, plocha vyrobených tub činila 4,622 mil.m2. V návaznosti na stoupající požadavky
odběratelů na výrobu tub připravuje společnost ALLTUB v Kolíně zvýšení výroby tub.
Předmětem záměru je rekonstrukce stávající skladové haly č. 4, instalace tří nových výrobních
linek hliníkových tub do této haly a realizace zařízení podmiňujících provoz těchto nových linek
(vzduchotechnika, zařízení na čištění odpadních plynů).
Základní surovinou pro výrobu hliníkových tub jsou hliníkové polotovary – kaloty, ze kterých se
vyrábí studeným tvarováním vlastní tuby. Dále se jedná o laky a barvy pro úpravu vnitřního i
vnějšího povrchu tub, těsnící materiály a uzávěry.
Projektovaná výrobní kapacita na nových třech linkách je předpokládána v následujících
objemech:
L14: roční produkce max. 38 mil. tub
L15: roční produkce max. 48 mil. tub
L16: roční produkce max. 52 mil. tub
Výroba je nepřetržitá při využití 8.300 h/rok (24 hod denně a 7 dnů v týdnu), shodná se stávajícím
výrobním provozem. Potřeba pracovních sil na každé lince: 3,5 člověka na směnu, tzn. 14
operátorů. Předpokládaný nárůst pracovních sil bude celkem 42 pracovníků.
Celková projektovaná (maximální) kapacita a spotřeba VOC:
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

vyrobeno tub [mil. ks]

438

468

555

625

633

4 622 741

5 196 256

6 217 826

7 067 917

7 156 468

205,19

230,65

275,99

313,72

317,65

2

plocha [m ]
Projektovaná spotřeba VOC [t]

Reálně dosažitelná kapacita je oproti kapacitě projektované (maximální) nižší. V roce 2014 je v
rozpočtu společnosti odhadována na 506,7 mil. tub a v letech 2015 a 2016 do 600 mil. tub.
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I.3. Umístění záměru
Kraj:
Středočeský
Obec:
Kolín
Katastrální území: Kolín, 668150

I.4. Obchodní firma oznamovatele
ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o.

I.5. IČ oznamovatele
6167 2891

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele
Zengerova 900, 280 62 Kolín
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:
úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí je
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru předcházející správním řízením ve smyslu složkových
zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení a související
opatření budou dále upřesňována a konkretizována v dalších etapách přípravy a projednávání
záměru. Technické řešení záměru bude rovněž reagovat na závěry posudku, resp. stanoviska
příslušného úřadu státní správy 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 textovou část a přílohy:
1 – Vyjádření stavebního úřadu MÚ Kolín k záměru z hlediska souladu s ÚPD
2 – Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i k možným vlivům na lokality
soustavy Natura 2000
3 – Situace širších vztahů
4 – Situace areálu
5 – Schéma výrobní linky
6 – Půdorys haly s umístění zařízení k čištění odpadních plynů
7 – Rozptylová studie
8 – Hluková studie, včetně protokolu z měření hluku
9 – Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
Vlastní textová část obsahuje 77 stran textu a svým členěním a obsahem odpovídá příloze č. 4 k
zákonu - Náležitosti dokumentace. Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění).
Jak v hlavním textu, tak v přílohách dokumentace jsou hodnoceny základní a podstatné aspekty
očekávaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví: vlivy na kvalitu ovzduší, vlivy hluku, vlivy
na veřejné zdraví.
V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno:
„Záměr „Projekt LIGHT - Rekonstrukce haly č. 4“ 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.
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Odůvodnění:
Předložené oznámení záměru splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 4 k cit. zákonu.
Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. Většina
obdržených vyjádření hodnotila předložené oznámení jako dostatečný podklad, který může v další fázi
procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí nahradit dokumentaci.
Připomínky ve vyjádřeních, která příslušný úřad obdržel, se týkaly zejména ochrany veřejného zdraví,
ochrany ovzduší, prevence havárií, odpadového hospodářství, ochrany vod a integrované prevence.
Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku a při formulaci
stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona.“
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů
na veřejné zdraví a životní prostředí jsou v předložené dokumentaci odpovídajícím způsobem
zpracovány.
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), konkrétně požadavkům
přílohy č. 4 k uvedenému zákonu.
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 dokumentace je členěna na 9 kapitol obsahujících údaje o záměru a jeho realizaci.
Důležitou kapitolou je popis technického a technologického řešení navrhovaného záměru. Tato
část obsahuje základní informace o stavebním i technologickém řešení záměru. Jsou zde uvedeny
základní informace o současném stavu výroby v areálu i o navrhovaném záměru. Dokumentace
uvádí popis stavebního řešení návrhu i popis technologického řešení včetně výrobních operací,
dalších technických zařízení nezbytných pro realizaci záměru, a zejména zařízení k čištění
odpadních plynů.
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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 výrobních technologií. Tento popis doplňují schémata a situace v přílohách
dokumentace. Bez připomínek.
Údaje o vstupech
Půda
Záměr je realizován ve stávajícím areálu, umístění tří nových linek a souvisejících zařízení je
navrženo výhradně uvnitř stávající skladové a kontejnerové haly. Záměr tedy nevyžaduje zábor
zemědělské půdy ani ploch určených k plnění funkcí lesa. Dotčené pozemky jsou vedeny jako
zastavěná plocha a nádvoří.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné a technologické vody jak pro etapu
výstavby, tak pro provoz nových linek. Zdrojem vody bude stávající napojení na veřejnou
vodovodní síť.
Předmětná výroba nevyžaduje odběr technologické vody, proto nedojde realizací záměru
k významné změně v odběru vody. Navýšení spotřeby vody vyplývá pouze z očekávaného zvýšení
počtu zaměstnanců.

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 navrhované rozšíření výroby. U energií je
uveden současně nárůst vůči současnému provozu. Veškeré potřeby záměru jsou splnitelné ze
stávajících zdrojů zásobujících podnik energií i materiálem.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole je uvedeno, že záměr nevyžaduje žádné dopravní stavby a plně využívá stávajícího
areálu s jeho napojením na dopravní infrastrukturu. Dále se uvádí rozbor intenzit dopravy
v souvislosti s posuzovaným záměrem.
Z provedené bilance vyplývá, že při plné kapacitě výroby dojde k navýšení nákladní dopravy o 3
jízdy TNA/den, t.j 6 pohybů (průjezdů) TNA/den při výjezdu z areálu, dále o jedno lehké nákladní
vozidlo za den. U osobní dopravy se očekává navýšení o 2 - 4 osobní vozidla/den, tj. 4 – 8
průjezdů OA/den.
Veškerá doprava směřuje na kruhový objezd a dále buď ulicí Havlíčkovou nebo ulicí Polepskou
k silnici I/38, kde se dělí podle svého cíle ve směru Praha nebo Kutná Hora.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Dokumentace uvádí jak stávající dopravní nároky areálu, tak očekávané navýšení při
plné výrobní kapacitě výroby. Bez připomínek.
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Údaje o výstupech
Ovzduší
Dokumentace uvádí výčet zdrojů znečišťování ovzduší v areálu podniku, parametry nových
stacionárních zdrojů od navrhovaných linek E14, E15 a E16. Každá linka je popsána z hlediska
znečišťování ovzduší, jsou identifikovány a popsány veškeré zdroje znečišťování ovzduší. Pro
jejich popis je využito jak maximálních hodnot dle platných limitů, tak výsledků měření
prováděných na stávajících linkách v podniku. Mezi stacionární zdroje znečišťování jsou uvedeny:
−

odtahy od lisů,

−

odtahy od žíhacích pecí,

−

odtahy z chladicích zón,

−

výduch regenerativního termického oxidátoru (termická likvidace VOC),

−

výduch rotačního koncentrátoru (slouží ke koncentrování TOC v odpadních plynech).

