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

V Praze dne 6. prosince 2007
Č.j.: 89058/ENV/07

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.
Identifikační údaje:
Název:

Modernizace a přístavba haly ACERBIS CZECH

Kapacita (rozsah) záměru: Kapacita výroby plastů činí celkem cca 1 100 tun výrobků
za rok. Plánovaná instalace zařízení s hořákem (sloužící
k přímému procesnímu ohřevu) na zemní plyn má výkon
2 150kW.
Charakter záměru:

ZASTAVĚNÁ PLOCHA ZÁMĚRU a období výstavby :
Plánovaná výstavba bude rozdělena do dvou let na dvě etapy.
- 1.fáze - Stavební úpravy a modernizace stávající haly
na pozemku č. 381 o rozměrech haly po rekonstrukci 45 x 82 m
a demolice stávající haly na st. p. č.378.
- 2.fáze
Přístavba haly na st.p.č. 378.
Rotační tváření plastů (RTP) spočívá v natavení velmi jemně
mletého materiálu za daných teplot, čímž vznikne gel, který
se během výrobního cyklu přesně roztaví do potřebného tvaru,
posléze následuje kontrolované ochlazení. Standardně
zpracovávanými materiály jsou polyetylény, polykarbonáty,
polypropylény a nylony. Používání výše zmíněné technologie
(zpracování plastů) je výhodné především u sériových výrobků.

Umístění:

kraj: Pardubický
obec: Moravany
k. ú.: Moravany nad Loučnou

Zahájení:

2008

Ukončení:

2009

Oznamovatel:

ACERBIS CZECH s.r.o.
Polní 226
533 52 Srch

Záměr „Modernizace a přístavba haly ACERBIS CZECH“ naplňuje dikci bodu 7.1,
kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Podle § 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 zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze
č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr

„Modernizace a přístavba haly ACERBIS CZECH“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
Etapa přípravy záměru
1.

V dalších stupních projektové dokumentace zařadit jednotlivé druhy odpadů dle jejich
skutečných vlastností a opravit názvy odpadů.

2.

Doložit vhodným způsobem výskyt chemických látek a jejich zařazení
dle §4 zákona č. 59/2006 Sb.

3.

V dalších stupních projektové dokumentace kvantifikovat množství vznikajících
odpadů a specifikovat způsob nakládání s nimi, včetně uzavření smluv o předání
oprávněným osobám.

Etapa výstavby záměru
1.

Zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu se zákonem o vodách.

2.

Vypracovat provozně-manipulační řády pro zařízení pracující se závadnými látkami.

3.

Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola především z hlediska možných úkapů
ropných látek.

4.

Během demolice stávajícího objektu je nezbytné zpracovat azbestocementové šablony
a asfaltové pásy, dále je nutné dodržet postup demontáže tak, aby nemohlo dojít
ke kontaminaci kategorie „ostatní odpad“.
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Etapa provozu záměru
1. Původce odpadů zodpovědný za nakládání s odpady vzniklými v etapě demolice
i výstavby předloží při kolaudaci doklady o všech vzniklých odpadech, jejich
množství a o způsobu odstranění.
2. Budou specifikovány vznikající nebezpečné odpady podskupiny 0702 a budou
pro ně vytvořena vhodná shromažďovací místa vybavená v souladu s požadavky
platné legislativy na úseku odpadového hospodářství.
3. I pro etapu provozu je nutno kvantifikovat množství vznikajících odpadů
a specifikovat způsob jejich shromažďování, třídění, využívání či odstraňování tak,
aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem o odpadech.
4. V termínu nejpozději 6 měsíců po uvedení posuzovaného záměru do provozu bude
provedeno měření v době noční z provozu všech stacionárních zdrojů hluku
souvisejících s provozem společnosti Acerbis CZ u nejbližších chráněných
venkovních prostorů staveb (body č. 3 a 4 hlukové studie) včetně vyloučení
přítomnosti tónové složky. Výsledky měření musí prokázat dodržení hygienických
limitů stanovených v § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Odůvodnění:
Ke zveřejněnému oznámení se v zákonném termínu vyjádřili:
-

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Krajský úřad Pardubického kraje
MŽP, odbor ochrany vod

ČIŽP, OI Hradec Králové
oddělení ochrany ovzduší – nemá námitky,
oddělení ochrany vod – zajistit nakládání se závadnými látkami a plán pro manipulaci s nimi,
připomínky jsou obsaženy v podmínkách závěru zjišťovacího řízení,
oddělení odpadového hospodářství – nutné zpracování azbestocementových šablon
a asfaltových pásů vzniklých při demolici; při kolaudaci je původce odpadů povinen doložit
doklady o všech vzniklých odpadech, jejich množství a o způsobu odstranění; specifikace
vzniklých nebezpečných odpadů a následné vytvoření vhodných shromaždišť v souladu
s požadavky platné legislativy, připomínky jsou obsaženy v podmínkách závěru zjišťovacího
řízení
oddělení ochrany přírody – nemá připomínky,
oddělení ochrany lesa – nemá připomínky.
KHS Pardubického kraje – s uvedeným záměrem souhlasí s podmínkou provedení měření
hluku
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Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – doložit výskyt
chemických látek a jejich zařazení, připomínky jsou obsaženy v podmínkách závěru
zjišťovacího řízení
MŽP,Odbor ochrany vod – se záměrem souhlasí
Příslušný úřad obdržel k oznámení v zákonném termínu celkem 4 vyjádření DSÚ.
Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. V žádném z obdržených vyjádření není vysloven
nesouhlas s realizací záměru. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru
nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy
záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily
případné realizaci záměru. Část připomínek má pak charakter upozornění na zákonné
povinnosti. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou uvedeny
ve formě podmínek v 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.
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 H O N O V Á
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

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