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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

1. Název záměru 

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. - Lakovací linka č. 7 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměrem je rozšíření sortimentu nabízených výrobků a v neposlední řadě zvýšení 

kapacity jejich výroby, která spočívá v umístění nové tandemové lakovací linky č. 7 do 

objektu SB 16 ke stávající tandemové lakovací lince č. 6. Součástí stávajícího lakovacího 

provozu jsou dále lakovací linky č. 3, 4 a 5 v objektu SB 15.  

Součástí záměru je uvažována rovněž změna stanovené projektované kapacity provozu 

všech stávajících linek, přestože tato nemusí být reálně dosahována. Na základě 

integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje č.j. 129/ZP/07-

Mt-P ze dne 03. 08. 2007, ve znění pozdějších změn, je současný stav lakované plochy 

linkami č. 3, 4, 5 a 6 celkem 90,7 km
2
/rok. Maximální nalakovaná plocha za období jednoho 

roku, stanovená pomocí maximální provozní doby jednotlivých linek, bude po realizaci 

záměru (linky č. 3, 4, 5, 6 a 7) činit 198,852 km
2
. Uvedené lakované ploše odpovídá při 

stanovených hodnotách nánosu sušiny a obsahu organických rozpouštědel (v průměru 56 %) 

celková spotřeba 3 717,779 tun laků a rozpouštědel, používaných k lakování výrobků.  

 

 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Skřivany 

Katastrální území: Skřivany 

 

 4. Obchodní firma oznamovatele 

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. 

 

 5. IČ oznamovatele 

29296803 

 

 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Tovární 67 

503 52 Skřivany 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

Předmětem posouzení je dokumentace záměru „Ardagh Metal Packaging Czech 

Republic s.r.o. - Lakovací linka č. 7“ s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.  v 

platném znění.  

Zpracování dokumentace nepředcházelo zjišťovací řízení. Oznamovatel využil § 6 

odst. 5 zákona 100/2001 Sb. v platném znění a předložil místo oznámení dokumentaci vlivů 

záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu. V 

tomto případě se dále postupuje podle § 8.  

Dokumentace záměru byla podána na Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen 

MŽP).  

Dokumentace záměru byla zveřejněna a rozeslána dopisem MŽP OVSS VI č.j. 

1637/550/13-Ko 107273/ENV/12 ze dne 3. 1. 2013. Dokumentace s náležitostmi dle přílohy 

č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Radkem Píšou, 

držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze 

dne 24. 09. 1997 s prodloužením autorizace na 5 let rozhodnutím o prodloužení platnosti 

odborné způsobilosti dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších změn, č.j. 

47192/ENV/06 ze dne 26. 07. 2006 a č.j. 113632/ENV/10 ze dne 28. 01. 2011. 

Po uplynutí lhůty na vyjádření k dokumentaci MŽP OVSS VI požádal na základě 

výběrového řízení dopisem č.j.  1637-4/550/13-Ko 107273/ENV/12 ze dne 18. 2. 2013 o 

zpracování posudku o vlivech záměru „Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. - 

Lakovací linka č. 7“ Ing. Josefa Tomáška, CSc. z firmy Středisko odpadů Mníšek s.r.o. jako 

oprávněnou osobu (držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a 

posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č.o. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 

s prodloužením autorizace do 31. 12. 2016 pod č.j. 5046/ENV/11 ze dne 14. 2. 2011). Pro 

zpracování posudku byly předány tyto podklady: 

 dokumentace záměru 

 kopie vyjádření k  dokumentaci. 

 

 II.1. Úplnost dokumentace 

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí „Ardagh Metal Packaging Czech 

Republic s.r.o. - Lakovací linka č. 7“ (dále jen „dokumentace“) je zpracována v rozsahu přílohy 

č. 4 zákona a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona. 

Dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Radkem Píšou, držitelem 

autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 09. 

1997 s prodloužením autorizace na 5 let rozhodnutím o prodloužení platnosti odborné 

způsobilosti dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších změn, č.j. 47192/ENV/06 ze dne 

26. 07. 2006 a č.j. 113632/ENV/10 ze dne 28. 01. 2011. 

Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele 

posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelná k možnosti posoudit 

vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona č. 

100/2001 Sb., v platném znění. 

Dokumentace obsahuje 69 stran textu a 12 příloh.  
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Na začátku dokumentace je nad rámec osnovy dle přílohy č. 4 uvedena kapitola Úvod, 

ve které je proveden úvod do problematiky a je popsáno předběžné projednání záměru dle 

§ 15 zákona č. 100/2001 Sb.   

Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní údaje 

o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím způsobem.  

Část B - Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky záměru a splňuje 

po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola 

komentována v další části předkládaného posudku. 

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území - kapitola splňuje 

po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona.  Z hlediska věcné náplně je tato kapitola 

komentována v další části předkládaného posudku. 

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a 

životní prostředí - kapitola splňuje po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona - 

Dokumentace obsahuje tyto podkapitoly: 

I.  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti  

II.  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území - 

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice  

IV. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech  

V.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů  

VI.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů  

VII.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci 

vlivů 

 Předložená dokumentace obsahuje dále požadovanou kapitolu E - Porovnání 

variant řešení záměru, F - Závěr, kapitolu G. Všeobecně srozumitelné shrnutí 

netechnického charakteru a kapitolu H. Přílohy. Údaje o zpracovateli dokumentace jsou 

uvedeny před obsahem dokumentace na Podpisovém listu. Součástí dokumentace je 12 

následujících příloh: 

P_01  Kopie osvědčení zpracovatele Dokumentace dle zákona č. 244/92 Sb. 

P_02  Zmocnění zpracovatele Dokumentace 

P_03  Vyjádření dotčených stavebních úřadů k územně plánovací dokumentaci 

P_04  Vyjádření Ministerstva životního prostředí jako ústředního správního 

úřadu 

P_05  Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

P_06  Rozptylová studie 

P_07  Vyjádření dodavatele technologie k maximální provozní kapacitě 

lakovacích linek 

P_08  Protokol Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem 

v Hradci Králové o ústním jednání 

P_09  Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví 

P_10  Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k záměru 
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P_11  Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec 

Králové 

P_12  Bezpečnostní listy nejčastěji používaných přípravků  

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že dokumentace záměru „Ardagh Metal Packaging Czech 

Republic s.r.o. - Lakovací linka č. 7“ po formální stránce splňuje požadavky přílohy číslo 4 

zákona č. 100/2001 Sb. Z hlediska věcné náplně je dokumentace komentována v další části 

předkládaného posudku. 

 

 II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod 

hodnocení 

V této části posudku je hodnocen obsah jednotlivých kapitol dokumentace. Je 

prověřena úplnost a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. 

Jmenovitě jsou uvedeny všechny nedostatky ve zpracování, kterých se zpracovatel 

dokumentace dopustil a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry dokumentace. 

Pokud je to účelné, je obsah příslušné kapitoly dokumentace shrnut do krátkého 

odstavce a stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování je uvedeno 

kursivou za tímto shrnutím. 
 

Úvod 

Na úvod této kapitoly je stručně popsán záměr a dále je popsáno předběžné projednání 

záměru dle § 15 zákona č. 100/2001 Sb.  Dle závěru protokolu Krajské hygienické stanice 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové o ústním jednání ze dne 12. 10. 2012 

bylo požadováno stanovení objemově nejvíce zastoupených látek ve směsi znečišťujících 

látek vyjádřených v Oznámení jako TOC. K tomuto je uvedeno, že bohužel vzhledem k faktu, 

že výsledné emise jsou tvořeny pouze spalinami zemního plynu a vstupujících těkavých látek, 

nelze jednoznačně identifikovat složení VOC ve spalinách a tím stanovit objemové zastoupení 

jednotlivých typů VOC ve spalinách z jednotlivých dopalovacích zařízení. Dle požadavku je 

Dokumentace záměru doplněna Hodnocením vlivů záměru na veřejné zdraví se zaměřením na 

těkavé organické látky, jež je vypracováno odborně způsobilou osobou.  

Dle sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 16608/ZP/2012-Po ze dne 

18. 10. 2012 je realizace záměru podstatnou změnou v provozu zařízení dle ustanovení § 2 

písm. j) zákona č. 76/2002 Sb. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro předmětný 

záměr lze vydat pouze za podmínek realizace nejlepších dostupných technik a současného 

dodržení požadavků platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Další 

požadavky (složení rozpouštědel používaných při mytí linek či způsob nakládání s emisemi 

vznikajícími při této činnosti) jsou vypořádány v kapitolách Dokumentace B.II. a B.III.  

Dle vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec 

Králové, oddělení ochrany ovzduší může z hlediska ochrany ovzduší předložené Oznámení 

nahradit Dokumentaci. Dále je upozorňováno na skutečnosti, jež však budou vypořádány v 

rámci změny platného integrovaného povolení. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitole je zpracována nad rámec osnovy dokumentace, ale je účelné, že ji 

zpracovatel dokumentace uvedl.  

Co se týká identifikace složení VOC ve spalinách, je ve studii Hodnocení vlivů na 

veřejné zdraví (příloha dokumentace) proveden screening jednotlivých těkavých organických 

látek dle předložených bezpečnostních listů a bylo uvažováno, že každá těkavá organická 

látka je obsažena v imisní koncentraci TOC ze 100 % (uvažovány ty organické látky obsažené 

ve směsi nad 2,5 %).  

 

Část A Údaje o oznamovateli 

Uvedeny jsou následující údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, sídlo, jméno, 

příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje všechny údaje požadované zákonem. Pouze u 

oprávněného zástupce oznamovatele Ing. Radka Píši mohl být uveden odkaz na zmocnění 

k jednání, které je uvedeno v příloze č. 2 dokumentace.  

 

Část B Údaje o záměru 

I. Základní údaje 

Na úvod této kapitoly je uvedeno umístění záměru a je zmíněno, že provozovna je 

vybavena pravomocným integrovaným povolením. Dále je uvedena mapa širších vztahů 

s označením umístění záměru.  