Dále jsou uvedeny fugitivní emise podniku pro stav před a po realizaci záměru. Následují
legislativní požadavky z hlediska ochrany ovzduší dané platnými právními předpisy. Na základě
porovnání stávajících i výhledových emisí s platnými limity je konstatováno, že uvedený zdroj
splňuje emisní limit pro organické látky (TOC) s velkou rezervou. Po realizaci nových linek bude
emisní limit nadále plněn, vzhledem ke zvýšení výroby s ještě vyšší rezervou než za současné
situace.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá plně požadavkům zákona, uvedené informace lze
považovat za vyčerpávající a dostačující. Bez připomínek.
Odpadní vody
Dokumentace uvádí základní informace o produkci odpadních vod z podniku za současného stavu
výroby, pro období výstavby i pro provoz nových linek. Produkce dešťových ani technologických
odpadních vod se realizací záměru nezmění. Technologické odpadní vody z výroby hliníkových tub
nevznikají. Množství srážkových vod nebude umístěním do stávajícího objektu ovlivněno.
Realizací záměru dojde pouze k mírnému nárůstu splaškových odpadních vod vlivem
uvažovaného zvýšení počtu zaměstnanců. Navýšení bude zanedbatelné a nevyvolá problémy
s jejich odtokem a likvidací na městské biologické ČOV.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Odpady
Dokumentace uvádí potřebné informace o produkci a nakládání s odpady pro fázi výstavby i pro
fázi provozu nových linek. V zásadě lze konstatovat, že realizace záměru nebude mít vliv na
skladbu odpadů z výroby, dojde pouze k navýšení množství odpovídajícímu celkovému navýšení
výroby.
Produkované odpady ani jejich množství nebude mít dopad na nakládání s nimi, které bude
pokračovat na základě stávajících smluv s oprávněnými subjekty.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
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Ostatní
Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku při výstavbě a provozu areálu. Za provozu jsou jako zdroje
hluku uvedeny zejména výduchy vzduchotechniky a zařízení na čištění odpadních plynů. Dále je
posouzen hluk vlastních linek uvnitř haly s tím, že příspěvek hluku vyzařovaného pláštěm budovy
nebude významný a lze jej zanedbat.
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.
Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik zájmového území.
1. Územní systém ekologické stability – záměrem není dotčen.
2. Zvláště chráněná území a přírodní parky – v území nejsou situována.
3. Soustava Natura 2000 – v zájmovém území nejsou evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti vymezeny.
4. Významné krajinné prvky – záměrem nejsou dotčeny VKP ze zákona ani registrované.
5. Území historického, kulturního nebo archeologického zájmu – v území nejsou situovány
žádné objekty historické či památkové hodnoty.
6. Území hustě zalidněná – záměr je situován ve stávajícím průmyslovém areálu, v území se
smíšenou zástavbou včetně objektů pro bydlení.
7. Území zatěžována nad míru únosného zatížení – v zájmovém území se jedná o hlukovou
zátěž, jejíž snížení je předmětem aktuálních opatření i v areálu ALLTUBE CE Kolín.
8. Staré ekologické zátěže – záměrem nedojde k ovlivnění nebo omezení probíhajících
sanačních prací.
9. Extrémní poměry v dotčeném území – nejsou známy.

Hodnocení: V žádné z popisovaných charakteristik nejsou identifikovány zvláště významné nebo
zásadní skutečnosti. V zájmovém území není s výjimkou hluku identifikována nadlimitní zátěž v
žádné z popsaných charakteristik životního prostředí. Problematika hluku je dlouhodobě
sledována a řešena. Na základě provedených opatření bylo posledním měřením ze dne 29.1.2014
(Ing. Josef Novák, Akustika Praha) prokázáno, že limity hluku ve sledovaných místech nejsou
překračovány (viz příloha č. 2 posudku).
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.
Kvalita ovzduší je popsána na základě výsledků měření imisní stanice SKOA Kolín a SKUH Kutná
Hora. Vzhledem k charakter záměru jsou uváděny imisní charakteristiky pro všechny základní
znečišťující látky.
Kvalita ovzduší v zájmovém území je hodnocena jako vyhovující a ve sledovaných ukazatelích
bezpečně pod hranicí platných imisních limitů s výjimkou 24hodinových koncentrací tuhých látek
PM10, u kterých nelze mírné překračování limitních imisních koncentrací vyloučit v mezích
povolené četnosti.
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Hodnocení: Dokumentace obsahuje potřebné informace, bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní údaje o podzemních a povrchových vodách na území výstavby. Je
popsána hydrologická situace území s povodím hlavního dotčeného toku Labe.
Areál ALLTUBE CE se nachází mimo aktivní záplavové území Labe.
Dále je popsána hydrogeologická situace a charakter podzemních vod v zájmovém území.
Hydrologické poměry v území jsou ovlivněny zásahy do přirozeného režimu podzemních vod.
Vzhledem k charakteru záměru není popis vodního prostředí
Na území dotčeném navrženým záměrem nejsou vymezena pásma hygienické ochrany vodních
zdrojů.

Hodnocení: Dokumentace uvádí potřebné informace, bez připomínek.
Půda
Dokumentace uvádí základní informace o dotčených pozemcích. S ohledem na umístění záměru
ve stávajícím průmyslovém areálu není vyžadován zábor ZPF a podrobnější popis této složky
prostředí není vyžadován. Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor PUPFL.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Geofaktory životního prostředí
Dokumentace uvádí geologickou charakteristiku území a související aspekty. Jsou popsány
základní informace týkající se geomorfologie, geologie, hydrogeologie, stability podloží, eroze,
seizmicity a výskytu radonu.
V dotčeném území se nenacházejí významné přírodní zdroje, území není poddolováno. Radonový
index je v zájmovém území nízký až střední.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Flóra, fauna
Dokumentace uvádí základní údaje o zájmovém území z biotického hlediska. V území se
nevyskytují dřeviny rostoucí mimo les, ani zde nejsou vhodné podmínky pro vznik a výskyt
přirozených společenstev flóry a fauny, včetně zvláště chráněných druhů.
Lesní porosty ani prvky soustavy Natura 2000 se v zájmovém území nenacházejí a nebudou
záměrem dotčeny.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky
Dokumentace uvádí základní informace o krajině dotčeného území. Jde o hustě osídlenou oblast,
se silným antropogenním vlivem, stávající zástavbou a infrastrukturou. Záměr nemůže mít na
krajinný ráz žádný dopad, proto není nutné se krajinným rázem podrobněji zabývat.
V zájmovém prostoru nejsou žádné historické ani architektonické památky, ani archeologická
naleziště.
Záměr je v souladu s platným územním plánem města Kolín.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
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Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace hodnotí zájmové území jako lokalitu silně ovlivněnou antropogenními faktory a
industriálními aktivitami. Tím je poznamenán přirozený charakter území i jeho přírodní hodnoty.
Na základě zjištěných a popsaných charakteristik zájmového území je konstatováno, že zájmové
území ani jeho okolí není obtěžováno nad únosnou míru.

Hodnocení: Uváděné informace i hodnocení lze považovat za dostačující.
Realizace záměru nepředstavuje významné navýšení zátěže v jednotlivých charakteristikách a
složkách životního prostředí, které by překročilo únosné zatížení životního prostředí v zájmovém
území. 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 obsahuje studii hodnocení vlivů na veřejné zdraví (příloha č. 9). Vyhodnocení vlivů
na veřejné zdraví a obyvatelstvo se zaměřuje na tyto oblasti:
a)
b)
c)
d)

vlivy na znečištění ovzduší,
hluková zátěž,
sociálně ekonomické dopady,
narušení faktorů pohody.

