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

V Praze dne 11. dubna 2008
Č.j.: 25255/ENV/08

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:

Změna stavby před dokončením – výroba autodílů za použití
polyuretanové pěny, RIETER CZ, a.s. Ústí nad Orlicí, závod
AUTOMOTIVE, Choceň-Dvořisko

Kapacita (rozsah) záměru: Výroba autodílů bude probíhat na 10 pracovištích, které jsou
situovány v nové hale. Z hlediska hodnocené technologie
výroby polyuretanové pěny bude technologie vypěnování
použita na třech pracovištích a výroba polyuretanové pěny se
předpokládá ve výši cca 800 tun/rok. Uvedené množství výroby
polyuretanové pěny odpovídá v oznámení navrhovanému
sortimentu autodílů. Při změně sortimentu autodílů může dojít
i ke změně množství vyráběné polyuretanové pěny (v závislosti
na charakteru a velikosti nových autodílů).
Celková zastavěná plocha – 6 118 m2 se oproti původnímu
záměru nemění.
Charakter záměru:

Jedná se o změnu stavby před dokončením. Do nově budované
skladové haly ve stávajícím areálu AUTOMOTIVE RIETER CZ
v Chocni – Dvořisku bude instalováno 10 výrobních pracovišť
pro výrobu autodílů.
Výstavba sociálního zázemí pro cca 80 zaměstnanců, která je
součástí stavby a byla uvažována jako rezerva pro další rozvoj
závodu bude využita pro tento záměr.
Záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL. Z hlediska rozsahu
výstavby se jedná zejména o instalaci technologického zařízení
do skladové haly, která je před dokončením. Rozsah stavebních
prací hodnoceného záměru je tak zcela minimální.
Další nové záměry v dané lokalitě nejsou oznamovateli známy.
Záměr bude hodnocen v kumulaci se stávajícím provozem
závodu firmy RIETER v Chocni a provozem firmy KŐGEL,
který bezprostředně sousedí s areálem firmy RIETER. Obě
firmy jsou umístěny v areálu bývalého s.p. ORLIČAN Choceň.

Umístění:

kraj: Pardubický
obec: Choceň
k. ú.: Choceň - Dvořisko

Zahájení:
Ukončení:

2008
2008

Oznamovatel:

RITER CZ a.s.
ČSA 1181
562 15 Ústí nad Orlicí

Záměr „Změna stavby před dokončením – výroba autodílů za použití
polyuretanové pěny, RIETER CZ, a.s. Ústí nad Orlicí, závod AUTOMOTIVE,
Choceň-Dvořisko“ naplňuje dikci bodu 7.1(Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických
kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi eleastomerů s kapacitou nad 100 t/rok),
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 posuzována podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2
k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že změna záměru

„Změna stavby před dokončením – výroba autodílů za použití
polyuretanové pěny, RIETER CZ, a.s. Ústí nad Orlicí, závod
AUTOMOTIVE, Choceň-Dvořisko“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
I.

Opatření v průběhu přípravy záměru:

1.

Před vydáním stavebního povolení získat integrované povolení.

2.

Předložit aktualizovaný Protokol o nezařazení do skupin „A“ nebo „B“ dle zákona
č.59/2006 Sb.

II.

Opatření v průběhu výstavby záměru:

3.

S odpady kategorie „nebezpečný“ může původce nakládat pouze na základě souhlasu
věcně a místně příslušného orgánu státní správy (ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech).

4.

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

5.

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

6.

V případě úniku ropných látek na terén budou zasažené zeminy zneškodněny podle
zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
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7.

III.

V průběhu realizace stavby je investor povinen zajistit dodržování obecných
podmínek ochrany rostlin a živočichů. Případné kácení dřevin je možné výhradně se
souhlasem místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody.
Opatření při provozu:

8.

Ke kolaudačnímu řízení předložit příslušnému stavebnímu úřadu a Městskému úřadu
Vysoké Mýto, odboru životního prostředí přehled vzniklých odpadů, jejich množství
a způsob využití nebo odstranění.

9.

Ke kolaudaci budou předloženy protokoly o nepropustnosti všech podlah,
manipulačních ploch a jímek provedené autorizovanou firmou dle ČSN 75 09 05.

10.

Srážkové vody ze zpevněných ploch, které mohou být potencionálně kontaminovány
ropnými látkami budou odvedeny do veřejné kanalizace přes odlučovače ropných
látek.

Odůvodnění:
Ke zveřejněnému oznámení záměru se v zákonném termínu vyjádřili následující
dotčené správní úřady:
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
- MŽP, odbor ochrany vod
- MŽP, odbor odpadů
- MŽP, odbor ochrany ovzduší
- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Požadavky a připomínky uplatněné v těchto doručených vyjádřeních byly zapracovány
do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové
oddělení ochrany ovzduší – souhlasí s předloženým záměrem za podmínek uvedených
v závěru zjišťovacího řízení
oddělení ochrany vod – uvádí zejména zákonné požadavky v oblasti ochrany vod; uvedené
připomínky byly zapracovány jako podmínky do závěru zjišťovacího řízení,
oddělení odpadového hospodářství – má podmínky, které jsou součástí závěru zjišťovacího
řízení
oddělení ochrany přírody – nemá připomínky
oddělení ochrany lesa – nemá připomínky
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – požaduje
zpracování rozptylové studie v rámci žádosti o vydání integrovaného povolení
MŽP odbor ochrany vod – se záměrem souhlasí za předpokladu dodržení požadavků
stanovených nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění, a dále
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pravidel stanovených vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
MŽP odbor ochrany ovzduší – připomínky k rozptylové studii
MŽP odbor odpadů – připomínky ke specifikaci prostorů pro shromažďování odpadů
Městský úřad Vysoké Mýto – připomínky jsou součástí závěru zjišťovacího řízení
Krajský úřad Pardubického kraje – upozorňuje na platnou legislativu
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 HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
Přílohy (obdrží oznamovatel):
-

Městský úřad Vysoké Mýto, č.j.: 9007/2008/OŽP/PR/246.6-030 ze dne 14.3.2008
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, č.j.: 45/ŘI/026687/08 ze dne
20.3.2008
KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, č.j.: 1330/08/HOK-UO/213 ze dne
28.3.2008
MŽP – odbor ochrany vod, č.j.: 18245/ENV/08, 970/740/08 ze dne 12.3.2008
MŽP – odbor odpadů č.j.: 21146/ENV/08, 2097/720/08 ze dne 26.3.2008
MŽP – odbor ochrany ovzduší, č.j.: 1031/820/08/PV ze dne 20.3.2008
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPaZ, č.j.: KrÚ 10678-3/2008/OŽPZ/FE ze dne
26.3.2008
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