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ÚVOD 

Předložený posudek je zpracován dle § 9, v rozsahu přílohy č. 5 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon). 

Předkládaný posudek je zpracován na základě pověření Ministerstva životního 

prostředí - OVSS VI (dále jen „příslušný úřad)“, dopisem č.j. 1593-1/550/13-Ko 

65117/ENV/13 ze dne 31. 10. 2013. 

Předmětem posouzení je dokumentace vlivů záměru „Mořící linka drátů ESAB 

Vamberk, s.r.o.“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) zpracovaná v rozsahu přílohy 

č. 4 zákona v červnu 2013. Odpovědným zpracovatelem dokumentace je Mgr. Alan Kašpar, 

držitel osvědčení odborné způsobilosti podle zákona.  

Zpracovatelem posudku je Ing. Josef Tomášek, CSc., 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 na 5 let č.j.: 5834/ENV/11 ze 

dne 4. 2. 2011.  

Posudek podle § 9 zákona je zpracován na základě dokumentace a všech vyjádření 

dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

1. Název záměru  

Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o. 

 

 2. Kapacita (rozsah) záměru 

Jedná se o výstavbu nové mořící linky pro svařovací dráty v rámci současného 

výrobního závodu II investora umístěného ve Vamberku. Kapacitní údaje nové mořírny drátů 

budou následující:  

Celková kapacita linky:                     max. 120 000 t/rok 

Upravovaná plocha drátů:                    max. 12 000 000 m
2
/rok 

Hodinová průsadba:                             17,4 t/hod 

Mořený materiál:                                   válcovaný drát 

Průměr drátu:                                        5,5  mm 

Vnější průměr svitku:                            1 400 mm 

Vnitřní průměr svitku:                            800  mm 

Délka rozvolněného svitku:                   2 300 mm 

Max. hmotnost svitku:                           2 500 kg (průměrně 2 000 kg) 

Fond pracovní doby bude čtyřsměnný, 7 dní v týdnu. Předpokládaný fond pracovní 

doby činí 7896 hodin za rok. Čistý provozní čas mořící linky odpovídající projektované 

průsadbě (17,4 t/h) a projektované kapacitě (120 000 t/rok) činí 6 900 h/rok. 

 

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

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Vamberk 

Katastrální území: Vamberk 

 

 4. Obchodní firma oznamovatele 

ESAB VAMBERK, s.r.o. 

 

5. IČ oznamovatele 

25268023 

 

 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Smetanovo nábřeží 334 

517 54  Vamberk 
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7. Oprávněný zástupce 

Gyula Peidl, jednatel společnosti  

Orgona u., Mor, Maďarská republika 

tel.:  494 501 111 

fax 494 501 423 

zastoupený: Jaroslavem Včelákem, generálním ředitelem
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  

II.1. Úplnost dokumentace  

Dokumentace vlivů záměru „Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o.“ na životní 

prostředí (dále jen „dokumentace“) je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona a z tohoto 

pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona. 

Vlastní dokumentace obsahuje 65 stran textu a následující přílohy:  

Příloha č. 1 Mapa širšího území 

Příloha č. 2 Dispoziční řešení mořící linky 

Příloha č. 3 Bezpečnostní listy používaných chemických látek a přípravků 

Příloha č. 4 Rozptylová studie 

Příloha č. 5 Hluková studie 

Příloha č. 6 Posouzení vlivů na veřejné zdraví 

Příloha č. 7 Vyjádření z hlediska Územního plánu 

Příloha č. 8 Stanovisko orgánu ochrany přírody 

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

o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným 

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 lze označit ve vztahu k uvažovanému 

záměru za dostatečné.  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 - obsahuje všechny povinné kapitoly této části dokumentace: 

I.  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a ŽP a hodnocení 

jejich velikosti a významnosti  

II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech  

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí  

V.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů  

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

zpracování dokumentace 

 Část E - Porovnání variant řešení záměru – z předloženého materiálu vyplývá, že 

záměr je předkládán v jedné variantě.  
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Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F – Závěr, kapitolu G. 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a kapitolu H. Přílohy, která 

obsahuje spolu s ostatními přílohami povinné vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně 

plánovací dokumentace a stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45 i odst. 1 zákona č. 

114/1992., v platném znění. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Dokumentace záměru „Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o.“ je zpracována 

v členění podle přílohy č. 4 zákona a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona 

v rozsahu akceptovatelném zpracovatelem posudku.  

Z hlediska obsahu a kvality je dokumentace zpracována na dobré profesionální 

úrovni, po metodické stránce dokumentace odpovídá zásadním požadavkům správné praxe 

hodnocení vlivů na životní prostředí. 

V dokumentaci je věnována odpovídající pozornost všem zásadním aspektům vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví spojeným s posuzovaným záměrem. S ohledem na charakter 

a umístění posuzovaného záměru byla zvýšená pozornost věnována zejména problematice 

hluku, ochrany ovzduší a vod a ochraně veřejného zdraví.  

Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Mořící linka drátů ESAB Vamberk, 

s.r.o.“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku v této etapě přípravy záměru za 

dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí, formulovat návrh stanoviska k 

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný 

úřad – Ministerstvo životního prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona č. 

100/2001 Sb. Dořešení, zpřesnění nebo doplnění některých skutečností může být provedeno 

v rámci další projektové přípravy záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících 

z procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

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. 

 

A. Údaje o oznamovateli 

 Uvedeny jsou následující povinné údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ, sídlo a 

oprávněný zástupce oznamovatele.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Bez připomínek. Kapitola obsahuje všechny údaje požadované zákonem.   
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B. Údaje o záměru 

 

I. Základní údaje 

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

uvedeným v zákoně.  

 

I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  

Název:  Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o. 

Zařazení: Kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), bod 4.4 Povrchová úprava 

kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m
2
/rok celkové 

plochy úprav. Příslušným úřadem k provedení procesu EIA je Ministerstva 

životního prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Bez připomínek. 

 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Jedná se o výstavbu nové mořící linky pro svařovací dráty v rámci současného 

výrobního závodu II investora umístěného ve Vamberku. Kapacitní údaje nové mořírny drátů 

budou následující:  

Celková kapacita linky:                     max. 120 000 t/rok 

Upravovaná plocha drátů:                    max. 12 000 000 m
2
/rok 

Hodinová průsadba:                             17,4 t/hod 

Mořený materiál:                                   válcovaný drát 

Průměr drátu:                                        5,5  mm 

Vnější průměr svitku:                            1 400 mm 

Vnitřní průměr svitku:                            800  mm 

Délka rozvolněného svitku:                   2 300 mm 

Max. hmotnost svitku:                           2 500 kg (průměrně 2 000 kg) 

Fond pracovní doby bude čtyřsměnný, 7 dní v týdnu. Předpokládaný fond pracovní 

doby činí 7896 hodin za rok. Čistý provozní čas mořící linky odpovídající projektované 

průsadbě (17,4 t/h) a projektované kapacitě (120 000 t/rok) činí 6 900 h/rok. 

Stanovisko zpracovatele posudku  

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. 

 

I.3. Umístění  

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Vamberk 
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Katastrální území: Vamberk 

Stanovisko zpracovatele posudku  

Z hlediska lokalizace záměru není ze strany zpracovatele posudku připomínek.  

 

I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

 K charakteru záměru je uvedeno, že areál společnosti ve Vamberku tvoří dva výrobní 

závody - výrobní závod I (tzv. horní závod) a výrobní závod II (tzv. dolní závod). Závody 

jsou od sebe vzdáleny cca 900 m vzdušnou čarou, resp. 1,1 km po komunikacích. 

Dále je popsána problematika moření. Moření je používáno pro chemické rozpouštění 

oxidické a korozní vrstvy na povrchu oceli. Mořící linka se v současnosti nachází pouze ve 

výrobním závodě I, je z roku 1995 a slouží pro oba výrobní závody. Její výrobní kapacita činí 

v současnosti 86.000 tun mořených drátů za rok, z čehož pouze 20.000 tun je dále 

zpracováváno ve výrobním závodě I a zbylých 66.000 tun je dále zpracováváno ve výrobním 

závodě II. Dráty jsou z výrobního závodu II do výrobního závodu I k procesu moření a zpět 

pro další úpravu dopravovány po městských komunikacích na valníku taženém traktorem. 

Záměrem oznamovatele je vybudovat novou moderní mořící linku ve výrobním 

závodě II o celkové roční kapacitě 120.000 tun mořených drátů, přičemž výrobní kapacita 

mořící linky ve výrobním závodě I poklesne na kapacitu 30.000 tun mořených drátů za rok. 

Dopravní zatížení lokality se nenavýší. Instalací nové mořící linky drátů dojde pouze ke 

zvýšení podílu drátů, které budou upravovány mořením, tzn., že doprava surovin a výrobků 

zůstane zachována na současné úrovni. Instalace nové mořírny se do dopravního zatížení 

lokality projeví pouze úbytkem provozu traktoru zajišťujícího převoz svitků mezi výrobním 

závodem II a výrobním závodem I.  

Nová mořící linka bude vybudována v nové výrobní hale o délce 46 m, šířce 22 m a 

výšce 12 m. Ve výrobní hale bude rovněž umístěna technologie regenerace kyseliny sírové a 

absorber, jako zařízení ke snižování emisí. Nová výrobní hala bude umístěna v rámci 

stávajícího výrobního závodu investora na místě budovy výměníkové stanice, stávající 

manipulační plochy a části travnatého pozemku tvořícího sadové úpravy areálu. Nová mořící 

linka bude využívat stávající technické zázemí areálu, jako jsou sklad koncentrované 

kyseliny, železniční vlečka a neutralizační stanice.       

Z hlediska vlivu realizace záměru na životní prostředí není předpokládána kumulace 

s jinými záměry.  

Stanovisko zpracovatele posudku  

Udávaný charakter záměru odpovídá zařazení záměru a ze strany zpracovatele 

posudku není připomínek. 

 

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

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

Záměr je v dokumentaci zdůvodněn potřebou oznamovatele navýšit podíl drátů, které 

jsou upravovány mořením ze současných 86.000 tun drátů na 150.000 tun drátů. 
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Tomuto navýšení stávající mořící linka v závodě I nebude dostačovat. Nová mořící 

linka je navržena ve výrobním závodě II, kde je většina drátů určených pro moření dále 

zpracovávána. Tím dojde k odbourání dopravy mezi výrobními závody a v důsledku toho 

rovněž i ke snížení zátěže životního prostředí hlukem a emisemi z traktoru převážejícího dráty 

mezi výrobními závody.  

Umístění nové mořící linky do závodu II přemístí drtivé množství procesu moření dále 

od obytné zástavby a využije stávajícího zařízení a technické infrastruktury závodu. Jedná se 

zejména o využití stávajícího skladu koncentrované kyseliny sírové a neutralizační stanice pro 

čištění kyselých oplachů a zbytků z mořících lázní. Lokalizace stavby umožňuje navíc 

výhodné napojení na energetické zdroje, které jsou již instalovány v areálu firmy, a stávající 

dopravní infrastrukturu.  

Nová mořící linka bude představovat nejmodernější technologii v oblasti moření. 

Bude využívat procesu regenerace kyseliny sírové, čímž dojde ke zvýšení efektivity využití 

surovin a snížení množství odpadů.  

Stavba bude v souladu s územně plánovací dokumentací města Vamberku. 

Stanovisko zpracovatele posudku   

V této části zpracovatel postrádá komentář z hlediska variantního řešení záměru. 

Jedná se však o formální připomínku. V dokumentaci v části E. Porovnání variant řešení 

záměru je uvedeno, že záměr je předkládán v jedné variantě. 

 

I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru  

V této části dokumentace je popsána navržená mořící linka, která bude umístěna do 

nově vybudované výrobní haly o délce 46 m, šířce 22 m a výšce 12 m. V rámci uvedené 

výrobní haly bude umístěna rovněž technologie regenerace kyseliny sírové a absorber, jako 

zařízení ke snižování emisí.  

Uspořádání moření je protiproudé a bude probíhat v mořící lince postupným 

přemisťováním C-háku s navěšenými rozvolněnými svitky drátu jednotlivými vanami. Jako 

mořící kyselina bude používána kyselina sírová. Všechny technologické vany budou uloženy 

v havarijní jímce, která bude vyložena kyselinovzdorným obkladem. 

Pro skladování koncentrované kyseliny sírové (96%) budou využity stávající zásobní 

nádrže o objemu 2 x 25 m
3
 lokalizované ve výrobním závodě II. Zásobní nádrže jsou 

zásobovány z vlakové cisterny ze zabezpečeného stáčecího místa. Nádrže jsou umístěny 

v záchytné betonové vaně s bezodtokou podzemní havarijní jímkou o objemu 25 m
3
, celý 

prostor skladovacích nádrží je oplocen a uzamčen. Nově instalované potrubí do mořírny drátů 

bude vedeno uvnitř hal závodu. 

