
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
                                      Vršovická 65,100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE,  

 

V Praze dne 28. 2. 2013 

                     Č.j.: 7844/ENV/13

   

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

  

I. Identifikační údaje 

 
Název záměru: TECNOCAP s.r.o., Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 

3. lakovací linky. 

 

Kapacita (rozsah) záměru: Instalace 3. lakovací linky při maximálním vyuţití své kapacity 

umoţní povrchově upravit 4 850 000 m
2
 pocínovaných 

ocelových a hliníkových tabulí za rok pro výrobu kovových 

lakovaných obalů a lakovaných potištěných uzávěrů na sklenice. 

Po realizaci posuzovaného záměru se při provozu všech tří 

lakovacích linek předpokládá za rok celkově upravit 

14 550 000 m
2
 kovových tabulí, při maximální roční spotřebě 

625 tun laků a cca 28 tun ředidel. Pro provoz tiskárny bude 

po realizaci záměru ročně spotřebováno cca 7,2 tun barev. 

Z hlediska technologického provedení jsou posuzovány 2 

varianty provedení záměru. Varianta A realizovaná instalací 

tunelové sušící pece typu LTG DBL a varianta B realizovaná 

instalací tunelové sušící pece typu LTG DB 3000. 

 

Umístění záměru:  kraj:  Jihočeský 

    obec:  Stříţovice 

    k. ú.:  Stříţovice u Kunţaku 

 
Obchodní firma  

oznamovatele:  TECNOCAP s.r.o. 

 

IČ oznamovatele:  28 12 75 61 

 

Sídlo oznamovatele:  Stříţovice 67, 378 53 Strmilov 

 

II. Průběh posuzování 
 

Zpracovatel oznámení: Ing. Vladimír Plachý 

osvědčení odborné způsobilosti č. j. 182/OPV/93 

s prodlouţením autorizace č.j. 15221/ENV/11  
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Datum předložení 

oznámení:   14. 6. 2012 

 

Dokumentace: Závěrem zjišťovacího řízení bylo oznámení uznáno 

za dokumentaci. 

 

Výzva ke zpracování  

doplňku dokumentace: 19. 9. 2012 (Reakce příslušného úřadu na ţádost oznamovatele 

o doplnění dokumentace o další technologickou variantu – B) 

 

Zpracovatel doplňku  

dokumentace:   Ing. Vladimír Plachý 

osvědčení odborné způsobilosti č. j. 182/OPV/93 

s prodlouţením autorizace č.j. 15221/ENV/11 

 

Předložení doplňku  

dokumentace: 21. 9. 2012 

 

Zpracovatel posudku: Ing. RNDr. Pavel Hrdina 

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 96/20/OPVŢP/97 

s prodlouţením autorizace č.j. 49660/ENV/11  

 

Datum předložení posudku: 6. 12. 2012 

 

Veřejné projednání:  Vzhledem k tomu, ţe příslušný úřad neobdrţel ţádné 

nesouhlasné vyjádření k dokumentaci, bylo v souladu 

s § 9 odst. 9 zákona od konání veřejného projednání 

dokumentace a posudku upuštěno. 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

 

 Dne 14.6.2012 obdrţelo Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“), odbor 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence (dále jen „OPVIP“) 

oznámení záměru s náleţitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu;  

 Dne 22.6.2012 MŢP OPVIP převedl proces posuzování záměru na MŢP, odbor 

výkonu státní správy II (dále jen „OVSS II“);  

 Dne 29.6.2012 bylo oznámení záměru rozesláno dotčeným územním samosprávným 

celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření;  

 Dne 4.7.2012 byla informace o oznámení záměru zveřejněna na úřední desce 

Jihočeského kraje;  

 Dne 14.8.2012 bylo ukončeno zjišťovací řízení se závěrem, ţe předloţené oznámení 

zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu není nutné dopracovávat a povaţuje 

se za dokumentaci;  

 Dne 18.9.2012 oznamovatel podal na MŢP OVSS II ţádost o doplnění posouzení 

instalace nově zvaţovaného technologického zařízení lakovací linky (resp. rozšíření 

záměru o technologickou variantu B);  

 Dne 19.9.2012 vyzvalo MŢP OVSS II oznamovatele ke zpracování doplňku 

dokumentace;  

 Dne 19.9.2012 pověřilo MŢP OVSS II zpracovatele posudku;  

 Dne 21.9.2012 bylo MŢP OVSS II doručeno doplnění dokumentace;  
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 Dne 6.12.2012 byl na MŢP OVSS II předloţen zpracovaný posudek;  

Závěry zpracovatele posudku: 

 Proces posuzování vlivů na ţivotní prostředí proběhl v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona a vyhlášky MŢP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 

některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na ţivotní prostředí. 

