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posuzování vlivů na životní prostředí.
Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku na
dobu pěti let vydalo MŽP pod č.j. 111159/ENV/10 dne13.1.2011.
20.07.2012

Ing. Zdeněk Obršál
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru
Instalace nové linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN – navýšení
projektované kapacity
Kapacita (rozsah) záměru
Celková projektovaná kapacita obou linek nanášení nátěrových hmot bude činit
1 405 134 m2, čemuž odpovídá maximální spotřeba VOC ve výši 26,29 tun/rok.
Umístění záměru
kraj: Královéhradecký
obec: Jičín
KÚ: Jičín, Popovice
Obchodní firma oznamovatele
LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK, s.r.o.
IČ oznamovatele
27 27 88 08
Sídlo (bydliště) oznamovatele
LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK, s.r.o.
Průmyslová 1252
506 01 Jičín
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vypracovala společnost LI-VI
Praha spol. s r.o., oprávněná osoba Ing. Jiří Blažek CSc.
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 stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu k uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části dokumentace:
 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a vlivu
 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
 Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Jako přílohy jsou uvedeny:
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č.114/1992 Sb. k ovlivnění
evropsky významných lokalit
Stanovisko stavebního úřadu MěÚ Jičín k souladu záměru s ÚPD
Akustická studie
Měření hluku
Rozptylová studie
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Studie vlivů na veřejné zdraví
Stanovisko zpracovatele posudku
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Z hlediska úplnosti dokumentace
posuzovaný materiál obsahuje všechny požadované informace pro posouzení
velikosti a významnosti vlivů záměru na veřejné zdraví a jednotlivé složky životního
prostředí. Obsahová náplň dokumentace je komentována v příslušných částech
předkládaného posudku.
Časový průběh procesu posuzování vlivů hodnoceného záměru:
26.3.2012 předložil oznamovatel na MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC,
dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.4 zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění. Zpracovatelem dokumentace byla společnost LI-VI
Praha spol. s r.o., oprávněná osoba Ing. Jiří Blažek CSc.
13.4.2012 převedlo MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, řízení procesu
posuzování vlivů záměru na odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové,
Resslova 1229/2a.
2.5.2012 MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové, rozeslalo příslušným
orgánům státní správy a dotčeným územním samosprávným celkům dokumentaci
k vyjádření a zveřejnění.
6.6.2012 zadal příslušný úřad zpracování posudku a předal zpracovateli posudku
dokumentaci záměru v tištěné a elektronické podobě a vyjádření dotčených
správních úřadů a samosprávných celků k hodnocené dokumentaci, které obdržel.
Posudek byl vypracován v období červen - červenec 2012 a dne 20.7.2012 byl
předán na MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Zpracovatel posudku považuje soubor údajů a použité metody hodnocení, uvedené
v dokumentaci záměru „Instalace nové linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP
SPIN – navýšení projektované kapacity“ na životní prostředí za postačující
k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat
návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen
„stanovisko“) pro příslušný úřad – MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Hradec
Králové a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
za respektování doporučení, formulovaných v návrhu stanoviska předkládaného
posudku.
A. Údaje o oznamovateli
Dokumentace

V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
sídlo, jméno, příjmení, a funkce zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku

Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.
B.I.1. Název a zařazení záměru
Dokumentace

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Instalace nové linky
nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN – navýšení projektované kapacity“.
Ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (příloha č.1), je záměr zařazen
do kategorie I, bod 4.4. – povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven,
s kapacitou nad 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku

Tato kapitola obsahuje požadované informace, včetně zařazení záměru, ze kterého
je patrný i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Jak již bylo
v posudku uvedeno, převedlo MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, řízení
procesu posuzování vlivů záměru na odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové,
Resslova 1229/2a. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Dokumentace

Celková projektovaná kapacita obou linek nanášení nátěrových hmot bude činit
1 405 134 m2, čemuž odpovídá maximální spotřeba VOC ve výši 26,29 tun/rok.
Stanovisko zpracovatele posudku

Jak je z údajů v dokumentaci zřejmé, instalací nové linky se výrobní kapacita závodu
oproti stávajícímu stavu zdvojnásobí. Dvojnásobně vzroste i množství VOC
vstupujících do výrobního procesu.
B.I.3. Umístění záměru
Dokumentace

Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Královéhradecký
Jičín
Jičín
Jičín, Popovice

Stanovisko zpracovatele posudku

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Dokumentace

Předmětem záměru je vybudování druhé, identické linky nanášení nátěrových hmot
metodou DIP SPIN ve stávající výrobní hale LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK, s.r.o.,
Průmyslová 1252, Jičín.
Souběžně s tímto záměrem má být realizován záměr „Novostavba lakovny v areálu
závodu W15 RONAL v Jičíně. Tento záměr je situován cca 800 SV od areálu LEIST.
Záměr společnosti RONAL řeší modernizaci stávající technologie lakování při
zrušení staré lakovny. Realizací záměru dojde k modernizaci technologie lakování v
závodu RONAL W15 Jičín, která bude představovat šetrnější technologii k životnímu
prostředí (využívání zejména vodou ředitelných barev s nižším obsahem těkavých
organických látek). Rozptylová studie pak dokládá zlepšení (snížení) imisních
koncentrací TOC v lokalitě oproti stávajícímu stavu. Z výše uvedeného lze tedy
dovodit, že souběh provozů závodu RONAL CR s.r.o. a závodu LEIST
OBERFLÄCHENTECHNIK, s.r.o. nebude mít negativní vliv na imisní situaci lokality.
Stanovisko zpracovatele posudku

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Uváděný záměr společnosti
RONAL je posuzován v rámci samostatného procesu EIA a dle údajů z dokumentace
a posudku nemá významnější vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Jedná
se o záměr který není spojen s navýšením výroby hliníkových kol nebo s navýšením
lakované plochy.
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B.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
Dokumentace

Jedná se o rozšíření výroby, instalaci druhé identické linky nanášení nátěrových
hmot metodou DIP SPIN do stávající haly.
S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného záměru investorem v jediné
již před zahájením projektových prací vybrané územní variantě, vyplývající ze
situování na daných a předem určených plochách stávající výrobní haly, byla od
počátku záměru sledována jediná územní varianta v podobě, jak je prezentována a
hodnocena.
Stanovisko zpracovatele posudku

Ke zdůvodnění potřeby záměru není ze strany zpracovatele posudku podstatných
připomínek.
Jak je zřejmé z přílohy č.2 předkládané dokumentace je hodnocený záměr v souladu
s územním plánem města Jičín. Záměr bude realizován ve stávajícím areálu
společnosti, který se nachází ve vymezené průmyslové zóně.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Dokumentace

Stávající stav
Celková koncepce vývoje areálu je rozdělena do čtyř etap. V první fázi proběhla
výstavba haly I. a II. etapy s tím, že technologické zařízení bude instalováno pouze v
rámci I.etapy. Další etapy budou následovat po zaběhnutí provozu a vyhodnocení
strategických záměrů investora.
Celá výrobní hala je řešena jako monoprostor s výrobní a skladovou halou
s přistavěnou dvoupodlažní částí pro administrativu. Půdorysný rozměr haly bude 60
x 107 m, a výška v hřebeni 10,35 m. Z toho administrativní část zabírá 60 x 7 m.Celý
prostor haly je osvětlen příčnými průběžnými světlíky, které je možno z části otevírat.
Základní nosná konstrukce je tvořena ocelovými obvodovými sloupy a středními
betonovými sloupy. Na sloupech jsou osazeny železobetonové předpjaté vazníky.
Střešní plášť je tvořen sendvičovými panely s PUR výplní, podporovanými ocelovými
vaznicemi. Obvodový plášť je z vertikálně kladených sendvičových panelů s PUR
výplní.
Administrativní a sociální budova obsahuje v přízemí šatny a sociální zázemí,
vstupní halu, kanceláře pro výrobu a údržbu, v patře jsou umístěny kanceláře vedení
firmy, sociální zázemí pro zaměstnance a denní místnost.
Příjezd do areálu je uvažován po obslužné komunikaci, která bude napojena na
páteřní komunikaci, která již byla vybudována v rámci přípravy průmyslové zóny.
Komunikace je vedena podél západní hrany areálu směrem na jih. Před halou je
provedena manipulační plocha a z ní pokračování do prostoru jižně od haly, kde je
zřízeno parkoviště pro osobní automobily.
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Společnost LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK, s.r.o. Jičín se zabývá povrchovou
úpravou spojovacího materiálu (z 95% šroubů) pro automobilový průmysl za využití
technologie tzv. disperzních médií povrchových úprav. Vstupním materiálem jsou
hutní výrobky (šrouby) určené k povrchové úpravě a dále chemické látky pro
odmaštění upravovaných výrobků a pro nanášení povrchových vrstev.
Technologický proces nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN probíhá ve
většině případů v následujících na sebe navazujících procesních krocích.
1. Příjem zákaznického zboží.
2. Mytí a tryskání zboží na lince s místním označením 3671.
3. Nanesení povrchové vrstvy GEOMET na lince s místním označením 3601.
4. Mezioperační kontrola zboží.
5. Nanesení povrchové vrstvy PLUS VL na lince s místním označením 3601.
6. Výstupní kontrola + vážení zboží.
7. Skladování hotového zboží.
8. Expedice zboží zpět zákazníkovi.
Technologický proces nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN probíhá na
dvou základních výrobních zařízení. Je to linka mytí a tryskání s místním označením
3671 (střední zdroj znečišťování ovzduší) a dále linka nanášení nátěrových hmot
metodou DIP SPIN s místním označením 3601 (velký zdroj znečišťování ovzduší).
Dále jsou v rámci podpůrných procesů využívána zařízení s místním označením
Myčka košů a zařízení s místním označením Příprava média Geomet (míchadlo).
Linka mytí a tryskání s místním označením 3671

Materiál se nejprve za využití neutrálního čističe Dansoclaen odmašťuje ve speciální
lázni na bázi vodní emulze, předehřáté na 70 - 75°C. Odmašťovací prostředky jsou
nehořlavé, jedná se o vodní roztoky s minimálně 80% podílem vody.
Následně je zboží otryskáváno ve speciálních uzavřených tryskacích zařízeních za
využití abraziva a tím je zbavováno mechanických nečistot (rzi, apod.).
Zboží je v rámci zařízení nejprve přesypáno ze zákaznických obalů do
technologických košů, ve kterých je zboží transportováno během výrobního procesu.
Součástí linky mytí (povrchová úprava kovů s obsahem lázní do 30 m3) je jeden
střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší - teplovodní kotel Buderus
s jmenovitým tepelným výkonem 350 kW pro ohřev odmašťovacích lázní linky.
Linka nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN s místním označením 3601