Stanovisko zpracovatele posudku  

Z metodického hlediska zpracovatel posudku upozorňuje, že podle zákona je správný 

název této kapitoly „Popis technického a technologického řešení záměru“. Po věcné stránce 

lze popis technického řešení záměru považovat za dostatečný, další údaje budou zpřesněny 

v rámci další projektové přípravy (např. údaje o objemu lázní, které jsou důležité pro 

kategorizaci zdroje z hlediska znečišťování ovzduší, typ a účinnost navrženého absorbéru 

apod.).  
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Kapitola obsahuje výčet 23 technologických pozic mořící linky. Zřejmě nedopatřením 

je v úvodní části kapitoly uvedeno, že mořící linka bude sestávat z 16 pozic.  

 

I.7. Termín zahájení a ukončení činnosti 

 předpokládaný termín zahájení:  1.Q. 2014 

 předpokládaný termín dokončení:  4.Q. 2014 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje potřebné údaje.  

  

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

V této kapitole je uveden Královéhradecký kraj a obec Vamberk.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

 

B.I.8. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 

rozhodnutí vydávat 

 V této kapitole jsou uvedena následující rozhodnutí: 

- Územní rozhodnutí, vydá městský úřad Vamberk – stavební úřad 

- Stavební povolení, vydá městský úřad Vamberk – stavební úřad   

- Změna integrovaného povolení, vydá Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

- Kolaudační souhlas, vydá městský úřad Vamberk – stavební úřad    

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. 

K tomu je nutno poznamenat, že řízení o změně integrovaného povolení bylo 

ukončeno6. února 2009 vydáním rozhodnutí (18873/ZP/2008-Mt-P), které zahrnuje mořírnu 

v dolním závodě.  

Ke změně integrovaného povolení dojde tedy v případě změn oproti původnímu 

záměru, příp. promítnutí aktuálně platných legislativních předpisů. 

 

II. Údaje o vstupech  

II.1. Půda 

V této kapitole je uvedeno, že výstavba mořící linky bude realizována v rámci stávající 

budovy výměníkové stanice, na přilehlé manipulační ploše a travnatém pozemku sadových 

úprav areálu. Jedná se o pozemky, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu ani 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Součástí záměru je situace z KN s umístěním záměru. 
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Stanovisko zpracovatele posudku  

 Tato kapitola obsahuje požadované údaje.  

 

II.2. Voda 

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na potřebu užitkové vody pro proces moření, 

tj. pro oplachy, zakládání lázní a jako absorbent). Je uvedena maximální roční spotřeba 12 

000 m
3
.  

Zdrojem technologické vody je vodoteč Zdobnice. Odběr vody je povolen 

integrovaným povolením. Je dokladováno, že povolené množství je dostatečné i pro potřeby 

nové mořírny.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Nejsou vedeny nároky v etapě výstavby. 

Nejedná se však o významné nároky.  

 

II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

V této kapitole je vyčísleno množství mořených drátů (120 000 tun za rok) a 

předpokládaná spotřeba kyseliny sírové, boraxu a inhibitoru. Dále je uveden celkový 

instalovaný výkon zařízení 490 kW, jsou komentovány nároky na teplo a chlazení.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Pouze zde není u vyčísleného množství 

mořených drátů uvedeno, že toto množství nepředstavuje navýšení výroby, ale pouze navýšení 

podílu drátů, které budou upravovány mořením. Nejsou uvedeny nároky v etapě výstavby. 

Jedná se však o obvyklé stavební materiály. 

 

II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

V této kapitole je konstatováno, že realizace záměru nevyžaduje žádné další nároky na 

dopravní infrastrukturu. Dopravní zatížení lokality se nezmění, pouze ubude provoz traktoru 

zajišťující převoz svitků mezi výrobním závodem II a I.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Nejsou vedeny nároky v etapě výstavby. 

Nejedná se však o významný rozsah. 

 

III. Údaje o výstupech 

III.1. Ovzduší 

V této části dokumentace je popsán stávající bodový zdroj znečišťování ovzduší - 

výduch mořící linky. Jedná se o výduch odsávacího ventilátoru vzdušiny z prostoru nad 

technologickými vanami. Hlavní škodlivinou ve vzdušině budou páry kyseliny sírové. Pro 

tento zdroj platí emisní limity dle stávajícího integrovaného povolení stanovené pro SO2 a 

H2SO4. Dokumentace uvádí, že dle posledního autorizovaného měření emisí jsou tyto limity 

plněny s rezervou.  
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Realizací záměru vznikne nový bodový zdroj – výduch z mořící linky. Jako koncové 

zařízení ke snižování emisí kyselých par bude instalován absorbér.  

Po realizaci nové posuzované mořící linky drátů ve výrobním závodě II bude stávající 

mořící linka ve výrobním závodě I zachována, dojde však k jejímu útlumu. Stávající 

nepřetržitý provoz bude změněn na jednosměnný 12 –ti hodinový provoz. 

V další části této kapitoly jsou v tabulkách uvedeny emisní parametry výduchů obou 

moříren a výpočet maximálních emisí dle emisních limitů stanovených v platném 

integrovaném povolení.  

Nová linka nebude novým liniových a plošným zdrojem. Naopak dojde k poklesu 

dopravy v souvislosti s odbouráním dopravy zboží traktorem mezi oběma výrobními závody 

společnosti. To představuje snížení dopravy o cca 9420 jízd traktoru ročně tam a zpět. Dále 

jsou v této kapitole vyčísleny roční emise z pohybu traktoru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Nejsou komentovány emise v etapě 

výstavby. Vzhledem k charakteru záměru se však nejedná se o významné emise. Bodové zdroje 

znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje znečištění mohou být 

představovány provozem nákladní techniky při zemních pracích a při návozu stavebního 

materiálu v etapě výstavby. Odhad pohybů nákladních automobilů v etapě výstavby by byl 

spekulativní a odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě výstavby tudíž nelze spolehlivě 

predikovat. Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, 

který může být zdrojem sekundární prašnosti.  

V této části postrádá zpracovatel posudku zařazení nového zdroje znečišťování 

ovzduší dle zákona 201/2012 Sb.  Jedná se o: 

4.12. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich 

zpracování s objemem lázně do 30 m
3
 včetně, procesy bez použití lázní 

nebo 

Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s 

objemem lázně nad 30 m
3
 

Z popisu technologie vyplývá, že se bude jednat o povrchovou úpravu kovů s objemem 

lázně nad 30 m
3
 

Emisní limity dle 415/2012 Sb. pro tento případ jsou při vztažných podmínkách B, tedy 

v souladu s dokumentací. 

V dokumentaci je uvedeno, že pro oba sledované bodové zdroje (výduch staré i nové 

mořírny) platí emisní limity - dle stávajícího platného integrovaného povolení (302/ZP/2013-

8  ze dne 29. března 2013), které již zahrnuje i novou mořírnu.  

1.12. Integrované povolení se v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší 

vydává ke stavbě a zkušebnímu provozu ostatního vyjmenovaného velkého zdroje znečišťování 

ovzduší „Mořírna Dolní závod“ za splnění emisních limitů dle tab. 8 a dalších závazných 

podmínek tohoto rozhodnutí 
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Tab. 8. 

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel 
1)

Emisní limit [mg/m
3
] 

Termín 

dosažení 

Odtah z  mořící linky 

Dolní závod 

Číslo výduchu   031 

tuhé znečišťující látky (TZL) 19 Od data 

nabytí právní 

moci tohoto 

rozhodnutí silné anorganické kyseliny 

vyjádřené jako H+
 

1,5 

1) Emisní limity stanoveny pro koncentraci příslušné látky v odpadním plynu ve vlhkém plynu za normálních 

podmínek (101,325 kPa, 293,15 K , vztažné podmínky B) 

 

III.2. Odpadní vody 

V této kapitole je popsáno stávající nakládání s dešťovými, splaškovými a 

technologickými odpadními vodami závodu II.   

Je uvedeno, že dešťové vody ze střechy novostavby budou odváděny do dešťové 

kanalizace areálu a odtud do vodního toku Zdobnice. Splaškové odpadní vody ze sociálního 

zázemí zaměstnanců jsou odváděny samostatnou kanalizací na podnikovou biologickou 

čistírnu odpadních vod, kde jsou čištěny a posléze zaústěny do dešťové kanalizace závodu. 

Technologické odpadní vody jsou svedeny na stávající neutralizační stanici NS2, kde jsou 

čištěny a posléze rovněž zaústěny do dešťové kanalizace areálu. Dokumentace uvádí, že 

kapacita neutralizační stanice je dostatečná i pro čištění odpadních vod z navržené mořící 

linky. 

V rámci posuzovaného záměru budou nově řešeny dešťové vody ze střechy 

novostavby haly mořící linky a technologické odpadní vody z procesu moření. 

Vypouštění odpadních vod do vodního toku Zdobnice z výrobního závodu II je 

povoleno v rámci integrovaného povolení. Povolené množství vypouštěných odpadních vod 

je dostatečné i pro potřeby realizace nové mořící linky. 

Stanovisko zpracovatele posudku:  

V této části dokumentace není vyčíslen nárůst objemu dešťových vod. Jedná se však o 

nevýznamné množství, neboť jen část nové haly mořící linky bude stát na stávajícím 

nezpevněném povrchu.  

 

III.3. Odpady 

V této kapitole jsou uvedeny odpady vznikající v rámci výstavby a odpady vznikající 

v rámci provozu a je popsáno nakládání s nimi.   

Pro dominantní druh odpadu, kterým bude zelená skalice (1880 t/rok) z procesu 

regenerace kyseliny sírové, je uvedena poznámka, že tento odpad lze hodnotit rovněž jako 

vedlejší produkt procesu moření, jelikož tato látka je používána jako koagulant při chemickém 

čištění odpadních vod. Uvedené využití zelené skalice je předpokládáno i u posuzovaného 

projektu. Alternativně je možno zelenou skalici použít rovněž jako surovinu pro výrobu síranu 

železitého (Kemiflok a.s. v Přerově). Ten je rovněž využíván jako koagulant při čištění 

odpadních vod, nicméně je mnohem efektivnější než zelená skalice.   
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. V případě, že se zelenou skalici nepodaří 

vyexpedovat jako produkt, bude s ním nakládáno jako s nebezpečným odpadem.  

V této souvislosti je nutno upozornit, že od 31. 10. 2013 se mění povinnosti původce 

nebezpečných odpadů. 

 

III.4. Ostatní  

Jako bodový zdroj hluku je uvedeno vzduchotechnické zařízení mořící linky a chladící 

jednotka. Pro liniové zdroje hluku je konstatováno, že počet průjezdů kamionů zůstane 

zachován a odpadne přeprava svitků drátů mezi závody I a II. Za plošný zdroj hluku je 

označena část obvodového pláště nové mořící linky. Jsou uvedeny akustické výkony na 

jednotlivých prvcích fasád a střešní konstrukce. 

Dále je uvedeno, že mořící linka nebude zdrojem vibrací, záření ani zápachu.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována odpovídajícím způsobem. Pouze není komentován hluk 

v etapě výstavby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat 

pouze během výstavby, která je časově omezena. 

 

III.5. Doplňující údaje 

Je konstatováno, že mořící linka nebude představovat významné terénní úpravy nebo 

zásahy do krajiny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru je tato kapitola zpracována odpovídajícím způsobem. 
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  

 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V této kapitole je popsáno umístění mořící linky, nejbližší obytné objekty, územní 

systém ekologické stability, zvláště chráněná území přírody, Natura 2000, přírodní parky, 

významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, 

území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže 

a extrémní poměry v dotčeném území.  

Stanovisko zpracovatele: 

Tato kapitola je zpracována odpovídajícím způsobem. 

 

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Tato část dokumentace obsahuje následující podkapitoly, ve kterých jsou popsány 

jednotlivé charakteristiky životního prostředí dotčeného území: 

Ovzduší a klima 

Voda 

Půda  

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Fauna a flóra 

Ekosystémy 

Krajina 

Obyvatelstvo 

Hmotný majetek 

Kulturní památky 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V této části dokumentace jsou stručně uvedeny podstatné charakteristiky potřebné pro 

odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které mohou být posuzovaným 

záměrem ovlivněny. Bez připomínek. 

 

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

únosného zatížení  

V této kapitole jsou shrnuty údaje z předchozích dvou kapitol. Severně od areálu se 

nachází průmyslové objekty, ze západní, jižní a východní strany je areál závodu lemován 

loukami. Na východní straně od areálu protéká ve vzdálenosti cca 80 metrů od místa realizace 

záměru vodní tok Zdobnice s břehovými porosty. Nejbližšími obytná zástavba se nachází na 

ulici Fibichova ve vzdálenosti cca 195 m severozápadním směrem. Jedná se o území, které 

není hustě zalidněné.  

