MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 5. 4. 2011
Č.j.: 25206/ENV/11

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:

Rozšíření stávající výroby plastových hadic

Kapacita (rozsah) záměru:

Stávající výroba probíhá na 16 výrobních linkách s produkcí
1 450 t výrobků ročně a to při spotřebě 1 600 t granulátu a 1,8 t
těkavých organických látek používaných při potisku
vyrobených hadic. Výroba bude po navýšení probíhat
na 23 výrobních linkách s produkcí 2 500 t výrobků ročně
(navýšeno o 1 050 t) a to při spotřebě 2 750 t granulátu
(navýšeno o 1 150 t) a 3 t těkavých organických látek
(navýšeno o 1,2 t). Celková potahovaná plocha hadic bude
14 672 m2/rok. Celková upravovaná plocha všech nanášených
vrstev adhezivního nátěru bude 44 837 m2/rok. Spotřeba
surovin na potahované hadice bude 18,8 t nátěrových systémů
za rok (z toho 16,9 t organických rozpouštědel).

Charakter záměru:

Předmětem záměru je navýšení výroby plastových hadic
ve stávajícím provozu firmy v České Lípě. V zařízení na
výrobu plastových hadic se vyrábějí plastové tlakové hadice
pro rozvody tlakového vzduchu z elastomerů jako
je polyuretan, polyester, teflon nebo polyamid. Tohoto
navýšení výroby bude dosaženo instalaci dalších 7 linek
ke stávajícím 16-ti výrobním linkám.

Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Zahájení:

2011

Ukončení:

2015

Oznamovatel:

polyvanced GmbH - filiálka
Moskevská 674, 470 01 Česká Lípa

Liberecký
Česká Lípa
Česká Lípa, pozemek p. č. 783/1

Záměr „Rozšíření stávající výroby plastových hadic“ naplňuje dikci bodu 7.1 (Výroba
nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi
elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok) a bodu 4.2 (Povrchová úprava kovů a plastových
materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav), kategorie II,
přílohy č.1 k zákonu. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle
zákona.
Na základě informací v oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů,
dotčených územně samosprávných celků a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad
uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Rozšíření stávající výroby plastových hadic“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Poskytnout pracovníkům ochranné pracovní prostředky, jednotlivá pracoviště
technicky zabezpečit zejména dostatečným odsáváním vznikajících emisí, pracovní
prostředí monitorovat v souladu s právními předpisy a nadále dbát na pravidelné
sledování zdravotního stavu pracovníků především formou preventivních prohlídek.
2. Používat navržená zařízení na záchyt emisí organických látek včetně již povolené,
ale ještě nerealizované jednotky katalytické redukce odsávaných emisí z výroby
oplétaných hadic.
3. Po realizaci záměru prověřit skutečný stav hlukové zátěže měřením (zejména
u nejbližší obytné zástavby) a v případě nutnosti realizovat dodatečná protihluková
opatření ke snížení vlivu hluku.
4. V dalších fázích projektové dokumentace upřesnit seznam vznikajících odpadů (např.
blíže specifikovat odpad katalogového čísla 070299).
5. S nebezpečnými odpady nakládat dle platné legislativy a jejich shromažďování musí
být v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady.
6. Vznikající odpad třídit dle druhů a kategorií, shromažďovat v označených
a zajištěných nádobách, vést o odpadech průběžnou evidenci a předávat odpady pouze
oprávněným osobám k dalšímu nakládání (odstranění, využití atd.).
7. Veškeré odpadní vody budou odváděny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace
ukončené ČOV. Dešťové vody s možnou kontaminací ropnými úkapy budou
předčištěny v odlučovači a následně napojeny do dešťové kanalizace vyústěné
do Ploučnice.
8. V rámci stavebního řízení doložit stavebnímu úřadu povolení orgánu ochrany ovzduší
ke změně stavby dotčených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, o vydání
tohoto povolení je nutno předem požádat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství a žádost doložit přílohami nutnými pro správné
a úplné posouzení věci, k žádosti musí být mj. doložen odborný posudek, zpracovaný
autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
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9. Novelizovat a předložit ke schválení Plán opatření pro případ havárie, prostory pro
skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami realizovat nepropustnou podlahou
se zajištěním záchytnými vanami.
10. Po uvedení závodu do provozu dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií, aktualizovat Seznam všech nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků v objektu, na jehož základě zpracovat Protokol o zařazení nebo nezařazení
objektu do skupiny A nebo B a doložit společně se Seznamem krajskému úřadu.
Pokud v projektové dokumentaci dojde ke změnám skladovacích kapacit
pro nebezpečné látky nebo k jiným změnám ve využívání nebezpečných látek, které
by ovlivnily zařazení objektu do skupiny A nebo B podle zákona o prevenci
závažných havárií plnit povinnosti vyplývající z tohoto zákona.
11. Důsledně realizovat účinná opatření minimalizující zejména vliv těkavých
látek, hluku a zápachu na veřejné zdraví.
12. V rámci zkušebního provozu provést autorizované měření pachových látek, v případě
potřeby budou přijata dodatečná technicko-organizační opatření ke snížení emisí
pachových látek.
13. Zástupce obce a její obyvatelstvo vhodnou formou pravidelně informovat o všech
svých činnostech, výsledcích měření a přijatých opatřeních ve vazbě na životní
prostředí a veřejné zdraví.
14. V průběhu trvalého provozu aktivně řešit podněty obyvatel ve vztahu k zápachu
a hluku a po projednání se zástupci obce přijme dodatečná technicko – organizační
opatření ke snížení těchto vlivů.
15. Nárůst automobilové dopravy nesmí negativně ovlivnit plynulost a bezpečnost
provozu vozidel Zdravotnické záchranné služby jedoucích do a ze stanoviště v blízké
nemocnici.
Odůvodnění:
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. Od dotčených správních úřadů
a dotčených územně samosprávných celků neobdržel příslušný úřad nesouhlasné vyjádření,
rovněž nebylo vyžadováno posuzování záměru dle zákona, veškeré relevantní připomínky
byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily tyto subjekty:
- Liberecký kraj ze dne 18. 2. 2011
- Krajský úřad Libereckého kraje ze dne 18. 2. 2011
- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí ze dne 8. 2. 2011
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště
Česká Lípa ze dne 14. 2. 2011
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec ze dne 8. 2. 2011
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší ze dne 11. 2. 2011
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod ze dne 24. 2. 2011.
Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
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Liberecký kraj
- neuplatňuje k záměru žádné připomínky.
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
- z hlediska nakládání s odpady – uplatňuje připomínku, že v tabulce odpadů je uveden
odpad katalogové číslo 070299 bez bližší specifikace, mělo by být specifikováno, co bude
pod tímto kódem za odpad. Upozorňuje, že s nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle
platné legislativy a jejich shromažďování musí být v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady.
Požadavek na bližší specifikaci odpadů pod kódem katalogového čísla 070299 je zohledněn
v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
- z hlediska ochrany ovzduší – konstatuje, že v rámci realizace záměru dojde ke změně
stávajících středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (tváření plastů
ve střikolisech, lakování, čištění extrudérů). Provozovatel musí v rámci stavebního řízení
doložit stavebnímu úřadu povolení orgánu ochrany ovzduší ke změně stavby dotčených
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, o vydání tohoto povolení je nutno předem požádat
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a žádost doložit
přílohami nutnými pro správné a úplné posouzení věci, k žádosti musí být mj. doložen
odborný posudek, zpracovaný autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1
písm. d) zákona č. 86/2002 Sb.
Požadavek doložit stavebnímu úřadu povolení orgánu ochrany ovzduší ke změně stavby
dotčených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je zohledněn v podmínkách závěru
zjišťovacího řízení.
- z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem – bez připomínek.
- z hlediska zákona o prevenci závažných havárií – provozovatel dle § 3 odst. 1 písm. a)
zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky musí aktualizovat Seznam všech
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků v objektu, ve kterém bude uveden
druh,množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných chemických látek
a chemických přípravků umístěných v objektu. Na základě tohoto Seznamu provede formou
protokolu zařazení případně nezařazení objektu do skupiny A nebo B a dokumenty zašle
krajskému úřadu k evidenci.
Požadavek na aktualizaci Seznamu všech nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků v objektu a následnou evidenci je zohledněn v podmínkách závěru zjišťovacího
řízení.
Obor životního prostředí a zemědělství nepožaduje posuzování záměru v celém rozsahu
zákona.
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
- z hlediska oddělení památkové péče a oddělení cestovního ruchu nemá k předloženému
oznámení záměru připomínky a nepožaduje posouzení záměru dle zákona.
odbor dopravy
- bez připomínek.
odbor územního plánování a stavebního řádu
- bez připomínek.
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odbor zdravotnictví
- nemá zásadní připomínky. Předpokládá však, důslednou realizaci účinných opatření
minimalizujících zejména vliv těkavých látek a hluku na veřejné zdraví, a to především
v rámci pracovního procesu. Dále by nárůst automobilové dopravy neměl negativně ovlivnit
plynulost a bezpečnost provozu vozidel Zdravotnické záchranné služby ze stanoviště v blízké
nemocnici.
Požadavek na důslednou realizaci účinných opatření minimalizujících zejména vliv těkavých
látek a hluku na veřejné zdraví a bezpečnost provozu vozidel Zdravotnické záchranné služby
je zohledněn v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Krajský úřad Libereckého kraje nepovažuje za nutné zpracování dokumentace dle § 8
zákona, ale požaduje zohlednění svých připomínek v dalším stupni projektové dokumentace.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí
- z hlediska zákona o odpadech, o ochraně ovzduší a o vodách nemá k oznámení žádné
připomínky a nepožaduje posouzení záměru v celém rozsahu zákona.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
- po zhodnocení vlivů na obyvatelstvo a zhodnocení zdravotních rizik vyplývajících
z realizace záměru, konstatuje, že jsou přijatelná a nenavrhuje posuzovat záměr v celém
rozsahu zákona.
Česká inspekce životního prostředí OI Liberec
- z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod a odpadového hospodářství nejsou žádné zásadný
připomínky. Nepovažuje za potřebné záměr posuzovat dle zákona.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
- nemá k záměru žádné připomínky.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
- zdůrazňuje nezbytnost dodržovat při uskutečňování záměru platné legislativní předpisy.
Mimo legislativní předpisy doporučuje při realizaci záměru zohlednit opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, uvedená v kapitole D.IV.
oznámení. Nepožaduje posouzení záměru v celém rozsahu dle zákona.
Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici
v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura
životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia),
pod kódem záměru OV5037, 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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