Metoda DIP SPIN je založena na principu nanášení nátěrové hmoty – suspenze
zinkových a hliníkových lamel (vloček) z vodného roztoku obsahujícího alkohol na
povrch součástí. Tato vrstva zajišťuje kromě bariérového efektu (pokrytí výrobku
lamelami Al a Zn) i katodickou ochranu a pasivaci povrchu. Nanášení se provádí v
lázni obsahující přípravek GEOMET.
Na začátku linky obsluha umístí šrouby do ocelových přepravek. Pomocí dopravníku
se přemístí do ocelových košů, pomocí kterých jsou šrouby máčeny v máčecích
nádobách. V lince jsou dvě máčecí stolice. Zboží je v koších máčeno v máčecích
nádobách, poté jsou koše ponechány nad nádobami k okapání, dále dojde k
odstředění zbytků nátěrové hmoty. Celá sekce nanášení nátěrové hmoty je
zakrytována a je odsávána - výduch č.101/2. Nasmáčené zboží je dále přesunuto do
zásobníku košů - výduch č.102/3 nebo přímo ke vstupu do vypalovací pece (dle
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druhu povrchové úpravy). Koše jsou pomocí dopravníku dopraveny do vypalovací
pece, která je rozdělena na jednotlivé sekce (předehřívací, vypalovací, chladící
zónu). Zboží pecí projíždí automaticky ve dvou patrech. Dolní patro sestává ze
sekce předehřívací a vypalovací (teplota cca 300 0C) - sekce jsou odsávány
(předehřívací – výduch č.103/5, vypalovací – výduch č.104/7). Horní patro tvoří
chladící zóna - odsávána výduchem č.105/8 a č.106/9. Výstup z vypalovací zóny a
vstup do chladící zóny je zakrytován a je odsáván výduchem č.107/10.
Na zboží je nanášeno disperzní médium GEOMET 321, příp. ještě tzv. uzavírací
vrstva ve formě silikátového laku PLUS VL.
Technologický krok nanášení povrchové úpravy GEOMET 321 se opakuje dvakrát
až třikrát (vytvoří se tak 2 nebo 3 vrstvy). Po této úpravě je zboží podrobeno
mezioperační kontrole.
Poté následuje na stejném zařízení nanášení silikátového laku PLUS VL na zboží,
které již je upraveno prostředkem GEOMET 321. Proces je totožný s nanášením
prostředku GEOMET 321, pouze s tím rozdílem, že je nanášena pouze jedna vrstva
a zboží je v průchozí peci vypalováno pouze na teplotu 65 - 70°C.
Součástí velkého zdroje znečišťování ovzduší je střední spalovací zdroj. Jedná se o
dva hořáky na zemní plyn pro ohřev vypalovací pece. Ohřev vypalovací pece linky
(předehřívací sekce a vypalovací prostor) je zajištěn dvěma plynovými hořáky
Weishaupt pomocí nepřímého procesního ohřevu.
Myčka košů

Zařízení slouží k mytí košů, ve kterých jsou díly určené k povrchové úpravě
transportovány v rámci linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN . Koše
musí být v rámci technologického procesu omyty při výměně média povrchové
úpravy. V konkrétním případě tedy po nanesení vrstvy média GEOMET a před
nanášením tzv. uzavírací vrstvy médiem PLUS VL.
Samotné mytí košů probíhá v uzavřené komoře myčky za pomocí 3% vodného
roztoku hydroxidu draselného KOH o teplotě 70 - 75°C. Roztok je pomocí čerpadel
rozstřikován na koš, který se otáčí na otočném kole. Vodný roztok je nejprve filtrován
přes filtry uvnitř komory myčky, odkud je poté čerpán do zvláštní nádoby s filtrem, ve
kterém se zachycují případné pevné částice z povrchových médií, a z této nádoby je
odváděn zpět do komory myčky. Jedná se tedy o uzavřený okruh.
Zachycené pevné částice se v pravidelných intervalech odstraňují jako odpad
kategorie „nebezpečný“. Páry vznikající při mytí košů jsou za pomoci přímého odtahu
vyvedeny mimo prostor výrobní haly.
Příprava média Geomet (míchadlo)

Zařízení slouží jako pomocné zařízení při přípravě nové dávky média nanášení
nátěrových hmot metodou DIP SPIN. Za pomoci tohoto zařízení se spojí tři základní
komponenty média GEOMET, a to GEOMET 321 B1, GEOMET 321/500 B2 a
zahušťovadlo GEOMET 321/500 Z. Výsledkem smíchání těchto tří komponent vzniká
konečný produkt GEOMET 321, který se poté ještě nechá za pomoci míchadla
míchat 22 hodin v sudu s uzavřeným víkem.
Navrhované řešení
Nová (druhá) linka nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN bude umístěna ve
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stávající výrobní hale. Linka bude mít totožné parametry s linkou již provozovanou.
Kapacita linek přípravných a pomocných technologických operací (mytí vstupujících
výrobků, tryskání, mytí košů, příprava média Geomet) je postačující pro provoz obou
linek nanášení nátěrových hmot, nebudou instalována další technologická zařízení.
Celková projektovaná kapacita obou linek nanášení nátěrových hmot bude činit
1 405 134 m2, čemuž odpovídá maximální spotřeba VOC ve výši 26,29 t/rok.
Rozsah stavebních prací bude minimální, nově budou zabetonovány patky pro
instalaci technologie. Veškeré práce budou probíhat ve vnitřním prostředí haly,
v denní době.
Skladování surovin a jejich bilance

V provoze je aplikován systém dodávek Just in Time, nejsou požadovány velké
skladové kapacity. V případě plného provozu obou linek bude povrchově upraveno
cca 17 000 tun/rok výrobků. Spotřeba přípravků Geomet bude činit cca 220 tun/rok.
V hale je umístěn sklad hořlavin o ploše 4,50 m x 8,68 m. Jeho kapacita je
postačující, s instalací druhé linky nevznikne požadavek na jeho rozšiřování.
Chemické látky jsou skladovány v originálních obalech – plastových nebo
plechových nádobách o objemu 120 – 1000 litrů.
Směnnost, počet pracovníků

Počty zaměstnanců podle směn, rozdělení na výrobní a THP pracovníky dle
původního předpokladu:
výroba
administrativa
Celkem

1.směna
19
15
34

2. směna
13

3. směna
13

13

13

celkem
45
15
60

Skutečný počet zaměstnanců nedosahuje původních předpokladů, stávající celkový
počet zaměstnanců je 21 osob. Po instalaci druhé linky se předpokládá nárůst
pracovníků výroby o cca 5 osob.
Stanovisko zpracovatele posudku

Tato kapitola je zpracována velmi podrobně a podává ucelený přehled jak o stávající
technologii výroby, tak i o rozsahu hodnoceného záměru, který je nutný pro následné
posouzení vlivů provozu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.
Z hlediska stavebního řešení záměru si realizace záměru vyžádá pouze drobné
stavební úpravy uvnitř stávající haly pro osazení nového strojního zařízení. V rámci
záměru nebudou prováděny žádné zemní práce mimo halu, nerozšiřují se zpevněné
plochy ani komunikace, není nutné provádět přeložky nebo změny na inženýrských
sítích.
Výrobní kapacita závodu se instalací druhé linky nanášení nátěrových hmot
zdvojnásobí. Výrobní kapacita pomocných zařízení (předúprava, myčka) a
skladovací kapacity surovin byly již vybudovány v předchozí fázi výstavby a v rámci
tohoto záměru nebudou navyšovány.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dokumentace

Předpokládá se co nejkratší termín zahájení i dokončení akce.
Stanovisko zpracovatele posudku

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dokumentace

Královéhradecký kraj, město Jičín.
Stanovisko zpracovatele posudku

K hodnocené kapitole není připomínek.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Dokumentace

- stanovisko k dokumentaci záměru – MŽP ČR
- KÚ Královéhradeckého kraje OŽPa Ze – souhlas se změnou stavby zdroje
znečišťování ovzduší
- KÚ Královéhradeckého kraje OŽPa Ze – souhlas s provozem ZZO
Stanovisko zpracovatele posudku

K výčtu uvedených navazujících rozhodnutí není podstatných připomínek.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda
Dokumentace

Areál firmy leží v průmyslové zóně na JV okraji Jičína, rozkládá se na následujících
pozemcích:
Kat.území: Jičín, p.č. 926/1, 926/16, 926/7, 922/20,2028/2, 883/2, 925/1
Popovice, p.č. 116/2, 116/31
V rámci výstavby bylo provedeno vynětí pozemků ze ZPF a byla sejmuta ornice.
Realizace akce proběhne ve vnitřním prostoru stávající výrobní haly, záměr nevyvolá
potřebu záboru půdy.
Stanovisko zpracovatele posudku

Dle názoru zpracovatele posudku není nutné v této kapitole uvádět podrobný výčet
pozemků, které tvoří areál společnosti. Jak je zřejmé z předchozích částí
dokumentace, realizace záměru je situována do stávající výrobní haly. Označení
tohoto objektu však z dokumentace není zřejmé. Dle sdělení oznamovatele se jedná
o stavební objekt č. 926/1 v katastrálním území Jičín.
Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) ani
zemědělské pozemky (ZPF).
B.II.2 Voda
Dokumentace

Stávající objekt je napojen na veřejný vodovodní řad DN 150, vodovod pro areál je
dimenze DN 100. Vodovod je veden v souběhu se splaškovou a dešťovou
kanalizací. Dimenze přívodu vody s velkou rezervou kryje požadovanou spotřebu, je
projektována i na možné budoucí připojení haly III. a IV. etapy výstavby závodu.
Projektovaná průměrná spotřeba pitné vody pro cílový stav (po realizaci IV etapy)
byla uvažována ve výši 8 m3/den, z toho pro účely technologie 5 m3/den.
Stávající počet zaměstnanců je 21 osob, v rámci realizace záměru se zvýší na cca
25 osob.
Technologická linka nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN nemá potřebu
technologické vody, zvýšením kapacity výroby však dojde k vyvolanému navýšení
spotřeby technologické vody při operaci mytí vstupujícího materiálu vodnými roztoky.
Množství doplňkové vody pro technologii v roce 2010 činilo cca 50 m3, instalací
druhé technologické linky dojde k nárůstu spotřeby pitné vody o cca 100 m3.
Stanovisko zpracovatele posudku

Jediným zdrojem vody v areálu je a bude i nadále odběr pitné vody z veřejné
vodovodní sítě.
Jak je z dokumentace zřejmé, nárůst spotřeby vody pro sociální účely a pro
technologii bude malý, lze předpokládat navýšení o cca 200 m3/rok a cílová spotřeba
pitné vody tak bude stále významně nižší než projektované množství.
Formálně lze podotknout, že popis kanalizace a řešení odvodu srážkových a
splaškových vod není předmětem této kapitoly ale kapitoly B.III.2 dokumentace.
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B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
Dokumentace
Elektrická energie

Zásobování technologické linky elektrickou energií bude realizováno ze stávajících
NN rozvodů ve stávajícím objektu. Stávající trafostanice má dostatečnou kapacitu
pro připojení nové technologické linky.
Instalací nové technologické linky a navýšením kapacity výroby dojde k navýšení
spotřeby elektrické energie na zhruba dvojnásobek – dle předběžné energetické
bilance bude činit výpočtové zatížení Pp = 1 072 kW.
V roce 2010 celková spotřeba elektrické energie činila 916 875 kWh, z toho podíl
linky nanášení nátěrových hmot činil 516 000 kWh.
Po instalaci druhé technologické linky lze při plném provozu předpokládat roční
spotřebu elektrické energie v úrovni cca 2.500.000 kWh.
Zásobování teplem