Kapitola je rozdělena na 9 dílčích podkapitol, jejichž názvy rámcově odpovídají 

požadavkům uvedeným v zákoně.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Není na závadu, že zpracovatel hned na úvod uvedl mapu širších vztahů s označením 

umístění záměru, i když tato situace by měla být spíše uvedena dále v kapitole 3. Umístění 

záměru. 

 

1. Název záměru  

V dokumentaci je uveden tento název: Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. - 

Lakovací linka č. 7. 

Dále je uvedena Situace areálu a zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 

100/2001 Sb., v aktuálním znění. Záměr je zařazen k bodu 4.4, kategorie I, přílohy č. 1 

zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění - Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně 

lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m
2
/rok celkové plochy úprav. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V názvu této podkapitoly chybí dle přílohy č. k zákonu č. 100/2001 Sb. dovětek „a jeho 

zařazení podle přílohy č. 1“. Tento údaj však kapitola obsahuje.  
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2. Kapacita (rozsah) záměru 

V této kapitole je uvedeno, že záměrem investora je rozšíření sortimentu nabízených 

výrobků a v neposlední řadě zvýšení kapacity jejich výroby, která spočívá v umístění nové 

tandemové lakovací linky č. 7 do objektu SB 16 ke stávající tandemové lakovací lince č. 6. 

Součástí stávajícího lakovacího provozu jsou dále lakovací linky č. 3, 4 a 5 v objektu SB 15.  

Součástí záměru je uvažována rovněž změna stanovené projektované kapacity provozu 

všech stávajících linek, přestože tato nemusí být reálně dosahována. Na základě 

integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje č.j. 129/ZP/07-

Mt-P ze dne 03. 08. 2007, ve znění pozdějších změn, je současný stav lakované plochy 

linkami č. 3, 4, 5 a 6 celkem 90,7 km
2
/rok.  

Dále jsou uvedeny tabulky č. 1 - 3: 

Tabulka č. 1  Stávající lakovací kapacita dle platného integrovaného povolení 

Tabulka č. 2  Přehled maximálních lakovacích kapacit jednotlivých linek 

Tabulka č. 3  Přehled maximální spotřeby laků a organických rozpouštědel na jednotlivých 

linkách 

Maximální nalakovaná plocha za období jednoho roku, stanovená pomocí maximální 

provozní doby jednotlivých linek, bude po realizaci záměru (linky č. 3, 4, 5, 6 a 7) činit 

198,852 km
2
. Uvedené lakované ploše odpovídá při stanovených hodnotách nánosu sušiny a 

obsahu organických rozpouštědel (v průměru 56 %) celková spotřeba 3 717,779 tun laků a 

rozpouštědel, používaných k lakování výrobků.  

Obsluha nové tandemové lakovací linky č. 7 nebude vyžadovat nábor nových 

zaměstnanců.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadované informace. 

 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Katastrální území:  Skřivany (748960) 

Obec:  Skřivany 

Kraj:  Královéhradecký 

Místo záměru:  Areál společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. 

Charakter záměru:  Umístění nové lakovací linky 

Pozemky:  st. 426 

Příjezd k areálu je stávajícím sjezdem z komunikace III/327 a dále ulice Tovární. 

Vnitřní komunikace v rámci areálu investora zůstává původní. Areál je napojen na veškeré 

inženýrské sítě. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadované informace. 
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

V této kapitole je uvedeno, že v tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry. 

V době zpracování Dokumentace nejsou v rámci procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí projednávány v dané lokalitě žádné další záměry s možným kumulativním vlivem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Tato kapitola obsahuje pouze údaje o možnosti kumulace s jinými záměry. Charakter 

záměru je ale uveden v předešlé kapitole.  

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

 V této kapitole je uvedeno, že realizace projektu je vyvolána záměrem investora 

rozšířit a zvýšit kapacitu výrobní činnosti. Záměrem společnosti je rozšíření sortimentu 

nabízených výrobků a v neposlední řadě zvýšení kapacity jejich výroby, která spočívá v 

umístění nové tandemové lakovací linky č. 7 do objektu SB 16.  

Projekt je zpracován v jedné předkládané variantě. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadované informace. 

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

V této kapitole je uveden popis nové tandemové lakovací linky č. 7 včetně termicko-

rekuperačního spalovače odpadního vzduchu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K této kapitole mám pouze formální připomínku - je špatně uveden název kapitoly dle 

přílohy č. 4. zákona č. 100/2001 Sb. Místo „Popis technického a technologického řešení 

záměru“ je uvedeno „Stručný popis technického a technologického řešení záměru“. Jinak 

kapitola obsahuje požadované údaje.  

 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

V této kapitole je uveden předpokládaný termín realizace 1. fáze záměru (linka č. 7/1) 

3/2013  a 2. fáze záměru (linka č. 7/2) 2013.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

V této kapitole je uvedena obec Skřivany a Královéhradecký kraj. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 
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.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a správních 

úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

Je uvedeno, že navazujícím rozhodnutím bude rozhodnutí dle zákona č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (změna stávajícího integrovaného 

povolení společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. pro „Areál provozu ve 

Skřivanech - Zařízení pro povrchovou úpravu předmětů a výrobků“). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

 

II. Údaje o vstupech 

1. Půda 

V této kapitole je uvedeno, že při realizaci záměru nedojde k záboru půdy v 

zemědělském půdním fondu ani lesním půdním fondu. Záměr je situován do stávajícího 

výrobního areálu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek.  

 

2. Voda 

V této kapitole je uvedeno, že pitná voda je v areálu rozvedena ze stávající vodovodní 

přípojky v rámci areálového rozvodu. Ve spojitosti s charakterem záměru nedojde k navýšení 

spotřeby vody, neboť tato nebude ve výrobě spotřebovávána a součástí záměru nejsou nová 

sociální zařízení. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 

 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

V této kapitole jsou komentovány nároky na materiálové vstupy (laky a rozpouštědla), 

elektrickou energii, teplo a plyn. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 

 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb) 

V této kapitole je uvedeno, že ve fázi realizace dojde k určitému zvýšení nároků na 

stávající dopravní síť, které bude způsobeno dovozem linky č. 7 a související technologie 

nutné pro realizaci vlastního investičního záměru. Zásobování provozu linek laky či ředidly 

bude zajišťováno nákladními vozidly. Stávající zásobování laky či ředidly se zvýší přibližně o 

jedno vozidlo (2 pojezdy) za 24 hodin. Provoz záměru si nevyžádá potřebu souvisejících 

staveb. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 
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III. Údaje o výstupech 

Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly: 

 Fáze realizace 

 Fáze provozu 

Fáze realizace 

1. Ovzduší 

Je uvedeno, že ovzduší ve fázi realizace záměru bude ovlivněno determinujícím 

způsobem následujícími procesy - dopravou materiálů, odpadů a osob (liniový zdroj) a 

samotnou realizací (plošný zdroj). Pro tento záměr ve fázi realizace nebyla zpracovávána 

rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 

 

2. Odpadní vody 

Je uvedeno, že odpadní vody ve fázi realizace nelze jednoznačně specifikovat. Počty 

pracovníků potřebných k realizaci záměru budou záviset na dodavatelské firmě, která bude 

vybrána ve výběrovém řízení v další fázi realizace stavby. Jsou uvedena opatření na ochranu 

vod, která zajistí zhotovitel. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 

 

3. Odpady  

V tabulkách je uveden přehled odpadů vznikajících při realizací záměru a je popsáno 

nakládání s těmito odpady.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 

 

4. Ostatní  

V této kapitole jsou výstupy při realizaci záměru popsány v podkapitolách Ochrana 

před únikem závadných látek (např. skladování závadných látek), Hluk (zvýšená dopravní 

zátěž) a Další, ve které je konstatováno, že realizace záměru nebude zdrojem záření ani jiných 

významných emisí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 

 

5. Doplňující údaje  

Je pouze konstatováno, že nejsou. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
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Bez závažných připomínek. Pouze mohlo být zopakováno, že při realizací záměru 

nedojde k žádným terénním úpravám ani zásahům do krajiny - záměr je umístěn ve stávající 

hale.  

 

Fáze provozu 

1. Ovzduší 

Na úvod této kapitoly je konstatováno, že pro období provozu záměru byla zpracována 

rozptylová studie. 

Provoz navrhovaného záměru se projeví na kvalitě ovzduší oproti stávajícímu stavu 

navýšením spotřeby zemního plynu na dopalování těkavých organických látek a 

nevýznamným navýšením související dopravy. Jako stěžejní body znečišťování ovzduší jsou 

uvažovány výduchy dopalovacích zařízení: 

 výduch ze spalovací linky TRA 30 000, ve které probíhá dopalování organických 

látek z linek č. 3, 4 a 5 hořákem na zemní plyn, 

 výduch od termického spalovače Maxon LTG 22 000, který z odsávaného vzduchu 

z linky č. 6 odstraňuje organická rozpouštědla pomocí spalování zemního plynu, 

 výduch od termického spalovače LTG 25 000, který bude z odsávaného vzduchu 

linky č. 7 odstraňovat organická rozpouštědla pomocí spalování zemního plynu. 

Je uvedeno, že vzhledem k faktu, že výsledné emise z jednotlivých dopalovacích 

zařízení jsou tvořeny pouze spalinami zemního plynu a vstupujících těkavých látek, nelze 

jednoznačně identifikovat složení VOC ve spalinách a tím stanovit objemové zastoupení 

jednotlivých typů VOC ve spalinách dle požadavku Krajské hygienické stanice 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. 

Dále je proveden odhad emisí při plachu lakovacích linek -  z maximálního množství 

160 tun rozpouštědel použitých k mytí, bude 85 %, tj. maximálně 136 tun po použití předáno 

oprávněné osobě v rámci režimu odpadů. Zbývajících 15 %, tj. maximálně 24 tun 

rozpouštědel bude tvořit celkové emise z procesu mytí lakovacích linek. 

Realizací záměru nedojde k navýšení spotřeby zemního plynu na vytápění objektu, 

proto není tato činnost do rozptylové studie zahrnuta. 