Z uvedené studie vyplývá, že se nepředpokládá reálný nepříznivý vliv hodnoceného záměru
rekonstrukce haly č. 4 a nových výrobních linek na imisní a akustickou situaci v okolí výrobního
areálu ALLTUBE CE Kolín.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví vychází z provedených odborných studií (rozptylová studie,
akustická studie) i měření stávající úrovně kvality prostředí v zájmovém území záměru. Zabývá se
jak etapou výstavby, tak i provozem nových výrobních linek v hale č. 4.
Pro etapu výstavby nejsou očekávány žádné důsledky na zdraví obyvatel. Emise znečišťujících
látek včetně stavební dopravy budou zanedbatelné, proto i vliv znečištění ovzduší lze hodnotit jako
zcela zanedbatelný. Vliv hluku v etapě výstavby je hodnocen jako zcela nevýznamný, tudíž i
zdravotní důsledky jsou prakticky nulové.
Z hlediska provozu záměru je vliv na zdraví v důsledku znečištění ovzduší velmi nízký a prakticky
zanedbatelný. Příspěvky emisí z provozu nových linek budou nízké a neovlivní zdravotní stav
obyvatel v okolí záměru.
Posuzovaný záměr na provoz nových výrobních linek v areálu ALLTUBE CE nebude mít podle
poskytnutých podkladů na současnou imisní situaci lokality prakticky žádný vliv a z hlediska
zdravotního rizika znečištění ovzduší je tedy bezproblémový.
Z hlediska hluku nedojde v lokalitě k žádné významné změně. Záměr tedy nebude mít z hlediska
hlukové zátěže vliv na zdraví obyvatel.
Z hlediska sociálně-ekonomických faktorů se nepředpokládá ovlivnění současné situace.
Jediným důsledkem je stabilizace zaměstnanosti, ev. vytvoření nových pracovních míst.
Z hlediska možného narušení faktorů pohody je vliv záměru hodnocen jako málo významný.
Nárůst hluku u nejbližšího obytného domu Třebízského 441A ve výši 0,2 dB je považován za
nehodnotitelnou změnu, bez jakýchkoli důsledků na využití a funkce území.
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Výroba hliníkových tub v areálu ALLTUBE CE Kolín dlouhodobě probíhá a realizace záměru by
neměla současný stav postřehnutelným způsobem ovlivnit.

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 zásadních připomínek.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je provedeno na základě dostupných dat a parametrů
posuzovaného záměru, zpracovaných odborných studií a modelových výpočtů. Záměr neovlivní
současnou úroveň kvality prostředí v okolí záměru. Hodnocení zdravotních rizik expozice látek
znečišťujících ovzduší a hluku je zpracováno kvalitně, v souladu s platnými metodickými
postupy a návody.
Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace obsahuje hodnocení vlivů na ovzduší v etapě výstavby a za provozu nových linek.
V etapě výstavby jsou vlivy na ovzduší hodnoceny jako zanedbatelné. Stavba je malého rozsahu,
umístění ve stávající skladové hale vylučuje větší rozsah stavebních prací i terénní úpravy.
Hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší v etapě provozu je provedeno na základě rozptylové studie,
která je přílohou dokumentace (příloha č. 7). Studie obsahuje výpočty imisních příspěvků všech
hodnocených látek v zájmovém území včetně obytné zástavby. Pro oxid dusičitý (NO2), oxid
uhelnatý (CO) a suspendované částice frakce PM2,5 jsou příspěvky k imisním koncentracím zcela
zanedbatelné a jsou na úrovni max. desetin % k celkové úrovni znečištění ovzduší těmito látkami.
Pro oxid siřičitý (SO2) a suspendované částice frakce PM10 je příspěvek záměru vypočten
v jednotkách % k celkové úrovni znečištění s tím, že platné imisní limity budou i nadále
respektovány a provoz záměru nezpůsobí jejich překračování.
Pro organické látky (TOC) jsou vypočteny imisní koncentrace vyvolané provozem vlastního
záměru. Imisní pozadí není u této skupiny látek známo a imisní limit není stanoven. Celkově je vliv
záměru na kvalitu ovzduší hodnocen jako akceptovatelný.

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 odpovídá standardním požadavkům a poskytuje
dostatečné informace o vlivech na kvalitu ovzduší.
Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí akustické vlivy na základě hlukové studie (příloha č. 8).
V etapě výstavby jsou hodnoceny zdroje stavebního hluku (technologická zařízení a stavební
stroje) a stavební doprava. Navýšení ekvivalentních hladin hluku podél příjezdových komunikací je
odhadováno na max. 0,2 dB. Hygienický limit v okolí areálu ALLTUBE CE Kolín pro stavební
činnosti bude respektován. Dokumentace hodnotí vlivy na hlukovou situaci při výstavbě jako
zanedbatelné, bez vlivu na stávající hlukovou zátěž území.
V etapě provozu jsou jako zdroje hluku hodnocena technologická zařízení a doprava vyvolaná
záměrem na veřejných komunikacích. Stávající stav je dokumentován výsledky měření, které jsou
prezentovány v příloze 8b – Protokol z měření hluku.
Vliv záměru na hlukovou zátěž je stanoven výpočtem ve dvou referenčních bodech, obytných
domech na ulicích Třebízského a Zengerova. V bodě R1 (Třebízského 441A) je nárůst hluku
stanoven na 0,2 dB, v bodě R2 (Zengerova 601) nedosahuje nárůst hladiny akustického tlaku ani
jedné desetiny decibelu. Z uvedených výsledků je zřejmé, že příspěvek provozu nových zdrojů
hluku se na celkové hladině hlukové zátěže neprojeví vůbec nebo jen zanedbatelným způsobem.
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Současně je uvedeno, že překračování limitu hlukové zátěže v bodě R2 za současného stavu
bude řešeno dalšími protihlukovými opatřeními s realizací do konce roku 2013.

Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a
významu záměru. S uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Akustická studie je zpracována v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku z uvažovaných
zdrojů. Hluková studie se zabývá všemi uvažovanými zdroji hluku, způsob hodnocení lze
považovat za dostačující.
Otázka stávající hlukové zátěže, realizace protihlukových opatření na stávajících zdrojích hluku
a její ověření měřením je předmětem aktuálního protokolu o zkoušce č. 28-MHP-14 ze dne
29.1.2014 (Novák J., Akustika Praha). Závěrem tohoto protokolu je konstatováno, že v obou
místech měření bylo prokázáno nepřekročení limitů hluku a tím i dostatečná účinnost
realizovaných protihlukových opatření v provozu ALLTUBE CE Kolín. Uvedený protokol
včetně vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví jsou uvedeny v příloze č. 2
posudku.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové vody
Vliv na odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik – záměr je umístěn ve stávajícím
průmyslovém areálu, nejsou navrženy nové zpevněné plochy ani objekty. Vliv na odvodnění oblasti
a hydrologické charakteristiky je hodnocen jako nulový.
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
zanedbatelné až nulové. Významné ovlivnění kvality ani hydrologických charakteristik
povrchových či podzemních vod není očekáváno.
Se závěry dokumentace lze souhlasit bez připomínek.
Vlivy na půdu
Dokumentace konstatuje, že záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL, a nebude mít tedy vliv na
půdu. Ani v ostatních charakteristikách souvisejících s možnými zásahy do pedosféry či geografie
(topografie, eroze a stabilita půdy, chráněné části přírody) nejsou vyhodnoceny významné
negativní vlivy na životní prostředí.

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 nulové. Záměr je
umístěn ve stávajícím průmyslovém a výrobním areálu bez nutnosti zásahu do terénu a bez
zásahu do horninového prostředí.
Vliv na přírodní zdroje není předpokládán.