Pro vytápění administrativního a sociálního zázemí výrobní haly slouží dva plynové
kotle Vailant VK INT 466-7 o výkonu 45 kW každý. Tento stav se realizací záměru
nezmění.
Pro ohřev mycí lázně slouží teplovodní plynový kotel Buderus SE 635 o výkonu 350
kW. Tento stav se realizací záměru nezmění.
Součástí stávající linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN jsou dva
hořáky nepřímého ohřevu, umístěné v předehřívací a vypalovací sekci linky, o
výkonech 250 a 525 kW.
Součástí nové linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN budou dva
hořáky nepřímého ohřevu, umístěné v předehřívací a vypalovací sekci linky,
předpokládá se instalace shodných hořáků o výkonech 250 a 525 kW.
Instalované hořáky předehřívacích a vypalovacích sekcí obou linek postačují pro
ohřev pracovního prostředí výrobní haly.
Pro otápění hořáků nepřímého ohřevu
technologické linky bude sloužit zemní plyn.

předehřívací

a

vypalovací

sekce

Stávající roční spotřeba zemního plynu činila v roce 2010 u linky nanášení
nátěrových hmot 92.000 m3, u kotle ohřevu mycí linky 33.000 m3 ZP.
Po instalaci druhé technologické linky se při plném provozu předpokládá roční
spotřeba v úrovni cca 400.000 m3/rok ZP.
Ostatní surovinové zdroje

V případě plného provozu obou linek bude povrchově upraveno cca 17 000 tun/rok
výrobků. Spotřeba přípravků Geomet bude činit cca 220 tun/rok.
Kromě těchto základních surovin se v technologii používá:
 Hydroxid sodný a hydroxid draselný - pro mytí upravovaných výrobků
 lak PLUS VL
 Čistící přípravek DANSOCLEAN A 6131
 Aditivum DEMULGAT 1077
 Aditivum ADDITIV 7000 LT
 CHRONITL – CHRONITAL
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Stanovisko zpracovatele posudku

Na základě uvedených údajů o stávající spotřebě elektrické energie lze po realizaci
záměru očekávat cílovou spotřebu nižší než 2 500 MWh. .
K problematice zásobování teplem a spotřebě zemního plynu není připomínek.
Spotřeba základních surovin (šrouby, nátěrová hmota) po realizaci záměru je
v dokumentaci uvedena. Spotřeba ostatních chemických látek a přípravků je
množstevně zcela nevýznamná, v řádu jednotek tun/rok.
Dle názoru zpracovatele posudku by bylo vhodné uvést v přílohové části
dokumentace bezpečnostní listy jednotlivých chemických přípravků. Tyto listy jsou
k dispozici u provozovatele.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace

Současná intenzita areálové dopravy činí 20 OA, 3 LNA a 2 TNA za den. Po
instalaci druhé technologické linky se předpokládá nárůst dopravy na cca 25 OA, 6
LNA a 4 TNA za den.
Oproti původním údajům v projektové dokumentaci je intenzita dopravy cca 4 x nižší.
V areálu je k dispozici 19 parkovacích míst, z toho 1 parkovací místo pro imobilní
občany. V souvislosti s realizací záměru nebudou zřizována nová parkovací místa.
Nákladní doprava v areálu bude realizována v období pondělí – pátek mezi 6. a 22.
hodinou.
Pro realizaci záměru není třeba budovat další novou navazující infrastrukturu.
Stanovisko zpracovatele posudku

K této části dokumentace není podstatných připomínek. Navýšení dopravní
obslužnosti závodu je malé a ve vztahu k intenzitě dopravy na navazující veřejné
komunikaci I třídy zcela nevýznamné.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší
Dokumentace
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší








Linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN – velký zdroj znečišťování
ovzduší.
Součástí každé linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN jsou dva
hořáky nepřímého ohřevu, umístěné v předehřívací a vypalovací sekci linky, o
výkonech 250 a 525 kW.
Linka mytí a tryskání – vyjmenované střední zdroje znečišťování ovzduší.,
Teplovodní plynový kotel Buderus SE 635 o výkonu 350 kW pro ohřev stávající
mycí lázně.
Vytápění administrativního a sociálního zázemí - dva plynové kotle Vailant VK
INT 466-7 o výkonu 45 kW každý.

Byly předloženy protokoly o autorizovaném měření emisí jednotlivých výduchů zdrojů
znečišťování ovzduší – INECO průmyslová ekologie s.r.o.
Celková projektovaná kapacita obou linek nanášení nátěrových hmot bude činit
1 405 134 m2, čemuž odpovídá maximální spotřeba VOC ve výši 26,29 t/rok. Měrná
výrobní spotřeba tak dosahuje úrovně 18,7 g/m2 VOC, dle AME se na jednotlivých
výduších koncentrace VOC pohybují v rozmezí 2 – 16 mg/m3.
Emise středních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší – kotle Buderus ohřevu
linky mytí a hořáků předehřívací a vypalovací sekce stávající linky nanášení
nátěrových hmot – jsou hluboko pod úrovní emisního limitu, v případě emisí NOx
dosahují úrovně od 50 do 70 mg/m3, v případě CO pak úrovně jednotek mg/m3.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bývají parkoviště a manipulační plochy
(nakládka/vykládka zboží).
Současná intenzita areálové dopravy činí 20 OA, 3 LNA a 2 TNA za den. Po
instalaci druhé technologické linky se předpokládá nárůst dopravy na cca 25 OA, 6
LNA a 4 TNA za den. Nákladní doprava v areálu bude realizována v období pondělí
– pátek mezi 6. a 22. hodinou.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bývá ve většině případů automobilová
doprava.
Současná intenzita areálové dopravy činí 20 OA, 3 LNA a 2 TNA za den. Po
instalaci druhé technologické linky se předpokládá nárůst dopravy na cca 25 OA, 6
LNA a 4 TNA za den.
Stanovisko zpracovatele posudku

Zpracovatel této kapitoly dokumentace se v části popisu stacionárních zdrojů zaměřil
zejména na kategorizaci zdrojů, technické podmínky zdrojů a emisní limity stávajících
zdrojů a obsáhle cituje příslušné části legislativních předpisů, při čemž kategorizace a
emisní limity pro stávající zdroje jsou stanoveny.
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Z hlediska aktuálního stavu emisí dokumentace uvádí, že byly předloženy protokoly
o autorizovaném měření emisí jednotlivých zdrojů. Výsledky těchto měření však
nejsou uvedeny ani v dokumentaci, ani v rozptylové studii. Z hlediska hmotnostních
toků jednotlivých znečišťujících látek uvádí dokumentace údaj pouze pro VOC, který
však není odvozen z autorizovaného měření, ale je totožný a odvozený z celkového
množství VOC vstupujícího do technologického procesu. Hmotnostní toky ostatních
znečišťujících látek (TZL, NOx, CO) nejsou v dokumentaci uvedeny.
Rozptylová studie uvádí v kapitole „6.1.1. stávající stav“ 10 bodových zdrojů a jejich
lokalizaci. Dále uvádí, že pro výpočet byly použity parametry jednotlivých výduchů
změřených při autorizovaných měřeních s tím, že emise VOC byly rozpočítány na
jednotlivé výduchy v poměrech daných objemovým tokem. Emise VOC tak byly
vyčísleny z maximální spotřeby 13,145 VOC vstupujících do technologického
procesu. Hmotnostní toky emisí TZL byly odvozeny z emisních limitů (3 mg/m3).
Emise ze spalování zemního plynu byly vyčísleny ze spotřeby zemního plynu, tj.
pomocí emisních faktorů. Do rozptylové studie tak byly z autorizovaných měření
převzaty pouze údaje o objemu a teplotě vzdušiny. Hodnoty naměřených
hmotnostních koncentrací a z nich odvozené reálné hmotnostní toky jak
v dokumentaci, tak i rozptylové studii nejsou uvedeny. Obdobným způsobem jsou
pak specifikovány i stacionární zdroje pro cílový stav.
Uváděné hmotnostní toky znečišťujících látek z jednotlivých výduchů tak prezentují
teoretický, maximálně možný stav, který je zohledněn po celou dobu provozu těchto
zdrojů. Navazující výpočet imisních koncentrací v rozptylové studii je tak zcela na
straně bezpečnosti výpočtu.
Pro porovnání se skutečným stavem si vyžádal zpracovatel posudku „Oznámení o
výpočtu poplatku a ohlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování
ovzduší“ za rok 2011 a „Podklady pro bilanci VOC dle skutečnosti roku 2011“.
Porovnání hmotnostních toků TZL a VOC z technologických zdrojů (zdroje 1-7) dle
skutečnosti roku 2011 a zadání do RS je uvedeno v tabulce:
Skutečnost rok 2011(kg/rok)
TZL
VO
C

180
4 640 + 1810 fugitivní
emise

Zadání do RS
(kg/rok)
502,8
13 145,1

Dle bilance VOC za rok 2011 vstupovalo do technologického procesu 9 797 kg VOC.
Z tohoto množství odešlo 4 638 kg VOC v odpadním plynu, 1 811 kg VOC jako
fugitivní emise a 3 348 kg VOC bylo obsaženo v odpadech.
K bilanci emisí z liniových a plošných zdrojů není podstatných připomínek.
Hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek, vypočtené programem MEFA, lze
dohledat pouze v rozptylové studii. Ve srovnání se stacionárními zdroji se jedná o
velmi malé a nevýznamné příspěvky a to jak z hlediska stávajícího, tak i cílového
stavu.
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B.III.2 Odpadní vody
Dokumentace
Splaškové odpadní vody

Produkce splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě pitné vody pro sociální
účely. Stávající počet zaměstnanců je 21 osob, v rámci realizace záměru se zvýší na
cca 25 osob.
Celková produkce splaškových odpadních vod bude po realizaci záměru dosahovat
množství cca 400 m3/rok. Nárůst oproti stávajícímu stavu bude činit cca 50 m3/rok.
Kapacita splaškové kanalizace je plně dostačující, realizace záměru nevyvolává
žádné požadavky na její úpravu či rozšíření.
Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody nejsou a nebudou vypouštěny, po vyčerpání mycích
lázní jsou tyto předávány oprávněné osobě jako kapalný odpad. V roce 2010 činila
produkce odpadních vod z mycích lázní 41,136 tun/rok. V případě plného provozu
obou linek nanášení nátěrových hmot lze produkci technologických odpadních vod
z úseku mytí vstupního materiálu odhadnout na cca 140 tun/rok.
Dešťové odpadní vody

Realizací předkládaného záměru se množství ani charakter dešťových odpadních
vod z areálu nemění. Stávající kanalizace je řešena jako oddílná.
Dešťová kanalizace se dělí na čistou a zaolejovanou. Potenciálně kontaminovaná
voda je vedena přes odlučovač ropných látek, voda ze střech prochází přes požární
nádrž, kterou doplňuje, za ORL se spojuje s dešťovými vodami ze zpevněných ploch
a parkoviště. Tyto vody jsou dále vedeny do dešťové zdrže na břehu Valdického
potoka.
Realizací záměru se nemění množství dešťových odpadních vod (maximální odtok je
projektován na 298 l/sec), záměr bude realizován ve stávající výrobní hale.
Stanovisko zpracovatele posudku

K této kapitole není podstatných připomínek. Splaškové vody se odvádí do
veřejného kanalizačního sběrače a nárůst objemu splaškových vod je zcela
nevýznamný.
Technologické odpadní vody nevznikají.
Bilance srážkových vod se nemění, nedochází k výstavbě nových objektů, nebo
zpevněných ploch.
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B.III.3 Odpady
Dokumentace