Zásobování provozu linek laky či ředidly je zajišťováno nákladními vozidly. Stávající 

zásobování laky či ředidly se zvýší přibližně o jedno vozidlo za 24 hodin. Navýšení obslužné 

dopravy, způsobené realizací záměru, se na základě odborného odhadu zpracovatele 

rozptylové studie neprojeví sledovatelným způsobem na kvalitě ovzduší v zájmové lokalitě, a 

proto není související dopravní obsluha předmětem výpočtu imisní zátěže území. 

Dále jsou v tabulkách uvedeny pro jednotlivé bodové zdroje (dopalovačky) 

charakteristiky výduchů a emise jednotlivých znečišťujících látek (NOx, CO, TZL a TOC).  Je 

uveden návrh zařazení stacionárních zdrojů emisí. Lakovací linky č. 3, 4, 5, 6 a 7 jsou dle 

kódu 9.8. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Aplikace nátěrových hmot, 

včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s 

projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok - zařazeny do kategorie 

vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. 

Dopalovací zařízení jsou zařazeny jako vyjmenovaný stacionární zdroj dle kódu 3.1. 

přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Spalovací jednotky přímých 
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procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW 

do 5 MW.  

V podkapitole Porovnání s emisními limity je uvedeno, že vzhledem ke specifikaci 

zdroje jsou navrženy emisní limity pro TZL, NOX, CO a TOC. Jsou navrženy obecné emisní 

limity dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb. pro tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku 

vyjádřené jako oxid dusičitý a oxid uhelnatý. V tabulce jsou uvedeny tyto obecné emisní 

limity a v další tabulce jsou uvedeny specifické emisní limity dle podbodu 4.1. části II přílohy 

č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K této kapitole mám několik připomínek.  

Co se týká identifikace složení VOC ve spalinách, je ve studii Hodnocení vlivů na 

veřejné zdraví (příloha dokumentace) proveden screening jednotlivých těkavých organických 

látek dle předložených bezpečnostních listů a bylo uvažováno, že každá těkavá organická 

látka je obsažena v imisní koncentraci TOC ze 100 % (uvažovány ty organické látky obsažené 

ve směsi nad 2,5 %). Toto mohlo být uvedeno i v této kapitole.  

Dále nesouhlasím se zařazením dopalovacích zařízení jako samostatného 

vyjmenovaného zdroje. Toto zařízení je nedílnou součástí lakovací linky a není tedy 

samostatným bodovým emisním zdrojem.  

V dokumentaci je v tabulce nesprávně uveden obecný emisní limit pro CO. Místo 

koncentrace 500 mg/m
3
 je uvedena koncentrace 800 mg/m

3
. Jedná se zřejmě o údaj z již 

neplatné vyhlášky 205/2009 Sb. V rozptylové studii je tento údaj uveden správně.   

V této kapitole chybí vyčíslení emisí v současném stavu, se kterými je pak počítáno 

v rozptylové studii. Není uvedeno, jak stávající zdroj plní emisní limity, ale vyplývá to ze 

vstupů rozptylové studie. 

Pro budoucí stav je počítáno s obecnými emisními limity pro CO ve výši 800 mg/m
3
 - 

jedná se o obecný emisní limit, který byl zrušen novým zákonem o ovzduší. Nové obecné 

emisní limity jsou dány ve vyhlášce 415/2012 Sb., která však vyšla až v době zpracování 

dokumentace. V té je obecný emisní limit pro CO 500 mg/m
3
. V dokumentaci bylo tedy 

počítáno s vyšším emisním limitem, než je nyní platný.  

Dále mám připomínku, že v dokumentaci nebyla komentována potřeba kontinuálního 

měření dle platné legislativy, ale dle vyčíslených emisí nová linka č. 7 s termickým 

dopalováním nedosáhne emisního toku TOC 10 kg/h (vyčíslené emise 0,3472 g TOC /s, tj. 

1,25 kg TOC/h), pro který je kontinuální měření požadováno.   

Výše uvedená nedopatření v této kapitole nemají podstatný vliv na vyhodnocení vlivů 

záměru na životní prostředí. 

 

2. Odpadní vody 

Pro fázi provozu je uvedeno, že nebude docházet oproti stávajícímu stavu ke změnám 

v produkci splaškových vod, dešťové vody budou ze zájmového území odvedeny stávajícím 

způsobem vnitroareálovou dešťovou kanalizací. Technologie mytí linek bude produkovat 

organická rozpouštědla, jež budou nadále předávána oprávněné osobě v rámci režimu odpadů 

(viz následující kapitola) či dojde k jejich vytěkání do odpadního vzduchu, svedeného do 

termického spalovače. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 

 

3. Odpady  

V tabulce jsou uvedeny odpady, které budou vznikat při provozu záměru, a je popsáno 

nakládání s těmito odpady. Na závěr je uvedeno, že provoz bude ošetřen souhlasem 

oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy (souhlas k nakládání s 

nebezpečnými odpady). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 

 

4. Ostatní  

V této kapitole jsou uvedeny výstupy záměru, týkající se hluku. Proti nulové variantě 

(stávajícímu stavu) lze předpokládat nárůst hlukové zátěže uvnitř objektu SB 16, vliv 

stacionárního hluku na chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor nejbližších 

staveb tak bude zanedbatelný. Dle charakteru záměru je předpoklad navýšení dopravní 

intenzity nevýznamným způsobem (o 2 pojezdy za den), čím nedojde ke sledovatelnému 

navýšení hlukové zátěže. 

Dále je konstatováno, že záměr nebude ve fázi provozu zdrojem záření ani jiných 

významných emisí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 

 

5. Doplňující údaje  

Je uvedeno, že provoz záměru nezasáhne krajinu ani se nedotkne významným 

způsobem faktoru pohody. V lokalitě nebudou zasaženy vzrostlé dřeviny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 

 

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Tato část dokumentace obsahuje následující kapitoly: 

1. Chráněná území  

2. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 

V kapitole 1. Chráněná území jsou popsána nejbližší velkoplošná a maloplošných 

chráněných území, Natura 2000 a památné stromy v širším zájmovém území.  

V kapitole 2. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz jsou nejprve 

vysvětleny pojmy Územní systém ekologické stability, krajinný ráz, biocentrum, biokoridor 

VKP. Dále jsou popsány prvky ˇUSES v širší zájmové oblasti.  
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována odpovídajícím způsobem. Mám pouze poznámku, že v této 

kapitole nejsou údaje o historickém, kulturním a archeologickém významu lokality, údaje 

o obyvatelstvu a ekologickým zátěžím. Tyto údaje je však možné najít v následující kapitole. 

 

II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

V této kapitole jsou popsány složky životního prostředí v následujících podkapitolách: 

1. Vody  

2. Půdy a horniny  

3. Ovzduší  

4. Klimatické podmínky  

5. Fauna a flóra  

6. Krajina, způsob jejího využívání  

7. Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

8. Architektonické a jiné historické památky  

9. Obyvatelstvo  

10. Hmotný majetek  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována odpovídajícím způsobem a jednotlivé složky životního 

prostředí jsou dostatečně popsány.  

III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení 

V této kapitole je mimo jiné konstatováno, že záměr je situován do území, které dle 

územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita životního prostředí na lokální úrovni 

odpovídá funkčnímu využití území. Činnost v tomto území odpovídá jeho charakteru. 

Nejedná o území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  

 

ČÁST D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné 

zdraví a životní prostředí  

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti 

Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly: 

 Fáze realizace 

 Fáze provozu 
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Fáze realizace 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Za relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo v období realizace záměru je uvažováno 

znečištění ovzduší, hluk a vibrace, znečištění povrchových a podzemních vod, znečištění 

půdy a havarijní stavy.  

Vliv emisí - nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace. 

Vliv hluku - dojde k minimálnímu zvýšení hlukové zátěže (související úpravy 

v objektu, mírně zvýšená dopravní zátěž lokality).  Doporučení realizovat opatření k 

minimalizaci hlukové zátěže.  

Vliv vibrací - záměr nebude v období realizace výrazným zdrojem vibrací. 

Pracovní prostředí - bude charakterem záměru ovlivněno, musí být dodrženy limitní 

hodnoty dané zvláštními právními předpisy.  

Sociálně ekonomické vlivy - není možné kvantifikovat počet obyvatel ovlivněných 

účinky realizace záměru. Faktor pohody by neměl být narušen. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. 

 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Nepředpokládá se zhoršení imisní situace v zájmovém území. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. 

 

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Realizace záměru (umístění nové lakovací linky) neovlivní s ohledem na 

předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby byly překračovány limitní 

hodnoty imisní zátěže hlukem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. 

 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Je zmíněna možnost kontaminace vod v důsledku špatného technického stavu 

pracovních strojů (úkapy ropných látek a přípravků s obsahem organických rozpouštědel). Je 

navržena kontrola technického stavu použitých strojů a dodržování předepsaných pracovních 

postupů. 
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Omezení vzniku havárie a havarijních stavů (požár a únik závadných látek) bude 

eliminováno realizovanými preventivními opatřeními (umístění závadných látek, maximální 

skladované množství apod.). 

Závadné látky obsažené ve strojích budou proti havarijnímu úniku chráněny 

záchytnými nádobami a závadné látky v obalech budou umístěny v záchytných vanách. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. 

 

5. Vlivy na půdu 

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků, 

neboť záměr bude provozován ve výrobní hale, jež se nachází uvnitř areálu investora. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru je tato kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí. 

 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani 

přírodních zdrojů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru je tato kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí. 

 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Je uvedeno, že pokud budou dodrženy navržené technické podmínky, nedojde k negativnímu 

ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru nelze ve fázi realizace záměru předpokládat vlivy na 

floru, faunu a ekosystémy.  

 

8. Vlivy na krajinu 

Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru je tato kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí. 
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních 

památek. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru je tato kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí. 

 

Fáze provozu 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Jsou vyhodnocena zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky, sociálně 

ekonomické vlivy, havarijní stavy a ochrana před únikem závadných látek.  

Co se týká zdravotních rizik, je konstatováno, že z dosavadních zkušeností s 

podobnými projekty není známa skutečnost, že by při provozu mohla vznikat nějaká závažná 

zdravotní rizika. Je zmíněno riziko pracovního úrazu.  