Výrobní závod II se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Východočeská křída. Místo realizace záměru není lokalizováno v ochranném pásmu vodního 

zdroje.  Záměr je navržen u hranice vymezeného záplavového území stoleté vody.    
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Z hlediska zatížení území nad míru únosného zatížení lze na základě údajů hlukového 

modelu zájmové lokality konstatovat, že v současnosti pravděpodobně dochází k překročení 

hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk v denní i v 

noční době na komunikaci spojující výrobní závody I a II. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Záměr je v kontaktu se záplavovým územím Q100 vodního toku Zdobnice.   

 

D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní 

prostředí 

 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí 

a hodnocení jejich velikosti a významnosti   

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Posouzení vlivů na veřejné zdraví je provedeno v samostatné studii (RNDr. Skácel, 

CSc., duben 2004), která je samostatnou přílohou dokumentace. V této části dokumentace 

jsou uvedeny závěry citované studie. Předmětem studie byly vlivy týkající se hlučnosti 

způsobené provozem technologie a související dopravou a imisí chemických škodlivin.  

Závěrem je konstatováno, že vyvolané zdravotní riziko ve srovnání se stávající zátěží 

prostředí není významné a pro některé škodliviny je očekáváno dokonce nepatrné a 

neprokazatelné snížení zdravotního rizika. Dominantním vlivem bude i do budoucna současná 

zátěž atmosféry. V případě dodržení deklarovaných parametrů technologie záměru a 

organizace dopravy záměru výstavby mořící linky drátů ve výrobním závodě II nebudou 

intenzity působení a expoziční koncentrace sledovaných polutantů důvodem významné změny 

rizika ohrožení veřejného zdraví obyvatel okolních sídelních oblastí ve města Vamberk. 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se očekává převaha pozitivních důsledků realizace 

záměru. Z hlediska hlukové zátěže prostředí však jsou již v současné době naplněny 

podmínky pro ohrožení veřejného zdraví v denní době dopravní zátěží komunikace, kudy je 

převážen materiál mezi závody I a II společnosti ESAB Vamberk, s.r.o. Tento vliv bude 

realizací záměru také minimalizován. Případné psychické působení hlučnosti stacionárních 

zdrojů záměru mořící linky drátů v okolí závodu II spočívá ve změně hlukového klimatu, 

nikoliv ve vlastní intenzitě očekávaných hlukových imisí. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

 Vlivy na veřejné zdraví jsou pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí 

zpracovány v dokumentaci v dostatečném rozsahu.  

 Hlučnost v okolí záměru představuje již v současné době obtěžování hlukem v denní i 

v noční době, podmínky pro ochranu veřejného zdraví však dle zpracovatele studie nejsou 

ohroženy. Dle výsledků studie dojde realizací záměru ke snížení počtu obtěžovaných osob 

v lokalitě.   

 Opatření týkající se vlivu na obyvatelstvo jsou zahrnuta do podmínek do návrhu 

stanoviska, který je součástí tohoto posudku.  
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Posouzení vlivů na kvalitu ovzduší je provedeno v samostatné studii (E-expert s r.o. – 

Ing. Lollek, srpen 2013), která je samostatnou přílohou dokumentace. 

V této kapitole jsou podrobně zhodnoceny výsledky rozptylové studie pro PM10, SO2, 

oxid dusičitý a benzo(a)pyren.  

Dokumentace uvádí, že navržená výstavba nové mořicí linky drátů přinese z pohledu 

ochrany ovzduší tyto zásadní změny: 

 Vznikne nový bodový zdroj emisí (výduch odsávání nové mořicí linky) s emisemi 

oxidu siřičitého. Maximální roční emisní tok SO2 z tohoto zdroje byl vyčíslen na cca 

3,63 t/rok. 

 Stávající mořírna zůstane nadále v provozu, nicméně její provoz bude omezen ze 

stávajících 86 000 tun za rok na plánovaných cca 30 000 tun za rok. To povede ke 

snížení celkových ročních emisí SO2 vnášených do ovzduší z tohoto zdroje. Toto 

snížení emisí bylo vyčísleno na cca 2,2 t/rok. 

 Celkový emisní tok SO2 vnášených do ovzduší může vlivem posuzované akce narůst 

maximálně o cca 1,43 t/rok.  

 Výroba bude částečně převedena na novou mořírnu, která se nachází na okraji města, 

zatímco stávající mořírna se nachází v hustěji obydlené oblasti.  

 Vlivem posuzované akce odpadne pohyb traktoru, který v současné době převáží 

svitky drátů z dolního závodu a zpět. To povede k výslednému snížení emisí z tohoto 

traktoru. Snížení celkových emisí vnášených do ovzduší tím, že odpadne pohyb 

traktoru, bylo vyčísleno na:  

Snížení emisí NOx:  153,5 kg/rok 

Snížení emisí PM10:  262,8 kg/rok 

Snížení emisí B(a)P:      5,3 mg/rok 

Tyto emisní změny pak způsobí u oxidu siřičitého možné krátkodobé navýšení imisní 

zátěže, ale pouze v některých referenčních bodech. V jiných (tam, kde převládá vliv stávající 

mořírny) zůstane imisní zátěž prakticky obdobná. Z pohledu ročních koncentrací SO2 se pak 

dá konstatovat, že projekt je vhodně navržen jako přesun určité části výroby z obydlené 

oblasti do oblasti na okraji města. V případě ostatních látek lze očekávat mírné snížení imisní 

zátěže vlivem ustání pohybu traktoru převážející svitky drátů.  

Porovnáním dříve uvedených hodnot vypočtených doplňkových imisních koncentrací 

s imisními limity lze předpokládat, že výstavba a provoz nové mořicí linky drátů nezpůsobí 

překročení imisních limitů pro SO2. Změny, které provoz nové linky vyvolá, budou z pohledu 

ochrany ovzduší akceptovatelné. Z pohledu ostatních sledovaných látek dojde vlivem projektu 

ke snížení celkové imisní zátěže a zlepšení imisní situace. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

 K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru na imisní situaci ve vztahu ke 

zpracované rozptylové studii není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek. 

Pouze připomínka – z hlediska platné legislativy by mělo být hodnoceno ovlivnění imisní 

situace i u PM2,5. V rozptylové studii není imisní limit pro tuto látku uveden – jedná se 

z hlediska ročního průměru o 25 µg.m
-3

. Vzhledem k imisnímu pozadí není však reálný 

předpoklad překročení tohoto limitu, ani významné ovlivnění stávající situace. 
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 Vlivy záměru na ovzduší a klima jsou pro účely posouzení vlivů záměru na životní 

prostředí a veřejné zdraví zpracovány v dokumentaci, včetně rozptylové studie, v dostatečném 

rozsahu. 

 V případě změn oproti původnímu záměru mořírny v Dolním závodě schváleném 

platným integrovaným povolením bude třeba předložit Krajskému úřadu Královéhradeckého 

kraje žádost o změnu integrovaného povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., v platném 

znění. Součástí žádosti bude odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší a specifikace obsahu lázní v m
3
 rozhodující pro stanovení kategorie zdroje, 

specifikaci absorberu a případného odsávání sušky a návrh podmínek provozu zdroje včetně 

emisních limitů. 

 Opatření k prevenci ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska 

pro příslušný úřad. 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky 

 Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz záměru byl řešen v akustické studii (RNDr. 

Suk, říjen 2012), která je přílohou dokumentace.  

V této kapitole jsou zhodnoceny výsledky hlukové studie. Jsou zde uvedeny výsledné 

tabulky ekvivalentní hladiny dopravního hluku a hluku ze stacionárních zdrojů.  

Hodnoceny byly následující výpočtové body: 

- č.1 (pouze doprava) - dům č.p. 519  na Smetanově nábřeží 

- č.2 (doprava a  stacionární zdroje) - dům č.p. 434  na ul. Fibichova 

- č.3 (doprava a  stacionární zdroje) - dům č.p. 531, parc.č. 765 

- č.4 (doprava a  stacionární zdroje) - dům č.p. 424, na ul. Főrstrova   

Dokumentace uvádí, že hluková situace v okolí Dolního závodu se celkově výrazně 

zlepší. Hlavní poddíl na zlepšení situace má odbourání nepřetržitého provozu traktoru. 

Vlivem provozu hodnoceného záměru hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického 

tlaku nebude překročen. Rovněž dojde k poklesu ekvivalentních hladin dopravního hluku 

v okolí obytné zástavby podél ul. Smetanovo nábřeží. Naproti tomu je očekáváno zhoršení v 

akustické situaci oproti současnosti ve výpočtovém bodě 4 (ul. Főrstrova). Ani zde však 

nedojde k překročení stanovených hygienických limitů. 

Na základě výsledků hlukové studie lze konstatovat, že vlivem realizace mořící linky 

drátů ve výrobním závodě II: 

- dojde k poklesu ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro dopravní hluk v denní i v 

noční době, u staveb podél Smetanova nábřeží o cca 3 dB, u staveb v okolí ul. 

Fibichova nedojde k překročení limitu. 

- nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 

hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách denní době 

- nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 

hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době 

Dále je konstatováno, že mořící linka nebude zdrojem vibrací, záření nebo zápachu. 

Vliv stavby na akustickou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky lze 

vyhodnotit jako nevýznamný. V případě hluku naopak dojde ke zlepšení stávající situace na 

lokalitě. 
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Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. 

Jak uvádí zpracovatel posudku výše, u referenčního bodu č. 4 se očekává navýšení 

hlučnosti až o 8 dB ze stacionárních zdrojů hluku v noční době, nemělo by však dojít 

k překročení hygienického limitu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké navýšení v noční době, 

které bude příčinou obtěžování obyvatel, doporučuje zpracovatel posudku v dokumentaci pro 

územní řízení navrhnout protihluková opatření dle požadavků. 

 Opatření týkající se hlukové zátěže jsou zahrnuta do podmínek do návrhu stanoviska, 

který je součástí tohoto posudku. 

 

D.I.4.  Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V této kapitole jsou shrnuty údaje o potřebě užitkové vody v novém provoze a o 

odpadních vodách vznikajících v souvislosti se záměrem. Je uvedeno, že odběr vody 

povolený stávajícím integrovaný povolením a povolené množství vypouštěných odpadních 

vod jsou dostatečné i pro nový provoz. Tato tvrzení jsou doložena konkrétními čísly o 

spotřebě a vypouštění v letech 2010 – 2012.  

Dále je zhodnoceno riziko úniku látek škodlivým vodám, umístění záměru u hranice 

vymezeného záplavového území stoleté vody řeky Zdobnice (Q100) a umístění provozu 

v CHOPAV. V záměru je zhodnocen vliv na vody jako nevýznamný. Je konstatováno, že 

realizace záměru bude mít naopak pozitivní vliv na řeku Zdobnici v souvislosti se snížením 

množství vody odebírané pro proces moření a v souvislosti s očekávaným snížením 

vypouštěného znečištění ze společnosti ESAB Vamberk s.r.o. jako celku, v důsledku útlumu 

staré mořící linky ve výrobním závodě I. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k tomu, že je záměr je v kontaktu se záplavovým územím Q100 vodního toku 

Zdobnice, navrhuje zpracovatel posudku aktualizovat Povodňový plán.    

Opatření týkající ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek do návrhu stanoviska, který 

je součástí tohoto posudku. 

 

D.I.5  Vlivy na půdu 

Tato část dokumentace uvádí, že realizace stavby bude v rámci stávající budovy 

výměníkové stanice, na přilehlé manipulační ploše a části travnatého pozemku sadových 

úprav areálu. Pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k 

plnění funkce lesa. Nepředpokládá se ani ovlivnění okolních pozemků prostřednictvím emisí. 

Vliv stavby na půdu je vyhodnocen jako nevýznamný. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k charakteru záměru je kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí.  
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D.I.6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Je konstatováno, že v rámci areálu výrobního závodu II ani v nejbližším okolí se 

nenachází žádné vybrané naleziště paleontologických nálezů, geomorfologických ani 

geologických jevů. Výrobní závod není rovněž situován v chráněném ložiskovém území. Na 

pozemku výstavby není evidována žádná stará ekologická zátěž. Vliv stavby na horninové 

prostředí a přírodní zdroje je označen jako nevýznamný. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k charakteru záměru je kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí.  

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Je konstatováno, že v místě výstavby není přítomno žádné charakteristické 

společenstvo pro danou jednotku, ani předpoklad výskytu žádného zvláště chráněného 

rostlinného nebo živočišného druhu.  

Z hlediska zprostředkovaného vlivu provozu mořící linky na faunu flóru a ekosystémy 

vlivem znečištění ovzduší, hlukem a produkcí odpadních vod je na základě vyhodnocení vlivu 

na ovzduší, hlukové charakteristiky okolí a vlivu na vody konstatováno, že tyto vlivy nebudou 

znamenat významné ovlivnění okolních ekosystémů.  