Ve fázi výstavby se předpokládá vznik následujících odpadů:
Kód
08 01 11
08 01 12
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 01 10
15 02 02
15 02 03
17 01 07
17 04 05
17 04 11
17 06 04
17 08 02

Název odpadu
Odpadní barvy a laky s org. rozp.
Jiné odp. barvy a laky řed. vodou
Papírové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné NL
Absorpční činidla neznečišť. NL
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a
tašek (neznečištěné nebezpečnými látkami)
Železo a ocel
Kabely (bez nebezpečných látek)
Izolační materiály (bez obsahu azbestu
a nebezpečných látek)
Stavební materiály na bázi sádry
(neznečištěné nebezpečnými látkami)

Kategorie
N
O
O
O
O
O
N

Nakládání
A2
A1,A2
A1
A1
A1
A1
A2

N

A1,A2

O

A1

O
O
O

A1,A2
A1
A1
A1

O
O

A1,A2

A1–využití, A2 – likvidace

S ohledem na charakter záměru lze předpokládat relativně nízký výskyt odpadů ve
fázi výstavby.
Provoz nové technologické linky naváže na zavedený systém sběru, třídění,
shromažďování a předávání odpadů, platný v areálu firmy.
S ohledem na připravované rozšíření výroby lze při předpokladu plného provozu
výrobní haly, tedy obou linek nanášení nátěrových hmot a linky mytí a otryskávání
vstupního materiálu očekávat navýšení množství odpadů z výroby na cca 2 násobek.
Množství komunálního odpadu se prakticky nezmění.
Stávající množství a druhy produkovaných odpadů jsou zřejmé z hlášení o produkci
a nakládání s odpady za rok 2010.
Stanovisko zpracovatele posudku

K této části dokumentace není podstatných připomínek. Společnost již dlouhodobě
nakládá s odpady, které ve společnosti vznikají. Nakládání s odpady probíhá
v souladu s platnou legislativou a na základě potřebných souhlasů příslušných
správních úřadů.
Zpracovatel posudku požádal oznamovatele o předložení hlášení o produkci a
nakládání s odpady za rok 2011. Z následující tabulky lze porovnat údaje za rok
2010 uvedené v dokumentaci a údaje za rok 2011 vyžádané zpracovatelem
posudku.
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Katalogov
é
Číslo

Kategorie

060204
080111

N
N

080117

N

110113
110198
120117

N
N
O

130105
130208
150101
150102
150110

N
N
O
O
N

150202
170405
200301

N
O
O

Název odpadu

Hydroxid sodný a hydroxid draselný
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpady z odstraňování barev nebo z laků obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem
120116
Nechlorované emulze
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a …
Železo a ocel
Směsný komunální odpad

Množství odpadu
tun/rok
Rok
Rok
2010
2011
41,136
27,051
0,495
0,252

-

4,000
19,798
3,997

49,478
5,861

0,400
11,010
0,444
0,066
0,184

11,839
0,710
0,122
0,142

1,367
5,578
3,254

1,906
5,333
3,089

Jak je z porovnání uvedeného přehledu odpadů za rok 2011 a přehledu odpadů za
rok 2010 zřejmé, v roční bilanci nakládání s odpady nedochází, jak z hlediska druhů,
tak i množství, k významným změnám.
Realizací hodnoceného záměru se nepředpokládá vznik nových druhů odpadů,
množství odpadů přímo spojených s výrobní činností se zvýší cca dvojnásobně,
navýšení odpadů vznikajících z nevýrobních činností bude nevýznamné.
B.III.4 Hluk, vibrace
Dokumentace
Hluk

Pro posouzení hlukové situace byla firmou INECO průmyslová ekologie s.r.o.
provedena měření hluku v mimopracovním prostředí a zpracována akustická studie.
Výpočet byl proveden programem HLUK + verze 9 profi, který umožňuje výpočet
hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji.
Stávající stav

Dominantními současnými zdroji hluku jsou :
- na střeše haly :
č. 1 a č.2 … ventilace nad tryskací linkou
č.3 … komín kotle
č.4 a č.5 … výduchy odsávání nanášecí kabiny
č.6 … výduch odsávání vypalovací pece
č. 7 … dva výduchy chlazení vypalovací pece (výduchy umístěné vedle sebe)
č. 8 … jeden výduch chlazení vypalovací pece (výduch umístěný samostatně)
č. 9 je součtová hladina akustického tlaku A všech zdrojů hluku na střeše haly 25m
od řady výduchů. Hodnota zahrnuje i příspěvek střešního pláště se světlíky, nebyly
zjištěny tóny )
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- u svislého obvodového pláště haly (jako zdroj hluku je zahrnut plášť severní s
vraty)
č. 12 … 1 m vně od vrat č. 3
Pro tyto zdroje byly měřením zjištěny tyto hodnoty:

Současná doprava ( dle provozovatele maximální, ojediněle se vyskytující počty ) :
20 OA / 24 hod ( osobní automobily )
3 LNA / 16 denních hodin ( lehké nákladní automobily )
2 TNA / 16 denních hodin ( těžké nákladní automobily )
Záměr

Nové stacionární zdroje hluku:
- na střeše haly ( výduchy v místě označeném obdélníkem na obr.) :
dva výduchy odsávání nanášecí kabiny (odpovídá měření č. 4 a 5 )
jeden výduch odsávání vypalovací pece (odpovídá měření č. 6 )
jeden výduch chlazení vypalovací pece ( odpovídá měření č.7 a 8 )
- u svislého obvodového pláště haly ( severní část s vraty ) :
navýšení celkem +1,8 dB (v místě měření č.9)
navýšení + 2,0 dB (v místě měření č.12)
Nová doprava :
+ 5 OA …. celkem 25 OA / 24 hod
+ 3 LNA …. celkem 6 LNA / 16 denních hodin
+ 2 TNA …. celkem 4 TNA / 16 denních hodin
Vibrace

Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo vibrace o
hodnotách a frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou
stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost
okolních stavebních objektů.
Radioaktivní a ostatní záření

Provozem
záměru
nebude
docházet
k produkci
radioaktivního
ani
elektromagnetického záření. S radioaktivními odpady nebude v areálu nakládáno.
Stanovisko zpracovatele posudku

V této kapitole dokumentace jsou podrobně specifikovány všechny významné
stávající stacionární a mobilní zdroje hluku. Akustické parametry stávajících
stacionárních zdrojů hluku byly zjištěny měřením. Následně jsou specifikovány nové
stacionární a mobilní zdroje hluku, které jsou spojeny s provozem hodnoceného
záměru. K této části není ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Formálně lze uvést, že v této kapitole by měly být uvedeny pouze údaje o zdrojích
hluku. Vlastní vyhodnocení akustické situace hlukovou studií nebo měřením pro
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objekty nejbližší obytné zástavby je předmětem příslušné kapitoly části D
dokumentace (hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí).
Stanovisko zpracovatele posudku k výsledkům akustické studie je tak uvedeno
v dalších částech posudku.
B.III.5 Doplňující údaje
Dokumentace

Záměr bude realizován ve stávající hale již provozovaného areálu Leist Jičín. Jeho
realizace nevyžaduje žádné terénní úpravy ani žádné zásahy do krajiny. Krajinný ráz
nebude ovlivněn.
Stanovisko zpracovatele posudku

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Dokumentace

Tato část dokumentace je rozdělena do následujících kapitol:
 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
 Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území
 Ovzduší
 Voda
 Půda
 Horninové prostředí a přírodní zdroje
 Fauna a flora
 Krajinný ráz
 Ekosystémy
 Územně plánovací dokumentace
 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí z hlediska únosného zatížení
Stanovisko zpracovatele posudku

Členění a obsah této kapitoly je v souladu s dikcí zákona. V rámci této kapitoly je
podán podrobný popis o současném stavu všech složek životního prostředí
v zájmovém území.
Uvažovaný záměr není v přímém kontaktu se žádným skladebným prvkem ÚSES.
ZCHÚ nejsou polohou záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně. Záměr nezasahuje, ani se nevyskytuje v bezprostřední blízkosti
žádného významného krajinného prvku registrovaného nebo definovaného
příslušným zákonem.
Dle stanoviska OŽPZ KÚ Královéhradeckého kraje záměr nemůže mít významný vliv
na evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona,
neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Umístění záměru je v souladu se schváleným územním plánem města Jičín. Záměr
bude realizován ve stávajícím areálu společnosti LEIST, nevyžaduje zábor ZPF nebo
PUPFL.
V místě plánovaného záměru se žádné staré ekologické zátěže (SEZ) nenacházejí.
K části popisující současný stav ovzduší lze pouze uvést, že prezentované hodnoty
NO2 z měřících stanic Vrchlabí a Trutnov nelze pokládat za reprezentativní pro oblast
Jičína. Pokud není v lokalitě příslušná znečišťující látka monitorována, je nutné
požádat ČHMÚ o vypracování odborného odhadu imisní situace v dané lokalitě.
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D.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 a vlivy
na veřejné zdraví
Dokumentace
Charakteristika vlivu imisí na veřejné zdraví