Jako pozitivní sociálně ekonomický vliv je zmíněno zvýšení konkurenceschopnosti 

oznamovatele a udržení zaměstnanosti v regionu. 

Havarijní stavy - omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno 

realizovanými preventivními opatřeními (technická opatření - zabezpečení obalů na materiály 

a odpady apod., organizační opatření - odborná způsobilost pracovníků, atd.). 

Co se týká ochrany před únikem závadných látek, je uvedeno, že objekt po realizaci 

záměru bude dostatečně zabezpečen pro skladování a nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami. Rovněž bude zabezpečovat dostatečné zajištění shromažďovaných odpadů, 

skladování a zajištění nežádoucího úniku do okolního prostředí. 

Počet obyvatel ovlivněných účinky záměru není možné kvantifikovat. S ohledem na 

výše uvedené parametry záměru, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy jeho provozu 

zasaženo. 

Faktor pohody by neměl být narušen. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V této kapitole postrádám závěry hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví, které je 

přílohou dokumentace. 

 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Je konstatováno, že přílohou Dokumentace je rozptylová studie, která hodnotí 

znečištění ovzduší vlivem realizace záměru. Je uvedeno hodnocení příspěvků k imisní zátěži 

pro PM10, NO2, CO a TOC v současném stavu a po realizaci záměru.  

Pro výše uvedené znečišťující látky jsou v tabulkách uvedeny imisní limity a výsledky 

výpočtu v referenčních bodech v pravidelné síti (nejvyšší příspěvek) a v referenčních bodech 

reprezentující obytné zástavby a významná místa pro současný stav a pro stav po realizaci 

záměru. 

Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10 - 

přestože lze předmětnou lokalitu považovat za oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, tzn., že 
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zde může v případě prachových částic frakce PM10 docházet k překračování imisního limitu a 

povoleného počtu jeho překročení, lze na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci 

prachových částic frakce PM10 vyvodit závěr, že přestože by při maximální přípustné úrovni 

znečišťování ovzduší, způsobené realizací záměru, došlo k dalšímu zvýšení imisní koncentrace PM10, 

lze považovat tyto koncentrace nadále za nevýznamné bez výraznějšího ovlivnění stávajících imisních 

charakteristik. 

Jako relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze stanovit průměrné roční příspěvky 

k imisním koncentracím PM10, které charakterizují provoz lakovacích linek s termickými spalovači s 

ohledem na jejich maximální možné časové využívání a projektovanou kapacitu. Tyto koncentrace 

jsou na základě výsledků zanedbatelné. Provozem záměru nebude negativně ovlivňováno 

zdraví lidí v předmětné lokalitě, neboť k nejméně příznivému stavu, jehož výsledkem jsou 

uvedené imisní koncentrace, nebude v provozu docházet. 

Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu dusičitého - NO2 - s ohledem na 

skutečnost, že výsledné výpočty příspěvků k imisní koncentraci NO2  jsou vztaženy na 

maximální přípustnou úroveň znečišťování ovzduší, odpovídající obecnému emisnímu limitu 

500 mg.m
3
, lze vyvodit závěr, že přestože by při této maximální přípustné úrovni 

znečišťování ovzduší, způsobené realizací záměru, došlo ke zvýšení imisní koncentrace NO2, 

lze považovat tyto koncentrace nadále za nevýznamné. Přestože nejsou známy stávající imisní 

charakteristiky (pozadí), je možné předpokládat, že realizací záměru nedojde k překračování 

imisních limitů včetně přípustných četností jejích překročení stanovených pro NO2, neboť k 

maximální přípustné úrovni znečišťování ovzduší, jejímž výsledkem jsou uvedené příspěvky 

k imisní koncentraci NO2, nebude v provozu docházet. 

Jako relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze stanovit průměrné roční 

příspěvky k imisním koncentracím NO2, které charakterizují provoz lakovacích linek s 

termickými spalovači s ohledem na jejich maximální možné časové využívání a 

projektovanou kapacitu. Tyto koncentrace lze na základě výsledků nadále považovat za 

zanedbatelné. Provozem záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné 

lokalitě. 

Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu uhelnatého - CO - s ohledem 

na skutečnost, že výsledné výpočty příspěvků k imisní koncentraci CO jsou vztaženy na 

maximální přípustnou úroveň znečišťování ovzduší, odpovídající obecnému emisnímu limitu 

800 mg.m
-3

, lze vyvodit závěr, že přestože by při této maximální přípustné úrovni 

znečišťování ovzduší, způsobené realizací záměru, došlo ke zvýšení imisní koncentrace CO, 

nedošlo by k ovlivnění stávajícího imisního pozadí (zátěže) lokality způsobem, jež by se mohl 

následně projevovat na zdravotním stavu obyvatelstva. 

Lze předpokládat, že provozem záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí 

v předmětné lokalitě, neboť k maximální přípustné úrovni znečišťování ovzduší, jejímž 

výsledkem jsou uvedené příspěvky k imisní koncentraci CO, nebude v provozu docházet. 

Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci těkavých organických látek (VOC), 

vyjádřených jako celkový organický uhlík - TOC - pro těkavé organické látky (VOC) není 

zákonem č. 201/2012 Sb. stanoven imisní limit. Imisní charakteristiky (pozadí) VOC nejsou v 

předmětné lokalitě monitorovány. 

V současnosti není k dispozici referenční hodnota maximální přípustné koncentrace v ovzduší 

nebo obdobné limitní hodnoty pro těkavé organické látky (VOC) resp. TOC. S ohledem na 

tuto skutečnost lze hodnotit znečištění ovzduší pouze na základě nárůstu příspěvků k imisní 

koncentraci VOC resp. TOC. Z uvedených výsledků vyplývá, že při maximální přípustné 

úrovni znečišťování ovzduší, způsobené realizací záměru, dojde ke zvýšení imisní 

koncentrace TOC, avšak nadále lze považovat tyto koncentrace za nevýznamné, jež výrazně 
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neovlivní stávající imisní pozadí (zátěž) lokality, které by se mohlo následně projevovat na 

zdravotním stavu obyvatelstva. 

Jako relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze stanovit průměrné roční 

příspěvky k imisním koncentracím TOC, které charakterizují provoz lakovacích linek s 

termickými spalovači s ohledem na jejich maximální možné časové využívání a 

projektovanou kapacitu. Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné. Provozem 

záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě, neboť k maximální 

přípustné úrovni znečišťování ovzduší, jejímž výsledkem jsou uvedené příspěvky k imisní 

koncentraci TOC, nebude v provozu docházet. 

V závěru je uveden názor zpracovatele Dokumentace, že: 

 provozem posuzovaného záměru nebude docházet k překračování imisních limitů 

včetně přípustných četností překročení a obyvatelstvo tedy v dotčené lokalitě 

nebude negativně ovlivňováno provozem záměru, neboť k maximální přípustné 

úrovni znečišťování ovzduší, jejímž výsledkem jsou výsledné imisní koncentrace, 

nebude v provozu docházet a skutečná imisní zátěž lokality bude výrazně nižší. 

 příspěvky k imisní koncentraci vybraných znečišťujících látek lze považovat za 

nevýznamné až zanedbatelné s předpokladem nevýznamného ovlivnění 

stávajících imisních charakteristik (pozadí), 

 provoz záměru nevyžaduje návrh opatření, zajišťujících zachování dosavadní 

úrovně znečištění ovzduší (kompenzační opatření), neboť provozovatel bude po 

realizaci záměru nadále využívat zařízení ke spalování zemního plynu, pomocí 

nichž dochází ke snižování emisí těkavých organických látek z aplikace 

nátěrových hmot. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. Mám pouze připomínku, že hodnocení vlivu na obyvatelstvo náleží do předcházející 

kapitoly. Dále mám připomínku k hodnocení kvality ovzduší z hlediska PM10. Dle uvedených 

údajů v rozptylové studii (pětiletý průměr 2007 - 2011) se nejedná o oblast se zhoršenou 

kvalitou ovzduší.  

Dále mám několik poznámek: 

 výsledky po realizaci záměru jsou 10 x - 100 x vyšší než v současném stavu, není 

zdůrazněno, že emise pro současný stav byly vypočteny dle měření emisí na 

stávajících zdrojích a budoucí stav byl i na stávajících zdrojích počítán dle 

obecných emisních limitů, které jsou podstatně vyšší než naměřené koncentrace. 

 Pro budoucí stav je počítáno s obecnými emisními limity pro CO ve výši 800 mg/m
3
 

- jedná se o obecný emisní limit, který byl zrušen novým zákonem o ovzduší. Nové 

obecné emisní limity jsou dány ve vyhlášce 415/2012 Sb., která však vyšla až v době 

zpracování dokumentace. V té je obecný emisní limit pro CO 500 mg/m
3
. 

V dokumentaci bylo tedy počítáno s vyšším emisním limitem, než je nyní platný.  

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Vliv hluku - je konstatováno, že vliv stacionárního hluku na chráněný venkovní prostor a 

chráněný venkovní prostor nejbližších staveb bude zanedbatelný. Dopravní hluk nebude ani po 

nevýznamném navýšení dopravy překračovat limitní hodnoty hluku. 

Provoz záměru nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu. 
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Vliv vibrací - při samotném provozu záměru se nepředpokládá vznik vibrací. Působení 

vibrací vyvolané obslužnou dopravou předmětného záměru v okolí příjezdových tras není příliš 

pravděpodobné.  

Hodnocení zdravotních rizik - záměr nebude výrazně emitovat do okolního prostředí 

škodliviny ani hluk ve významném množství Záměr by se tedy neměl projevit sledovatelným 

zvýšením zdravotních rizik - viz výše a dále přiložené výpočty rozptylové studie. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. Mám pouze poznámku, že hodnocení zdravotních rizik patří do kapitoly Vlivy na 

obyvatelstvo.  

 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Provozem záměru nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody. 

Zabezpečení činností rizikových pro kontaminaci vod je dostatečné a odpovídá současné 

úrovni poznání. 

Jediným možným rizikem kontaminace je havárie zařízení. Z tohoto důvodu je nutné v 

další fázi aktualizovat Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám a 

provádět kontroly zařízení v pravidelných intervalech. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. 