 

Vlivy záměru byly posouzeny ze všech podstatných hledisek. Zpracovatel posudku 

vyhodnotil dokumentaci (oznámení splňující náleţitosti dokumentace a doplnění 

dokumentace – dále jen „dokumentace“) jako dostatečnou, zpracovanou v souladu 

s poţadavky přílohy č. 4 zákona. Na základě vyhodnocení dokumentace, doručených 

vyjádření a doplňujících podkladů navrhl zpracovatel posudku příslušnému úřadu vydat 

k záměru souhlasné stanovisko s podmínkami pro fázi přípravy, realizace a provozu.  

 

V celém procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí nebylo  vzneseno ţádné 

zamítavé stanovisko ani zásadní výhrady nebo podmínky, které by objektivně bránily 

realizaci záměru. 

 

 Dne 17.12.2012 OVSS II rozeslal posudek včetně doplnění dokumentace dotčeným 

územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění 

a vyjádření;  

 Od konání veřejného projednání dokumentace a posudku podle § 17 zákona bylo 

v souladu s § 9 odst. 9 zákona upuštěno. 

 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

 

 Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví;  

 Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor ţivotního prostředí;  

 Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice;  

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých 

Budějovicích, oddělení hygieny obecné a komunální;  

 Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany ovzduší.  

 

III. Hodnocení  záměru 
 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 

jejich velikosti a významnosti: 

 

Posuzovaný záměr „TECNOCAP s.r.o.: Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 

3. lakovací linky“ je umístěn ve stávajícím výrobním areálu závodu v obci Stříţovice, 

kde se mnoho let vyrábí kovové lakované obaly a kovové uzávěry na sklenice. Záměr 

představuje rozšíření výroby zavedením třetí lakovací linky ve stávajících prostorách, nejedná 

se tedy o umístění a zavedení nové výroby. 

 

 Při posuzování vlivů záměru na ţivotní prostředí nebyly prokázány neúnosné vlivy 

na sloţky ţivotního prostředí. Realizace záměru si nevyţádá zábor půdy, nepředpokládají 

se ţádné významné změny hydrologických a hydrogeologických charakteristik území. Záměr 

nebude mít negativní vliv na biologickou diverzitu, strukturu a funkci ekosystémů, estetickou 

a přírodní hodnotu krajiny, klima, přírodní zdroje, horninové prostředí, hmotný majetek 

a kulturní památky. 
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 Přímo v hodnocené lokalitě nejsou imisní koncentrace vybraných znečišťujících látek 

sledovány, avšak na základě modelových výpočtů rozptylové studie lze konstatovat, 

ţe stanovené hodnoty imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek (dle nařízení vlády 

č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády 

č. 42/2011 Sb.), nebudou (předpokládaný stav) ani po přičtení pozaďových hodnot 

překračovány. Výjimkou je 24hodinová hodnota suspendovaných částic frakce PM10, 

kdy v současné době je limit imisního pozadí (50 μg/m
3
) nepatrně překračován. 

Dle rozptylové studie bude po nainstalování 3. lakovací linky imisní přírůstek PM10 u záměru 

představovat 0,6 % z 24hodinového imisního limitu pro PM10, coţ je přírůstek velmi nízký. 

Při hodnocení průměrných ročních imisí PM10 nebude imisní limit po realizaci záměru 

dosaţen.  

 

 Z hodnocení zdravotních rizik exponovaných osob je zřejmé, ţe imisní příspěvky 

prašného aerosolu frakce PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelného, xylenu 

a methylisobuthylketonu z posuzované lakovny – tiskárny nepředstavují významnější zvýšení 

nekarcinogenních zdravotních rizik. U benzenu a benzo(a)pyrenu bylo provedeno hodnocení 

rizika z hlediska pravděpodobnosti jejich karcinogenního účinku. Z výsledku výpočtů 

vyplývá, ţe zvýšená pravděpodobnost zvýšení výskytu karcinomů nad běţnou úroveň 

v populaci pouze pro samostatný příspěvek z provozu areálu bude u benzenu o tři 

řády a u benzo(a)pyrenu dokonce o čtyři řády niţší neţ je doporučený rozsah přijatelné míry 

rizika.   

