MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 26. 9. 2012
Č.j.: 82745/ENV/12

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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 (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje:
Název:

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Lakovna závod Liberec, Lakovací linka L4

Kapacita (rozsah) záměru:
Projektovaná
roční
plocha
povrchových
úprav (m2)
4 000 000
485 280

Projektovaná
roční
spotřeba
organických
rozpouštědel (t)
660
120,41

Stávající stav
Projektované
zvýšení
4 485 280
780,41
Celkem po zvýšení
Zastavěná plocha – lakovna 4 (m2)
Rozestavěná hala
3 174
lakovny 4
Charakter záměru:

Umístění nové lakovací linky pro lakování plastových autodílů
ve stávajícím výrobním areálu firmy Magna Exteriors &
Interiors (Bohemia) s.r.o. v Liberci. Záměrem bude zvýšena
kapacita závodu o cca 12 % oproti stávajícímu stavu. Výroba
bude probíhat v nové hale, která byla původně určena pro
montážní účely.

Umístění:

kraj:
obec:
k. ú.:

Zahájení, ukončení:

zahájení stavby:
dokončení záměru:

Oznamovatel:

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
Kubelíkova 604
460 78 Liberec

Zpracovatel oznámení:

Ing. Karel Kolář (je autorizovanou osobou)

Liberecký
Liberec
Rochlice u Liberce
3. čtvrtletí 2012
4. čtvrtletí 2012

Záměr „Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Lakovna - závod Liberec,
Lakovací linka L4“ 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
zákona, a to jako změna záměru dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona.
Dle § 7 zákona bylo provedeno Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu
státní správy V v Liberci, zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených
správních úřadů a územně samosprávných celků a zjišťovacího řízení provedeného podle
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Lakovna závod Liberec, Lakovací linka L4“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1)

V další fázi projektové přípravy prověřit soulad zařízení na termickou likvidaci
těkavých organických látek s relevantním referenčním dokumentem o BAT (BREF) pro
příslušnou kategorii, tj. zejména BREF „Povrchové úpravy používající organická
rozpouštědla“.

2)

Do dokumentace k žádosti o změnu integrovaného povolení doplnit informaci o tom,
kam a v jaké kvalitě bude 1x ročně vypouštěna voda z cirkulačních okruhů lakovacích
kabin (Vypouštění Systemtanků a jejich čištění).

3)

V další fázi projektové přípravy (dokumentace ke stavebnímu povolení) zpracovat
odborný posudek podle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

4)

Při přípravě záměru splnit všechny povinnosti a požadavky vyplývající ze zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a jeho prováděcích předpisů.

5)

Ventilátory vzduchotechnického systému v nové výrobní hale opatřit tlumiči hluku.

6)

Do tří měsíců po instalaci nové technologie a zahájení zkušebního provozu provést
měření hlukové zátěže území. Pokud by naměřené hlukové parametry přesahovaly
hodnoty uvedené v hlukové studii ve sloupci „verze 1“, provést příslušná opatření
pro dodržení hlukových limitů.

7)

V rámci žádosti o změnu integrovaného povolení požádat o povolení k vypouštění
zvýšeného množství předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace a stanovit
limitní ukazatele pro předčištěné odpadní vody z nové průmyslové ČOV.

8)

Zajistit dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů, tj. především předcházení vzniku odpadů, omezování
jejich množství a nebezpečných vlastností, ze směsného komunálního odpadu třídit
využitelné složky. Odpady shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů
a průběžně vést jejich evidence.
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9)

Ke kolaudaci stavby předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu z lakovny
L4 oprávněnou osobou.

Odůvodnění:
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:
-

Liberecký kraj;
Krajský úřad Libereckého kraje;
Statutární město Liberec;
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí;
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec;
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci;
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod;
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí,
oddělení IPPC a IRZ.