Dále je uvedeno, že provoz mořící linky nebude znamenat významné ovlivnění 

nejbližšího území soustavy NATURA 2000 (EVL Orlice a Labe), ÚSES a zvláště chráněných 

území (přírodní rezervace Zámělský borek). 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k charakteru záměru je kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí. Formálně by zde mohl být odkaz na přílohu č. 8 v části 

H dokumentace, ve které je uvedeno stanovisko orgánu ochrany přírody, které vylučuje vliv 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

  

D.I.8.  Vlivy na krajinu 

Je konstatováno, že záměr, který bude realizován v rámci stávajícího výrobního 

závodu, nebude znamenat významný zásah do krajiny ani nebude novou dominantou oblasti. 

Vliv stavby na krajinu je vyhodnocen jako nevýznamný. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k charakteru záměru je kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí.  

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Je uvedeno, že pozemek určený pro realizaci záměru se nachází ve vlastnictví 

investora. V zájmovém území se nenacházejí žádné architektonické památky. Lokalita není 

situována v oblasti přímého střetu s historickými nebo kulturními památkami. Vliv stavby na 

hmotný majetek a kulturní památky je vyhodnocen jako nevýznamný. 
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Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k charakteru záměru je kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto hodnocením souhlasí 

 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů  

Jako nejvýznamnější potenciální vlivy záměru jsou v této kapitole označeny vlivy na 

ovzduší, na hlukové charakteristiky lokality a vlivy na vody. Jednotlivé vlivy jsou zde stručně 

shrnuty.  Dále je konstatováno, že realizace záměru mořící linky nebude představovat vlivy 

přesahující státní hranice. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto komplexním 

hodnocením souhlasí.  

 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech 

V této kapitole je jako riziko havárie uveden požár a únik látek závadných vodám při 

jejich skladování, dopravě a aplikaci v mořírně. Jedná se zejména o riziko úniku kyseliny 

sírové, inhibitoru a boraxu. Únikem látek závadných vodám je ohrožena zejména řeka 

Zdobnice prostřednictvím úniku dešťovou kanalizací areálu, v menší míře pak s ohledem na 

okolní zpevněné povrchy rovněž podzemní voda a půda na lokalitě. 

Je uvedeno, že pro minimalizaci rizika požáru je stavba projektována s ohledem na 

požární rizika vyplývající z jejího charakteru a respektuje požadavky norem v oboru požární 

bezpečnosti staveb.  

Pro minimalizaci rizika ohrožení povrchových a podzemních vod proti úniku 

závadných látek bude stavba mořící linky drátů zabezpečena následujícími stavebními, 

technologickými a konstrukčními opatřeními.  

- Mořící linku spolu s procesem regenerace kyseliny sírové bude tvořit samostatná 

zastřešená zděná budova. Podlaha bude nepropustná, bez kanalizačních vpustí. 

- Všechny technologické vany mořící linky budou uloženy v záchytné havarijní jímce 

vyložené poplypropylenem, popř. jiným kyselinovzdorným obkladem.  

- Zajištění technologie regenerace kyseliny sírové bude řešeno záchytnými jímkami 

opatřenými nepropustným vyložením plastem, popř. kyselinovzdornými vyzdívkami. 

Rovněž sklad zelené skalice bude koncipován jako komora s nepropustným dnem i 

stěnami. 

- Pro skladování koncentrované kyseliny sírové (96%) budou využity stávající zásobní 

nádrže o objemu 2 x 25 m
3
. Nádrže jsou umístěny v záchytné betonové vaně 

s bezodtokou podzemní havarijní jímkou o objemu 25 m
3
, celý prostor skladovacích 

nádrží je oplocen a uzamčen. 

- V areálu budou dostupné havarijní soupravy pro likvidaci případné havárie. 
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Z hlediska organizačních opatření má společnost ESAB VAMBERK, s.r.o. zpracován 

plán opatření pro případ havárie. Tento plán bude v souvislosti s realizací mořící linky drátů 

aktualizován. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  

 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí 

V dokumentaci jsou uvedena opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví 

vyplývající z provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Opatření uvedená zpracovatelem dokumentace jsou následující:  

Ovzduší a klima 

1. Technologické vany mořící linky drátů budou umístěny v odsávaném tunelu. Pohyb 

svitků drátů mořící linkou bude automatický.  

2. K zachycování odsávaných emisí z ochranného tunelu s mořícími a oplachovými 

vanami bude zařízení vybaveno absorbérem, jako zařízením ke snižování emisí.  

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

1. Hluk ze vzduchotechnických zařízení nesmí vykazovat přítomnost tónové složky. 

Povrchové a podzemní vody 

1. Ke snížení množství vznikajících odpadních vod bude mořící linka drátů vybavena 

zařízením na regeneraci kyseliny sírové. 

2. Vznikající technologické odpadní vody budou čištěny ve stávající neutralizační stanici 

NS2, kterou lze charakterizovat jako standardní zařízení k čištění odpadních vod.  

3. Pro minimalizaci rizika havárie související s únikem látek závadných vodám budou 

veškeré technologické vany mořící linky uloženy v záchytné havarijní jímce vyložené 

poplypropylenem, popř. jiným kyselinovzdorným obkladem. Zajištění technologie 

regenerace kyseliny sírové bude řešeno záchytnými jímkami opatřenými 

nepropustným vyložením plastem, popř. kyselinovzdornými vyzdívkami. Pro 

skladování koncentrované kyseliny sírové (96%) budou využity stávající zásobní 

nádrže o objemu 2 x 25 m
3
. Nádrže jsou umístěny v záchytné betonové vaně 

s bezodtokou podzemní havarijní jímkou o objemu 25 m
3
, celý prostor skladovacích 

nádrží je oplocen a uzamčen. 

4. Z hlediska organizačních opatření pro minimalizaci rizika havárie má společnost 

ESAB Vamberk, s.r.o. zpracován v souladu s ustanovením §39 zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách plán opatření pro případ havárie. Tento plán bude v souvislosti 

s realizací mořící linky drátů aktualizován. 

5. V areálu budou dostupné havarijní soupravy pro likvidaci případné havárie. 
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Půda 

1. Záměr bude realizován na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního 

fondu ani pozemků určených k plnění funkce les.  

2. Na stavebním pozemku, na kterém se v současnosti nachází sadové úpravy areálu 

tvořené travnatou plochou, bude před realizací stavby provedena skrývka kulturních 

vrstvy půdy (hloubka cca 30 cm). Skrytá vrstva bude využita pro sadové úpravy 

průmyslového areálu.  

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Není navrhováno žádné opatření. 

Fauna, flóra a ekosystémy 

Není navrhováno žádné opatření. 

Krajina 

Není navrhováno žádné opatření. 

Hmotný majetek a kulturní památky 

Není navrhováno žádné opatření. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

 Část relevantních opatření uvedených v této kapitole je zahrnuta v návrhu stanoviska. 

Opatření navržená zpracovatelem posudku, která vyplynula z procesu EIA a ze zkušeností 

zpracovatele posudku jsou rovněž zapracována do návrhu stanoviska. 

V návrhu stanoviska není dodrženo členění podle zpracovatele dokumentace, ale je 

použito členění obvyklé na fází přípravy, realizace a ukončení záměru. 

 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 

Zpracovatel dokumentace zde uvádí, že posouzení vlivu projektované stavby na 

jednotlivé složky životního prostřední bylo provedeno na základě projektové dokumentace a 

odborných znalostí. Popis současného stavu životního prostředí byl proveden na základě 

informací získaných z internetu, odborných databází a publikací. K zjištění situace na lokalitě 

bylo provedeno v zájmovém území místní šetření. Pro výpočet doplňkové imisní zátěže nově 

budovaného zdroje znečišťování ovzduší byla použita aktualizovaná verze programu 

Symos97 v.2003 zahrnující změny metodiky vyplývající ze zákona. Pro vyhodnocení hluku 

ze stacionárních zdrojů a hluku dopravního bylo použito programové vybavení HLUK+, 

verze 9.19. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu.  
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

zpracování dokumentace 

V této kapitole je uvedeno, že hodnoty získané matematickým modelováním v rámci 

rozptylové studie jsou, i přes podstatné přiblížení se skutečnému stavu, pouze vyhodnocením 

odborného odhadu doplňkové imisní zátěže dané lokality. Do výpočtu rozptylové studie 

vstupuje řada nejistot, které mohou ovlivnit výsledky výpočtu matematického modelu.  

Pro hodnoty získané matematickým modelováním v rámci hlukové studie je 

konstatováno, že kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla 

provedena v září 2012. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty je v intervalu < -0.2; +0.1> dB. 

Kalibrace pro dopravní hluk byla provedena v květnu 2012. Rozdíl výpočtu a naměřené 

hodnoty byl +0,7 dB v porovnání s naměřenou hodnotou. V daném případě je současně 

hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní. Použité programové vybavení 

HLUK+, v. 9.19 má integrovanou novelu metodiky pro výpočet dopravního hluku a hodnotí i 

útlum hluku vlastnostmi prostředí, včetně vertikálního zvrstvení terénu. Odchylku výpočtu lze 

očekávat v intervalu <-2.0; +2.0>dB. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu.  

 

E. Porovnání variant řešení záměru 

Je konstatováno, že záměr je předložen k posouzení v jedné variantě. Jako variantní 

řešení se jeví pouze nulová varianta bez realizace posuzovaného záměru. Tato varianta je 

zpracována jako „současný stav“. Dále je uvedeno porovnání nulové varianty a varianty při 

realizaci záměru z hlediska umístění záměru, z hlediska ovzduší, hluku a vod.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu.  

  

F. Závěr 

V této kapitole zpracovatel shrnuje nejvýznamnější vlivy záměru (vlivy na ovzduší, na 

hlukové charakteristiky lokality a vlivy na vody) a doporučuje záměr k realizaci.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Zpracovatel posudku souhlasí 

s doporučením realizace záměru.  

 

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

V této kapitole zpracovatel shrnuje nejvýznamnější vlivy záměru (vlivy na ovzduší, na 

hlukové charakteristiky lokality a vlivy na vody) a doporučuje záměr k realizaci.  
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Stanovisko zpracovatele posudku 

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

o hlavních vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví základní informace bez nutnosti 

nastudování celé dokumentace. Tento požadavek kapitola splňuje.  

 

H. Přílohy 

V této části jsou uvedeny následující přílohy: 

Příloha č. 1 Mapa širšího území 

Příloha č. 2 Dispoziční řešení mořící linky 

Příloha č. 3 Bezpečnostní listy používaných chemických látek a přípravků 

Příloha č. 4 Rozptylová studie 

Příloha č. 5 Hluková studie 

Příloha č. 6 Posouzení vlivů na veřejné zdraví 

Příloha č. 7 Vyjádření z hlediska územního plánu 

Příloha č. 8 Stanovisko orgánu ochrany přírody 

Dále je uveden datum zpracování dokumentace, jméno zpracovatele dokumentace a 

kontaktní údaje a jména osob, které se podílely na zpracování dokumentace.   

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Mapové podklady jsou zpracovány přehledně. 

Hluková a rozptylová studie a posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou komentovány 

v předcházejících kapitolách.  

  Tato kapitola obsahuje následující povinné přílohy: 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace. 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve 

znění zákona č.  218/2004 Sb.  

  

Shrnutí stanoviska zpracovatele posudku ke správnosti  údajů uvedených v  dokumentaci 

Dokumentace je zpracována na dobré profesionální úrovni a zcela v intencích 

posuzování vlivů na životní prostředí vychází z konzervativních předpokladů, které s velkou 

pravděpodobností nebudou naplněny. Je zcela zřejmé, že zpracovatel dokumentace danou 

problematiku zná a dobře se v ní orientuje. Drobné připomínky zpracovatele posudku 

vyplývají spíše z rozdílného přístupu ke zpracování dokumentací.  

V podkapitolách o vstupech a výstupech záměru není, kromě kapitoly týkající se 

odpadů, zmíněna etapa výstavby. Vzhledem k charakteru záměru je však zřejmé, že se nejedná 

o významné nároky na vstupy a výstupy v této etapě. V dokumentaci není nikde zmíněno 

ukončení provozu. Je to zřejmě tím, že se předpokládá dlouhodobý provoz předmětného 

zařízení. V případě ukončení předmětné činnosti lze předpokládat, že lokalita bude i nadále 

využívána pro průmyslové účely. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního 
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prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházející ze zařízení po ukončení jeho činnosti jsou 

uvedena v integrovaném povolení a po změně tohoto povolení se budou týkat i posuzované 

mořírny.   

Zpracovatel posudku postrádá v dokumentaci informaci o tom, že předmětný záměr 

byl již projednáván v režimu zákona č. 100/2001 Sb. pod kódem OV6084 a bylo k němu 

vydáno souhlasné stanovisko MŽP 24. listopadu 2008. Dokumentace se o tom nikde 

nezmiňuje a neuvádí ani důvod proč je zpracována dokumentace nová. 

Dokumentace také nijak nereaguje na vydané stanovisko, důsledkem toho je, že 

připomínky ze strany orgánů státní správy jsou v mnoha případech obdobné jako u dříve 

projednávaného stejného záměru. 