Hodnocení: Popis vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje je proveden standardní formou a
obsahuje podstatné informace; s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru – s ohledem na charakter záměru (umístění do stávajícího průmyslového areálu)
není očekáváno žádné negativní ovlivnění rostlinných druhů.
Vlivy na faunu – vzhledem k situování záměru není očekáváno negativní ovlivnění živočišných
druhů.
Vlivy na významné krajinné prvky – nejsou předpokládány; 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 prakticky nulové.

Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází z charakteru záměru i zájmového
území, rozsah hodnocení odpovídá požadavkům zákona; s uvedenými závěry lze souhlasit bez
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 vzhledem k umístění záměru hodnoceny jako nulové.
Realizací záměru nedojde k vytvoření nových negativních znaků, ani ke zhoršení stávající
charakteristiky.

Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny standardní formou a obsahují podstatné
informace; 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 nulový. 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, že záměr nevyvolá žádné plošné ovlivnění složek životního prostředí a vlivy
jsou hodnoceny jako malé a málo významné. Relativně nejvýznamnější vliv z hlediska velikosti a
významnosti je očekáván v oblasti kvality ovzduší a hlukové zátěže.
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.
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Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí možná rizika a preventivní opatření k vyloučení či omezení vzniku havarijních
situací. Dále je uveden stručný výčet možných havarijních situací.
Posuzovaná výroba hliníkových tub je v současné době hlavní výrobní náplní celého areálu a nové
linky budou i z hlediska bezpečnostních rizik začleněny do systému havarijní ochrany celého
areálu ALLTUBE CE Kolín.

Hodnocení: Popis rizik vyplývajících z havarijních situací odpovídá významu a typu záměru.
Výčet preventivních i následných opatření je s ohledem na charakter stavby dostačující.
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.
Ve všech významných oblastech byly zpracovány samostatné studie, které vlivy na veřejné
zdraví, kvalitu ovzduší a vlivy hluku hodnotí 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.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ 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 současnému stavu výroby
a životního prostředí v zájmovém území. Současný stav tak představuje referenční srovnávací
variantu.
Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru
povinné a příslušný úřad nenavrhl podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. zpracování dalších
variant řešení záměru, lze řešení předložené v dokumentaci považovat za dostačující k uzavření
procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb.
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II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná.

Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je
výroba hliníkových tub v areálu podniku ALLTUBE CENTRAL EUROPE s.r.o. v Kolíně. Výroba
hliníkových tub již v současné době v areálu probíhá, záměr představuje instalaci tří nových linek a
tím jistou modernizaci zařízení a požadované navýšení kapacity výroby v souladu s poptávkou po
vyráběných produktech. Nové výrobní linky budou umístěny do stávající skladové haly, která bude
upravena a vybavena pro následnou instalaci a provoz výroby.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v
dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Výrobní a technologický postup je v dokumentaci
popsán dostačujícím způsobem.
Prioritami přípravy záměru musí být kromě zajištění kvality vlastní stavby, navrhovaných
technologií a kvality konečného produktu i bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí
v okolí stávajícího areálu.
V daném případě lze konstatovat, že navržené technické řešení je 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;

•

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

•

ochrana před hlukem z navrhovaného výrobního zařízení.

Vzhledem k charakteru záměru se jako zásadní jeví požadavky na technologické řešení záměru
a výstupy z provozu závodu do okolního prostředí (ovzduší, hluk, odpady …), které stanovují
příslušné platné právní předpisy.
Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické řešení umožní realizaci
záměru s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik
plynoucích z provozu hodnoceného záměru. Základní požadavky jsou zohledněny v dokumentaci,
v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících správních řízení v rámci realizace a provozu
záměru.
Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem.
Podrobné technické řešení záměru, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude
projednáno s příslušnými správními úřady, které budou účastníky návazných správních řízení ve
smyslu složkových zákonů na ochranu 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 záměru 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 před nadměrným hlukem 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), který je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K OZNÁMENÍ
(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.
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
Vyjádření č.j.: 161517/2013/KUSK ze dne 29.11.2013
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Posuzovaná technologie je vyjmenovaným zdroje znečišťování ovzduší (bodu 9.8
přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb.).
Zároveň upozorňujeme, že tento zdroj (technologie), se spotřebou org. rozpouštědel
nad 200 t/rok spadá pod režim zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
S problematikou integrované prevence se zpracovatel posudku ztotožňuje a uvedený požadavek je
zohledněn i v návrhu stanoviska v následujícím znění:
Ke stavebnímu řízení bude doloženo integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek platnosti vstupních údajů o celkové spotřebě
organických rozpouštědel v podniku. Součástí návrhu na vydání integrovaného povolení bude porovnání
navrhovaných zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) dle příslušného referenčního
dokumentu (BREF).
Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
V předloženém oznámení je jako součást objektu zmíněno skladování chemikálií
včetně hořlavin. V případě, že dojde v objektu/zařízení ke skladování vybraných
nebezpečných chemických látek dle přílohy č. 1 zákona v množství přesahujícím 2%
množství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo
II, má uživatel povinnost zpracovat a doručit podle § 4 odst. 1 zákona krajskému
úřadu protokolární záznam o nezařazení objektu/zařízení.
Uvedený požadavek vyplývá ze zákona č. 59/2006 Sb., zpracovatel posudku jej zohlednil i
v návrhu stanoviska v následujícím znění:
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 způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
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Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Dnem 1.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Tato novela zákona o odpadech mimo
jiné upravuje ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, týkající se povinností
původců nebezpečných odpadů, takže nakládání s těmito odpady, pokud spočívá
pouze v jejich shromažďování (krátkodobém soustřeďování) původcem v místě jejich
vzniku do shromažďovacích nádob před předáním oprávněné osobě a jejich
přeprava nepodléhají souhlasu, pokud původce s nebezpečnými odpady nenakládá
jiným způsobem (míšení, další zpracování).
Upozorňujeme však, že původce odpadů je podle § 16 odst. 4 zákona o odpadech
odpovědný za nakládání s odpady, které vznikají při jeho činnosti o doby jejich
převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o
odpadech.
Dále připomínáme, že další stavební odpady, které budou vznikat během výstavby,
je třeba přednostně předávat oprávněné osobě k využití (recyklaci), např. odpad „17
01 02 Cihly“.
Proti vlastnímu záměru nejsou z hlediska nakládání s odpady námitky. Nakládání
s odpady, které budou vznikat během výstavby i provozem záměru, bude řešeno dle
platné legislativy, tj. zákona o odpadech.
Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci navazujících
správních řízení týkajících se realizace a provozu záměru. Připomínky nevyžadují další komentář.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
Na základě dostupných podkladů se nepředpokládá, že by předmětným záměrem
byla dotčena ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, neboť záměr
spočívá ve stavebních úpravách prováděných výhradně uvnitř haly. Záměrem
nedojde k narušení regionálních územních systémů ekologické stability, přírodních
rezervací a přírodních památek.
Z hlediska ostatních složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje
dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.
Veškeré požadavky Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a
zemědělství, vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci navazujících správních
řízení týkajících se realizace a provozu záměru. Současně jsou některé požadavky zohledněny i
v návrhu stanoviska.
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k oznámení
Vyjádření č.j. OZPZ 114730/13-Ch ze dne 25.11.2013
Z hlediska nakládání s odpady
K záměru nemáme připomínky a s jeho realizací souhlasíme za podmínky, že budou
respektována opatření uvedená v oznámení v kapitole D.IV. Charakteristika
opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí.
Nevyžaduje další komentář. Opatření jsou zohledněna v návrhu stanoviska.
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Z hlediska vodoprávního úřadu
V elaborátu jsou uvedeny chybné nebo nepřesné informace týkající se půdy a
hydrogeologických poměrů na lokalitě. Vodohospodářská a hydrogeologická
charakteristika a ovlivnění podzemních vod je zpracováno nedostatečně a nevhodně
pro danou lokalitu, některé údaje jsou naopak nadbytečné.
Vzhledem k charakteru záměru i zájmového území nepovažuje zpracovatel posudku uvedené
nedostatky za zásadní a podstatné. Z hlediska možných vlivů na povrchové a podzemní vody se
zpracovatel posudku ztotožňuje se závěry dokumentace, že záměr nezpůsobí žádné negativní
vlivy na povrchové ani na podzemní vody.
Z hlediska ochrany ovzduší
K záměru nemáme připomínky a s realizací souhlasíme za podmínky, že budou
respektována opatření uvedená v oznámení v kapitole D.4. Opatření k prevenci,
vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Nevyžaduje další komentář. Opatření jsou zohledněna v návrhu stanoviska.
Z hlediska zemědělského půdního fondu
Bez připomínek.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF a státní správy lesa
Bez připomínek.
Z hlediska státní správy lesů a myslivosti
Bez připomínek.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín
Vyjádření k oznámení
Vyjádření zn.: KHSSC 52526/2013 ze dne 21.11.2013
Předložené oznámení nepožadujeme posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Nevyžaduje další komentář.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Vyjádření k oznámení
Vyjádření zn: ČIŽP/41/IPP/1319230.001/13/PPA ze dne 25.11.2013
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Oddělení odpadového hospodářství
Bez připomínek.
Oddělení ochrany vod
Bez připomínek.
Oddělení ochrany ovzduší
Bez připomínek.