 

 Dle výsledků modelových výpočtů hlukové studie po realizaci záměru nebudou během 

provozu výrobního závodu u okolní obytné zástavby překračovány přípustné hygienické 

limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.     

 

 Po zprovoznění záměru nedojde k významné změně v dopravní infrastruktuře, 

stávající komunikační síť zůstane zachována a nebude v souvislosti s provozem záměru 

omezena plynulost dopravy.  

 

 V procesu posuzování byly identifikovány nepříznivé vlivy posuzovaného záměru. 

Tyto vlivy ale nepřekračují ekologickou únosnost území a neznamenají ohroţení ţivotního 

prostředí a veřejného zdraví. Realizací záměru dojde k ovlivnění ovzduší a stávající hlukové 

situace v zájmovém území a tím i obyvatelstva, ale negativní vlivy nepřesáhnou limity 

prostředí dané právními předpisy v oblasti ochrany ţivotního prostředí. 

 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na ţivotní 

prostředí, shromáţděným v rámci procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

je zřejmé, ţe se záměrem nejsou spojeny ţádné přeshraniční vlivy na ţivotní prostředí. 

 

Za předpokladu realizace navrţených podmínek k ochraně veřejného zdraví 

a ţivotního prostředí, zejména pak opatření k ochraně ovzduší, povrchových a podzemních 

vod a realizace odpovídajícího technického zabezpečení při nakládání s chemickými látkami 

a chemickými směsmi a zabezpečení prevence úniků závadných látek do ţivotního prostředí 

lze konstatovat, ţe ţivotní prostředí v posuzované lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad 

únosnou míru. 
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 

o znečišťování životního prostředí: 

 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na ţivotní prostředí 

v dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Podrobnější hodnocení technického řešení 

záměru bude projednáváno v řízení o plánované změně platného integrovaného povolení 

na zařízení „Výroba kovových obalů a vík s povrchovou úpravou – TECNOCAP 

s.r.o., Stříţovice“, v reţimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 

o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

 

V odborném posudku podle zákona o ochraně ovzduší je uveden plán sniţování emisí 

a porovnání pouţívané (i navrhované) technologie pro výrobu víček na sklenice s BAT 

(nejlepší dostupná technika). V tomto posudku jsou popsány a vysvětleny technologické 

postupy výrobního programu a související procesy, které mají vliv na ţivotní prostředí. Jedná 

se zejména o povrchové úpravy kovových plechů, výběr nátěrových hmot a barev, 

odstraňování těkavých organických látek obsaţených v toku odpadních plynů pomocí 

termické oxidace (spalování), sniţování fugitivních emisí těkavých organických látek (VOC). 

Tyto technologie jsou standardně pouţívány, jsou v souladu s BAT a podle BREF (referenční 

dokumenty nejlepších dostupných technik) patří mezi uznávané dostupné technologie.   

 

V souvislosti s ochranou ţivotního prostředí je v dokumentaci uvedena podrobná 

specifikace technických standardních zabezpečení k prevenci úniků závadných látek 

do ţivotního prostředí při nakládání s chemickými látkami, chemickými směsmi, odpady 

a závadnými látkami.  

    

Návrh technického řešení hodnoceného záměru odpovídá současným podmínkám 

a navrhované řešení umoţňuje realizaci záměru s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo 

poškozování ţivotního prostředí. Při respektováním podmínek, které vyplynuly z procesu 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí, jsou zdroje hluku a znečišťování ovzduší schopny 

s rezervou plnit platné emisní limity.    

 

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: 

  

Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

záměru na ţivotní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů 

na ţivotní prostředí byla navrţena v dokumentaci na základě porovnání předpokládaného 

vlivu záměru s platnými právními předpisy a provedených měření a upřesněna a doplněna 

v posudku.  

 

Za hlavní opatření je třeba povaţovat ověření hlukové situace akreditovaným měřením 

a v případě překročení hygienických limitů pro stacionární zdroje hluku přijetí dodatečných 

protihlukových opatření.  

 

Výroba kovových obalů a vík s povrchovou úpravou je provozována na základě 

platného integrovaného povolení. Jeho vydání garantuje, ţe výroba probíhá v souladu 

s platnými právními předpisy v oblasti ochrany ţivotního prostředí a veřejného 

zdraví. Realizace záměru spočívá v instalaci třetí lakovací linky do stávající výroby a je velice 
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nepravděpodobné, ţe by jejím zprovozněním došlo k zásadnímu zhoršení všech 

technických, organizačních opatření, která společnost TECNOCAP s.r.o. dosud přijala 

k vyloučení, sníţení a kompenzaci negativních vlivů provozu na ţivotní prostředí a zdraví 

obyvatel. Proto navrhovaná opatření mají charakter především organizační a legislativní; 

technická a technologická opatření jsou jiţ ve stávající výrobě uplatňována, ale mohou být 

dále doplňována. 