 

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr je předkládán v jedné variantě. 

 

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. Toto je uvedeno i 

v dokumentaci v kapitole D.II. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 

DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ   

Záměrem společnosti ESAB VAMBERK, s.r.o. je v rámci výrobního procesu zvýšit 

podíl drátů, které jsou upravovány mořením realizací nové mořící linky. 

Společnost provozuje ve Vamberku dva výrobní závody, výrobní závod I lokalizovaný 

u centra města a výrobní závod II lokalizovaný v průmyslové zóně na jihozápadním okraji 

města. Moření drátů probíhá v současnosti pouze ve výrobním závodě I na starší mořící lince 

z roku 1995. Její výrobní kapacita činí 86.000 tun mořených drátů za rok, z čehož 20 000 tun 

je zpracováváno ve výrobním závodě I a zbylých 66.000 tun je zpracováváno ve výrobním 

závodě II. Dráty jsou z výrobního závodu II do výrobního závodu I vzdáleného cca 1,1 km 

dopravovány k procesu moření po městských komunikacích na valníku taženém traktorem. Po 

proběhlém moření jsou dopraveny zpět do výrobního závodu II.  

Kapacita stávající mořící linky nebude dostačovat plánovanému zvýšení množství 

drátů, které mají být upravovány mořením. Záměrem společnosti je proto vybudování nové 

moderní mořící linky, která by kapacitně pokryla budoucí potřebu moření. Vzhledem k 

situaci, kdy drtivá většina drátů určených pro moření je dále zpracovávána ve výrobním 

závodě II, bylo rozhodnuto umístit novou mořící linku do tohoto závodu.  

Instalací nové mořící linky se nezvýší kapacita výroby závodu jako celku, protože 

kapacity linek následujících po moření se nezmění – linky zůstávají stejné. Záměr nevyvolá 

nové nároky na dopravu. Instalace nové mořírny se do dopravního zatížení lokality projeví 

pouze úbytkem provozu traktoru zajišťujícího převoz svitků mezi výrobním závodem II a 

výrobním závodem I. 

Nová mořící linka bude vybudována v nové výrobní hale o délce 46 m, šířce 22 m a 

výšce 12 m. Ve výrobní hale bude rovněž umístěna technologie regenerace kyseliny sírové a 

absorber, jako zařízení ke snižování emisí. Nová výrobní hala bude umístěna v rámci 

stávajícího výrobního závodu investora na místě budovy výměníkové stanice, stávající 

manipulační plochy a části travnatého pozemku tvořícího sadové úpravy areálu. Nová mořící 

linka bude využívat stávající technické zázemí areálu, jako jsou sklad koncentrované 

kyseliny, železniční vlečka a neutralizační stanice.       

Podrobné údaje o řešení záměru jsou uvedeny v posuzované dokumentaci v kapitole 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru. Dle názoru zpracovatele 

posudku uvedené technické řešení v zásadě respektuje požadavky na omezení respektive 

vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního záměru. Největším 

problémem v daném případě jsou emise do ovzduší, hluk a odpadní vody.  Proto značná 

pozornost je věnována především ochraně ovzduší, vod a obyvatel. Byla zpracována 

rozptylová studie, hluková studie a autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví, které jsou 

uvedeny v přílohách dokumentace.  

Na základě popsaného technického řešení předmětného záměru lze vyslovit názor, že 

pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 

použita technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí. 

 



IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 

životní prostředí 

27 

 

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 

SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a 

provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje zpracovatel 

posudku akceptovat následující opatření:  

I. Fáze přípravy: 

Nakládání s odpady 

 V dalších stupních PD blíže upřesnit druhy a množství vznikajících odpadů, způsoby 

nakládání s těmito odpady, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem o 

odpadech a prováděcími právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.  

Ochrana veřejného zdraví 

 V dalším stupni projektového zpracování pro územní řízení bude hluková studie dopracována 

o návrh protihlukových opatření směrem k obytné zástavbě ve Föerstrově ulici 

severovýchodním směrem od areálu společnosti (referenční bod č. 4). 

Ochrana vod 

 V rámci dokumentace pro územní řízení doložit vyjádření Správce povodí a příslušného 

vodoprávního úřadu k navržené koncepci vypouštění odpadních a dešťových vod. 

Ostatní 

 V případě změn oproti původnímu záměru mořírny v Dolním závodě schváleném 

platným integrovaným povolením předložit Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje žádost 

o změnu integrovaného povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění. Součástí 

žádosti bude: 

- aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se 

zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb., v platném znění, 

- odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.   

- základní zpráva podle § 4a zákona č. 72/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, 

- specifikaci obsahu lázní v m
3
 rozhodující pro stanovení kategorie zdroje, specifikaci 

absorberu a případného odsávání sušky a návrh podmínek provozu zdroje včetně emisních 

limitů, 

 Aktualizovat povodňový plán, 

 V žádosti případné změny integrovaného povolení zvážit uplatnění emisních limitů pro 

vypouštění odpadních vod na výpusti z neutralizační stanice.   

 Při výběru dodavatele technologického zařízení akceptovat nabídky, které zajistí provoz 

záměru v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). 

 Při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení akceptovat pouze návrhy strojních 

zařízení a technologických procesů, které zajistí provoz záměru v souladu s nejlepšími 

dostupnými technikami (BAT). 

 V projektu stavby respektovat následující požadavky: 
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- technologické vany mořící linky budou umístěny v odsávaném tunelu; pohyb svitků drátů 

mořící linkou bude automatický, 

- k zachycování odsávaných emisí z ochranného tunelu s mořícími a oplachovými vanami 

bude zařízení vybaveno absorbérem,  

- ke snížení množství vznikajících odpadních vod bude mořící linka drátů vybavena 

zařízením na regeneraci kyseliny sírové, 

- veškeré technologické vany mořící linky budou uloženy v záchytné havarijní jímce 

vyložené polypropylenem, popř. jiným kyselinovzdorným obkladem; tato havarijní jímka 

bude dimenzována minimálně na zachycení objemu jedné mořící vany,  

- zajištění technologie regenerace kyseliny sírové bude řešeno záchytnými jímkami 

opatřenými nepropustným vyložením plastem, popř. kyselinovzdornými vyzdívkami, 

- Pro skladování koncentrované kyseliny sírové (96%) budou využity stávající zásobní 

nádrže o objemu 2 x 25 m
3
. Nádrže jsou umístěny v záchytné betonové vaně s bezodtokou 

podzemní havarijní jímkou o objemu 25 m
3
, celý prostor skladovacích nádrží je oplocen a 

uzamčen. 

- technologie mořící linky bude umístěna tak, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek do 

vod při záplavě. 
 

II. Fáze realizace: 

Nakládání s odpady 

 V maximální možné míře třídit a recyklovat odpady vznikající během výstavby a preferovat 

jejich využití jako druhotné suroviny. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky. 

 Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti. 

Ochrana vod a prevence závažných havárií 

 Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných 

látek,  

 Stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 

případnou likvidaci úniků ropných látek. 

 V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 

neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům, trvale bude k dispozici 

dostatečné množství sanačních prostředků. 

 Minimalizovat znečištění vozovek důsledným čištěním nákladních vozidel před výjezdem 

z areálu staveniště. 

 Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování závadných látek ze všech 

uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru  tyto ukládat pouze ve vybraných  

a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod. 

Ochrana ovzduší 

 Zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 

nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií 

zemin a stavebních komunikací. 

 Organizační opatření k snížení sekundární prašnosti při výstavbě specifikovat v prováděcím 

projektu stavby. 
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Ochrana půdy 

 Zajistit skrývku svrchních vrstev půdy a její využití pro sadové úpravy areálu oznamovatele. 

Ochrana veřejného zdraví  

 Zemní práce provádět pouze v denní době. 

 

III. Fáze zkušebního provozu: 

Ochrana vod a prevence závažných havárií 

 Provádět monitoring vypouštěných odpadních vod s četností stanoveném v integrovaném 

povolení.  

Nakládání s odpady 

 Smluvně zajistit odstranění odpadů vznikajících při provozu pouze se subjekty oprávněnými 

k této činnosti. 

 V případě, že se zelenou skalici nepodaří vyexpedovat jako produkt, bude s ním nakládáno 

jako s nebezpečným odpadem. 

Ochrana veřejného zdraví 

 V rámci zkušebního provozu provést pro kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku 

v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p.  531 parc.č. 765 

k.ú. Vamberk a  č.p. 424 ul. Föerstrova k.ú. Vamberk akreditovanou nebo autorizovanou 

laboratoří dle doporučené metodiky. 

  pokud bude zjištěno významné zhoršení akustické zátěže záměrem, navrhnout a po 

odsouhlasení orgánem ochrany veřejného zdraví realizovat nápravná opatření. 

 V rámci zkušebního provozu zajistit měření hluku a škodlivin v pracovním prostředí v rozsahu 

dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, příp. zajistit nápravná opatření. 

 promítnout realizovaný záměr do vnitropodnikových předpisů, 

Ochrana ovzduší 

 Provádět autorizované měření emisí v požadovaném rozsahu, 

Ostatní 

 veškeré změny v předmětné technologii promítnout do vnitropodnikových předpisů případně 

předložit návrh na změnu integrovaného povolení, 

 

IV. Fáze ukončení provozu: 

 Před zahájením demontáže zařízení předložit projekt demontáže provozu, likvidace zařízení  

a případné asanace schvalujícímu úřadu. 

 

- kompenzační opatření 

 Nejsou navrhována. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI  

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Ministerstva životního 

prostředí, doručena vyjádření obdržená k dokumentaci dne 1. 11. 2013.  

K dokumentaci se vyjádřily následující subjekty: 

1. Královéhradecký kraj  

(vyjádření č. 17651/ZP/2013 ze dne 27.09.2013) 

2. Město Vamberk 

(vyjádření ze dne 16.10. 2013) 

3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

(vyjádření č. j. ŽP-28283/13-175/2013/Sv ze dne 24.9.2013) 

4. Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové  

(vyjádření č.j. ČIŽP/45/IPP/0813955.003/13/KDR ze dne 11.10.2013) 

5. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové  

(vyjádření č.j. S-KHSHK 23364/2013/2/HOK.HK/Hr ze dne 10.10.2013) 

6. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 

integrované prevence 

(vyjádření č.j. 9582/710/13 ze dne 03.10.2013) 

7. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů 

(vyjádření č.j. 4675/720/13 ze dne 16.10.2013) 

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 

(vyjádření č.j. 2336/780/13 ze dne 23.10.2013) 

9. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

(vyjádření č.j. 2592/740/13 ze dne 02.10.2013) 

 

V následujícím přehledu jsou stručně shrnuta vyjádření k dokumentaci a komentář 

zpracovatele posudku. Úplná znění všech došlých vyjádření jsou uvedena v příloze 2 

posudku. 

1. Královéhradecký kraj  

(Usnesení č. 17651/ZP/2013 ze dne 27.09.2013) 

Podstata vyjádření: 

Královéhradecký kraj nemá žádné připomínky. 

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 a Koncepcí ochrany přírody a krajiny 

Královéhradeckého kraje. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. 
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2. Město Vamberk 

(vyjádření ze dne 16.10.2013) 

Podstata vyjádření: 

Město Vamberk nemá k dokumentaci žádné připomínky a s realizací záměru souhlasí.   

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. 

3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

(vyjádření č. j. ŽP-28283/13-175/2013/Sv ze dne 24.9.2013) 

Podstata vyjádření: 

Z hlediska ochrany ovzduší se jedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší podle 

přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který je v kompetenci Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje. 

Z hlediska zájmů, chráněných oddělením životního prostředí, nemá MěÚ Rychnov nad 

Kněžnou žádné připomínky. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. 

 

4. Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové  

(vyjádření č.j. ČIŽP/45/IPP/0813955.003/13/KDR ze dne 11.10.2013) 

 

a) oddělení ochrany ovzduší:   

K předložené rozptylové studii nemáme připomínky, upozorňujeme na drobnou 

nesrovnalost v údaji o navýšení celkové emise SO2 z moříren ESAB v dokumentaci (1,43 

t/rok) proti RS (1,731 t/rok).  

Žádost o změnu IP by měla obsahovat zejména přesnou specifikaci obsahu lázní v m
3
 

rozhodující pro stanovení kategorie zdroje, specifikaci případného odsávání sušky umístěné 

na pozici 18 a 19 dle přílohy č. 2 dokumentace a návrh podmínek provozu zdroje včetně 

emisních limitů. 

 Emisní limity pro mořírnu s objemem lázní nad 30 m
3
 jsou podle přílohy 8 k vyhlášce 

č. 415/2012 Sb. stanoveny pouze pro H2SO4 a pro SO2, neplatí již pro TZL. Platným IP byl 

provozovateli pro moření (na závodě I) uložen přísnější emisní limit pro tuhé znečišťující 

látky a nad rámec složkových předpisů obecný emisní limit pro silné anorganické kyseliny 

vyjádřené jako H+. (Oba uvedené limity byly splněny s rezervou). Uvedené změny 

v emisních limitech podle současné legislativy by měly být také zahrnuty ve změně IP. 