5. Vlivy na půdu 

Vzhledem k charakteru záměru nedojde z důvodu zabezpečení jeho provozu k záboru 

zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků, neboť záměr bude provozován ve výrobní 

hale, jež se nachází uvnitř areálu investora. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru je tato kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí. 

 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Záměr nemá žádný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru je tato kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí. 

 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Ptačí oblasti ani evropsky významné lokality nebudou provozem záměru narušovány. 

Záměr nebude mít přímý sledovatelný vliv na floru, faunu ani ekosystémy. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru je tato kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí. 

 

8. Vlivy na krajinu 

Samotný provoz záměru po jeho realizaci nebude narušovat vzhled předmětné krajiny 

v širších pohledových vztazích. Umístění záměru nijak nenarušuje turistické aktivity v území. 

Estetické parametry krajiny zůstanou maximálně zachovány. Vliv na krajinný ráz je 

minimální. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru je tato kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí. 

 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru je tato kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí. 

 

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území 

V této kapitole je uvedeno, že záměr nebude mít na základě kritického zhodnocení 

dostupných informací významný negativní vliv na životní prostředí a jeho jednotlivé složky 

ve fázi realizace ani ve fázi provozu. 

Vliv znečišťujících látek vznikajících při realizaci a provozu záměru nebude mít 

s ohledem na skutečné emise škodlivin sledovatelný negativní vliv na kvalitu ovzduší. 

Vliv emisí na imisní zátěž zájmového území lze hodnotit jako zanedbatelnou, bez 

významného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí. Realizací záměru současně nedojde k 

významnému zhoršení imisní zátěže hlukem. V jiných oblastech nedojde ke zhoršení hodného 

zřetele. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola má mít dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. správně název Komplexní 

charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a 

možnosti přeshraničních vlivů. Jedná se o formální chybu zpracovatele dokumentace. 

Kapitolu nazval dle přílohy č. 3. zákona 100/2001 Sb. Co se týká obsahu této kapitoly, lze toto 

hodnocení považovat za komplexní charakteristiku vlivů záměru. Údaje o možných 

přeshraničních vlivech jsou uvedeny v následující kapitole.  

 

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

Je uvedeno, že s ohledem na charakter a umístění záměru se možnosti přeshraničních vlivů 

nepředpokládají. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Stejně jako u předcházející kapitoly se jedná o název kapitoly dle přílohy č. 3. zákona 

100/2001 Sb. Jde o formální chybu zpracovatele dokumentace. Co se týká obsahu této 

kapitoly, nemá zpracovatel posudku k údajům o možných přeshraničních vlivech žádné 

připomínky.   

 

IV. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech 

Jsou uvedeny následující havarijní stavy s riziky pro životní prostředí: 

 požár zařízení, 

 únik závadných látek, 

 pracovní úrazy. 

Při dodržování pracovně právních předpisů, bezpečnostních opatření, technických 

norem a předpisů ochrany přírody jsou rizika havárií minimální a nevyžadují další zvláštní 

opatření. 

Eliminace požáru bude provedena školením pracovníků a udržováním pracovních 

strojů v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků. 

Eliminaci pracovních úrazů je nutné provést udržováním bezvadného stavu 

technických prostředků, veškerá vedení a rozvody budou provedeny odbornou firmou, 

pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními prostředky. Pravidelná školení o 

bezpečnosti práce. 

Dále je zmíněna kriminální činnost a je uvedeno, že areál je střežen. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. Pouze formální 

připomínka, že dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. má tato kapitola pořadové číslo III.  

 

V. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 

životní prostředí 

Pro fázi realizace záměru jsou uvedena tato opatření minimalizující vliv emisí a hluku na 

okolní prostředí.  

 Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny, 

 Opatření na snížení rizika havárií - záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými 

vodám, 

 Použití strojů a dopravních jednotek v bezvadném technickém stavu. 

Pro fázi provozu je uvedeno, že nutnou podmínkou bezpečnosti provozu záměru je 

dodržování: 

provozních řádů, 

požárních řádů, 

havarijních plánů, 

seznamování pracovníků s těmito předpisy, 
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pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení. 

Dále je uvedeno porovnání realizace záměru s nejlepšími dostupnými technikami a 

souhrnné hodnocení BAT. Je vyhodnoceno, že všechna hlediska jsou plněna.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Stejně jako u některých předcházejících kapitol se jedná o název kapitoly dle přílohy č. 

3. zákona 100/2001 Sb. Dle přílohy č. 4. zákona se má jednat o kapitolu IV a správný název je 

„Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů 

životní prostředí“. Jde o formální chybu zpracovatele dokumentace.  

Tato kapitola je použita jako podklad při zpracování návrhu stanoviska, ale opatření 

jsou zpracovatelem posudku doplněna. Jednotlivá navržená opatření jsou diskutována v další 

části tohoto posudku - v kapitole IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, 

snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

 

VI. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 

V této kapitole je zmíněna metodika ,,SYMOS´97“ a jsou uvedeny tyto podklady, 

které byly použity ke zpracování Dokumentace: 

[1] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - Výpočet znečištění ovzduší 

z bodových a mobilních zdrojů ,,SYMOS´97“. Věstník MŽP, částka 3, duben 

1998. 

[2] Sbírka zákonů. Databáze ASPI. 2010 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. Pouze formální 

připomínka, že dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. má tato kapitola pořadové číslo V.  

Dále mám připomínku, že nejsou uvedeny všechny podklady použité při zpracování 

oznámení (např. protokoly z měření emisí,  BREF použitý na vyhodnocení BAT). 

 

VII. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

specifikaci vlivů 

Metodika posuzování je uvedena v následujících krocích: 

1. sběr vstupních informací 

2. šetření na místě 

3. sběr odborných a archivních podkladů 

4. analyzování vstupních informací na základě odborných znalostí 

5. modelové výpočty 

6. hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a porovnání s požadavky 

legislativy 

7. zpracování Dokumentace 
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Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytli při zpracovávaní 

Dokumentace, jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací schopnost 

závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních rizik. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. Pouze formální 

připomínka, že dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. má tato kapitola pořadové číslo VI. a 

její přesný název je Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 

při zpracování dokumentace.  

 

ČÁST E Porovnání variant řešení záměru  

Nebyly předloženy jiné varianty záměru.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru nemá zpracovatel posudku připomínky. 

 

ČÁST F Závěr  

V této kapitole je záměr stručně popsán a jsou shrnuty jeho vlivy na životní prostředí. 

Je konstatováno, že záměr lze v předmětné lokalitě doporučit. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

 

ČÁST G Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  

V této kapitole je uveden název záměru, zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 

100/2001 Sb., charakter záměru a stručný popis záměru a jeho vlivů. Na závěr je 

konstatováno, že záměr nebude mít ve fázi realizace i provozu významný vliv na jednotlivé 

složky životního prostředí ani na zdraví obyvatel. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola má sloužit široké laické veřejnosti, aby mohla získat o záměru a 

o hlavních vlivech na životní prostředí a obyvatele základní informace bez toho, aby musela 

číst celou dokumentaci. Z tohoto hlediska kapitola obsahuje potřebné údaje. 

 

ČÁST H Přílohy  

Jsou uvedeny tyto přílohy: 

P_01  Kopie osvědčení zpracovatele Dokumentace dle zákona č. 244/92 Sb. 

P_02  Zmocnění zpracovatele Dokumentace 

P_03  Vyjádření dotčených stavebních úřadů k územně plánovací dokumentaci 

P_04  Vyjádření Ministerstva životního prostředí jako ústředního správního 

úřadu 
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P_05  Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

P_06  Rozptylová studie 

P_07  Vyjádření dodavatele technologie k maximální provozní kapacitě 

lakovacích linek 

P_08  Protokol Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem 

v Hradci Králové o ústním jednání 

P_09  Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví 

P_10  Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k záměru 

P_11  Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec 

Králové 

P_12  Bezpečnostní listy nejčastěji používaných přípravků  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

má být v části H dokumentace uvedeno vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z 

hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k 

oznámení) a stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Tyto dokumenty jsou v dokumentaci 

uvedeny. Mám pouze poznámku, že v přílohách měli být pro lepší orientaci uvedeny mapové 

přílohy. Umístění záměru je ale zřejmé ze situace uvedené v textu v části B.  

 

Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní 

prostředí za akceptovatelnou a víceméně zpracovanou dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Některé názvy kapitol po formální stránce nezcela odpovídají 

příloze č. 4 zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (viz výše). Tento nedostatek 

však nemá zásadní vliv na vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí.  

 V dokumentaci je kladen hlavní důraz na prioritní ovlivnitelnou složku životního 

prostředí - ovzduší. Je zcela zřejmé, že zpracovatel dokumentace danou problematiku zná a 

dobře se v ní orientuje. Připomínky zpracovatele posudku vyplývají spíše z rozdílného 

přístupu ke zpracování dokumentací. Odborné studie jsou zpracované na dobré profesionální 

úrovni. 

Významnější připomínky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska. 
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 II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 

prostředí 

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného záměru v již zavedeném areálu 

v přímé návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu byla v dokumentaci 

posouzena jedna územní varianta. Navržený charakter využití plochy předpokládá v lokalitě i 

schválený územní plán obce Skřivany. Posuzování jiných variant umístění není proto nutné 

ani účelné. Je navržena a posuzována i jediná technická varianta umístění nové tandemové 

lakovací linky MAILÄNDER typ 466. 

 

 II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících 

státní hranice 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 

v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený 

záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice. Jedná se o záměr 

lokálního měřítka. Toto je uvedeno i v dokumentaci v kapitole D v podkapitole III. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 

DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření sortimentu nabízených výrobků a v 

neposlední řadě zvýšení kapacity jejich výroby, které spočívá v umístění nové tandemové 

lakovací linky č. 7 do objektu SB 16 ke stávající tandemové lakovací lince č. 6 v areálu firmy 

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. v obci Skřivany. Součástí stávajícího lakovacího 

provozu jsou dále lakovací linky č. 3, 4 a 5 v objektu SB 15. Součástí záměru je uvažována 

rovněž změna stanovené projektované kapacity provozu všech stávajících linek. 