Pro charakteristiku rizika imisní zátěže byly vzaty látky posuzované v rozptylové
studii. Jako optimální se pro tento konkrétní případ jeví porovnání zátěže spojené
s provozem záměru po rozšíření výroby oproti stávajícímu pozadí v dostupných
maximálních dlouhodobých imisních charakteristikách charakterizujících obytnou
zástavbu.
V průběhu vlastní výstavby záměru půjde především o vliv zvýšené prašnosti při
stavebních pracích a při dopravě stavebních materiálů. Současně však půjde o vlivy
časově omezené na dobu výstavby. Z tohoto pohledu jsou příspěvky posuzovaných
látek k imisní zátěži během výstavby záměru
nevýznamné, lze objektivně
předpokládat jejich prakticky úplné překrytí imisním pozadím.
Nejvyšší příspěvek ročního průměru NO2 byl vypočten při provozu záměru po
rozšíření výroby – výhledový stav, ve výši 0,0084 g/m3 (setiny % imisního limitu)
oproti stávajícímu stavu kdy je modelován příspěvek ve výši 0,0054 g/m3. Uvedená
extrapolovaná pozaďová hodnota koncentrace NO2 = 28,8 g/m3 poněkud
nadhodnocuje výstupy systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu
k životnímu prostředí pro daný typ lokality ( předpoklad činí cca 20 g/m3 ).
Kvantifikace vlivu na zdraví populace exponované samotným příspěvkem
očekávaného provozu po rozšíření výroby – výhledový stav, je při prakticky
nezměněných hodnotách oproti stávajícímu stavu nereálná, stejně tak nelze
objektivizovat vliv samotného příspěvku stávajícího provozu na veřejné zdraví. Díky
rozhodujícímu podílu dopravy na pozaďové imisní zátěži NO2 lze do budoucna
očekávat další mírný pokles pozaďových koncentrací i přes nárůst intenzit dopravy,
a to v důsledku předpokládané obměny vozového parku a zlepšení emisních
parametrů provozovaných vozidel.
Příspěvek PM10 na hranici obytné zóny k imisní situaci dosahuje ve svém maximu
ročních koncentrací u stávajícího stavu 0,0498 g/m3 u výhledového stavu po
rozšíření výroby pak 0,1156 g/m3 . Vypočtené hodnoty pro samotný příspěvek
záměru po rozšíření výroby jsou opět prakticky shodné se stávajícím stavem,
odpovídají při započítání aproximovaného pozadí cca 65 % imisního limitu.
Pozaďová hodnota imisí PM10 25,9 μg·m-3 zhruba odpovídá údajům systému
monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí pro
posuzovaný typ sídla. Kvantifikovat v praxi dopad hodnoty změny příspěvku imisí
PM10 samotného záměru rozšíření výroby na navýšení celkové úmrtnosti
exponované populace je prakticky nemožné. Problematickým je spíše vliv pozadí
imisí PM10, které samo o sobě představuje při dlouhodobém překročení riziko
zvýšení celkové úmrtnosti oproti normálu v maximu o cca 2%. Analogická situace
nastává u vlivu pozadí suspendovaných částic PM2,5. Jejich podíl ve frakci PM10 se
dle výstupů systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu
prostředí pohybuje od 0,57 do 0,99. V tomto případě je možné očekávat stanovenou
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průměrnou hodnotu 0,79. V konkrétním případě dosahuje reálná imisní koncentrace
PM2,5 až cca 20 μg·m-3.
Nejvyšší příspěvek maximálního osmihodinového průměru imisní koncentrace CO
byl vypočten při stávajícím provozu ve výši 0,684 g/m3, po rozšíření provozu –
výhledový stav ve výši 1,141 g/m3. Rozdíl mezi oběma stavy není významný. I při
započítání konzervativně pojatého pozadí maximální 8-mi hodinové koncentrace CO
je modelovaný příspěvek rozšířeného provozu z pohledu zdravotních rizik
nevýznamný.
Maximální imisní příspěvek koncentrací benzenu v souvislosti se stávajícím
provozem dosahuje na hranici obytné zóny v maximálním ročním průměru hodnoty
0,00020 μg·m-3, po rozšíření provozu – výhledový stav pak prakticky stejné hodnoty
0,00026 μg·m-3. U benzenu extrapolované pozaďové hodnoty 2,7 μg·m-3
nadhodnocují výstupy systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu
k životnímu prostředí, kdy se roční střední hodnota koncentrace benzenu
v městských, dopravně variabilně zatížených lokalitách pohybovala v rozmezí 0,9 –
2 g/m3. Výše uvedený příspěvek imisí benzenu po rozšíření výroby se neprojeví
v oblasti akutních účinků. Při respektování jednotky karcinogenního rizika benzenu
6E-06 a extrapolovaných pozaďových hodnot imisí látky, dosahuje současné riziko
zvýšení pravděpodobnosti nádorového onemocnění při celoživotní expozici hodnoty
cca 2E-05 (tzn. navýšení pravděpodobnosti výskytu karcinomů o cca 2 případy na
100 000obyvatel). Tato skutečnost je však dána vlivem extrapolovaného pozadí imisí
benzenu. Nárůst rizika karcinogeneze daný pouze rozšířením výroby oproti
stávajícímu stavu se pohybuje v řádu E-10 a je nevýznamný. Díky rozhodujícímu
podílu dopravy na imisní zátěži benzenu lze do budoucna očekávat mírný pokles
pozaďových imisních koncentrací i přes nárůst intenzit dopravy, a to v důsledku
předpokládané obměny vozového parku a zlepšení emisních parametrů
provozovaných vozidel.
Souhlasně se závěry rozptylové studie je možné konstatovat, že z hlediska emisí a
z nich vyplývajícího následného imisního zatížení lze záměr hodnotit jako
nevýznamný z pohledu ohrožení veřejného zdraví. Vzhledem k nízkým hodnotám
změn emisního a následně imisního zatížení nebudou mít tyto významný vliv na
následnou změnu kvality ovzduší v posuzované lokalitě, jejich vliv na zdraví
exponované populace bude minimální.
Charakterizace vlivu hluku na veřejné zdraví

Stavba bude provedena obvyklými technologiemi používanými pro tento druh stavby.
Materiál nebude skladován na staveništi, bude provedena jeho letmá montáž.
Doprava materiálu bude zajištěna po stávajících komunikacích. Posuzované
nejhlučnější stavební práce budou prováděny pouze v denní době, a budou
krátkodobého charakteru. Hygienický limit hluku ze stavební činnosti pro tuto dobu
je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. na 65 dB. Vzhledem
k charakteru stavebních prací bude hluk z výstavby splývat s vnějším hlukovým
pozadím.
Stávající hluková zátěž nejbližších chráněných venkovních prostor staveb na
posuzované
lokalitě,
způsobovaná
dopravním
hlukem
spojeným
se
stávajícím provozem byla při modelu zohledněna. Maximální modelovaná
ekvivalentní hladina hluku pro denní dobu činí 40,1 dB. Při hrubé aproximaci tato
hodnota reprezentuje obtěžování hlukem na hranici kvantifikovatelnosti. Po rozšíření
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provozu – výhledový stav dochází u ref. bodů 3 a 4 k poklesu hlukové zátěže. U
bodu 5 je nárůst hluku nevýznamný, nárůst hlukové zátěže u bodu 2 nepřekročí
limitní hodnotu 40 dB. Kvantifikace vlivu provozu samotného záměru na zdraví
exponované populace je zde prakticky nereálná. Nárůst hluku spojený s provozem
záměru po rozšíření výroby je u referenčních bodů charakterizujících obytnou
zástavbu nevýznamný.
Působení hluku je zde ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí
a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti
a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené
hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a
vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity a pocitům
nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako
je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se
sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči, více než 30%
exponovaných. Jde tedy o podstatnou část populace.
Maximální stávající modelovaná ekvivalentní hladina hluku pro noční dobu u
chráněných venkovních prostor staveb a chráněných venkovních prostor činí při
stávajícím provozu opět 40,1 dB. Dlouhodobá expozice této konkrétní noční hladině
hluku reprezentuje za stávajícího stavu zvýšení pravděpodobnosti výskytu
civilizačních chorob oproti normálu o cca desetiny %. Současně opět při hrubé
extrapolaci znamená lehké rušení spánku u cca 15 %, střední rušení spánku u cca 6
% a vysoké rušení spánku u cca 3 % exponovaných. Po rozšíření provozu –
výhledový stav, dochází u ref. bodů 3 a 4 k poklesu hlukové zátěže, hluková zátěž u
bodu 2 zůstává nezměněna. Zvýšení pravděpodobnosti výskytu civilizačních chorob
oproti normálu nelze exaktně definovat, úroveň rušení spánku zůstává v podstatě
nezměněna.
Nepříznivý účinek hluku na kvalitu spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při
usínání, probouzením, alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze
spánku. V rušení spánku se promítají jak fyziologické tak psychologické aspekty
působení hluku. Senzitivní skupinou populace zde jsou starší lidé, lidé s funkčními a
mentálními poruchami, směnující zaměstnanci a obecně osoby s potížemi se
spaním. K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk Objektivní
příznaky narušení spánku se v interiérech při ustáleném hluku objevují od hodnoty
LAeq=30 dB (A). Subjektivní kvalita spánku nebyla při experimentech zhoršena při
venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu 40 dB(A). Podle doporučení WHO by
noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB(A) za
předpokladu poklesu hladiny hluku o 15 dB při přenosu venkovního hluku do
místnosti částečně otevřeným oknem. Maximální hodnoty hlukových událostí by
uvnitř místností neměly přesáhnout LAmax= 45 db(A), resp. 60 dB(A), počet
mimořádných hlukových událostí by během noci neměl přesáhnout počet 10 – 15.
Podle zkušeností nedochází k adaptaci narušení spánku v hlučných lokalitách ani po
několika letech.
Projektovaný provoz rozšíření výroby nepřináší oproti stávajícím podmínkám
definovatelné navýšení hluku a neprojeví se tudíž negativně na zdraví exponované
populace. Maxima hlukové zátěže v denní i noční době při konzervativním pojetí
(%obtěžovaných při maximální hlukové zátěži je kalkulováno na celou exponovanou
populaci) přináší prakticky stejnou úroveň obtěžování před i po realizaci záměru.
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Rozšířený provoz záměru se při dodržení projektovaných parametrů neprojeví u
chráněných venkovních prostor staveb a chráněných venkovních prostor změnou
hlukové zátěže. Nárůst expozice hluku daný provozem záměru po rozšíření výroby
vzhledem ke stávajícímu stavu je z pohledu NV 272/2011 Sb., u ref bodů,
nevýznamný. Nárůst denní hlukové zátěže při podmínkách maximálního provozu
nereprezentuje v konkrétních referenčních bodech definovatelné % obtěžovaných
hlukem. Nemění se rovněž % počtu rušených v době spánku, dochází k minimálnímu
poklesu pravděpodobnosti výskytu civilizačních chorob v exponované populaci
vlivem hluku. Uvedený stav je ovšem reálný pouze za podmínek realizace
protihlukových opatření uvedených v projektové dokumentaci rozšíření výroby.
Stanovisko zpracovatele posudku

Z metodického hlediska je třeba uvést, že tato kapitola je značně obšírná (cca 20
stránek dokumentace). Obsahuje údaje a popisy, které by měly být uvedeny v jiných
částech dokumentace (zdroje emisí, zdroje hluku – kapitoly B.III.1, B.III.4, výsledné
hodnoty z rozptylových studií a hlukové studie – kapitoly D.I.2, D.I.3). Zařazením
těchto údajů do této kapitoly se tato stává značně nepřehlednou a ztrácí potřebnou
vypovídací schopnost.
Posouzení vlivů na veřejné zdraví bylo v rámci předkládané dokumentace
vypracováno příslušnou autorizovanou osobou k hodnocení zdravotních rizik –
RNDr. Jiří Kos – samostatná příloha dokumentace.
Postup hodnocení zdravotních rizik je zpracován standardní metodou (Health Risk
Assessment) a v souladu s autorizačním návodem AN/14/03, vydaným Státním
zdravotním ústavem Praha.
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném
vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým
srovnáním intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.
Tyto limitní hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a
dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. U látek, pro které
nejsou stanoveny úřední limity, je metoda hodnocení zdravotních rizik jediným
způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka
z hlediska ochrany zdraví.
Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví je provedeno na základě výsledků
rozptylové a hlukové studie, které jsou komentovány v dalších částech posudku.
K provedenému hodnocení zdravotních rizik není ze strany zpracovatele posudku
podstatných připomínek. Dle názoru zpracovatele posudku mohla být věnována větší
pozornost hodnocení VOC. V případě hodnoceného záměru používá provozovatel po
celý rok nátěrovou hmotu GEOMET 321, která podle údajů v bezpečnostním listu
obsahuje 2,5 – 10 % metylalkoholu, 1 – 2,5 % etoxyalkoholu a 2,5 – 10%
nízkovroucího hydrogenovaného benzinu. Prakticky veškeré emise VOC z provozu
záměru souvisí s používáním přípravku GEOMET a lze proto reálně předpokládat, že
kvalitativní složení emisí VOC bude velmi podobné obsahu výše uvedených látek v
přípravku GEOMET. Pro výše uvedené konkrétní chemické látky existují v legislativě
Ministerstva zdravotnictví doporučené maximální koncentrace – např. hodnoty NPK
apod.
Na základě provedeného hodnocení vlivů imisí na veřejné zdraví lze vlivy záměru na
zdraví obyvatelstva hodnotit jako malé a málo významné. Z hlediska hodnocení
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velikosti a významnosti hlukové zátěže je třeba uvést, že toto hodnocení je
podmíněno realizací protihlukových opatření na vybraných stávajících a nových
zdrojích hluku, jak je podrobně uvedeno v hlukové studii. Požadavek na realizaci
protihlukových opatření je zapracován do návrhu stanoviska.
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace

V následující tabulce je prezentován vypočítaný maximální příspěvek stávajícího
provozu pro jednotlivé polutanty k imisní situaci.
Maximální hodinová koncentrace
limit
-3

koncentrace
-3

[µg.m ]

[µg.m ]

TOC

-

62,842

PM10

50*

NO2
CO **
benzen

referenční
bod

Průměrná roční koncentrace
limit
-3

koncentrace
-3

referenční
bod

[µg.m ]

[µg.m ]

9

-

1,3211

1

1,920

9

40

0,0498

1

200

0,429

9

40

0,0054

1

10000

0,684

9

-

0,0332

1

-

0,004

1

5

0,00020

1

* - maximální denní koncentrace
** -maximální 8 – mi hodinovou koncentrace
V následující tabulce je prezentován vypočítaný maximální příspěvek výhledového
provozu pro jednotlivé polutanty k imisní situaci.
Maximální hodinová koncentrace
limit
-3

koncentrace
-3

[µg.m ]

[µg.m ]

TOC

-

133.481

PM10

50*

NO2
CO **
benzen

referenční
bod

Průměrná roční koncentrace
limit
-3

koncentrace
-3

referenční
bod

[µg.m ]

[µg.m ]

9

-

3.0124

1

4.049

9

40

0.1156

1

200

0.670

9

40

0.0084

1

10000

1.141

1

-

0.0515

1

-

0.007

1

5

0.00026

1

* - maximální denní koncentrace
** -maximální 8 – mi hodinovou koncentrace
Skutečný vliv posuzovaného záměru je střední a z hlediska ochrany ovzduší (z
hlediska imisní zátěže) lze vyhodnotit tento záměr při řádném provozu jako málo
významný, který nezpůsobí zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokalitě.
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Stanovisko zpracovatele posudku

V úvodu k této kapitole je třeba poznamenat, že vstupní informace v této kapitole
(hmotnostní koncentrace VOC a NOx na výstupu ze zařízení) do této kapitoly nepatří.
Připomínky zpracovatele posudku ke vstupním údajům do rozptylové studie a
k výběru dat pro stávající imisní pozadí byly již uvedeny v předchozích částech
dokumentace.
Ke způsobu výpočtu imisních příspěvků není podstatných připomínek. Výpočet je
proveden programem SYMOS 97, verze 2006. Vlastní výpočet je proveden ve
čtvercové síti 3 x 3 km a dále pro 19 vyjmenovaných referenčních bodů
nacházejících se v Jičíně a okolí.
Výsledky jsou v rozptylové studii kromě numerických hodnot zobrazeny i v mapovém
podkladu a v závěru je doplněn ucelený slovní komentář pro jednotlivé znečišťující
látky.
Jak již bylo uvedeno v předchozích částech posudku, považuje zpracovatel posudku
vstupní údaje do RS za nadhodnocené a obdobně lze i hodnotit i vypočtené hodnoty
imisních koncentrací jednotlivých znečišťujících látek.
Vlivy záměru na ovzduší a klima lze hodnotit z hlediska velikosti jako střední,z
hlediska významnosti jako středně významné.

D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace

Hluková situace po uvedení záměru do provozu byla modelována hlukovou studií.
Provoz záměru nebude mít negativní vliv na hlukovou situaci nejbližší obytné
zástavby, v rámci realizace záměru budou provedena jednoduchá protihluková
opatření na stávajících i nových stacionárních zdrojích hluku, která povedou
k výslednému snížení stávající hlukové zátěže lokality provozem výrobní haly.
Z výpočtů ekvivalentních hladin hluku ze stacionárních zdrojů souvisejících
s provozem záměru je patrné, že provoz nezpůsobí nárůst ekvivalentních hladin
akustického tlaku oproti stávajícímu stavu.
Vzhledem k charakteru záměru a charakteru lokality se nepředpokládají jeho
negativní biologické vlivy na okolní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku

Vyhodnocení akustické situace bylo provedeno programem HLUK+ verze 9 profi,
který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i
průmyslovými zdroji.
Zde lze opět formálně podotknout, že v této kapitole nejsou uvedeny žádné výsledky
akustické studie. Tyto údaje jsou chybně zařazeny do kapitoly B.III.4, která má
pojednávat pouze o výstupech do životního prostředí, tj. o zdrojích hluku a jejich
charakteristikách, následné akustické vyhodnocení by mělo být obsahem této
kapitoly.
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Na základě zadaných parametrů stávajících zdrojů hluku a stávající dopravní
obslužnosti byly vypočteny následující hodnoty hluku ve výpočtových bodech
chráněného venkovního prostoru a venkovního prostoru staveb.
Současný stav – den

Vypočítané hodnoty hluku ( body č. 2 až č.5 ) jsou vyhovující, tj. pod požadovanými
limity.
Současný stav - noc

Vypočítané hodnoty hluku jsou pod, příp. na hranici požadovaných limitů.
Hluková studie dále navrhuje realizaci následujících protihlukových opatření a to jak
pro některé stávající zdroje, tak i pro nové zdroje:
Úpravy současných zdrojů hluku:

- výduchy – zdroj P5 ( měř.č. 5 a 6 ) … odsávání vypalovací pece a nanášecí kabiny
snížit LA3m o min. 5 dB (jednoduché reflexní tlumiče, nebo snížení výduchů o cca 1m)
- výduchy – zdroje P2, P3 ( měření č.7 a 8 ) … chlazení vypalovací pece
snížit LA1m o min. 10 dB ( běžné absorpční tlumiče 1m, průměr dle průtoků –
rychlostí )
- provoz těžkých nákladních automobilů pouze v denní době ( 6,00 – 22,00 hodin )
Úpravy nových zdrojů hluku:

- výduchy – zdroj P10 ( energeticky sečtená nová skupina provozně srovnatelná
s výduchy současnými P2n + P3n + P5n )
řešit obdobně – viz výše ( instalace jednoduchých reflexních tlumičů, nebo snížení
výduchů cca o 1 m pro výduchy odsávání vypalovací pece a nanášecí kabiny a
instalace běžných absorpčních tlumičů 1 m, průměry dle průtoků – rychlostí pro
výduchy chlazení vypalovací pece )
- provoz těžkých nákladních automobilů pouze v denní době ( 6,00 – 22,00 hodin )
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Rezerva stavebně – akustického opatření

- akrylátové výplně stavebních otvorů (okna, světlíky) příp. nahradit skleněnými
(zatím není třeba )
- uvnitř haly ( nad lokálně dominantními zdroji hluku ) realizovat prostorově akustické
úpravy ( snížení hluku v převládajícím poli odražených zvukových vln – zatím není
třeba)
- v místech zahuštění zvukové energie u vnitřních povrchů obvodového pláště
realizovat akustické předstěny ( zvýšení neprůzvučnosti – zatím není třeba )
Akustická situace pro cílový stav je vyhodnocena pro souběh stávajících a nových
zdrojů hluku a za předpokladu realizace navržených protihlukových opatření (bez
realizace tzv. rezervy).
Cílový stav – den

Vypočítané hodnoty hluku jsou vyhovující, tj. pod požadovanými limity
Cílový stav - noc

Vypočítané hodnoty hluku jsou vyhovující, tj. pod požadovanými limity
Výsledky akustické studie musí být ověřeny autorizovaným měřením hluku v průběhu
zkušebního provozu záměru a požadavek na toto měření byl zapracován do návrhu
stanoviska. Do návrhu stanoviska byl rovněž zapracován požadavek na provedení
protihlukových opatření, které jsou uvedeny v hlukové studii.
Vlivy záměru na akustickou situaci zájmového území lze hodnotit z hlediska plnění
hygienického limitu pro noční dobu jako středně významné.
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D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Dokumentace

Realizací záměru nejsou produkovány technologické odpadní vody. Technologické
odpadní vody, produkované při pomocných operacích mytí vstupního materiálu
nejsou a nebudou vypouštěny, jako kapalný odpad kategorie „N“ jsou předávány
oprávněné osobě. Realizací záměru dojde k nárůstu těchto odpadních vod na cca
100 m3/rok.
Z objektu budou i nadále odváděny dešťové vody stávající dešťovou kanalizací.
Záměr bude realizován ve vnitřním prostoru stávající výrobní haly. Jeho realizací se
žádným způsobem nemění odvodňovaná plocha, tedy ani množství těchto
odpadních vod.
Splaškové odpadní vody jsou běžného složení, jejich množství odpovídá spotřebě
pitné vody pro sociální účely. Realizací záměru se jejich množství prakticky nezmění.
Nejbližší užívané vodní zdroje jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od
posuzovaného záměru. Režim podzemních vod, tj. směr proudění, propustnost
kolektoru ani vydatnost nebudou provozem záměru ovlivněny.
Stanovisko zpracovatele posudku

K této části dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatných
připomínek.
Objem srážkových vod se nezmění, nevznikají nové objekty nebo zpevněné plochy.
Záměr bude umístěn ve stávající hale. Stávající způsob odvodu srážkových vod se
nezmění.
Nárůst splaškových vod odpovídá nárůstu pracovních sil – cca 5 pracovníků a
z hlediska množství splaškových vod se tak bude jednat o nevýznamné navýšení.
Stávající způsob odvodu splaškových vod se nezmění.
Technologické odpadní vody nevznikají. Odpadní vody vznikající v pomocných
provozech budou i nadále předávány oprávněné osobě jako odpad.
D.I.5 Vlivy na půdu
Dokumentace

Záměr bude realizován ve stávajícím průmyslovém areálu, ve stávající hale. Jedná
se o nulový vliv.
Provozní objekt a výrobní technologie jsou upraveny tak, že nedojde k průniku
nebezpečných látek do povrchových a podzemních vod. Provozovatel se bude řídit
schváleným plánem pro případ ohrožení kvality povrchových i podzemních vod.
Při provozu záměru nebudou vznikat žádné další negativní projevy, které by měly
vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy.
Stanovisko zpracovatele posudku

Realizace záměru není spojena se záborem ZPF nebo PUPFL. Ze strany
zpracovatele posudku bez připomínek. Vlivy záměru na půdu lze charakterizovat jak
z hlediska velikosti, tak i významnosti jako nulové a nevýznamné.
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D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace

Realizace záměru v interiéru stávajícího objektu nenarušuje žádné ložisko
nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí v tomto
kontextu nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Stanovisko zpracovatele posudku

K této části dokumentace není připomínek.Vlivy záměru na horninové prostředí a
přírodní zdroje lze jak z hlediska velikosti, tak i významnosti hodnotit jako nulové a
nevýznamné.