Posudek - EIA

strana: 24

Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4
A.M.-Ekologické inženýrství

Sekretariát ředitele
Provozovna svou instalovanou kapacitou spadá pod působnost zákona č. 76/2002
Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečištění a o změně některých zákonů, konkrétně pod bod 6.7 Povrchová úprava
látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména
provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou
úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, při spotřebě
organických rozpouštědel vyšší než 150 kg za hodinu nebo než 200 t za rok přílohy
č. 1 zákona. Upozorňujeme, že společnost ALLTUBE CENTRAL EUROPE s.r.o. musí
před žádostí a stavební povolení k realizaci záměru zažádat o vydání integrovaného
povolení podle výše uvedeného zákona. Bez tohoto integrovaného povolení není
možno vydat stavební povolení.
ČIŽP OI Praha nemá k předloženému záměru zásadní připomínky, pouze
upozorňuje, že provozovna svojí kapacitou spadá pod působnost zákona č.
76/2002 Sb.
S požadavkem na nutnost vydání integrovaného povolení se zpracovatel posudku ztotožňuje a je
zohledněn i v návrhu stanoviska v následujícím znění:
Ke stavebnímu řízení bude doloženo integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek platnosti vstupních údajů o celkové spotřebě
organických rozpouštědel v podniku. Součástí návrhu na vydání integrovaného povolení bude porovnání
navrhovaných zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) dle příslušného referenčního
dokumentu (BREF).
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
Vyjádření k oznámení
Vyjádření č.j.: 2723/780/13 ze dne 22.11.2013
Záměr považujeme z hlediska ochrany ovzduší za akceptovatelný a nepožadujeme
jeho další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
Nevyžaduje další komentář.
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
Vyjádření k oznámení
Vyjádření č.j.: 3154/740/13 ze dne 22.11.2013
K předloženému oznámení výše uvedeného záměru nemáme z hlediska ochrany vod
připomínky.
Nevyžaduje další komentář.
Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů
Vyjádření k oznámení
Vyjádření č.j.: 5624/720/13 ze dne 28.11.2013
Upozorňujeme na správné zařazení odpadů dle platné legislativy a požadujeme
uvést přehled odpadů v tab. č. 12 do souladu s názvy druhů odpadů dle vyhlášky č.
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.
Novelou zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., došlo k významné změně v oblasti
nakládání s nebezpečnými odpady, tj. zrušení povinnosti původce nebezpečných
odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování.
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Nevyžaduje další komentář. Uvedené připomínky budou respektovány v další přípravě a realizaci
záměru.
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence
Vyjádření k oznámení
Vyjádření č.j.: 10766/710/13 ze dne 29.11.2013
Pro předmětné zařízení je z hlediska integrované prevence relevantní kategorie 6.7
„Povrchová úprava látek, předmětů nebo výrobků používající organická
rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování,
nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, při
spotřebě organických rozpouštědel vyšší než 150 kg za hodinu nebo než 200 t za
rok.
Kategorie 6.7 je kapacitně limitována spotřebou organických rozpouštědel (větší než
150 kg za hodinu nebo větší než 200 t za rok). Hodinová spotřeba VOC
v předloženém oznámení záměru není uvedena. Dle výhledu uvedeného v tabulce 1
předmětného oznámení dojde k překročení spotřeby VOC (200 t/rok) a provozovatel
předmětného zařízení bude muset pro jeho provoz disponovat platným
integrovaným povolením.
Z hlediska zákona o integrované prevenci konstatujeme, že provovatel počítá dle
poskytnutého oznámení s nutností změny podat žádost o vydání integrovaného
povolení. V této souvislosti upozorňujeme na ustanovení § 45 zákona o integrované
prevenci, kde je stanoveno, že stavební povolení pro zařízení nelze vydat bez
pravomocného integrovaného povolení.
S ohledem na charakter předpokládaných technologických změn dále upozorňujeme
na povinnosti ve vztahu k aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) včetně
hodnot emisí spojených s BAT. Relevantním referenčním dokumentem o BAT
(BREF) pro danou kategorii zařízení je BREF „Povrchové úpravy používající
organická rozpouštědla“.
S požadavkem na nutnost vydání integrovaného povolení se zpracovatel posudku ztotožňuje a je
zohledněn i v návrhu stanoviska v následujícím znění:
Ke stavebnímu řízení bude doloženo integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek platnosti vstupních údajů o celkové spotřebě
organických rozpouštědel v podniku. Součástí návrhu na vydání integrovaného povolení bude porovnání
navrhovaných zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) dle příslušného referenčního
dokumentu (BREF).

2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
Středočeský kraj
Vyjádření k oznámení
Vyjádření č.j.: 177537/2013/KUSK ze dne 2.12.2013
Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek
projednal oznámení a vydává následující vyjádření:
Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ za
podmínek zabezpečení trvalého snížení stávající hladiny hluku vyvolaného
současným provozem areálu firmy ALLTUBE, a to pro noční dobu pod 40 dB do
konce roku 2013 a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Uvedený požadavek vyplývá ze stavu konce roku 2013 a dočasného povolení provozu podniku.
Oznámení tuto situace komentuje a objasňuje, včetně doložených studií a měření.
Oznamovatel realizoval do konce roku 2013 další protihluková opatření na identifikovaných
zdrojích hluku a zadal ověření jejich účinnosti měřením. Měření hluku z provozu ALLTUBE
CENTRAL EUROPE v Kolíně bylo provedeno dne 22.1.2014 (Akustika Praha). Protokol o měření
je uveden v příloze č. 2 posudku v plném znění. Na základě zjištěných hodnot a porovnáním
s platným limitem hluku bylo konstatováno, že limity hluku v žádném ze sledovaných měřících míst
nejsou prokazatelně překračovány. Tímto závěrem byly naplněny požadavky jak příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví, tak Středočeského kraje ve vztahu k ochraně okolních obytných
objektů před nadměrným hlukem z provozu areálu ALLTUBE CE v Kolíně.
Vzhledem k posuzovanému záměru je v návrhu stanoviska formulována podmínka týkající se
působení zdrojů hluku:
Akustické parametry nových zdrojů hluku umísťovaných do venkovního prostředí (výdechy
vzduchotechniky a zařízení k čištění plynů, filtrační jednotka) budou navrženy v souladu s parametry
zpracované hlukové studie, event. s nižším než uvažovaným akustickým výkonem. Tím bude zajištěna
ochrana okolních objektů před nadměrným hlukem v souladu se zpracovanou hlukovou studií a
dodržování hygienických limitů hluku z provozu areálu v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném
venkovním prostoru a nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
areálu.
Město Kolín
Vyjádření k oznámení
Vyjádření č.j.: OZPZ 114801/13_Ch, zn.: OZPZ EIA 19920/2013 ze dne 27.11.2013
Město Kolín jako dotčený územní samosprávný celek podle § 3 písm. d) zákona podává
k oznámení následující vyjádření:
K záměru nemáme připomínky a s jeho realizací souhlasíme za předpokladu, že
budou respektována opatření uvedená v oznámení v kapitole D.4. Opatření
k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Tato opatření požadujeme uvést i v závěru zjišťovacího řízení.
Nevyžaduje další komentář. V návrhu stanoviska jsou zohledněna opatření formulovaná
v oznámení (dokumentaci).