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení dle §23 odst. 9 zákona nebyla obdržena.
Liberecký kraj
Neuplatňuje k oznámení záměru žádné připomínky.
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska státní správy lesů, odpadového hospodářství a ochrany zemědělského půdního
fondu nemá připomínky.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny konstatuje, že vliv záměru na soustavu Natura 2000 byl
vyloučen, další připomínky nemá.
Z hlediska ochrany ovzduší souhlasí s realizací záměru tak, jak byl předložen a upozorňuje,
že v integrovaném povolení bude provozovateli výslovně stanovena povinnost: zařízení
daného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, tj. lakovací linky L4, bude vždy
provozováno jako celek spolu s instalovaným zařízením termické likvidace VOC.
Z hlediska vodního hospodářství nepožaduje posouzení záměru v celém rozsahu zákona. Dále
upozorňuje, že není uvedeno, kam a v jaké kvalitě bude 1x ročně vypouštěna voda
z cirkulačních okruhů lakovacích kabin (vypouštění Systemtanků a jejich čištění), to bude
třeba vyjasnit v rámci řízení o změně integrovaného povolení.
Požadavek doplnění chybějící informace je zahrnut do podmínky č. 2 závěru zjišťovacího
řízení.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Z hlediska památkové péče a cestovního ruchu nemá připomínky.
Odbor územního plánování a stavebního řádu
K oznámení záměru z pohledu pořizovatele Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
nejsou žádné připomínky.
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Odbor zdravotnictví
Neuplatňuje zásadní připomínky.
Odbor dopravy
Domnívá se, že vzhledem k navýšení počtu vozidel nákladní dopravy by mělo být v oznámení
záměru uvedeno hlukové zatížení v koridoru veřejných komunikací, po kterých se bude
realizovat doprava a to vzhledem k již přetížené ulici České mládeže, na jejímž hlukovém
zatížení se velkou měrou podílí nákladní doprava společnosti Magna Exteriors & Interiors
(Bohemia) s.r.o. Jedná se především o úsek mezi výjezdem z areálu a nadjezdem přes
železniční trať 030 Liberec – Turnov, v tomto úseku vyjíždějí nákladní vozidla oznamovatele
záměru z místní komunikace na silnici III/2784 a způsobují při rozjíždění do kopce hluk,
který se šíří do okolní zástavby i přes vybudovaná protihluková zařízení.
Požadavku na zpracování hlukového posouzení oznamovatel vyhověl v rámci zjišťovacího
řízení. Odbor dopravy po předložení hlukového posouzení sdělil, že již žádné připomínky
k oznámení nemá.
Ostatní odbory neuplatňují žádné připomínky. Krajský úřad uplatňuje výše uvedené
připomínky, ale nepožaduje posouzení záměru v rozsahu celého zákona.
Statutární město Liberec
Nemá připomínky, nepožaduje posouzení podle zákona.
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí
Z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, zájmů
chráněných vodním zákonem a z hlediska nakládání s odpady
Nepožaduje posuzování v celém rozsahu zákona.
Z hlediska ochrany ovzduší
Nepožaduje posuzování v celém rozsahu zákona. Za předpokladu dodržení povinností
dle zákona o ochraně ovzduší považuje předloženou dokumentaci za dostatečnou.
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec
Z hlediska ochrany ovzduší
Nemá žádné podstatné připomínky, pouze upozorňuje, že zmíněný zdroj – aplikace
nátěrových hmot je technologií spadající pod zákon o integrované prevenci, proto by měl
oznamovatel požádat o změnu integrovaného povolení.
Oznamovatel si je vědom nutnosti změny integrovaného povolení a počítá s ní, jak je uvedeno
na str. 16 oznámení záměru.
Z hlediska ochrany vod
Nejsou žádné připomínky, nakládání s vodami je popsáno dostatečně.
Z hlediska odpadového hospodářství
Nejsou žádné připomínky.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Nenavrhuje posuzovat záměr v celém rozsahu zákona.
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Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
Nemá žádné připomínky.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Za podmínky dodržení požadavků ochrany vod (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích předpisů) neuplatňuje žádné
připomínky.
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence – oddělení IPPC a IRZ
Pro provoz nové lakovací linky L4 bude potřeba změna stávajícího integrovaného povolení,
tuto skutečnost si dle předloženého oznámení EIA provozovatel uvědomuje. Jelikož se jedná
o IPPC zařízení, je třeba stanovovat podmínky provozu na úrovni nejlepších dostupných
technik (BAT), zejména pak důsledně řešit problematiku emisí těkavých organických látek.
Relevantním referenčním dokumentem o BAT (BREF) pro uvedenou kategorii je zejména
BREF „Povrchové úpravy používající organická rozpouštědla“.
Připomínka je akceptována v podmínce č. 1 závěru zjišťovacího řízení.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných
vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Nesouhlasné
vyjádření příslušný úřad neobdržel, posuzování v celém rozsahu nebylo v žádném vyjádření
požadováno. Relevantní připomínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního
prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV5049, v sekci závěr zjišťovacího řízení.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů,
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
(otisk úředního razítka)
Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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