MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 9. 7. 2012
Č. j.: 56637/ENV/12

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:

„Lisovna plastů, Polička“

Kapacita (rozsah) záměru: Kapacita výroby
Plocha řešeného území
z toho:
zastavěná plocha objektu
zpevněné plochy
nezpevněné a zelené plochy na pozemku
z toho zelené plochy
Počet parkovacích míst (celkem)
Charakter záměru:

800 tun/rok
5 058 m2
3 061 m2
1 334 m2
663 m2
572 m2
12 stání pro OA

Předmětem záměru je stavba nového průmyslového objektu lisovny plastů. Stavba bude realizována v průmyslové zóně
situované severně od centra města, východně od ulice Terezy
Novákové. Při výrobě jsou zpracovávány plastické hmoty
vstřikováním do forem. Jako vstupní suroviny, granulát, se
používají plasty typu: PP, PA, PA6, PA66, POM, PBT, PS, PS.
Část produkce je přibarvována granulovaným barvivem.
Nejedná se o barviva s obsahem VOC. Plastový granulát je
nejprve vysušen (sušení probíhá při teplotě do 150 °C), aby se
zbavil vlhkosti a dále nahříván na požadovanou vstřikovací
teplotu (150 °C – 400 °C) a poté jako tekutý plast (tavenina)
vstříknut vysokým tlakem (2500 bar) do vstřikovací formy
(nástroje), kterou je nutné chladit na provozní teplotu
20 – 160° C. Výstupem z výroby jsou plastové výlisky určené
pro různá odvětví a odběratele, které jsou expedovány
k dalšímu zpracování (montáži) u těchto odběratelů.
Provozovatel předpokládá nepřetržitý 4 směnný provoz,
celkem 103 zaměstnanců. Vytápění je řešeno částečně využitím
odpadního tepla z lisů, částečně elektrickými topnými tělesy.
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Umístění:

kraj:

Pardubický

obec:

Polička

k. ú.:

Polička

Zahájení:

09/2012

Ukončení:

2/2013

Oznamovatel:

KOH-I-NOOR holding a.s., Baarova 769/45, 140 00 Praha 4

Zpracovatel oznámení:

Ing. Alexandr Mertl (autorizovaná osoba)

Záměr „Lisovna plastů, Polička“ 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 ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c)
zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního
prostředí – OVSS VI.
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 oznámení, vyjádření dotčených správních úřadů a 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), ve znění pozdějších předpisů, dospěl příslušný úřad k závěru,
že záměr
„Lisovna plastů, Polička“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. V průběhu výstavby záměru je třeba pravidelně kontrolovat technický stav všech
mechanizmů a předcházet tak možným únikům ropných látek.
2. Během stavby dbát na omezování emisí tuhých znečišťujících látek jak při dopravě,
tak při vlastních stavebních pracích. V době provozu rovněž udržovat areál tak, aby
nedocházelo k nežádoucímu vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší.
Při špatných klimatických podmínkách přijmout adekvátní opatření (zkrápění,
mlžení, apod.).
3. Hlučné stavební činnosti budou prováděny v době od 7:00 do 21:00.
4. Při realizaci záměru budou respektovány požadavky památkové péče
a archeologického ústavu, resp. jím pověřené organizace určené k provádění
výzkumů.
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5. Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou vedeny přes odlučovač
ropných látek. Provoz odlučovače ropných látek bude řízen podle provozního řádu,
který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
6. Noční osvětlení areálu bude navrženo tak, aby nebylo osvětlováno širší okolí mimo
vlastní areál závodu.
7. Respektovat nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk, a tím předcházet
možnosti narušení faktoru pohody obyvatel nejbližší zástavby.
8. Nakládání s odpadními vodami a látkami ohrožujícími kvalitu povrchových
a podzemních vod musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách
ve znění pozdějších předpisů.
9. Během realizace a v následném provozu musí být dodrženy veškeré povinnosti
vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
a souvisejících předpisů k tomuto zákonu.
10. Bude provedeno odnětí dotčené zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
11. Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize vodohospodářských
objektů, které souvisejí s provozem výrobního závodu.
12. Bude zpracován provozní řád a havarijní plán zařízení.
13. Bude prováděna pravidelná péče o vysázené dřeviny v areálu podniku. Za uhynulé
jedince bude vysazena náhrada.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel ke zveřejněnému oznámení záměru v zákonném termínu vyjádření
od těchto subjektů:
-

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 11. 6. 2012

-

Městský úřad Polička ze dne 15. 6. 2012

-

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne
28. 5. 2012

-

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
4. 6. 2012, doplněk ze dne 21. 6. 2012

-

Ministerstvo životního prostředí, oddělení integrované prevence odboru posuzování
vlivů na životní prostředí a integrované prevence ze dne 12. 6. 2012

-

Ministerstvo životního prostředí, oddělení technologických nástrojů odboru ochrany
ovzduší ze dne 5. 6. 2012

Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení
Krajský úřad Pardubického kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření konstatuje, že jako dotčený
orgán státní správy nemá k řešenému záměru připomínky.
Městský úřad Polička
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Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí konstatuje, že z hlediska zákona
č. 183/2006 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 114/1992 Sb.,
zákona č. 86/2002 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb. nejsou žádné připomínky. Z hlediska zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
konstatuje, že byl vydán souhlas s trvalým odnětím pozemku závazným stanoviskem dne
16. 5. 2012.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Ve svém vyjádření uvádí, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nemá k předloženému
oznámení záměru námitky a nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
Ve svém prvním vyjádření (ze dne 4. 6. 2012) požaduje oznámení doplnit ve smyslu
připomínek oddělení ochrany ovzduší. Oddělení integrace, konstatuje, že navrhovaný záměr
není činností podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, a proto není nutné žádat
o vydání integrovaného povolení. Ostatní oddělení nemají zásadní připomínky. Ve svém
druhém vyjádření – doplněk č. 1 (ze dne 21. 6. 2012) bere na vědomí doplnění a konstatuje,
že oddělení ochrany ovzduší nemá k posuzovanému záměru další připomínky.
MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence
Ve svém vyjádření konstatuje, že zařízení nespadá pod zákon o integrované prevenci, jelikož
zde neprobíhá dle předložených podkladů chemická reakce ve smyslu výroby základních
organických látek – základních plastických hmot.
MŽP, odbor ochrany ovzduší
Na základě prostudování předloženého oznámení sděluje, že záměr lze z hlediska ochrany
ovzduší považovat za akceptovatelný.
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 v případě splnění navržených opatření záměr nemá významný vliv na životní prostředí.
Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního
prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia),
pod kódem záměru OV6140, v sekci závěr zjišťovacího řízení.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy,
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
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(otisk úředního razítka)
Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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