Lakovací linka č. 7 bude stejně jako stávající lakovací linky určena k nanášení laků s 

obsahem organických rozpouštědel na kovové plechy. Bude se jednat o lakovací linku 

MAILÄNDER typ 466. Veškerý odpadní vzduch, jenž bude odtahován z tandemové linky č. 

7, bude sveden do termicko-rekuperačního dopalování, které bude součástí linky. V tomto 

spalovači bude docházet k destrukci organických látek obsažených ve vzdušině na oxid 

uhličitý a vodu. Veškeré vzniklé spaliny budou ústit do komína, umístěného na střeše objektu 

SB 16 ve výšce 10 m. Součástí realizace záměru nebudou jiné stavební úpravy stávajícího 

objektu SB 16. 

Technologie lakovací linky č. 7 bude vybavena: 

 vkladači (zvedání tabulí plechu, položení na dopravník a doprava do lakovacího stroje), 

 lakovacím strojem (nanášení laků pomocí lakovacích válců), 

 plynovou pecí (vysoušení nanesené vrstvy laku), 

 vykladačem (stohování tabulí do balíku resp. „hrany“), 

 vzduchotechnikou 

V posuzované dokumentaci je uvedeno porovnání realizace záměru s nejlepšími 

dostupnými technikami a souhrnné hodnocení BAT dle přílohy č. 3 zákona 76/2002 Sb. 

Záměr vyhovuje ze všech hledisek.  

 

Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby posouzení 

vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a jsou respektovány 

požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí 

z hlediska vlastního záměru. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zpracovatel dokumentace uvádí navržená opatření v kapitole V. Opatření k prevenci, 

vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých.  

Pro fázi realizace záměru jsou uvedena tato opatření minimalizující vliv emisí a hluku na 

okolní prostředí.  

 Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny, 

 Opatření na snížení rizika havárií - záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými 

vodám, 

 Použití strojů a dopravních jednotek v bezvadném technickém stavu. 

Pro fázi provozu je uvedeno, že nutnou podmínkou bezpečnosti provozu záměru je 

dodržování: 

provozních řádů, 

požárních řádů, 

havarijních plánů, 

seznamování pracovníků s těmito předpisy, 

pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení. 

Většina navržených opatření je převzata do návrhu stanoviska. Z hlediska zpracovatele 

posudku je účelné doplnit opatření uvedená v dokumentaci o následující opatření: 

Pro fázi přípravy záměru: 

 Zpracovat žádost o změnu integrovaného povolení, jejíž součástí bude mimo jiné: 

  provozní řád dle zákona 201/2012 Sb. o ovzduší  

 aktualizace havarijního plánu s náležitostmi dle vyhlášky 450/2005 Sb.  

 odborný posudek dle zákona 201/2012 Sb., ve kterém bude mimo jiné 

navržen rozsah a četnost jednorázových měření emisí a posouzena nutnost 

kontinuálního měření emisí 

Pro fázi provozu 

 Provést autorizované měření emisí v rozsahu dle změny integrovaného povolení 

ke kolaudaci. 

 Provozovat předmětnou linku v souladu se změnou integrovaného povolení 

včetně monitoringu. 

 Při jakýchkoliv změnách kontaktovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje a 

požádat o promítnutí změn do integrovaného povolení. 

 Veškeré změny budou promítnuty do provozních předpisů. 

Pro fázi ukončení provozu 

 Postupovat v souladu s platným integrovaným povolením. Základní podmínkou je 

odstranění všech nepoužívaných chemikálií a přípravků a náležitě je zabezpečit. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ  VŠECH  OBDRŽENÝCH  VYJÁDŘENÍ 

K  DOKUMENTACI 

Předmětem posouzení je dokumentace záměru „Ardagh Metal Packaging Czech 

Republic s.r.o. - Lakovací linka č. 7“ s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 

která byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Radkem Píšou, držitelem autorizace dle § 19 

zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 09. 1997 

s prodloužením autorizace na 5 let rozhodnutím o prodloužení platnosti odborné způsobilosti 

dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších změn, č.j. 47192/ENV/06 ze dne 26. 07. 2006 

a č.j. 113632/ENV/10 ze dne 28. 01. 2011. 

Dokumentace záměru byla zveřejněna a rozeslána dopisem MŽP OVSS VI č.j. 

1637/550/13-Ko 107273/ENV/12 ze dne 3. 1. 2013. Zpracovateli posudku byla 

prostřednictvím příslušného úřadu, MŽP OVSS VI, doručena vyjádření k  dokumentaci 

záměru dopisem č.j.  1637-4/550/13-Ko 107273/ENV/12 ze dne 18. 2. 2013.  

Přehled všech obdržených vyjádření k dokumentaci je uveden v následujících 

tabulkách. Veškerá vyjádření obdržená k uvažovanému záměru v rámci dokumentace jsou 

doložena v příloze 1 předkládaného posudku. 

Ke zveřejněné dokumentaci vyjádřily následující subjekty: 

Obdržená vyjádření dotčených územních samosprávných celků 

 ze dne č.j. 

Královéhradecký kraj 28. 1. 2013 1001/KH/2013 

 

Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů  

 ze dne č.j. 

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje 

17. 1. 2013 358/ZP/2012 - Hy 

Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje 

17. 1. 2013 S-KHSHK 

00319/2013/2/HOK.HK/Hr 

Česká inspekce životního prostředí, 

Oblastní inspektorát Hradec Králové 

21. 1. 2013 ČIŽP/45/IPP/1213499.002/13/KDR 

Ministerstvo životního prostředí, 

ředitel odboru ochrany ovzduší 

8. 1. 2013 13/780/13 

Ze strany veřejnosti a občanských sdružení nebyla doručena žádná vyjádření.  

V následujícím přehledu jsou stručně shrnuta vyjádření k doplněné dokumentaci a 

komentář zpracovatele posudku. Úplná znění všech došlých vyjádření jsou uvedena 

v příloze 2. 
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DOTČENÉ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 

1. Královéhradecký kraj 

vyjádření č.j. 1001/KH/2013 ze dne 28. 1. 2013 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že záměr není v rozporu s cíli a opatřeními uvedenými v Programu rozvoje 

Královéhradeckého kraje, Integrovaném krajském programu snižování emisí a Krajském 

programu k zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje, Plánu odpadového 

hospodářství Královéhradeckého kraje, Koncepci ochrany přírody a krajiny 

Královéhradeckého kraje a Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. 

K dokumentaci nemají připomínky.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

DOTČENÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

vyjádření č.j.  358/ZP/2012 - Hy ze dne 17. 1. 2013 

Podstata vyjádření: 

Z hlediska IPPC - konstatují, že pro areál provozu ve Skřivanech vydali integrované 

povolení a že realizace záměru je podstatnou změnou v provozu zařízení. 

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení lze vydat pouze za podmínek, 

realizace nejlepších dostupných technik (BAT) a současného dodržení požadavků 

platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Upozorňují na 

nesprávně uvedenou hodnotu ukazatele oxid uhelnatý (CO) v tab. 17 na str. 28 

v hodnotě 800 mg/m
3
 při hmotnostním toku > 5000 g/hod. Dle vyhlášky č. 

415/2012, přílohy č. 9 je emisní limit 500 mg/m
3
 při hmotnostním toku 5000 

g/hod. Rovněž navržená hodnota emisního limitu pro ukazatel TZL 200 mg/m
3
 při 

hmotnostním toku > 2500 g/hod představuje výrazné zmírnění oproti emisnímu 

limitu 3 mg/m
3
 v integrovaném povolení pro obdobné části zařízení.  

Z hlediska nakládání s odpady - nemají zásadních připomínek za předpokladu, že 

realizace záměru a následný provoz bude probíhat v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb.  

Z hlediska ochrany ovzduší - nemají připomínky.  

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu - konstatují, že záměr nevyžaduje 

odnětí půdy ze ZPF a nepodléhá tedy posuzování podle zákona 334/1992 Sb. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny - nemají námitky k předložené dokumentaci.   

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska IPPC - co se týká BAT, je v dokumentaci v kapitole V. Opatření k prevenci, 

vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů v tabulce č. 34 provedeno 

porovnání s BAT a je uvedeno souhrnné hodnocení BAT dle přílohy č. 3 zákona 76/2002 Sb. 

Je konstatováno, že BAT je realizován a hlediska jsou splněna. 

Co se týká emisních limitů, byl v dokumentaci skutečně nesprávně uveden obecný 

emisní limit pro CO. Co se týká limitu pro TZL, v příloze č. 5 vyhlášky 415/2012 Sb. je pro 
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aplikaci nátěrových hmot stanoven pouze emisní limit pro TOC (g/m
2
). Emisní limit pro TZL 

již není stanoven. V dokumentaci jsou navrženy emisní limity pro TZL, NOx, CO ve výši 

obecných emisních limitů. Dle názoru zpracovatele posudku emisní limit TZL bude zpřesněn 

v odborném posudku dle zákona 201/2012 Sb.  

Z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu 

a ochrany přírody a krajiny - vzhledem k obsahu bez komentáře 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

vyjádření č.j. S-KHSHK 00319/2013/2/HOK.HK/Hr ze dne 17. 1. 2013 

Podstata vyjádření: 

Ve svém vyjádření uvádějí, že s  dokumentací lze z hlediska zájmů chráněných orgány 

ochrany veřejného zdraví souhlasit.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře 

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 

vyjádření č.j. ČIŽP/45/IPP/1213499.002/13/KDR ze dne 21. 1. 2013 

Podstata vyjádření: 

Oddělení ochrany ovzduší - k dokumentaci jako celku nemají podstatné výhrady. 

Pouze nesouhlasí se zařazením tří spalovačů jako samostatných vyjmenovaných 

spalovacích zdrojů. Hořáky dopalovacích zařízení jsou zařízeními k omezování 

emisí. Jedná se o nedílné součásti lakovacích linek, nejsou tedy samostatnými 

bodovými emisními zdroji. V souladu s platným IP pro nový termický spalovač 

lze, obdobně jako pro stávající linky, stanovit emisní limity pro CO a NOx. 