3. Vyjádření veřejnosti
V průběhu zjišťovacího řízení nebylo k oznámení záměru „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“
uplatněno žádné vyjádření veřejnosti.
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VI.

CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předloženo oznámení (v rozsahu přílohy č. 4
k zákonu) o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr
Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4
zpracované Ing. Karlem Vurmem, CSc., KAREKO Praha, držitel autorizace č.j.
17275/4713/OEP/92 ze dne 11.2.1993, prodloužené rozhodnutím MŽP č.j. 48425/ENV/11 ze dne
12.7.2011.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení bylo předložené oznámení uznáno za dokumentaci ve
smyslu § 8 zákona bez požadavku na jeho dopracování.
Oznámení (dokumentace) bylo posouzeno 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., č. 124/2008 Sb., č. 436/2009
Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb., v rozsahu přílohy č. 5 k
zákonu.
Na základě oznámení, 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, včetně trvalé kontroly a údržby zařízení ke
snižování emisí;
→ nakládání s nebezpečnými chemickými látkami se zabezpečením při skladování a
manipulaci s těmito látkami;
→ ochrana před hlukem z navrhovaného zařízení;
→ 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) jsou hodnoceny jako
nízké, přijatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí (voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, krajina,
památky, infrastruktura, ev. další) jsou charakterizovány jako velmi nízké až nulové, málo
významné a lokální, bez objektivně prokazatelných negativních důsledků.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké, lokálního charakteru, bez rizika významných
negativních dopadů na životní prostředí.
Vlivy přesahující státní hranice jsou u posuzovaného záměru vyloučeny.
Pro navazující etapy realizace 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 ……. 2014
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 pozdějších předpisů
I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4
2. Kapacita (rozsah) záměru
Ve stávajícím průmyslovém závodě společnosti ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o. (dále jen
ALLTUB) v Kolíně je prováděna výroba tub z hliníku s následnou povrchovou úpravou lakováním a
potiskem pomocí syntetických barev s obsahem organických rozpouštědel. Tuby z hliníku jsou určené pro
pastovité produkty (masti, pasty apod.). Hliníkové tuby jsou vyráběny na 13-ti výrobních linkách ve 3
výrobních halách. Celkový objem vyrobených tub v roce 2012 činil 438 298 000 ks, plocha vyrobených tub
činila 4,622 mil.m2. V návaznosti na stoupající požadavky odběratelů na výrobu tub připravuje společnost
ALLTUB v Kolíně zvýšení výroby tub.
Základní surovinou pro výrobu hliníkových tub jsou hliníkové polotovary – kaloty, ze kterých se vyrábí
studeným tvarováním vlastní tuby. Dále se jedná o laky a barvy pro úpravu vnitřního i vnějšího povrchu tub,
těsnící materiály a uzávěry.
Předmětem záměru je rekonstrukce stávající skladové haly č. 4, instalace tří nových výrobních linek
hliníkových tub do této haly a realizace zařízení podmiňujících provoz těchto nových linek
(vzduchotechnika, zařízení na čištění odpadních plynů).
Projektovaná výrobní kapacita na nových třech linkách je předpokládána v následujících objemech:
L14: roční produkce max. 38 mil. tub
L15: roční produkce max. 48 mil. tub
L16: roční produkce max. 52 mil. tub
Výroba je nepřetržitá při využití 8.300 h/rok (24 hod denně a 7 dnů v týdnu), shodná se stávajícím
výrobním provozem. Potřeba pracovních sil na každé lince: 3,5 člověka na směnu, tzn. 14 operátorů.
Předpokládaný nárůst pracovních sil bude celkem 42 pracovníků.
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Celková projektovaná (maximální) kapacita a spotřeba VOC:
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

438

468

555

625

633

plocha [m ]

4 622 741

5 196 256

6 217 826

7 067 917

7 156 468

Projektovaná spotřeba VOC [t]

205,19

230,65

275,99

313,72

317,65

vyrobeno tub [mil. ks]
2

Reálně dosažitelná kapacita je oproti kapacitě projektované (maximální) nižší. V roce 2014 je v rozpočtu
společnosti odhadována na 506,7 mil. tub a v letech 2015 a 2016 do 600 mil. tub.
Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že záměr je v souladu s Územním plánem města Kolín,
který vymezuje celý areál společnosti ALLTUBE CENTRAL EUROPE s.r.o. v Kolíně, v ul. Zengerova,
jako plochu VS1 – průmyslová výroba, výrobní služby a sklady.
3. Umístění záměru
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský
Kolín
Kolín

4. Obchodní firma oznamovatele
ALLTUBE CENTRAL EUROPE s.r.o.
5. IČ oznamovatele
61672891
6. Sídlo oznamovatele
Zengerova 900, 280 62 Kolín
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1.

Oznámení (dokumentace)

Oznámení záměru „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ zpracoval v říjnu 2013 Ing. Karel Vurm,
CSc., KAREKO Praha, držitel autorizace č.j. 17275/4713/OEP/92 ze dne 11.2.1993, prodloužené
rozhodnutím MŽP č.j. 48425/ENV/11 ze dne 12.7.2011.
Oznámení záměru bylo předloženo příslušnému úřadu (MŽP) dne 11.10.2013.
Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že oznámení záměru zpracované dle
přílohy č. 4 k zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení pod č.j. 2666/500/13; 78654/ENV/13 byl vydán dne 17.12.2013.
2.

Posudek

Posudek o vlivech záměru „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ zpracoval v březnu 2013 Ing.
Alexandr Mertl, držitel autorizace č.j.: 981/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím MŽP
č.j.: 50206/ENV/11 ze dne 15.7.2011.
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne 11.3.2014.
4.

