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

 
 
 
V Praze dne 15. června 2009 

                    Č.j.: 44237/ENV/09 
 
 
 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
Identifikační údaje: 
 
Název:   Chemické speciality U 19 – trvalá výroba 
 
Kapacita (rozsah) záměru: Provoz technologických zařízení pro trvalou výrobu včetně 

ověřovacího čtvrtprovozu je uvažován v dvousměnném cyklu 
s ověřovací výrobou zkoumaných látek v celkovém množství 
maximálně 10-ti tun ročně. Jednotlivé realizované látky 
a přípravky budou produkovány v množství desítek až stovek 
kilogramů, výjimečně v jednotkách tun. 

 
Charakter záměru: Předmětem záměru je přechod charakteru výroby ze stávajícího 

stavu „vývoj – výzkum“ na stav „trvalé výroby“, přičemž 
nedojde ani ke stavebním ani k technologickým úpravám. Dojde 
pouze ke změně specifikace prováděných činností.  
Stávající objekt U19 byl již dříve zrekonstruován pro potřeby 
trvalé výroby technologických postupů výroby anorganických 
a organických látek (chemických specialit), a to i nebezpečných 
ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 
a přípravcích.  

 
Umístění:   kraj: Pardubický 
 obec: Pardubice  
 k. ú.: Semtín 
 
Zahájení:  není stanoveno 
Ukončení:  není stanoveno 
 
Oznamovatel:   Bachura – výzkum a výroba s.r.o., 

Sakařova 1016 
530 03 Pardubice 

 



Záměr „Chemické speciality U 19 – trvalá výroba“ naplňuje dikci bodu 7.3 (Zařízení 
k výrobě základních organických a anorganických chemikálií (např. uhlovodíky, kyseliny, 
zásady, oxidy, soli, chlór, amoniak apod.)), kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu, 
jako změna záměru dle § 4 odst. 1 písmena b) zákona. 

Podle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo 
zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle 
citovaného zákona. 

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze 
č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 
 
 

„Chemické speciality U 19 – trvalá výroba“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. 
 
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:  

1. K žádosti o integrované povolení doložit bezpečnostní listy, které budou v souladu 
s platnou legislativou. 

2. V rámci provozního řádu a v žádosti o integrované povolení upřesnit množství 
vznikajících odpadů, stanovit konkrétní místa a nádoby na shromažďování odpadů 
a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání či odstraňování vznikajících odpadů. 

3.  V žádosti o integrované povolení podrobně specifikovat maximální množství 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, umístěných v objektu. 

4.  Pro žádost o integrované povolení stanovit kategorii stacionárního zdroje znečišťování 
ovzduší. 

5. V souladu s platnou legislativou vypracovat Plán opatření pro případy havárií. 

6.  Závazně stanovit režim využití kanalizace „A“ bez vypouštění oplachových odpadních 
vod. Důsledně zamezit případnému úniku závadných látek do kanalizačního sběrače 
„A“. 

7.  Z důvodu eliminace negativních vlivů na odtahu odpadních plynů z procesní části 
technologie aplikovat absorbéry, které budou plněny a nastavovány podle aktuálních 
procesů. 

8. Provádět pravidelnou revizi, kontrolu a údržbu zařízení. 

Odůvodnění: 
Ke zveřejněnému oznámení záměru se v zákonném termínu vyjádřily následující 

dotčené správní úřady: 
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové  
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
- MŽP, odbor ochrany vod 
- MŽP, odbor ochrany ovzduší 
- Krajský úřad Pardubického kraje 
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 Požadavky a připomínky uplatněné v těchto doručených vyjádřeních byly zapracovány 
do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle § 23 odst. 9 zákona nebyla 
doručena. 
 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
orgán odpadového hospodářství – požaduje podrobně specifikovat maximální množství 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, umístěných v objektu 
orgán ochrany ovzduší – bez připomínek 
oddělení integrované prevence – upozorňuje, že záměr spadá pod integrované povolení 
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
Upozorňuje na nesoulad bezpečnostních listů uvedených v oznámení s platnou legislativou.  
 
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové 
oddělení odpadového hospodářství – požaduje upřesnit množství vznikajících odpadů 

oddělení ochrany vod – v souladu s ustanoveními § 39 zákona o vodách a zákona o prevenci 
závažných havárií požaduje vypracovat Plán opatření v případě havárií. Dále požaduje 
závazně stanovit režim využití kanalizace „A“, tj. bez vypouštění oplachových odpadních 
vod, a důsledně zamezit případnému úniku závadných látek do tohoto kanalizačního sběrače. 
oddělení integrace  - upozorňuje, že pro změnu charakteru výroby je nutné zažádat KÚ 
Pardubického kraje o integrované povolení 
oddělení ovzduší – nemá k předkládanému záměru námitky 
 
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod  
Odbor ochrany vod se záměrem souhlasí za předpokladu dodržení požadavků stanovených 
nařízením vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech. Dále dodržování pravidel stanovených vyhláškou o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. 
 
Ministerstvo životního prostředí, odbor ovzduší  
Považuje záměr za akceptovatelný. 

   

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici 
v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury 
životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí 
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV6101, v sekci závěr zjišťovacího řízení.  

 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku 
předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad 
k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.  
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Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, 
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím 
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 
 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Jaroslava  HONOVÁ 
    ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí  
 
 
 
 
 
Obdrží: 
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky  

 

Přílohy: (obdrží pouze oznamovatel) 

- ČIŽP, OI Hradec Králové (22. 05. 2009), 
- KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (29. 05. 2009), 
- MŽP – odbor ochrany vod (20. 05. 2009), 
- MŽP – odbor ochrany ovzduší (15. 05. 2009) 
- Krajský úřad Pardubického kraje (29. 05. 2009) 
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