  

 Příslušná opatření k ochraně veřejného zdraví a ţivotního prostředí jsou specifikována 

jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní prostředí 

pro fázi přípravy a realizace záměru.   

 

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí: 

 

Oznámení záměru bylo zpracováno jako invariantní s tím, ţe v průběhu procesu 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí byla oznamovatelem záměru doplněna další 

technologická varianta záměru, která je v rámci procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

označena jako varianta B. 

 

V rámci procesu byly posuzovány dvě varianty technologického provedení, kdy je 

zvaţováno nainstalovat na 3. lakovací lince dva různé typy integrovaných dopalovacích 

jednotek (varianta A a B). Jejich emisní charakteristiky jsou ale srovnatelné a imisní situaci 

v okolí ovlivní pravděpodobně stejně, takţe z hlediska vlivu na ţivotní prostředí lze realizovat 

obě varianty. Z tohoto důvodu není provedeno stanovení pořadí z hlediska vlivu na ţivotní 

prostředí. 

 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení):  

 

K dokumentaci byla doručena celkem čtyři vyjádření dotčených správních úřadů; 

dotčené územní samosprávné celky a veřejnost se k dokumentaci nevyjádřily. 

 

V zaslaných vyjádřeních nebyly stanoveny konkrétní podmínky, které by musel 

oznamovatel při instalaci 3. lakovací linky plnit nad rámec povinností vyplývajících 

z právních předpisů. Dotčené správní úřady konstatovaly, ţe pokud budou v jednotlivých 

sloţkách ţivotního prostředí dodrţovány příslušné právní předpisy, pak nemají ţádné 

připomínky. 

 

Vypořádání vyjádření k posudku a doplňku dokumentace: 

 

Příslušný úřad obdrţel vyjádření od následujících subjektů: 

- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, 

ze dne15.1.2013;  

- Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor ţivotního prostředí, ze dne 19.12.2012;  

- Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, ze dne 

10.1.2013;  

- Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 3.1.2013.  

 

Obdrţená vyjádření neobsahovala ţádné připomínky, s výjimkou ČIŢP, Oblastního 

inspektorátu České Budějovice, který za úsek ochrany ovzduší pouze 

doporučil, aby při realizaci záměru byla upřednostněna varianta B (instalace tunelové sušící 
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pece typu LTG DB 3000). Toto doporučení je akceptováno a je promítnuto do podmínek 

souhlasného stanoviska pro fázi přípravy záměru (bod 6). 

 

Zpracovatel posudku se tedy z důvodu neexistence konkrétních poţadavků v procesu 

posuzování nemohl vypořádat s ţádnými poţadavky. 

 

Stanovisko:  

 

Na základě oznámení uznaného za dokumentaci, doplnění dokumentace, posudku 

a k nim uplatněných vyjádření vydává  Ministerstvo ţivotního prostředí jako příslušný úřad 

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů,  z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 

 

S O U H L A S N É    S T A N O V I S K O 
 

k záměru 

 

„TECNOCAP s.r.o., Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 3. lakovací linky“ 
 

s tím, ţe níţe uvedené podmínky tohoto stanoviska, budou respektovány v následujících 

stupních projektové dokumentace záměru a budou zahrnuty jako podmínky návazných 

správních řízení. 

 

Doporučená varianta: 

 

Aktivní varianta řešení záměru popsaná v dokumentaci vlivů záměru „TECNOCAP 

s.r.o.: Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 3. lakovací linky“ na ţivotní prostředí podle 

zákona. 

 

Technologické provedení záměru můţe být realizováno ve variantě A (instalace 

tunelové sušící pece typu LTG DBL) i ve variantě B (instalace tunelové sušící pece typu 

LTG DB 3000).  

 

Podmínky souhlasného stanoviska: 
 

Pro fázi přípravy: 

 

1. Poţádat Krajský úřad Jihočeského kraje o změnu integrovaného povolení na zařízení 

„Výroba kovových obalů a vík s povrchovou úpravou – TECNOCAP s.r.o., Stříţovice“.  