Veřejné projednání
Bude doplněno po veřejném projednání.
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5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Časový průběh celého procesu posuzování:
Oznámení ve smyslu zákona zpracoval Ing. Karel Vurm, CSc. - autorizovaná osoba ze zákona.
Investor (ze zákona oznamovatel), kterým je společnost ALLTUBE CENTRAL EUROPE s.r.o.,
předložil oznámení k projednání Ministerstvu životního prostředí, Odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence, dne 11.10.2013.
Proces posuzování byl dopisem zn.: 10556/710/13 ze dne 4.11.2013 převeden na Odbor výkonu
státní správy I MŽP v Praze.
Oznámení bylo MŽP, OVSS I, vypraveno k vyjádření dotčeným subjektům dne 7.11.2013 a
zveřejněno dne 7.11.2013.
Závěr zjišťovacího řízení byl vydán pod č.j.: 2666/500/13; 78654/ENV/13 dne 17.12.2013.
Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu není nutné dopracovávat a na základě
závěru zjišťovacího řízení se považuje za dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí.
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 11.3.2014.
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 pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ na životní prostředí a veřejné zdraví byly
posouzeny ze všech podstatných hledisek.
K oznámení záměru „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ bylo doručeno celkem 8 vyjádření
dotčených úřadů státní správy a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení a obecně prospěšných společností k oznámení 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 pozdějších předpisů, nebyla obdržena.
Zpracovatel posudku po vyhodnocení oznámení (dokumentace), obdržených vyjádření a dalších
zjištěných informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k záměru „Projekt LIGHT –
Rekonstrukce haly č. 4“ z hlediska vlivů na životní prostředí v předložené variantě navrhovaného umístění i
technického řešení a navrhuje podmínky pro navazující správní řízení a užívání stavby.
Závěry veřejného projednání:
Bude doplněno po veřejném projednání.
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, č.j.: 161517/2013/KUSK ze dne 29.11.2013
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k oznámení, č.j. OZPZ 114730/13-Ch ze dne 25.11.2013
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín
Stanovisko k oznámení, zn.: KHSSC 52526/2013 ze dne 21.11.2013
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Vyjádření k oznámení, zn: ČIŽP/41/IPP/1319230.001/13/PPA ze dne 25.11.2013
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
Vyjádření k oznámení – vnitřní sdělení, č.j.: 2723/780/13 ze dne 22.11.2013
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
Vyjádření k oznámení– vnitřní sdělení, č.j.: 3154/740/13 ze dne 22.11.2013
Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů
Vyjádření k oznámení– vnitřní sdělení, č.j.: 5624/720/13 ze dne 28.11.2013
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vyjádření k oznámení– vnitřní sdělení, č.j.: 10766/710/13 ze dne 29.11.2013
Středočeský kraj
Vyjádření k oznámení, č.j.: 177537/2013/KUSK ze dne 2.12.2013
Město Kolín
Vyjádření k oznámení, č.j.: OZPZ 114801/13-Ch, zn.: OZPZ EIA 19920/2013 ze dne 27.11.2013
III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1.

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

Předmětem záměru je rekonstrukce stávající skladové haly č. 4, instalace tří nových výrobních linek
hliníkových tub do této haly a realizace zařízení podmiňujících provoz těchto nových linek
(vzduchotechnika, zařízení na čištění odpadních plynů. Záměr bude umístěn ve stávajícím areálu ALLTUBE
CENTRAL EUROPE s.r.o. v Kolíně, v ulici Zengerova, v jihovýchodní části města Kolín. Hlavním
výrobním produktem podniku jsou hliníkové tuby, které jsou upravovány lakováním a potiskem
syntetickými barvami s obsahem organických rozpouštědel. Tuby z hliníku jsou určené pro pastovité
produkty (masti, pasty apod.). V současné době jsou hliníkové tuby vyráběny na 13-ti výrobních linkách ve 3
výrobních halách.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii I. dle Přílohy č. 1 zákona 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 tis. m2/rok celkové plochy úprav.
Celkový objem vyrobených tub v roce 2012 činil 438 298 000 ks, plocha vyrobených tub činila 4,622
mil. m2. V návaznosti na stoupající požadavky odběratelů na výrobu tub připravuje společnost ALLTUB CE
v Kolíně zvýšení výroby tub.
Projektovaná výrobní kapacita na nových třech linkách je předpokládána v objemu 138 mil. tub. Celková
reálně dosažitelná kapacita výroby je pro rok 2014 odhadována na 506,7 mil. tub a v letech 2015 a 2016 do
600 mil. tub. Celková plocha povrchových úprav pak činí ve výhledu cca 7 mil. m2 a celková spotřeba
organických rozpouštědel (VOC) činí ve výhledu přes 300 t/rok.
Základní surovinou pro výrobu hliníkových tub jsou hliníkové polotovary – kaloty, ze kterých se vyrábí
studeným tvarováním vlastní tuby. Dále se jedná o laky a barvy pro úpravu vnitřního i vnějšího povrchu tub,
těsnící materiály a uzávěry.
Podle sdělení příslušného stavebního úřadu (Městský úřad Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad) je
území záměru určeno v územním plánu města jako plochu VS1 – průmyslová výroba, výrobní služby a
sklady. Posuzovaný záměr je tak v souladu se schváleným územním plánem města Kolín.
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V souvislosti s přípravou posuzovaného záměru byly zpracovány odborné studie: rozptylová studie,
hluková studie, posouzení vlivu na veřejné zdraví, které jsou součástí oznámení (dokumentace) a slouží
k vyhodnocení vlivů záměru v nejvýznamnějších oblastech.
Z hlediska provozu záměru je vliv na zdraví v důsledku znečištění ovzduší a hluku velmi nízký a
prakticky zanedbatelný. Příspěvky ke znečištění ovzduší i hlukové zátěži z provozu nových linek budou
nízké a neovlivní zdravotní stav obyvatel v okolí záměru.
Výroba hliníkových tub v areálu ALLTUBE CE Kolín dlouhodobě probíhá a realizace záměru by
neměla současný zdravotní stav obyvatel postřehnutelným způsobem ovlivnit.
Z hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší v etapě provozu vyplývá, že pro látky NO2, CO a PM2,5 jsou
příspěvky k imisním koncentracím zcela zanedbatelné a jsou na úrovni max. desetin % k celkové úrovni
znečištění ovzduší těmito látkami. Pro látky SO2 a PM10 je příspěvek záměru vypočten v jednotkách % k
celkové úrovni znečištění s tím, že platné imisní limity budou i nadále respektovány a provoz záměru
nezpůsobí jejich překračování.
Pro organické látky (TOC) není imisní pozadí u této skupiny látek známo a imisní limit není stanoven.
Celkově je vliv záměru na kvalitu ovzduší hodnocen jako akceptovatelný.
Z hodnocení vlivů hluku vyplývá, že u nejbližší obytné zástavby (bod R1, Třebízského 441A) je nárůst
hluku stanoven na 0,2 dB. Ve druhém sledovaném místě (bod R2, Zengerova 601) nedosahuje nárůst hladiny
akustického tlaku ani jedné desetiny decibelu. Z uvedených výsledků je zřejmé, že příspěvek provozu
nových zdrojů hluku se na celkové hladině hlukové zátěže neprojeví vůbec nebo jen zanedbatelným
způsobem.
V areálu podniku byla na stávajících zařízeních realizována řada protihlukových opatření a měřením
bylo doloženo, že hygienické limity hluku nejsou za současného stavu prokazatelně překračovány.
Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí
bude působení záměru akceptovatelné a vlivy výstavby a provozu tří nových linek na výrobu hliníkových tub
v areálu ALLTUBE CENTRAL EUROPE v k.ú. Kolín budou pod úrovní stanovenou platnými předpisy.
Týká se to zejména ochrany veřejného zdraví (působení hluku a znečištění ovzduší v okolí podniku), ale i
dalších významných aspektů jako je nakládání s chemickými látkami, odpady a havarijního zabezpečení.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví) 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 „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ nebude při realizaci
navržených technologií a respektování 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 nulové, lokálního charakteru, bez rizika
významných negativních dopadů na životní prostředí.
Technické řešení záměru 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.
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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
rekonstrukce haly č. 4, instalace a provoz tří nových výrobních linek a realizace souvisejících zařízení,
zejména zařízení ke snižování emisí látek znečišťujících ovzduší a opatření ke snížení emisí hluku ze
zařízení v areálu podniku. Veškeré činnosti související s realizací a provozem záměru budou realizovány ve
stávajícím areálu podniku ALLTUBE CENTRAL EUROPE s.r.o. v Kolíně.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
v oznámení (dokumentaci) popsáno dostačujícím způsobem. Výrobní a technologický postup je v oznámení
(dokumentaci) popsán dostačujícím způsobem.
Podrobné technické řešení záměru, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude
projednáno s příslušnými správními úřady v rámci návazných správních řízení k povolení předmětného
záměru.
Prioritami realizace a provozu záměru musí být kromě zajištění kvality vlastní stavby, navrhovaných
technologií a kvality konečného produktu i bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí v okolí
stávajícího areálu.
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 rozhodující jeví požadavky na ochranu ovzduší, nakládání
s nebezpečnými chemickými látkami a ochranu před hlukem z navrhovaného výrobního zařízení.
Technické řešení záměru při respektování navržených opatření odpovídá požadavkům na ochranu
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 „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly
č. 4“ 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 ochrany veřejného zdraví, ovzduší, hluku a nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami.
4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ 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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5.