V žádostech o navazujících povoleních je požadováno doplnit podrobnější specifikaci typu 

a účinnosti použitého protiproudého absorbéru.  

b) oddělení ochrany vod: 

Při realizaci záměru výstavby nové mořící linky pro svařovací dráty je nutné provádět 

pravidelnou kontrolu technického stavu vozidel a pracovních mechanizmů, aby se předešlo 
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případným úkapům nebo únikům provozních kapalin a zajistit vhodné sanační prostředky na 

jejich likvidaci. 

Celý systém nakládání s vodami v nové mořírně bude založen na maximálním využití 

vody v technologickém procesu a minimalizaci její spotřeby. Havarijní plán je třeba 

aktualizovat podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

c) oddělení odpadového hospodářství: 

ČIŽP se domnívá, že při výstavbě záměru lze očekávat produkci dalších druhů 

odpadů, než je uvedeno v předložené dokumentaci (odpadní výkopovou zeminu, odpadní 

výkopovou zeminu, znečištěnou ropnými látkami při pojezdu mechanismů, absorpční tkaniny 

znečištěné škodlivinou, odpady z nátěrů a barev, odpady z demontáže technologie 

výměníkové stanice, odpady ze svařování, biologicky rozložitelný odpad). V případě 

produkce odpadu kategorie ostatní kat. č. 17 03 02 „Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 

03 01“ ČIŽP upozorňuje na ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „vyhláška č. 381/2001 Sb.“). 

S ohledem na produkci odpadů při provozu mořící linky v závodě I. se ČIŽP domnívá, že lze 

očekávat i vznik části odpadu kyselých a alkalických mořících roztoků.  

Pokud v rámci realizace stavby i při vlastním provozu záměru budou vznikat další 

druhy odpadů, které nejsou v předloženém oznámení uvedeny, je nutno i s nimi nakládat dle 

jejich skutečných vlastností a v souladu se zákonem o odpadech. V souvislosti s výše 

uvedeným ČIŽP požaduje v dalších stupních PD blíže upřesnit druhy a množství vznikajících 

odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků 

daných zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy na úseku odpadového 

hospodářství.  

U odpadu kategorie nebezpečný kat. č. 15 01 10, kategorie nebezpečný odpad, ČIŽP 

pouze doporučuje odpady třídit, shromažďovat a předávat oprávněným osobám pod 

příslušným katalogovým číslem, dle materiálu z něhož byly vyrobeny, se zařazením do 

kategorie O/N.  

Zároveň ČIŽP upozorňuje, že v přehledu odpadů produkovaných z provozu mořící 

linky jsou uvedeny i komodity (oleje, zářivky atd.), na které se vztahuje zpětný odběr 

použitých výrobků.  

Při dodržení obecných povinností stanovených platnými právními předpisy na úseku 

odpadového hospodářství a všech podmínek uvedených v předloženém oznámení záměru, a 

za akceptování výše uvedených připomínek, nemá ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, 

k předloženému záměru další zásadních připomínek. 

d) oddělení ochrany přírody: 

Vzhledem k záměru výstavby zařízení produkujícího technologické vody je v případě 

realizace z pohledu ochrany přírody a krajiny nezbytné zajistit ochranu vodního toku jako 

významného krajinného prvku a jeho ekosystému.  

Pro další fázi posuzování ČIŽP požaduje oznámení doplnit o vliv záměru na konkrétní 

společenstva rostlin a živočichů ve vodním toku Zdobnice. Proto je nezbytné doplnit 

monitoring výskytu jednotlivých druhů ve vodním toku v místech ovlivněných odebíráním 

vody a také vypouštěním neutralizované a přečištěné odpadní vody. Vliv by měl být 

vyhodnocen pro situaci nejmenších průtoků ve Zdobnici.  
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e) oddělení ochrany lesa: 

Uvedeným záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ani 

ochranné pásmo lesa, proto oddělení ochrany lesa nemá připomínek.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

ad a) oddělení ochrany ovzduší  

Nesrovnalost v údaji o navýšení celkové emise SO2 - správný údaj je ten, který je 

uveden v rozptylové studii. Z údajů v rozptylové studii vychází i veškeré vypočtené imisní 

koncentrace.  

Řízení o změně integrovaného povolení bylo ukončeno 6. února 2009 vydáním 

rozhodnutí (18873/ZP/2008-Mt-P), které zahrnuje mořírnu v Dolním závodě. Potřeba změny 

integrovaného povolení bude vyvolána v případě změn předkládaného záměru oproti 

původnímu záměru, příp. promítnutí aktuálně platných legislativních předpisů. 

Předmětem případné změny integrovaného povolení bude stanovení emisních limitů a 

podkladem pro toto stanovení bude odborný posudek dle zákona č. 2012/2012 Sb. Součástí 

žádosti o změnu integrovaného povolení bude specifikace obsahu mořících lázní, absorbéru a 

odsávání sušky.  

ad b) oddělení ochrany vod   

Plán opatření pro případy havárie dle vyhl. č. 450/2005 Sb. má oznamovatel 

vypracovaný a schválený integrovaným povolením. V případě potřeby změny integrovaného 

povolení bude tento aktualizován.  

ad c) oddělení odpadového hospodářství  

Jak je i v dokumentaci uvedeno, po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel 

stavby, který rovněž povede zákonnou evidenci a ke kolaudaci předloží zprávu o množství 

odpadů a způsobu nakládání s nimi.  

Vznik odpadu kyselých a alkalických mořících roztoků se nepředpokládá. S těmito 

materiály je nakládáno dle zákona o vodách - jedná se o odpadní vody, které budou čištěny 

na stávající neutralizační stanici.  

Dominantním odpadem/produktem bude zelená skalice (1880 t/rok) z procesu 

regenerace kyseliny sírové. V případě, že se zelenou skalici nepodaří vyexpedovat jako 

vedlejší produkt výroby, bude s ním nakládáno jako s nebezpečným odpadem. 

Systém nakládání s odpady dle stávající platné legislativy má oznamovatel zavedený a 

zatím nebyly shledány žádné problémy na úseku odpadového hospodářství. Separovaný sběr 

plastů, skla a papíru je zaveden.  

ad d) oddělení ochrany přírody  

Odběr i vypouštění povrchových vod je povolen v rámci integrovaného povolení a je 

dle údajů uvedených v dokumentaci dostatečný i pro potřeby nové mořírny.  Nová 

technologie, která má na rozdíl od stávající mořírny zařazenu regeneraci kyseliny sírové, 

bude z hlediska odběru vod i vypouštění odpadních vod daleko šetrnější k vodnímu toku. 

V souvislosti se záměrem tedy zpracovatel posudku do návrhu opatření nenavrhuje 

monitoring výskytu jednotlivých druhů ve vodním toku v místech ovlivněných odebíráním vody 

a také vypouštěním neutralizované a předčištěné odpadní vody. 



 V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci 

34 

 

 Povolené množství odběru vody dle integrovaného povolení je 540.000 m
3
/rok. 

Potřeby nové mořírny s maximální spotřebou vody 12.000 m
3
/r (v roce 2010 společnost ESAB 

Vamberk, s.r.o. odebrala z vodního toku Zdobnice 437.080 m
3
 vody, v roce 2011 odebrala 

481.460 m
3
 vody, v roce 2012 pak odebrala 349.070 m

3
).  V souvislosti s plánovaným 

útlumem mořírny ve výrobním závodě I lze navíc očekávat, že celkové množství vody odebrané 

z vodního toku pro proces moření poklesne o cca 19.850 m
3
 vody za rok navzdory navýšené 

kapacitě moření. Stávající mořírna ve výrobním závodě I nemá zařazen proces regenerace 

kyselin a její systém využívání vody je méně šetrný. 

Povolené množství vypouštěných odpadních vod (235 000 m
3
/rok) je dostatečné i pro 

potřeby nové mořící linky, která vyprodukuje maximálně 2000 m
3
 odpadních vod za rok (v 

roce 2010 společnost ESAB Vamberk, s.r.o. vypustila z výrobního závodu II do vodního toku 

Zdobnice 187.261 m
3
 vody, v roce 2011 vypustila 230.541 m

3
 vody a v roce 2012 pak 

vypustila 156.972 m
3
 vody). Naopak s ohledem na útlum mořící linky ve výrobním závodě I, 

která nemá zařazenu technologii regenerace kyselin a produkuje značné množství mořících 

lázní určených k čištění lze předpokládat, že dojde ke snížení množství odpadních vod 

vypouštěných do řeky Zdobnice ze společnosti ESAB Vamberk s.r.o. jako celku o cca 31.020 

m
3
/rok. 

ad e) oddělení ochrany lesa – vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře 

 

5. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové  

(vyjádření č.j. S-KHSHK 23364/2013/2/HOK.HK/Hr ze dne 10.10.2013) 

Podstata vyjádření: 

KHS Královéhradeckého kraje s dokumentací souhlasí s podmínkou, že: 

1.  V dalším stupni projektového zpracování pro územní řízení bude Hluková studie 

dopracována o návrh protihlukových opatření směrem k obytné zástavbě ve Föerstrově 

ulici severovýchodním směrem od areálu společnosti (referenční bod č. 4), 

2.  Před uvedením stavby do trvalého provozu bude provedeno kontrolní měření hluku ze 

stacionárních zdrojů hluku v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb 

obytných objektů č.p.  531 parc.č. 765 k.ú. Vamberk a  č.p. 424 ul. Föerstrova k.ú. 

Vamberk akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Podmínky KHS Královéhradeckého kraje jsou zahrnuty do podmínek návrhu 

stanoviska, které je součástí tohoto posudku. 

 

6. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 

integrované prevence 

(vyjádření č.j. 9582/710/13 ze dne 03.10.2013) 

Podstata vyjádření: 

Dále uvádíme, že předložená dokumentace neobsahuje porovnání parametrů 

používaných technologií s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) podle referenčních 

dokumentů o BAT (BREF). V tomto případě se jeví jako relevantní BREF „Povrchové úpravy 

kovů a plastů“. Vzhledem k navazujícím řízením podle zákona o integrované prevenci je 
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nutné podrobně porovnat navržené technické parametry a technické řešení zařízení s 

odpovídajícími technikami a parametry nejlepších dostupných technik (BAT) z BREF.  

Uvedený záměr by měl jednoznačně a transparentně zaručovat, že po jeho realizaci 

budou garantované emisní parametry technologie minimálně na úrovni BAT dle BREF.  

Společnost disponuje pro předmětné zařízení „Závod na výrobu svařovacích 

materiálů“ (v právní moci je změna č. 8) kategorie 2.6. Povrchová úprava kovů nebo 

plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně 

větší než 30m
3
 platným integrovaným povolením, jež nabylo účinnosti ke dni 29. prosince 

2006.  

Dle předložené dokumentace provozovatel zařízení počítá s nutností změny vydaného 

integrovaného povolení. V této souvislosti upozorňujeme, že s novelou zákona o integrované 

prevenci vzniká provozovateli (za předpokladu, že splňuje požadavky § 4a odst. 1 zákona o 

integrované prevenci) povinnost předložit povolujícímu úřadu základní zprávu ke schválení v 

rámci prvního řízení o změně integrovaného povolení podle § 19a zákona o integrované 

prevenci, které bude zahájeno po 7. lednu 2014.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Požadavek MŽP na předložení Základní zprávy byl zahrnut do podmínek návrhu 

stanoviska pro příslušný úřad.  

Porovnání s BAT oznamovatel doplnil následovně: 

  Porovnání s nejlepší dostupnou technikou je provedeno pro pracovní soubory nové 

mořírny. Navazující technologické operace budou probíhat na stávajícím zařízení, které 

nejsou instalací nové mořírny dotčeny a byly porovnány s BAT v rámci prvotní žádosti o 

vydání IP.  

Pro účel porovnání s nejlepší dostupnou technikou byl, s ohledem na účel moření, 

použit Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BREF) při zpracování 

železných kovů (FMP), říjen 2000. 

Pro moření v nekontinuálním provozu se považují za BAT následující techniky  

 

Zhodnocení v rozsahu BREF FMP kapitoly A.5.2 Válcovny za studena a A.5.3  Drátovny  

Předmět 

porovnání 
Nejlepší dostupná technika (BAT) 

Technologické nebo technické řešení 

v zařízení 

Porovnání a 

zdůvodnění rozdílů 

řešení 

Moření H2SO4 

Při moření kyselinou sírovou se 

považuje za BAT rekuperace volné  

kyseliny  krystalizací.  