 

2. Na základě poţadavku příslušného orgánu ochrany ovzduší zajistit zpracování 

odborného posudku dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Posudek nechat 

zpracovat autorizovanou osobou podle tohoto zákona.  
 

3. Vyţádat si u příslušného orgánu ochrany ovzduší povolení ke změně stacionárního 

zdroje znečišťování ovzduší lakovny - tiskárny podle platného zákona o ochraně 

ovzduší a plnit další povinnosti provozovatele zdroje znečišťování ovzduší stanovené 

v platných právních normách v ochraně ovzduší (bude projednáno v rámci schvalování 

plánované změny integrovaného povolení podle 1. bodu). 
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4. Aktualizovat provozní řád lakovny – tiskárny podle platného zákona o ochraně ovzduší 

a souvisejících prováděcích předpisů (bude projednáno v rámci schvalování plánované 

změny integrovaného povolení podle 1. bodu) a prokazatelně s ním seznámit všechny 

pracovníky. 
 

5. Vzhledem k navýšení pouţívání látek závadných vodám v souladu s § 39 odst. 2 písm. 

a) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovat 

stávající havarijní plán zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a předloţit jej 

ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu (bude projednáno v rámci schvalování 

plánované změny integrovaného povolení podle 1. bodu).  

 

6. V rámci výběru technologie 3. lakovací linky zváţit přednostní instalaci tunelové sušící 

pece typu LTG DB 3000 (varianta B) před instalací tunelové sušící pece typu LTG DBL 

(varianta A). (I kdyţ integrované dopalovací jednotky obou typů pecí mají srovnatelné 

emisní toky, tak typ LTG DB 3000 má niţší spotřebu zemního plynu, coţ představuje 

ekonomické i ekologické výhody.)   

 

Pro fázi realizace a provozu: 

 

7. Před uvedením nové lakovací linky do provozu provést v prostorách, kde se nakládá 

s látkami závadnými vodám, revizi technického stavu odpovídajících zařízení. 

 

8. Před uvedením 3. lakovací linky do trvalého provozu doloţit příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví akreditovaným měřením splnění hygienických limitů 

pro stacionární zdroje hluku v denní i noční době v nejbliţším chráněném venkovním 

prostoru a venkovním prostoru staveb v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pokud dojde k překročení 

nejvyšších přípustných hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku, v dohodě 

s příslušnou hygienickou stanicí navrhnout, realizovat a následně vyhodnotit dodatečná 

technická opatření na sníţení akustického tlaku na poţadovanou hodnotu, a to prioritně 

u zdroje hluku. 

 

9. Během zkušebního provozu 3. lakovací linky v dohodě s příslušným orgánem ochrany 

ovzduší ověřit závěry rozptylové studie autorizovaným měřením emisí znečišťujících 

látek z technologických procesů.  

 

10. Zaměstnavatel musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Při zprovoznění 3. lakovací linky 

je povinen provést zhodnocení rizik v souladu s tímto zákonem a prováděcími předpisy. 

Nové pracovníky musí zaměstnavatel zařadit do kategorie prací v souladu s vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 

a náleţitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

 

11. Nádoby s nebezpečnými závadnými látkami skladovat ve schválených prostorách, 

vybavených prostředky pro případ likvidace vzniklé havárie v souladu se schváleným 

havarijním plánem a poţárním řádem. 
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12. Provozovat 3. lakovací linku tak, aby nedošlo k ohroţení nebo oslabení           

ekologicko-stabilizační funkce funkčního biokoridoru, který je vymezen podél 

Hamerského potoka při severní hranici výrobního areálu společnosti TECNOCAP s.r.o.  

 

13. Zajistit optimální provoz zdrojů znečišťování ovzduší a zařízení na termické čištění 

emisí těkavých organických látek, včetně optimálního seřízení plynových hořáků 

u kotlů na zemní plyn. 

 

14. Zkvalitňovat soubor technicko-provozních parametrů a technicko-organizačních 

opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů znečišťování ve výrobě s cílem dalšího 

omezování zejména fugitivních emisí VOC. 

 

15. Při provozu 3. lakovací linky provádět pravidelnou kontrolu a údrţbu technologických 

zařízení v rozsahu daných výrobcem a platnými právními předpisy.  

 

 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. 

 

 Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, ţe můţe být na ţádost 

oznamovatele prodlouţena v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.  
 

 

 

 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ 

ředitelka odboru 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

a  integrované prevence 

(otisk kulatého razítka se státním znakem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 
 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel 

dokumentace, zpracovatel posudku 