Vypořádání vyjádření k oznámení (dokumentaci) a k posudku
Vypořádání vyjádření k oznámení (dokumentaci)

V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 10 vyjádření, z toho 8 vyjádření dotčených správních
úřadů a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti v rámci zjišťovacího
řízení nebylo doručeno.
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 (dokumentace) vlivů záměru „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ na
životní prostředí, závěru zjišťovacího řízení, posudku 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 „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ 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 „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“
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) Technologická zařízení budou navržena a vybavena tak, aby bylo zajištěno dodržování platných limitů
emisních hmotnostních koncentrací sledovaných znečišťujících látek. Odtahy od míst nanášení laků a
barev s obsahem organických rozpouštědel budou odváděny do zařízení ke koncentraci a zneškodňování
organických látek ve vypouštěných odpadních plynech.
2) Splaškové odpadní vody z nových zařízení v areálu podniku budou odváděny areálovou kanalizací a
napojeny na stávající kanalizační systém. Nakládání s odpadními vodami bude odpovídat současnému
provozu podniku a platným provozním předpisům.
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3) Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky budou skladovány v souladu s platnými předpisy
v uzavřených nádobách, podle potřeby budou umístěny v nepropustných havarijních nebo záchytných
jímkách či vanách.
4) Akustické parametry nových zdrojů hluku umísťovaných do venkovního prostředí (výdechy
vzduchotechniky a zařízení k čištění plynů, filtrační jednotka) budou navrženy v souladu s parametry
zpracované hlukové studie, event. s nižším než uvažovaným akustickým výkonem. Tím bude zajištěna
ochrana okolních objektů před nadměrným hlukem v souladu se zpracovanou hlukovou studií a
dodržování hygienických limitů hluku z provozu areálu v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném
venkovním prostoru a nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
areálu.
5) 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.
V projektové dokumentaci budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a
ostatních látek škodlivých vodám, se kterými bude v rámci záměru nakládáno.
6) Ke stavebnímu řízení bude doloženo integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek platnosti vstupních údajů o celkové spotřebě
organických rozpouštědel v podniku. Součástí návrhu na vydání integrovaného povolení bude porovnání
navrhovaných zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) dle příslušného referenčního
dokumentu (BREF).
7) 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 způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
8) Ke kolaudačnímu řízení bude doložen doplněný a aktualizovaný schválený havarijní plán podle vyhlášky
č. 175/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování jejich škodlivých následků.
II. Podmínky pro fázi realizace
1) Při realizaci záměru je nutné postupovat s maximálním ohledem na okolí a zajistit minimalizaci
potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví zejména v oblasti působení hluku,
dopravy, ochrany vod a horninového prostředí.
2) Prostor staveniště bude vybaven 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) V průběhu stavby budou odpady tříděny a shromažďovány podle druhů v souladu s platnými předpisy
v oblasti odpadového hospodářství. Bude vedena evidence o nakládání s odpady vznikajícími při
výstavbě.
4) 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) Veškerá zařízení budou provozována v souladu s platnými právními předpisy a bude prováděna údržba
technologie v souladu se schváleným provozním řádem.
2) Bude prováděna odpovídající údržba všech zařízení k likvidaci a snižování emisí látek znečišťujících
ovzduší realizovaných jako součást zařízení záměru. Bude zabezpečována jejich správná funkce a tím i
ochrana ovzduší.
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3) Veškeré prvky zařízení určené k trvalé ochraně proti úniku nebezpečných látek mimo určené prostory
(záchytné jímky, havarijní nádrže a pod.) je třeba udržovat ve stavu plné funkčnosti a provádět jejich
údržbu a kontrolu podle schválených povozních předpisů.
4) Monitorování provozu nových linek z hlediska plnění podmínek ochrany životního prostředí bude
prováděno v režimu stávajícího monitoringu zařízení. Bude vyhodnocováno plnění podmínek provozu
z hlediska ochrany ovzduší a splnění emisních limitů, produkce odpadů, sledování specifické spotřeby
energií, spotřeby surovin a opatření pro předcházení haváriím.
5) Skladování nebezpečných chemických látek a přípravků, včetně odpadů, bude zajištěno v souladu
s požadavky platných předpisů.
6) Po ukončení životnosti zařízení bude podle okolností zařízení provozovatelem odstraněno a oblast
sanována. Po trvalém ukončení provozu bude v souladu se stavebním zákonem a z hlediska ochrany
životního prostředí zejména provedeno:
a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění,
b) odvoz všech odpadů a uskladněných látek,
c) dekontaminace provozovaných zařízení a stavebních částí.
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 5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele
prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným
změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným
obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Přehled použitých zdrojů
Oznámení záměru „Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ (Ing. Karel Vurm, CSc., 10/2013)
Závěr zjišťovacího řízení (Ministerstvo životního prostředí, č.j. 2666/500/13, 78654/ENV/13 ze
dne 17.12.2013)
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
k oznámení a dokumentaci – viz příloha č. 1 posudku
Doplňující informace – viz příloha č. 2 posudku
Poznatky z konzultací se zástupci oznamovatele 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:

Březen 2013
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
prodloužené rozhodnutím MŽP č.j.: 50206/ENV/11 ze dne 15.7.2011

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 příloze č. 1 posudku jsou uvedeny kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru
„Projekt LIGHT – Rekonstrukce haly č. 4“ na životní prostředí, ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001
Sb.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k oznámení, č.j.: 161517/2013/KUSK ze dne 29.11.2013
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k oznámení, č.j. OZPZ 114730/13-Ch ze dne 25.11.2013
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín
Stanovisko k oznámení, zn.: KHSSC 52526/2013 ze dne 21.11.2013
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Vyjádření k oznámení, zn: ČIŽP/41/IPP/1319230.001/13/PPA ze dne 25.11.2013
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
Vyjádření k oznámení – vnitřní sdělení, č.j.: 2723/780/13 ze dne 22.11.2013
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
Vyjádření k oznámení– vnitřní sdělení, č.j.: 3154/740/13 ze dne 22.11.2013
Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů
Vyjádření k oznámení– vnitřní sdělení, č.j.: 5624/720/13 ze dne 28.11.2013
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vyjádření k oznámení– vnitřní sdělení, č.j.: 10766/710/13 ze dne 29.11.2013
Středočeský kraj
Vyjádření k oznámení, č.j.: 177537/2013/KUSK ze dne 2.12.2013
Město Kolín
Vyjádření k oznámení, č.j.: OZPZ 114801/13-Ch, zn.: OZPZ EIA 19920/2013 ze dne 27.11.2013

V příloze č. 2 posudku jsou uvedeny doplňující informace ze strany oznamovatele:
Písemná zpráva o průběhu realizace navržených protihlukových opatření a doložení splnění
hygienického limitu pro noční dobu podle zákona, ALLTUBE CE, dopis ze dne 30.1.2014
Protokol o zkoušce č. 28-MHP-14, Akustika Praha, 29.1.2014
Vyjádření k písemné zprávě o průběhu realizace navržených protihlukových opatření a doložení splnění
hygienického limitu pro noční dobu podle zákona, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se
sídlem v Praze, území pracoviště Kolín, zn.: KHSSC04372/2014 ze dne 5.2.2014
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