Úrovně  emisí spojených s touto 

technikou jsou :  

H2SO4   5 – 10 mg/Nm3  

SO2       8 – 20 mg/Nm3 

Zařízení pro rekuperaci volné kyseliny 

je součástí navrhované mořicí linky. 
Odpovídá BAT 

Snížení emisí  do 

ovzduší z 

mořících nádrží 

Pro snížení emisí do ovzduší z mořících 

nádrží se za BAT považují zařízení 

úplně uzavřená nebo vybavená 

odsávanými kryty a vypíráním 

odsávaného vzduchu při úrovních emisí 

při moření s H2SO4: 

H2SO4     1 -  2 mg /Nm3  

Mořicí linka bude plně uzavřená, 

vybavená odsáváním kyselých par 

s čištěním v protiproudém absorbéru. 

Odpovídá BAT 
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Předmět 

porovnání 
Nejlepší dostupná technika (BAT) 

Technologické nebo technické řešení 

v zařízení 

Porovnání a 

zdůvodnění rozdílů 

řešení 

SO2        8  - 20 mg/Nm3  (účinnost 

 snížení  > 95 %)  

Zahřívání 

kyselin 

Pro zahřívání kyselin se za BAT 

nepovažuje přímá injektáž páry, protože 

to vede k nevyhnutelnému ředění 

kyseliny. BAT je nepřímý ohřev pomocí 

tepelných výměníků, nebo pokud se 

pára pro tepelné výměníky musí vyrobit 

první, pak přímý ohřev (tzv. ponorné 

spalování při přímém styku plamene s 

kapalinou).  

Mořicí linka bude vybavena nepřímým 

parním ohřevem. 
Odpovídá BAT 

Minimalizace 

kyselé odpadní  

vody 

Systémy kaskádového oplachu s 

opětným využitím přepadů uvnitř 

závodu (např. v mořících lázních nebo 

při vypírání). 

Linka bude vybavena ekonomickým 

oplachem a 3 stupňovým kaskádovým 

protiproudým oplachem. 

Znečištěná oplachová voda bude 

využívána pro doplňování mořících 

lázní. 

Odpovídá BAT 

Pečlivým seřízením a řízením 

regenerace systému oplachu po kyselém 

moření, je možný provoz bez odpadní 

vody. 

Mořicí linka je navržena pro provoz ve 

vyrovnaném vodním režimu.  
Odpovídá BAT 

Kde se nemůže zabránit, aby se kyselá 

voda vypouštěla ze systému, vyžaduje se 

úprava odpadní vody (neutralizací, 

flokulací, atd.). 

Při navrhovaném uspořádání mořícího 

procesu a třístupňového protiproudého 

oplachu spolu s ekonomickým oplachem 

po kyselinách a použití regenerace 

kyseliny sírové je možno více než 90 % 

volné (nespotřebované) kyseliny vracet 

zpět do mořícího procesu.  Při daném 

uspořádání je možno dosáhnout využití 

max. množství oplachových vod pro 

založení čerstvé kyselinové lázně a 

doplnění odparu. Do neutralizace pak 

bude odcházet pouze nepatrná část vod 

z oplachu technologie a úkapů + 

vyčerpaný absorpční roztok z čištění 

vzdušiny. 

Přebytečné odpadní vody z procesu 

moření budou odváděny chemickou 

kanalizaci do stávající neutralizační 

stanice.  

Odpovídá BAT 

 

Poznámka: 

V BREF se uvádějí techniky a případně úroveň emisí a spotřeb spojené s použitím nejlepších dostupných technik (BAT), které 

se považují za přiměřené pro obor jako celek a v mnohých případech odrážejí současný výkon některých zařízení v rámci 

sektoru. Tam, kde se uvádějí úrovně emisí, nebo spotřeb „spojených s nejlepšími dostupnými technikami“, je třeba to chápat 

jako názor, že tyto úrovně představují hodnoty ohleduplné k životnímu prostředí, které by se mohly předpokládat jako 

výsledek aplikace pro tento sektor popsaných technik, při zohlednění vyrovnanosti nákladů a výhod zakotveném v rámci 

definice BAT.  

Ale nejsou to hodnoty emisních limitů ani spotřeb a neměly by se jako takové chápat. V některých případech může být 

technicky možné dosáhnout lepších úrovní emisí nebo spotřeb, ale s ohledem na započtené náklady, nebo opatření týkající se 

přenosu vlivů z jednoho prostředí do druhého se nebudou považovat za přiměřené BAT pro sektor jako celek. Tyto úrovně se 

však mohou považovat za oprávněné ve specifičtějších případech, kde existuje speciální motivace.  

Pojem „úrovně spojené s BAT“ popsaný výše se musí rozlišit od termínu „ dosažitelná úroveň“, používaný kdekoliv v BREF. 

Tam, kde se úroveň popisuje jako dosažitelná při použití jednotlivé techniky nebo kombinace technik, je třeba to chápat jako 
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názor, že lze očekávat, že se úrovní může dosáhnout v průběhu přiměřeného časového období u dobře udržovaného a správně 

provozovaného zařízení nebo procesu za použití těchto technik. 

 

7. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů 

(vyjádření č.j. 4675/720/13 ze dne 16.10.2013) 

Podstata vyjádření: 

Odbor odpadů nemá žádné zásadní připomínky, pouze upozorňuje na všechny 

povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména na všechny povinnosti původce odpadů 

vyplývající z ustanovení § 16 výše uvedeného zákona.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Bez komentáře, jedná se o připomínku obecného charakteru.  

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 

(vyjádření č.j. 2336/780/13 ze dne 23.10.2013) 

Podstata vyjádření: 

Vzhledem k charakteru záměru nedojde k významnému ovlivnění kvality ovzduší a za 

předpokladu dodržování požadavků ochrany ovzduší v souladu s platnou legislativou v této 

oblasti, považujeme záměr za akceptovatelný. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Bez komentáře, jedná se o připomínku obecného charakteru.  

 

9. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

(vyjádření č.j. 2592/740/13 ze dne 02.10.2013) 

Podstata vyjádření: 

V integrovaném povolení jsou stanoveny emisní limity pro uvedenou výpusť. S touto 

výpustí však odtékají i vody dešťové a splaškové odpadní vody. Dešťová kanalizace může 

drenovat i vody podzemní, areál závodu je v kvartérních uloženinách řeky Zdobnice. Z 

hlediska ochrany vod a kontroly účinnosti neutralizace průmyslových odpadních vod a jejich 

množství je žádoucí, aby limity pro vypouštění byly stanoveny na výpusti z neutralizační 

stanice před smíšením s ostatními vodami. 

Doporučujeme tuto záležitost v posudku uvést a navrhnout změnu integrovaného 

povolení. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Doporučení odboru ochrany vod MŽP bylo zahrnuto do návrhu stanoviska pro 

příslušný úřad. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Záměrem společnosti ESAB VAMBERK, s.r.o. je v rámci výrobního procesu zvýšit 

podíl drátů, které jsou upravovány mořením realizací nové mořící linky. 

K posouzení byla předložena dokumentace „Mořící linka drátů ESAB VAMBERK, 

s.r.o.“ (dále jen dokumentace) zpracovaná oprávněnou osobou podle zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění Mgr. Alanem Kašparem.  

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

v rozsahu podle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována podle požadavků cit. 

zákona, a to na odpovídající vypovídací i odborné úrovni. 

S ohledem na charakter a umístění posuzovaného záměru byla zvýšená pozornost 

věnována zejména problematice hluku, ochrany ovzduší a vod a ochraně veřejného zdraví.  

Součástí dokumentace je Hluková studie (RNDr. Vladimír Suk, Ing. Pavla 

Kucielová, PhD., říjen 2012), která byla zpracována pro posouzení vlivu hluku 

z provozu nové mořící linky v areálu závodu II na chráněné venkovní prostory staveb 

nejbližší obytné zástavby. Jako výpočtové body byly zvoleny: č.1-č.p. 519 na 

Smetanově nábřeží, č.2-č.p. 434 ul. Fibichova, č.3-č.p. 531- parc. č. 765, č.4-č.p. 424 ul. 

Föerstrova. Za současného stavu dochází dle studie pravděpodobně k  překročení 

hygienického limitu hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk 

v denní i v noční době v lokalitách I i II. Vlivem provozu hodnoceného záměru 

hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku nebude překročen. Ze závěru 

studie vyplývá, že po realizaci záměru by mělo dojít v okolí závodu II k částečnému 

zlepšení hlukové situace. Hlavní podíl na zlepšení situace má odbourání nepřetržitého 

provozu traktoru. Změny dopravního hluku se projeví snížením hladiny hluku hlavně u 

výpočtových bodů č.1 a č.2 (Smetanovo nábřeží), které jsou situovány v blízkosti 

komunikací, po kterých je vedena nákladní doprava mezi jednotlivými závody 

společnosti.  U referenčního bodu č. 4 se však očekává navýšení hlučnosti až o 8 dB ze 

stacionárních zdrojů hluku v noční době, nemělo by však dojít k překročení 

hygienického limitu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké navýšení v noční době, které 

bude příčinou obtěžování obyvatel, je nutno v dokumentaci pro územní řízení navrhnout 

taková protihluková opatření na stacionárních zdrojích hluku,  která povedou 

k minimalizaci negativních účinků hluku na lidské zdraví.  

Rozptylová studie č. 995/12/RS/02 byla vypracována společností E-expert, spol. 

s r.o. Ostrava (Ing. Jiří Výtisk, srpen 2013) a uvažuje tyto znečišťující látky: SO2, NOx, 

PM10, benzo(a)pyren. Realizací záměru vznikne nový bodový zdroj emisí (výduch 

odsávání nové mořící linky) s emisemi SO2 , současně dojde k omezení provozu a tím i 

emisí stávající mořírny. Výroba bude částečně převedena na novou mořírnu, která se 

nachází na okraji města, zatímco stávající mořírna se nachází v hustěji obydlené oblasti. 

Omezením pohybu traktoru mezi závody společnosti dojde k  výslednému snížení emisí 

z tohoto traktoru. Celkově lze konstatovat, že přesunem části výroby do méně osídlené 

oblasti města Vamberk dojde ke snížení celkové imisní zátěže a zlepšení imisní situace.  

Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je situace v lokalitě komplikovaná přítomností 

objektů pro trvalé bydlení mezi výrobními závody I a II a v  jejich okolí, kde se nalézá 

převážná část osídlení města Vamberk. Hlučnost v okolí záměru představuje již 

v současné době obtěžování hlukem v denní i v noční době, podmínky pro ochranu 

veřejného zdraví však dle zpracovatele studie nejsou ohroženy. Nejhorší situace je u 

referenčního bodu č. 4, kde sice hlučnost provozu nenaplní imise, které by poškozovaly 
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veřejné zdraví, ale změna hlukové situace bude pravděpodobně příčinou pocitu 

subjektivního obtěžování. Celkově však dojde realizací záměru dle ke snížení počtu 

obtěžovaných osob v lokalitě.  Vzhledem k tomu, že hluková studie vždy představuje pouze 

teoretický výpočet na základě matematického modelu, navrhl zpracovatel posudku v návrhu 

stanoviska provést kontrolní měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb ve 

stanovených referenčních bodech v noční době. 

Odběr i vypouštění povrchových vod je povolen v  rámci integrovaného povolení a 

je dle údajů uvedených v dokumentaci dostatečný i pro potřeby nové mořírny.  Nová 

technologie, která má na rozdíl od stávající mořírny zařazenu regeneraci kyseliny sírové, 

bude z hlediska odběru vod i vypouštění odpadních vod daleko šetrnější k  vodnímu 

toku. 

K dokumentaci bylo obdrženo 9 vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených 

územních samosprávných celků.   

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. Zda tyto podmínky budou akceptovatelné oznamovatelem 

(investorem) je již věc následná. 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a obdrženým vyjádřením a 

při respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska lze konstatovat, že záměr je 

z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný.  

Proto zpracovatel posudku doporučuje příslušnému úřadu – Ministerstvu životního 

prostředí vydat kladné stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

k záměru „Mořící linka drátů ESAB VAMBERK, s.r.o.“, a to za podmínek specifikovaných  

v návrhu stanoviska, který je součástí tohoto posudku. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

___________________________________________________________________ 

V Praze dne  2013 

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:   Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o. 

 

Kapacita záměru:    Celková kapacita linky:         max. 120 000 t/rok 

Upravovaná plocha drátů: max. 12 000 000 m
2
/rok 

Hodinová průsadba:  17,4 t/hod 

Mořený materiál:  válcovaný drát 

Průměr drátu:    5,5  mm 

Vnější průměr svitku:  1 400 mm 

Vnitřní průměr svitku: 800  mm 

Délka rozvolněného svitku:   2 300 mm 

Max. hmotnost svitku: 2 500 kg (průměrně 2 000 kg) 

Fond pracovní doby bude čtyřsměnný, 7 dní v týdnu. 

Předpokládaný fond pracovní doby činí 7896 hodin za 

rok. Čistý provozní čas mořící linky odpovídající 

projektované průsadbě (17,4 t/h) a projektované kapacitě 

(120 000 t/rok) činí 6 900 h/rok. 