Dále upozorňují na to, že Oznámení nezmiňuje možnost kontinuálního měření 

emisí. Na základě podobných parametrů všech uvedených lineini nová linka č. 7 

s termickým dopalováním pravděpodobně nedosáhne emisního toku TOC 10 kg/h, 

a proto zřejmě nebude mít povinnost instalovat a provádět kontinuální měření. 

Tato skutečnost by měla být v Oznámení doplněna a doložena výpočtem.  

Oddělení ochrany vod - konstatují, že záměr nebude mít žádný podstatný vliv na 

nakládání s vodami. Dojde k nárůstu používaných závadných látek, jejichž 

uskladnění a použití musí být zabezpečeno tak, aby nebyla ohrožena kvalita 

povrchových a podzemních vod. Je nutné provést aktualizaci havarijního plánu. 

Nemají k dokumentaci další připomínky.  

Oddělení odpadového hospodářství - uvádějí citaci z dokumentace: „Navržené 

shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu 

životního prostředí.“ a konstatují, že z předložené dokumentace není zřejmé, čemu 

shromažďování odpadů odpovídá. Zřejmý není rovněž zákonný požadavek na 

zabezpečení odpadů před odcizením. V přehledu odpadů chybí odpad kat. č. 

080409 „odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky“ a kat. č. 160107 „Olejové filtry“, které byli uvedeny 

v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011.  

Oddělení ochrany přírody - nemají k záměru připomínky. 
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Oddělení ochrany lesa - nemá připomínek 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Oddělení ochrany ovzduší - dopalovací zařízení je nedílnou součástí lakovací linky a 

není tedy samostatným bodovým emisním zdrojem. Toto bylo v dokumentaci 

uvedeno chybně. Nemělo to ale vliv na vyhodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí. 

Co se týká kontinuálního měření emisí, nebylo toto sice v dokumentaci 

komentováno, ale dle vyčíslených emisí nová linka č. 7 s termickým dopalováním 

nedosáhne emisního toku TOC 10 kg/h (vyčíslené emise 0,3472 g TOC /s, tj. 1,25 

kg TOC/h).  Toto bude doplněno v žádosti o změnu integrovaného povolení 

(součást odborného posudku dle zákona 201/2012 Sb.). 

Oddělení ochrany vod - aktualizace havarijního plánu bude součástí žádosti o změnu 

integrovaného povolení.    

Oddělení odpadového hospodářství - nakládání s odpady jak ve fázi realizace, tak ve 

fázi provozu musí odpovídat platným legislativním předpisům. Co se týká 

chybějících odpadů - tyto odpady přímo nesouvisí se záměrem.  

Oddělení ochrany přírody - vzhledem k obsahu bez komentáře. 

Oddělení ochrany lesa - vzhledem k obsahu bez komentáře 

 

Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší 

vyjádření č.j. 13/780/13 ze dne 8. 1. 2013 

Podstata vyjádření: 

Ve svém vyjádření uvádí, že považují záměr za akceptovatelný.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z 

HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření sortimentu nabízených výrobků a v 

neposlední řadě zvýšení kapacity jejich výroby, které spočívá v umístění nové tandemové 

lakovací linky č. 7 do objektu SB 16 ke stávající tandemové lakovací lince č. 6 v areálu firmy 

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. v obci Skřivany. Součástí stávajícího lakovacího 

provozu jsou dále lakovací linky č. 3, 4 a 5 v objektu SB 15. Součástí záměru je uvažována 

rovněž změna stanovené projektované kapacity provozu všech stávajících linek. 

K posouzení byla předložena dokumentace „Ardagh Metal Packaging Czech Republic 

s.r.o. - Lakovací linka č. 7“ zpracovaná oprávněnou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění Ing. Radkem Píšou v listopadu 2012. Záměr je v dokumentaci posuzován v 

jedné variantě. 

Dokumentace byla posouzena podle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., a to 

v rozsahu podle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dle názoru zpracovatele posudku je dokumentace 

akceptovatelná a víceméně zpracovaná dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Dokumentace posuzuje záměr ze všech aspektů. Značná pozornost je 

v dokumentaci věnována především vlivům na ovzduší. V rámci zpracování dokumentace 

byla zpracována rozptylová studie.  

Z hodnocení v dokumentaci vyplývá, že projektovaný provoz stávajících i nově 

navrhované lakovací linky nepředstavuje pro obyvatele a životní prostředí v okolí zvýšená 

rizika za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování dále navržených 

opatření. 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 

prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že problematika 

přeshraničních vlivů na životní prostředí je v případě posuzovaného záměru zcela 

bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí. 

K dokumentaci byla obdržena vyjádření dotčených územních samosprávních celků a 

správních úřadů (příloha 1), nebyla obdržena žádná vyjádření veřejnosti ani občanských 

sdružení nebo obecně prospěšných společností podle § 23 odst. 9 zákona 100/2001 Sb.  

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 

akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl 

nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování 

podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a samosprávy a 

zpracovatelem posudku. 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a obdržená vyjádření a při respektování 

podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného orgánu státní správy - Ministerstvo 

životního prostředí - lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí 

akceptovatelný. Proto doporučuji Ministerstvu životního prostředí vydat kladné stanovisko ve 

smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění k záměru  

„Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. - Lakovací linka č. 7“  

a to za podmínek specifikovaných v návrhu stanoviska, který je součástí tohoto 

posudku. 

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu 

stanoviska orgánu státní správy - MŽP - lze učinit závěr, že technickými opatřeními lze 
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minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Toto vyjádření se týká výhradně ochrany 

životního prostředí a nenahrazuje vyjádření jiná.  
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

 

MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

 

 

 

 V Praze dne                      

 Č.j.:  

 

 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

(návrh) 
 

podle § 10 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 

 

I. Identifikační údaje 

 

Název záměru: Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. - Lakovací linka 

č. 7 

 

 

Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je rozšíření sortimentu nabízených výrobků a v 

neposlední řadě zvýšení kapacity jejich výroby, která spočívá v 

umístění nové tandemové lakovací linky č. 7 do objektu SB 16 

ke stávající tandemové lakovací lince č. 6. Součástí stávajícího 

lakovacího provozu jsou dále lakovací linky č. 3, 4 a 5 v 

objektu SB 15.  

Součástí záměru je uvažována rovněž změna stanovené 

projektované kapacity provozu všech stávajících linek, přestože 

tato nemusí být reálně dosahována. Na základě integrovaného 

povolení vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 

č.j. 129/ZP/07-Mt-P ze dne 03. 08. 2007, ve znění pozdějších 

změn, je současný stav lakované plochy linkami č. 3, 4, 5 a 6 

celkem 90,7 km
2
/rok. Maximální nalakovaná plocha za období 

jednoho roku, stanovená pomocí maximální provozní doby 

jednotlivých linek, bude po realizaci záměru (linky č. 3, 4, 5, 6 a 

7) činit 198,852 km
2
. Uvedené lakované ploše odpovídá při 

stanovených hodnotách nánosu sušiny a obsahu organických 
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rozpouštědel (v průměru 56 %) celková spotřeba 3 717,779 tun 

laků a rozpouštědel, používaných k lakování výrobků.  

 

Umístění:  Kraj:  Královéhradecký 

Obec:  Skřivany 

k. ú:  Skřivany 

 

Obchodní firma oznamovatele: Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. 

  

IČ oznamovatele: 29296803 

 

Sídlo oznamovatele: Tovární 67 

503 52 Skřivany 

 

 

II. Průběh posuzování 
Zpracování dokumentace nepředcházelo zjišťovací řízení. Oznamovatel využil § 6 odst. 5 

zákona 100/2001 Sb. v platném znění a předložil místo oznámení dokumentaci vlivů záměru 

na životní prostředí podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu. 

 

Zpracovatel dokumentace: Ing. Radek Píša 

Konečná 2770 

530 02  Pardubice 

osvědčení č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 09. 1997, 

prodlouženo dne 28. 01. 2011, č.j. 113632/ENV/10. 

 

Datum předložení dokumentace: ??. 12. 2012 

 

Zpracovatel posudku: Ing. Josef Tomášek, CSc.  

 Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

 osvědčení č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993, 

prodlouženo dne 4. 2. 2011, č.j. 5834/ENV/11 

 

Datum předložení posudku: ??. 4. 2013 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

 Dne ??. 12. 2012 obdržel příslušný úřad (MŽP ČR) dokumentaci s náležitostmi dle 

přílohy č. 4 citovaného zákona zpracovanou Ing. Radkem Píšou 

 Dne 3. 1. 2013 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům 

a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne ??. 1. 2013 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce 

Královéhradeckého kraje. 
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 Dne 18. 2. 2013 byl na základě výběrového řízení příslušným úřadem pověřen Ing. Josef 

Tomášek, CSc. zpracováním posudku. Doručeno 27. 2. 2013. 

 Dne ??. 4. 2013 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek. 

 Dne ??. 4. 2013 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným 

celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne ??. 5. 2013 byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce Královéhradeckého 

kraje. 

 Dne ??. 5. 2013 rozeslal příslušný úřad pozvánku na veřejné projednání dotčeným 

územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění. 

 Dne ??. 5. 2013 se v ???? konalo veřejné projednání záměru. 

 

Závěry zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 

za akceptovatelnou a víceméně zpracovanou dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. V dokumentaci je kladen hlavní důraz na prioritní ovlivnitelnou složku 

životního prostředí - ovzduší. 

Odborné studie jsou zpracované na dobré profesionální úrovni. 

Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších 

podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru 

za respektování podmínek tohoto stanoviska.  

