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

 
 

V Praze dne 22. července 2008 
 Č.j.: 53324/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:  Výrobní areál – MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., 

Dolní Ředice 

Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je vybudování nové haly pro umístění 
technologického zařízení na výrobu plastových výlisků, 
především pro automobilový průmysl. Kapacita provozu 
předpokládá výrobu na plánovaném počtu 32 strojů s uzavírací 
silou od 250 kN do 20 000 kN. Na těchto strojích je plánována 
výroba dílů ve 3-směnném provozu v celkovém počtu 
cca 60 mil. ks dílů ročně v gramáži od 0,5 g do 1,5 kg. Celková 
produkce nového areálu bude cca 960 tun plastových dílů 
a sestav ročně.  

Charakter záměru: Základním účelem stavby je vytvoření výrobního prostoru 
pro osazení nových technologických zařízení pro výrobu 
součástek automobilů z plastických hmot. Výrobní hala bude 
mít cca 6 000 m2 – do této nové haly bude převedena stávající 
výroba, která probíhá v hale na pozemku st. 313/4 a zároveň 
bude 2x navýšena výrobní kapacita.  Technologie používané 
ve výrobě spočívají v tepelném zpracování plastů na moderních 
vstřikovacích strojích a montáži dílů. K výrobním plochám 
budou přičleněny plochy skladové, manipulační, obslužné, 
administrativní a sociální. Objekt výrobní haly bude kolem 
dokola objízdný po živičných komunikacích s napojením 
na parkoviště pro osobní automobily. Do projektu jsou navrženy 
dva výjezdy na stávající komunikaci v ul. Dašická. V prostoru 
výrobního areálu jsou navržena parkoviště pro 75 osobních 
automobilů včetně 8 míst pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, v projektu je počítáno s 16 rezervními parkovacími 
místy v jižní části areálu. Součástí záměru je vybudování 
zpevněných ploch ze zámkové dlažby - v prostoru u vrátnic 
a z části podél objektu výrobní haly, v prostoru čistírny vod 
a požární nádrže; také kolárna bude mít povrch ze zámkové 
dlažby.  



Umístění:    kraj: Pardubický 
 obec: Dolní Ředice 
 k. ú.: Dolní Ředice 
 
Zahájení:  10/2008 

Ukončení:  10/2009 

Oznamovatel:  MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o.,  
 Masarykovo nám. 1484, 532 30 Pardubice  

 
Záměr „Výrobní areál – MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice“ 

naplňuje dikci bodu 7.1, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu (Výroba nebo 
zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi 
eleastomerů s kapacitou nad 100 t/rok). Podle § 7 citovaného zákona bylo provedeno 
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní 
prostředí a zda bude posuzován podle citovaného 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 
 

„Výrobní areál – MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. 

 
 
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:  
Etapa přípravy záměru 

1. Před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti  
pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řadu. 

2. Změnit navržené sadové úpravy z malokorunních stromů a keřů na výsadbu 
vysokokmenných stromů po obvodu nového areálu.   

Etapa provozu záměru 

3.  Nejpozději ke kolaudaci vodovodu budou předloženy doklady o zdravotní 
nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. 

4. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v době denní i noční 
z provozu všech zdrojů hluku souvisejících s provozem areálu MSSL ADVANCED 
POLYMERS. Měřením bude doloženo prokazatelné dodržení hygienických limitů 
hluku stanovených v § 11 nařízení vlády 148/2000 Sb., včetně prokázání či vyloučení 
přítomnosti tónové složky. 
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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 ovzduší 
- Krajský úřad Pardubického kraje 
 

 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 – nemá námitky  

oddělení odpadového hospodářství – upozorňuje na platnou legislativu 

oddělení ochrany přírody – má připomínky, jež jsou součástí závěru zjišťovacího řízení 

oddělení ochrany lesa – nemá připomínky 

oddělení ochrany vod – souhlasí při splnění podmínek, jež jsou součástí opatření navržených 
z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí 
uvedených v předloženém oznámení. 

 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – s předloženým 
oznámením souhlasí za podmínek, jež jsou součástí závěru zjišťovacího řízení 
 
MŽP odbor ochrany ovzduší – nemá připomínky  
 
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení ochrany přírody – požaduje dopracování 
dokumentace a provedení posouzení vlivu na ptačí oblast dle platné právní úpravy příslušnou 
autorizovanou osobou. 

Tento požadavek není relevantní, protože součástí oznámení záměru je hodnocení 
vlivu záměru na lokality NATURA 2000, zpracované autorizovanou osobou, RNDr. Jiřím 
Veselým, kde je v závěru je uvedeno: „Na základě všech informací posouzených v této práci 
lze konstatovat, že realizace a provoz hodnoceného záměru„VÝROBNÍ AREÁL – MSSL 
ADVANCED POLYMERS - DOLNÍ ŘEDICE“, který byl hodnocen v jediné předložené 
variantě, nebude mít významný negativní vliv na hlavní předměty ochrany a celistvost Ptačí 
oblasti Komárov.“ 
 
 

 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.  
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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 
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