 

 

Umístění záměru:   Kraj:   Královéhradecký     

Obec:   Vamberk  

k.ú.:  Vamberk  
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Obchodní firma oznamovatele: ESAB VAMBERK, s.r.o. 

 

IČ oznamovatele:    25268023 

 

Sídlo oznamovatele:  Smetanovo nábřeží 334 

517 54  Vamberk 

 

II. Průběh posuzování 

Zpracovatel dokumentace:  Mgr. Alan Kašpar 

osvědčení odborné způsobilosti  

č.j. 10645/1333OPVŽP/98  s prodloužením autorizace  

č. j. 22869/ENV/11 

Datum předložení dokumentace: 

 

Zpracovatel posudku:  Ing. Josef Tomášek, CSc. 

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93 

s prodloužením autorizace č.j.: 5834/ENV/11  

 

Datum předložení posudku:   

 

Veřejné projednání:   místo konání: 

     datum konání: 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování: 

 Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon) a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 

otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

Vlivy záměru „Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o.“ na životní prostředí byly 

posouzeny ze všech podstatných hledisek. 

Na veřejném projednání … 

Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného 

projednání č. j. … ze dne … 

 

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

1. Královéhradecký kraj  

2. Město Vamberk 

3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

4. Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové  

5. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové  



 VII. Návrh stanoviska  

42 

 

6. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 

integrované prevence 

7. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů 

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 

9. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

 

III. Hodnocení záměru 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 

jejich velikosti a významnosti 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 

akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska vlivu záměru výstavby 

mořící linky ve výrobním závodě II na životní prostředí jsou v dokumentaci vyhodnoceny 

jako nejvýznamnější potenciální vlivy na ovzduší, na hlukové charakteristiky lokality a vlivy 

na vody. Byla zpracována rozptylová studie, hluková studie a autorizované posouzení vlivů 

na veřejné zdraví, které jsou uvedeny v přílohách dokumentace. Při posuzování nebyl nalezen 

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

formulovaných zpracovatelem oznámení, orgánů státní správy a zpracovatelem posudku.  

Z běžného provozu záměru nevyplývají pro obyvatele a životní prostředí v okolí 

areálu rizika za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování dále 

navržených opatření.  

 

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

znečišťování životního prostředí 

Jedná se o výstavbu nové mořící linky pro svařovací dráty v rámci současného 

výrobního závodu II firmy ESAB VAMBERK, s.r.o. ve Vamberku. Moření je prováděno 

v 20 % roztoku kyseliny sírové. Mořící linka se v současnosti nachází pouze ve výrobním 

závodě I a slouží pro oba výrobní závody společnosti ESAB VAMBERK, s.r.o. Její výrobní 

kapacita činí v současnosti 86 000 tun mořených drátů za rok, z čehož pouze 20 000 tun je 

dále zpracováváno ve výrobním závodě I a zbylých 66 000 tun je dále zpracováváno ve 

výrobním závodě II. Dráty jsou z výrobního závodu II do výrobního závodu I k procesu 

moření a zpět pro další úpravu dopravovány po městských komunikacích na valníku taženém 

traktorem. 

Navržená mořící linka ve výrobním závodě II má celkovou roční kapacitu 120 000 tun 

mořených drátů, přičemž výrobní kapacita mořící linky ve výrobním závodě I poklesne na 

kapacitu 30 000 tun mořených drátů za rok. Instalací nové mořící linky drátů dojde pouze ke 

zvýšení podílu drátů, které budou upravovány mořením, tzn., že doprava surovin a výrobků 

zůstane zachována na současné úrovni. Instalace nové mořírny se do dopravního zatížení 

lokality projeví pouze úbytkem provozu traktoru zajišťujícího převoz svitků mezi výrobním 

závodem II a výrobním závodem I.  

Nová mořící linka bude využívat procesu regenerace kyseliny sírové, čímž dojde ke 

zvýšení efektivity využití surovin a snížení množství odpadů. Mořící linka se bude sestávat z 

23 technologických pozic. Vlastní moření bude probíhat v šesti vanách a to tak, že zaokujený 

materiál vstupuje nejdříve do nejvyčerpanější lázně a vystupuje z lázně s nejvyšším obsahem 
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volné kyseliny. Vstupní vana pro moření v daném cyklu bude mít nejnižší obsah volné 

kyseliny a po nasycení železem se vyčerpaná mořící lázeň podrobí regeneraci. Všechny 

technologické vany budou uloženy v havarijní jímce, která bude vyložena polypropylenem, 

popř. jiným kyselinovzdorným obkladem. 

Nová mořící linka bude využívat stávající technické zázemí areálu, jako jsou sklad 

koncentrované kyseliny, železniční vlečka a neutralizační stanice. 

Dle názoru zpracovatele posudku uvedené technické řešení v zásadě respektuje 

požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí 

z hlediska vlastního záměru. Na základě popsaného technického řešení předmětného záměru 

lze vyslovit názor, že pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících 

s předloženým záměrem jsou použita technická řešení omezující výstupy do jednotlivých 

složek životního prostředí. 

 

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 

 Příslušná opatření k ochraně životního prostředí vyplývající z procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení 

vlivů provedení záměru na životní prostředí.  

 Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat 

zejména opatření související s problematikou hluku, ochrany ovzduší, vod a problematikou 

ochrany veřejného zdraví.  

 

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr je invariantní. 

 

Vypořádání vyjádření k přepracované dokumentaci 

 V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 9 vyjádření 

k dokumentaci. Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou 

komentována v části V. posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto 

vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentována, 

respektive ve formě opatření navržena do stanoviska příslušného úřadu. 

Vypořádání vyjádření k posudku: 

 

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 dále 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  
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S O U H L A S N É  S T A N O V I S K O 

k záměru 

Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o. 

v předkládané variantě s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou 

respektovány v následujících stupních projektové dokumentace záměru a zahrnuty jako 

podmínky návazných správních řízení. 

 

Podmínky souhlasného stanoviska:  

I. Fáze přípravy: 

Nakládání s odpady 

 V dalších stupních PD blíže upřesnit druhy a množství vznikajících odpadů, způsoby 

nakládání s těmito odpady, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem o 

odpadech a prováděcími právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.  

Ochrana veřejného zdraví 

 V dalším stupni projektového zpracování pro územní řízení bude hluková studie dopracována 

o návrh protihlukových opatření směrem k obytné zástavbě ve Föerstrově ulici 

severovýchodním směrem od areálu společnosti (referenční bod č. 4). 

Ochrana vod 

 V rámci dokumentace pro územní řízení doložit vyjádření Správce povodí a příslušného 

vodoprávního úřadu k navržené koncepci vypouštění odpadních a dešťových vod. 

Ostatní 

 V případě změn oproti původnímu záměru mořírny v Dolním závodě schváleném 

platným integrovaným povolením předložit Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje žádost 

o změnu integrovaného povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění. Součástí 

žádosti bude: 

- aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se 

zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb., v platném znění, 

- odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.   

- základní zpráva podle § 4a zákona č. 72/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, 

- specifikaci obsahu lázní v m
3
 rozhodující pro stanovení kategorie zdroje, specifikaci 

absorberu a případného odsávání sušky a návrh podmínek provozu zdroje včetně emisních 

limitů, 

 Aktualizovat povodňový plán, 

 V žádosti případné změny integrovaného povolení zvážit uplatnění emisních limitů pro 

vypouštění odpadních vod na výpusti z neutralizační stanice.   

 Při výběru dodavatele technologického zařízení akceptovat nabídky, které zajistí provoz 

záměru v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). 
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 Při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení akceptovat pouze návrhy strojních 

zařízení a technologických procesů, které zajistí provoz záměru v souladu s nejlepšími 

dostupnými technikami (BAT). 

 V projektu stavby respektovat následující požadavky: 

- technologické vany mořící linky budou umístěny v odsávaném tunelu; pohyb svitků drátů 

mořící linkou bude automatický, 

- k zachycování odsávaných emisí z ochranného tunelu s mořícími a oplachovými vanami 

bude zařízení vybaveno absorbérem,  

- ke snížení množství vznikajících odpadních vod bude mořící linka drátů vybavena 

zařízením na regeneraci kyseliny sírové, 

- veškeré technologické vany mořící linky budou uloženy v záchytné havarijní jímce 

vyložené polypropylenem, popř. jiným kyselinovzdorným obkladem; tato havarijní jímka 

bude dimenzována minimálně na zachycení objemu jedné mořící vany,  

- zajištění technologie regenerace kyseliny sírové bude řešeno záchytnými jímkami 

opatřenými nepropustným vyložením plastem, popř. kyselinovzdornými vyzdívkami, 

- Pro skladování koncentrované kyseliny sírové (96%) budou využity stávající zásobní 

nádrže o objemu 2 x 25 m
3
. Nádrže jsou umístěny v záchytné betonové vaně s bezodtokou 

podzemní havarijní jímkou o objemu 25 m
3
, celý prostor skladovacích nádrží je oplocen a 

uzamčen. 

- technologie mořící linky bude umístěna tak, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek do 

vod při záplavě. 
 

II. Fáze realizace: 

Nakládání s odpady 

 V maximální možné míře třídit a recyklovat odpady vznikající během výstavby a preferovat 

jejich využití jako druhotné suroviny. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky. 

 Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti. 

Ochrana vod a prevence závažných havárií 

 Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných 

látek,  

 Stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 

případnou likvidaci úniků ropných látek. 

 V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 

neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům, trvale bude k dispozici 

dostatečné množství sanačních prostředků. 

 Minimalizovat znečištění vozovek důsledným čištěním nákladních vozidel před výjezdem 

z areálu staveniště. 

 Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování závadných látek ze všech 

uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru  tyto ukládat pouze ve vybraných  

a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod. 



 VII. Návrh stanoviska  

46 

 

Ochrana ovzduší 

 Zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 

nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií 

zemin a stavebních komunikací. 

 Organizační opatření k snížení sekundární prašnosti při výstavbě specifikovat v prováděcím 

projektu stavby. 

Ochrana půdy 

 Zajistit skrývku svrchních vrstev půdy a její využití pro sadové úpravy areálu oznamovatele. 

Ochrana veřejného zdraví  

 Zemní práce provádět pouze v denní době. 

 

III. Fáze zkušebního provozu: 

Ochrana vod a prevence závažných havárií 

 Provádět monitoring vypouštěných odpadních vod s četností stanoveném v integrovaném 

povolení.  

Nakládání s odpady 

 Smluvně zajistit odstranění odpadů vznikajících při provozu pouze se subjekty oprávněnými 

k této činnosti. 

 V případě, že se zelenou skalici nepodaří vyexpedovat jako produkt, bude s ním nakládáno 

jako s nebezpečným odpadem. 

Ochrana veřejného zdraví 

 V rámci zkušebního provozu provést pro kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku 

v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p.  531 parc.č. 765 

k.ú. Vamberk a  č.p. 424 ul. Föerstrova k.ú. Vamberk akreditovanou nebo autorizovanou 

laboratoří dle doporučené metodiky. 

  pokud bude zjištěno významné zhoršení akustické zátěže záměrem, navrhnout a po 

odsouhlasení orgánem ochrany veřejného zdraví realizovat nápravná opatření. 

 V rámci zkušebního provozu zajistit měření hluku a škodlivin v pracovním prostředí v rozsahu 

dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, příp. zajistit nápravná opatření. 

 promítnout realizovaný záměr do vnitropodnikových předpisů, 

Ochrana ovzduší 

 Provádět autorizované měření emisí v požadovaném rozsahu, 

Ostatní 

 veškeré změny v předmětné technologii promítnout do vnitropodnikových předpisů případně 

předložit návrh na změnu integrovaného povolení, 
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IV. Fáze ukončení provozu: 

 Před zahájením demontáže zařízení předložit projekt demontáže provozu, likvidace zařízení  

a případné asanace schvalujícímu úřadu. 

 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle správního řádu a nenahrazuje vyjádření 

dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

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

žádost oznamovatele 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. 

 

 

                                                                          Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v. r.  
pověřena dočasným zastupováním  

při výkonu činností ředitelky odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence 

 

 

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

dokumentace, zpracovatel posudku 
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Datum zpracování posudku: 12. 12. 2013 

 

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

na zpracování posudku: 

Zpracovatel posudku: 

Ing. Josef Tomášek, CSc. (osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93 s prodloužením 

autorizace č.j.: 5834/ENV/11)  

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. Jitka Krejčová, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitelka autorizace dle § 19 zákona  

č. 100/2001 Sb. - osvědčení č.j. 92102/ENV/07 s prodloužením č.j. 5370/ENV/13) 

 

Podpis zpracovatele posudku: 

 



 

Přílohy 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných 

celků a veřejnosti k dokumentaci  

Příloha č. 2 Pověření MŽP ke zpracování posudku 

Příloha č. 3 Podklady využité pro zpracování posudku 

 

 

 

  

 


