MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor výkonu státní správy VI
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 29.06.2007
Č.j.: 297-1/550/07-Ko

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
pozdějších předpisů
Identifikační údaje:
Název: Instalace rotačně tvářecího stroje Kostěnice č.p. 173
Kapacita (rozsah) záměru: Instalace zařízení s hořákem přímého procesního ohřevu o
jmenovitém tepelném výkonu 1000 kW.
Charakter záměru: Firma CZ Plast se zabývá výrobou plastických výrobků
technologií rotačního tváření. Rotační tváření plastů je moderní technologie, která používá
za základní materiál plastový prášek a přetváří jej pomocí gravitace, tepla, tvaru formy a
pomalého otáčení do výrobku, který je dutý, nemá vnitřní pnutí a švy, má novou
pravidelnou vnitřní strukturu a nemají tvarovou paměť.
Stávající rotační stroje jsou plně vytíženy, a proto instalace nového stroje zajistí
potřebnou výrobní rezervu a pružnost při plnění přání zákazníků.
Umístění:

kraj: Pardubický
obec: Kostěnice
kat. území: Kostěnice

Zahájení:

není stanoveno

Ukončení:

není stanoveno

Oznamovatel:

CZ PLAST s.r.o.
Kostěnice 173
Pardubice, 530 02

pracoviště Hradec Králové
Resslova 1229/2a, 500 02

495 773 111

Fax
495 212 817

E-mail
uohk@env.cz

Souhrnné vypořádání připomínek:
V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem pět vyjádření DSÚ.
Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky k oznámení se týkají
zejména oblasti ochrany ovzduší.
Veřejnost se k oznámení nevyjádřila.
Závěr:
Záměr „Instalace rotačně tvářecího stroje Kostěnice č.p. 173“
naplňuje dikci bodu 7.1, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo
dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění
informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru,
že dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4
k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle obdržených připomínek s důrazem na
zpracování hlukové studie ze stacionárních zdrojů.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na
9 kusů + elektronickou podobu dokumentace.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r.
ředitel odboru výkonu státní správy

Obdrží:
Oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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