 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

Vyjádření dotčených územních samosprávných celků k dokumentaci 

 vyjádření č.j. datum 

Královéhradecký kraj 1001/KH/2013 28. 1. 2013 

 

Vyjádření správních úřadů k oznámení 

 vyjádření č.j. datum 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 358/ZP/2012 - Hy 17. 1. 2013 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého 

kraje 

S-KHSHK 

00319/2013/2/HOK.HK/Hr 

17. 1. 2013 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní 

inspektorát Hradec Králové 

ČIŽP/45/IPP/1213499.002/13

/KDR 

21. 1. 2013 

Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru 

ochrany ovzduší 

13/780/13 8. 1. 2013 

Ze strany veřejnosti a občanských sdružení nebyla doručena žádná vyjádření.  
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 
 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 

jejich velikosti a významnosti: 

Záměrem je rozšíření sortimentu nabízených výrobků a v neposlední řadě zvýšení 

kapacity jejich výroby, které spočívá v umístění nové tandemové lakovací linky č. 7 do 

objektu SB 16 ke stávající tandemové lakovací lince č. 6 v areálu firmy Ardagh Metal 

Packaging Czech Republic s.r.o. v obci Skřivany. Součástí stávajícího lakovacího provozu jsou 

dále lakovací linky č. 3, 4 a 5 v objektu SB 15. Součástí záměru je uvažována rovněž změna 

stanovené projektované kapacity provozu všech stávajících linek. 

Z běžného provozu záměru ani ve fázi jeho realizace nevyplývají pro obyvatele a 

životní prostředí negativní vlivy za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a 

respektování navržených opatření. 

Záměr je realizován ve stávajícím objektu (nedojede k záboru půdy, nevznikne nová 

dominanta krajiny, nebude ovlivněna flora, fauna a ekosystémy, nepředpokládá se nárůst 

hlukové zátěže). Při provozu záměru nevznikají odpadní vody. Vzhledem k charakteru 

záměru jako nejvýznamnější připadá v úvahu vliv emisí na ovzduší a následně i vliv na 

obyvatelstvo. Tento vliv byl posouzen rozptylovou studií a studií hodnocení vlivu na veřejné 

zdraví. Posouzení bylo provedeno při maximální možné kapacitě zařízení, které v běžné praxi 

nelze dosáhnout. Na základě těchto studií lze konstatovat, že vliv znečišťujících látek 

vznikajících při provozu záměru nebude mít sledovatelný negativní vliv na kvalitu ovzduší a 

veřejné zdraví.  

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 

akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl 

nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování 

podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a zpracovatelem 

posudku.  

 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 

o znečišťování životního prostředí: 

Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření sortimentu nabízených výrobků a v 

neposlední řadě zvýšení kapacity jejich výroby, které spočívá v umístění nové tandemové 

lakovací linky č. 7 do objektu SB 16 ke stávající tandemové lakovací lince č. 6 v areálu firmy 

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. v obci Skřivany. Součástí stávajícího lakovacího 

provozu jsou dále lakovací linky č. 3, 4 a 5 v objektu SB 15. Součástí záměru je uvažována 

rovněž změna stanovené projektované kapacity provozu všech stávajících linek. 

Lakovací linka č. 7 bude stejně jako stávající lakovací linky určena k nanášení laků s 

obsahem organických rozpouštědel na kovové plechy. Bude se jednat o lakovací linku 

MAILÄNDER typ 466. Veškerý odpadní vzduch, jenž bude odtahován z tandemové linky č. 

7, bude sveden do termicko-rekuperačního dopalování, které bude součástí linky. V tomto 

spalovači bude docházet k destrukci organických látek obsažených ve vzdušině na oxid 

uhličitý a vodu. Veškeré vzniklé spaliny budou ústit do komína, umístěného na střeše objektu 

SB 16 ve výšce 10 m. Součástí realizace záměru nebudou jiné stavební úpravy stávajícího 

objektu SB 16. 

Technologie lakovací linky č. 7 bude vybavena: 

 vkladači (zvedání tabulí plechu, položení na dopravník a doprava do lakovacího stroje), 
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 lakovacím strojem (nanášení laků pomocí lakovacích válců), 

 plynovou pecí (vysoušení nanesené vrstvy laku), 

 vykladačem (stohování tabulí do balíku resp. „hrany“), 

 vzduchotechnikou 

V posuzované dokumentaci je uvedeno porovnání realizace záměru s nejlepšími 

dostupnými technikami a souhrnné hodnocení BAT dle přílohy č. 3 zákona 76/2002 Sb. 

Záměr vyhovuje ze všech hledisek.  

 

Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby posouzení 

vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a jsou respektovány 

požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí 

z hlediska vlastního záměru. 

 

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů 

na životní prostředí: 

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů záměru na životní prostředí je souborem opatření, která vyplynula v jednotlivých fázích 

přípravy a posuzování tohoto záměru a je uveden dále v podmínkách tohoto stanoviska. Jedná 

se o opatření za účelem snížení dopadů realizace záměru na životní prostředí. 

Do návrhu stanoviska jsou promítnuty relevantní požadavky z vyjádření dotčené 

samosprávy a orgánů státní správy.  

 

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí: 

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebylo předloženo variantní 

řešení. Záměr je tak posuzován jednovariantně. 

 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

K dokumentaci bylo doručeno MŽP celkem 5 vyjádření (1 vyjádření dotčeného 

územního samosprávného celku a 4 vyjádření dotčených správních úřadů. Tato vyjádření 

k dokumentaci byla přehledně a úplně vypořádána v posudku v souladu s § 8 cit. zákona.  

 

Vypořádání vyjádření k posudku: 

Příslušný úřad obdržel k posudku následující vyjádření od následujících subjektů:  

Obdržená vyjádření  

 vyjádření č.j. datum 
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K jednotlivým vyjádřením: 

 

Na veřejném projednání  

 

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí  

s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru: 

Na základě dokumentace a posudku k předmětnému záměru, veřejného projednání 

podle § 9 odst. 9 zákona a vyjádření k nim uplatněných vydává Ministerstvo životního 

prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí) z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí  

 

 

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 

k záměru 

 

„Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. - 

Lakovací linka č. 7“ 
 

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících 

stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních 

řízení. 

 

Doporučená varianta: 

Uvažovaný záměr byl předložen v jedné aktivní variantě popsané v dokumentaci 

záměru. 

 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

Ve fázi přípravy: 

 Zpracovat žádost o změnu integrovaného povolení, jejíž součástí bude mimo jiné: 

  provozní řád dle zákona 201/2012 Sb. o ovzduší  

 aktualizace havarijního plánu s náležitostmi dle vyhlášky 450/2005 Sb.  

 odborný posudek dle zákona 201/2012 Sb., ve kterém bude mimo jiné navržen 

rozsah a četnost jednorázových měření emisí a posouzena nutnost 

kontinuálního měření emisí 
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Ve fázi realizace 

 Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny. 

 Použití strojů a dopravních jednotek v bezvadném technickém stavu. 

Ve fázi provozu 

 Provést autorizované měření emisí v rozsahu dle změny integrovaného povolení 

ke kolaudaci. 

 Provozovat předmětnou linku v souladu se změnou integrovaného povolení 

včetně monitoringu.  

 Při jakýchkoliv změnách kontaktovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje a 

požádat o promítnutí změn do integrovaného povolení. 

 Veškeré změny budou promítnuty do provozních předpisů.  

 Nutnou podmínkou bezpečnosti provozu záměru je dodržování: 

 provozních řádů, 

 požárního řádu, 

 havarijního plánu, 

 seznamování pracovníků s těmito předpisy, 

 pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení. 

Ve fázi ukončení provozu 

 Postupovat v souladu s platným integrovaným povolením. Základní podmínkou je 

odstranění všech nepoužívaných chemikálií a přípravků a náležitě je zabezpečit. 

 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. 

 

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být 

na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 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.  

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ 

ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

 

 

 

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

oznámení, zpracovatel posudku 



 

41 

 

Datum zpracování posudku: 11. 4. 2013 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na 

zpracování posudku: 

Zpracovatel posudku: 

Ing. Josef Tomášek, CSc. - držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - 

osvědčení č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením autorizace na 5 

let pod č.j.: 5834/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

Pražská 900 

252 10 Mníšek pod Brdy 

IČ: 46349316 

DIČ: CZ46349316 

tel.:  318 591 770-71 

  603 525 045 

fax:  318 591 772 

e-mail: som@sommnisek.cz 

 

Spolupracovala: 

Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitelka autorizace dle § 19 

zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s 

prodloužením autorizace na 5 let pod č.j. 5046/ENV/11 ze dne 14. 2. 2011) 

 

 

Podpis zpracovatele posudku: 

 



 

 

PŘÍLOHY 

 

 

Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 Vyjádření dotčených územních samosprávných celků a správních úřadů 

k dokumentaci 

Příloha č. 2 Pověření MŽP ke zpracování posudku 

Příloha č. 3 Podklady využité pro zpracování posudku 

 



 

 

PŘÍLOHA 1 

 

 
Vyjádření dotčených územních samosprávných celků a správních úřadů 

k dokumentaci 
 

Na následujících stránkách jsou uvedena tato vyjádření dotčených územních samosprávných 

celků k dokumentaci: 

 ze dne č.j. 

Královéhradecký kraj 28. 1. 2013 1001/KH/2013 

 

Na následujících stránkách jsou uvedena tato vyjádření dotčených územních správních úřadů 

k dokumentaci: 

 ze dne č.j. 

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje 

17. 1. 2013 358/ZP/2012 - Hy 

Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje 

17. 1. 2013 S-KHSHK 

00319/2013/2/HOK.HK/Hr 

Česká inspekce životního prostředí, 

Oblastní inspektorát Hradec Králové 

21. 1. 2013 ČIŽP/45/IPP/1213499.002/13/KDR 

Ministerstvo životního prostředí, 

ředitel odboru ochrany ovzduší 

8. 1. 2013 13/780/13 

 



 

 

PŘÍLOHA 2 

 

 
Pověření MŽP ke zpracování posudku 

 



 

 

PŘÍLOHA 3 

 

 
Podklady využité pro zpracování posudku 

 

 

 

 Dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr „Ardagh Metal Packaging 

Czech Republic s.r.o. - Lakovací linka č. 7“, Ing. Radek Píša, listopad 2012 

 Vyjádření k dokumentaci 

 Fyzická prohlídka lokality záměru 

 Informace: oznamovatel - Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. 

 Databáze Střediska odpadů Mníšek s.r.o. 

 Platná legislativa 

 Obecně dostupné informace 

 