D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Dokumentace

Vzhledem na umístění záměru ve stávajícím průmyslovém areálu, nízkou diverzitu
společenstev v lokalitě záměru a lokalizaci do antropogenně silně ovlivněného
prostoru budou vlivy záměru na faunu a floru zcela nevýznamné.
Po uvedení záměru do provozu nebudou tyto vlivy žádné.
Vzhledem k absenci prvků ÚSES v ploše připravovaného záměru nedojde
k poškození ani narušení funkce u žádného biokoridoru či biocentra.
Po uvedení záměru do provozu se ve vlastním území nepředpokládá ovlivnění
ekosystému. Ve vlastní lokalitě záměru se nevyskytují žádné ekosystémy,
podléhající zvláštní ochraně. Provoz záměru díky svým parametrům neovlivní prvky
ÚSES, nacházející se ve větší vzdálenosti.
Stanovisko zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace podstatných připomínek a
ztotožňuje se s provedeným závěrečným hodnocením vlivů výstavby a provozu
záměru na tuto složku životního prostředí. Vlivy lze označit jako malé až nulové a
zcela nevýznamné.

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Dokumentace

V rámci přípravy záměru nebude zasahováno do významných krajinných prvků dle
zákona č. 114/92 Sb. S ohledem na umístění ve stávajícím průmyslovém areálu
nedojde k ovlivnění VKP a krajinného rázu.
Stanovisko zpracovatele posudku

Záměr bude realizován ve stávajícím objektu, nové objekty ani zpevněné plochy
nevznikají. K provedenému vyhodnocení není ze strany zpracovatele posudku
připomínek. Vliv lze označit jako nulový a nevýznamný.
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky, vlivy na dopravní a
jinou infrastrukturu
Dokumentace

Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů či způsob využití
území s ohledem na využití bezprostředního okolí (významné dopravní stavby,
obytné soubory).
V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí památkově
chráněné objekty ani zde nejsou registrovány archeologicky významné lokality. S
ohledem na umístění ve stávajícím průmyslovém areálu nedojde k ovlivnění
architektonických památek.
Nepředpokládá se negativní vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy a místní
tradice.
Stanovisko zpracovatele posudku

K této části dokumentace není připomínek. Vlivy lze označit za nulové a
nevýznamné.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska
jejich
velikosti
a
významnosti
a
možnosti
přeshraničních vlivů
Dokumentace

S ohledem na jednoznačnost umístění záměru investorem v jediné již před
zahájením projektových prací vybrané variantě, vyplývající z umístění nové
technologické linky v předem určených prostorách stávající výrobní haly byla od
počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována
jediná
varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena předloženou
dokumentací.
Z hlediska ekologické únosnosti území je předkládaný záměr, tato lokalita a její
umístění do krajiny akceptovatelné. Využívá specifikovanou výrobní zónu, doplňuje
stávající technologická zařízení o další technologickou linku s cílem pokrýt
očekávané navýšení výroby.
V širším okolí vybrané lokality již existují stávající ekologické zátěže, zejména
průmyslové a dopravní – převážně z hlediska znečišťování ovzduší a hluku. Dle
doložených podkladů a výpočtů lze předpokládat, že realizace záměru nebude
významným zdrojem znečišťování ovzduší či hluku. Vlastní provoz stávajícího areálu
není v současné době zdrojem nadměrného zatížení okolního prostředí.
Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. je patrné, že určité
vlivy v oblasti emisí a akustické situace lokality nebudou mít negativní vliv na
celkovou úroveň jednotlivých složek životního prostředí lokality záměru.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že vlivy záměru nejsou
významné, není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů na vody, přírodu a
krajinu, spojených s navrhovaným záměrem. Z hlediska vlivů na ostatní složky
životního prostředí, které jsou komentované v příslušných pasážích textu, lze záměr
označit z hlediska velikosti vlivů za malý, hlediska významnosti vlivů za málo
významný.
S ohledem na rozsah a předpokládaný dosah činností, vyvolaných
záměru lze vyloučit nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

provozem

Stanovisko zpracovatele posudku

Záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou oznamovatelem v zóně určené pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí.
Podrobné hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví
obyvatelstva bylo provedeno v předchozích částech posudku.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces
EIA.
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D.III. Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

při

možných

Dokumentace

Možnost vzniku havárií souvisí s:
 přerušením dodávek energií
 poruchami zařízení
 úniky látek
 selháním lidského faktoru
 požárem
Provozovatel má vypracovaný Plán opatření při chemické havárii a Poplachový a
havarijní plán.
Rizika poruch zařízení, úniků látek nebezpečných vodám i rizika požáru lze
minimalizovat běžnými opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů,
normativů a manipulačních a havarijních řádů. Speciální preventivní nebo
bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná. Vzhledem k pozici vůči
obytné zástavbě obce a počtu obyvatel je riziko ohrožení okolního obyvatelstva
nízké a to i v případě mimořádné události. Za běžných okolností lze riziko ohrožení
zdraví obyvatel (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké.
Následky eventuálních havárií by měly pouze lokální charakter, většinou omezený
na vlastní areál a jeho bezprostřední okolí. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně
nízké a lze je uvažovat pouze v případě mimořádné události.
Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby nebo ohrožení některé
ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze i v případě popsaných
potencionálních typů havárií vyloučit.
Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí nastává prakticky pouze v
případě mimořádné události zejména požáru či havárie dopravního prostředku. Za
největší riziko lze v tomto případě označit možnost emisí škodlivin do ovzduší či
kontaminaci povrchových vod, případně zdrojů podzemních vod únikem látek
škodlivých vodám.
Podrobný popis možných havárií a postupů při nich je součástí havarijního plánu,
zpracovaného dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 450/2005 Sb. „o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků“
Požární bezpečnost navrhovaného pracoviště nanášení nátěrových hmot bude
řešena v rámci celkové koncepce požární bezpečnosti areálu podle principů ČSN 73
0804 (Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty).
Zahoření znamená vždy vývin nebezpečných zplodin s obsahem toxických látek
poškozujících zdraví. Charakter pracoviště a lokalizace haly vylučuje vysoké riziko
šíření zplodin nebezpečných látek na okolní zástavbu. Postup při vzniku požáru je
uveden v havarijním plánu a požárním řádu .
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K úniku nebezpečného odpadu (organická rozpouštědla, ropné látky) může dojít na
výrobním pracovišti, parkovišti, komunikaci či manipulační ploše areálu. V případě
havárie je nutné použít sorpční materiál k zachycení nepolárních uhlovodíků.
V případě havárie většího rozsahu ve spolupráci s HZS, případně odbornou firmou.
Podrobný popis možných havárií a postupů při nich je součástí havarijního plánu,
zpracovaného dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 450/2005 Sb. „o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků“.
Před uvedením nového technologického zařízení do provozu bude upraven provozní
řád a havarijní plán. V těchto dokumentech bude podrobný popis opatření pro případ
krizových situací jako je havárie při úniku ropných látek nebo jiného možného
ohrožení kvality životního prostředí, zejména kvality povrchových a podzemních vod.
Dále bude zpracováno posouzení požárního nebezpečí a požární řád.
Pro případ havarijního zhoršení jakosti vod bude vypracován plán havarijního
opatření (havarijní plán) dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 450/2005 Sb. „o
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich
škodlivých následků“, který bude předložen ke schválení příslušnému
vodohospodářskému orgánu.
Stanovisko zpracovatele posudku

Tato část dokumentace je zpracována odpovídajícím způsobem a z hlediska
charakteristiky environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech lze s obsahem uvedené kapitoly souhlasit.
Oznamovatel má pro stávající provoz závodu zpracován a schválen příslušný
požární řád a havarijní plán v souladu se zákonem o vodách. Výstavbou nové
technologické linky ve stávající hale nedojde ke vzniku nových nestandardních stavů.
Před zahájením zkušebního provozu budou vypracovány a schváleny potřebné
provozní dokumenty pro provoz nové technologické linky a dále budou aktualizovány
stávající dokumenty s celozávodní působností jako je požární řád a havarijní plán.
V těchto materiálech budou nejen vytipovány veškeré scénáře havarijních a
nestandardních stavů, ale i jednoznačné postupy pro jejich následné odstranění.

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

Záměr je oznamovatelem předkládán pouze v jedné variantě (tzv. aktivní varianta).
Zpracovatel proto pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel
srovnával posuzovaný záměr s nulovou variantou, která představuje stávající stav (tj.
nerealizaci záměru).
Stanovisko zpracovatele posudku

Předložená dokumentace je jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska
kapacitního a technologického navržena jako jednovariantní. Navrhovaná varianta
řeší navýšení výroby na cca dvojnásobek stávající kapacity.
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Dikce zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje striktně předložení záměru ve variantách
a proto je předkládanou dokumentací hodnocena varianta předložená
oznamovatelem.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující
státní hranice
Dokumentace

Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku

S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V rámci předkládaného záměru dojde k realizaci druhé linky nanášení nátěrových
hmot metodou DIP SPIN.
V rámci stávajícího provozu společnosti LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK v Jičíně je
již jedna linka pro nanášení nátěrových hmot dlouhodobě provozována. Jako
nátěrová hmota se používá přípravek GEOMET 321. Dle údajů v dokumentaci a
v předloženém bezpečnostním listu tohoto výrobku se jedná o nátěrovou hmotu
s nízkým obsahem VOC. Bezpečnostní list udává rozmezí od cca 7 do 25%. Dle
sdělení oznamovatele se skutečný obsah VOC pohybuje obvykle okolo 12 %.
Společnost dováží tuto nátěrovou hmotu z Francie.
V souladu s dikcí zákona o ovzduší bylo na všech výduších stávající linky provedeno
autorizované měření emisí. Zjištěné hmotnostní koncentrace TZL a VOC jsou
hluboko pod stanovenými emisními limity (koncentrace VOC se pohybují v rozmezí
od 2 do 16 mg/m3), měrná výrobní emise VOC je 18,7 g/m2.
Pro dosažení potřebné kvality je vstupní materiál (šrouby pro automobilový průmysl)
před vlastním lakováním předupraven na lince předúpravy (odmaštění). Tato linka
byla vybudována s dostatečnou kapacitní rezervou a bude postačující pro budoucí
souběh obou lakovacích linek.
Nová linka nanášení nátěrových hmot bude zcela identická se stávající linkou a to jak
z hlediska strojního zařízení, tak i z hlediska projektované výrobní kapacity. Provoz
zařízení bude i nadále třísměnný.
Vliv stávajícího provozu a stavu po realizaci záměru na akustickou situaci u objektů
nejbližší obytné zástavby byl vyhodnocen programem HLUK+ verze 9. Vzhledem
k tomu, že vypočtené hodnoty hluku pro stávající stav a noční dobu jsou těsně nebo
na úrovni hygienického limitu 40 dB, jsou v hlukové studii navrženy protihluková
opatření a to jak pro některé stávající zdroje hluku, tak i pro nové zdroje hluku.
Vypočtené hodnoty hluku pro cílový stav (při respektování navržených protihlukových
opatření) plní hygienický limit pro noční dobu. Požadavek na realizaci protihlukových
opatření byl zapracován do návrhu stanoviska.
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Jak je z dokumentace zřejmé, vlivy jak stávajícího provozu, tak vlivy po realizaci
druhé linky, na ostatní složky životního prostředí jsou malé až nulové a zcela
nevýznamné.

IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou zpracovány s dobrou vypovídací schopností a přes
některé dílčí připomínky jsou postačující pro vyhodnocení procesu posuzování vlivů
na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí, které:
 byly již prezentovány v dokumentaci s výjimkou těch, které zpracovatel posudku
nepokládá z věcných nebo administrativních důvodů za účelné,
 byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány
zpracovatelem posudku,
 byly navrženy zpracovatelem posudku.
Vzhledem k tomu, že v rámci realizace stavby nedochází k výstavbě nových objektů,
zpevněných ploch, nebudou prováděny žádné zemní práce a veškerý proces
výstavby bude soustředěn pouze do objektu stávající haly, kde bude na připravené
stavební základy pouze osazena nová technologická linka, není nutné dle názoru
zpracovatele posudku, navrhovat žádná technická nebo organizační opatření pro fázi
výstavby.
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:
Územně plánovací opatření

Územně plánovací opatření nejsou navrhována.
Opatření pro fázi přípravy


Oznamovatel požádá Krajský úřad Královéhradeckého kraje o povolení ke změně zdroje
znečišťování ovzduší. Součástí žádosti bude i odborný posudek dle §17 zákona č.
86/2002 Sb., v platném znění.



Součástí záměru bude i realizace protihlukových opatření tak, jak jsou uvedeny v hlukové
studii (stávající zdroje P2, P3, P5 a nový zdroj P10)



Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby:
- schválený provozní řád nové technologické linky
- aktualizovaný a schválený požární řád závodu
- aktualizovaný a schválený Plán opatření pro případ havárie („havarijní plán“) v souladu
se zákonem o vodách a vyhláškou 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
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- specifikaci všech druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží
způsob jejich využití nebo odstranění
- seznam nebezpečných látek, protokol o nezařazení či návrh zařazení ve smyslu zákona
č.
59/2006 Sb., v platném znění, o prevenci závažných havárií.

Opatření pro fázi provozu


V rámci zkušebního provozu provést měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku v denní
a noční době v nejbližších chráněných prostorech staveb – rozsah měření a výběr
referenčních bodů v předstihu konzultovat s KHS Hradec Králové.



V rámci zkušebního provozu provést autorizované měření emisí ze všech nových
středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší.



Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele velkých, středních a malých zdrojů
znečišťování ovzduší, stanovené zákonem č. 86/2002 Sb., v platném znění.



Vypracovat Provozní evidenci nových zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s vyhláškou
č. 205/2009 Sb.



Všichni pracovníci budou prokazatelně poučení o obecných a konkrétních způsobech
technologického postupu.



Provozovaná zařízení budou udržována v dobrém technickém stavu, budou prováděny
pravidelné revize a údržba zařízení.



Veškeré nakládání s látkami závadnými vodám bude prováděno ne zpevněných a
zabezpečených plochách (havarijní jímky, přenosné ocelové vany).



Provoz nákladních vozidel bude soustředěn výhradně do denní doby od 6 do 22 hodin.

Opatření po ukončení provozu


Při demolici objektů a demontáži strojního zařízení bude nakládáno se vznikajícími
odpady v souladu s platnou legislativou.

Kompenzační opatření

Kompenzační opatření nejsou navrhována.
V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – MŽP, odbor výkonu státní
správy VI, Hradec Králové k předložené dokumentaci následující vyjádření
dotčených správních úřadů. Dotčené územně samosprávné celky se nevyjádřily.
Dotčené správní úřady:
1. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Č.j. 1343/740/12 ze dne 7.5.2012
Podstata vyjádření

K dokumentaci nemá odbor ochrany vod zásadní připomínky, pokud budou během
realizace a provozu záměru dodržena opatření uvedená v kapitole D.IV.
dokumentace a budou respektovány požadavky ochrany vod v souladu se zákonem
o vodách a se souvisejícími předpisy.
Stanovisko zpracovatele posudku

Opatření uvedená v kapitole D.IV. dokumentace byla zapracována do návrhu
stanoviska, respektování zákonných povinností je samozřejmou povinností.
K dokumentaci nejsou připomínky.
2. ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové
Č.j. ČIŽP/45/IPP/1201918.002/12/KDR ze dne 15.5.2012
Podstata vyjádření
Oddělení integrace

Oznamovatel nemá povinnost mít integrované povolení.
Oddělení ochrany ovzduší

Oddělení ochrany ovzduší nemá k rozsahu a způsobu zpracování kapitol týkajících
se ochrany ovzduší další věcné připomínky.
Oddělení ochrany vod

Podmínky jež jsou součástí opatření navržených z hlediska ochrany vod, uvedených
v předložené dokumentaci, musí být respektovány v následujících stupních PD a
zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Oddělení ochrany vod nemá ke zpracování a závěru dokumentace dalších
připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství

Naše připomínky byly v dokumentaci zohledněny. ČIŽP znovu uvádí, že ustanovení
§11 zákona o odpadech bylo zrušeno. K dokumentaci nemáme dalších připomínek.
Oddělení ochrany přírody

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemáme k dokumentaci připomínky.
Oddělení ochrany lesa

Oddělení ochrany lesa nemá připomínek.
Závěr

ČIŽP konstatuje, že nemá připomínky a proto se záměrem souhlasíme.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Oddělní integrace

K dokumentaci nejsou připomínky.
Oddělení ochrany ovzduší

K dokumentaci nejsou připomínky.
Oddělení ochrany vod

K dokumentaci nejsou připomínky.
Oddělení odpadového hospodářství

Zpracovatel dokumentace byl s uvedenou připomínkou seznámen. K dokumentaci
nejsou připomínky.
Oddělení ochrany přírody

K dokumentaci nejsou připomínky.
Oddělení ochrany lesa

K dokumentaci nejsou připomínky.
3. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPZ
Č.j. 6843/ŽP/2012 - Hy ze dne 17.5.2012
Podstata vyjádření
Vyjádření z hlediska IPPC

Z hlediska zákona o integrované prevenci záměr nenaplňuje žádnou z kategorií
přílohy č.1 zákona.
Vyjádření z hlediska nakládání s odpady

K dokumentaci není zásadních připomínek.
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší

Provozovatel požádal krajský úřad o povolení ke změně zdroje. Krajský úřad zahájil
správní řízení.
Vyjádření z hlediska ochrany ZPF

Orgán ochrany ZPF nemá námitky.
Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny

K předložené dokumentaci nemáme námitky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vyjádření z hlediska IPPC

K dokumentaci nejsou připomínky.
Vyjádření z hlediska nakládání s odpady

K dokumentaci nejsou připomínky.
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší

K dokumentaci nejsou připomínky.
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Vyjádření z hlediska ochrany ZPF

K dokumentaci nejsou připomínky.
Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny

K dokumentaci nejsou připomínky.
4. Ministerstvo životního prostředí – odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence Č.j. 4982/710/12 ze dne 22.5.2012
Podstata vyjádření

Z hlediska integrované prevence přichází pro popsanou technologii v úvahu
kategorie 6.7. a 2.6. Vzhledem k velikosti lázni technologie nespadá pod bod 2.6.
Pro posouzení z hlediska kategorie 6.7. chybí údaj o hodinové spotřebě
rozpouštědel.
Stanovisko zpracovatele posudku

Roční spotřeba VOC je v dokumentaci vyčíslena hodnotou 26,29 tun/rok. Dle sdělení
oznamovatele je a bude provoz zařízení třísměnný, tj. cca 6 000 hod/rok. Při
respektování těchto údajů je hodinová spotřeba rozpouštědel 4,38 kg, tj. je nižší jak
150 kg/hod. Provoz zařízení nespadá do oblasti integrované prevence.
5. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové
Č.j. S-KHSHK 10469/2012/2/HOK.HK/Hr ze dne 24.5.2012
Podstata vyjádření

S dokumentací lze z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví
souhlasit.
K ověření výsledků hlukové studie, která představuje pouze teoretický výpočet, je
nutno provést kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů ve stanovených
referenčních bodech v denní i noční době.
Stanovisko zpracovatele posudku

K dokumentaci nejsou připomínky. Požadavek na měření hluku ze stacionárních
zdrojů v období zkušebního provozu byl zapracován do návrhu stanoviska.
6. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší ze dne 30.5.2012
Podstata vyjádření

K dokumentaci nemáme připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku

K dokumentaci nejsou připomínky.
Kopie všech výše uvedených vyjádření k dokumentaci jsou uvedeny v příloze
posudku.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K posouzení byla předložena dokumentace zpracovaná v rozsahu přílohy č.4
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, záměru

Instalace nové linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN –
navýšení projektové kapacity
Oznamovatel

LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK s.r.o.
Zpracovatelem dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla společnost
LI-VI Praha spol. s r.o., oprávněná osoba Ing. Jiří Blažek CSc., který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudků podle §19
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a v dalších vyžádaných podkladech a
při respektování doporučení uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy lze
konstatovat, že
záměr

Instalace nové linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN –
navýšení projektové kapacity
je akceptovatelný
ve variantě navržené oznamovatelem
za předpokladu, že ve fázi přípravy, výstavby a následného provozu budou
respektována opatření, která jsou souhrnně uvedena v návrhu stanoviska.
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska orgánu státní správy lze učinit závěr, že negativní vlivy záměru
nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy.
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Přílohy:
Vyjádření k dokumentaci:
1.

Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Č.j. 1343/740/12 ze dne 7.5.2012

2.

ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové
Č.j. ČIŽP/45/IPP/1201918.002/12/KDR ze dne 15.5.2012

3.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPZ
Č.j. 6843/ŽP/2012 - Hy ze dne 17.5.2012

4.

Ministerstvo životního prostředí – odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence Č.j. 4982/710/12 ze dne 22.5.2012

5.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové
Č.j. S-KHSHK 10469/2012/2/HOK.HK/Hr ze dne 24.5.2012

6.

Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší ze dne 30.5.2012

Datum zpracování posudku
20.7.2012.
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku
Ing. Zdeněk Obršál
Tuněchody 114
537 01 Chrudim 1
telefon: 469 632 568, 603 256 471
mail: zdenek.obrsal@seznam.cz
Podpis zpracovatele posudku

Autorizace ke zpracování posudku
Osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 6890/218/OPV/93 ze dne 22.04.1993 vydalo
Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem
zdravotnictví České republiky podle paragrafu 6 odstavec 3 a paragrafu 9 odstavec
2 zákona ČNR číslo 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku na
dobu pěti let vydalo MŽP pod č.j. 111159/ENV/10 dne13.1.2011.
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Ministerstvo životního prostředí
100 00 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
___________________________________________________________________
V Praze dne:
č.j.:

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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(dále jen „zákon“)

I. Identifikační údaje
Název záměru:
Instalace nové linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN – navýšení
projektované kapacity.
Kapacita (rozsah) záměru:
Celková projektovaná kapacita obou linek nanášení nátěrových hmot bude činit
1 405 134 m2, čemuž odpovídá maximální spotřeba VOC ve výši 26,29 tun/rok.
Oproti stávající projektované kapacitě dojde k navýšení o 100%.
Umístění záměru
kraj: Královéhradecký
obec: Jičín
KÚ: Jičín
Obchodní firma oznamovatele:
LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK, s.r.o.
IČO oznamovatele:
27 27 88 08
Sídlo oznamovatele:
LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK, s.r.o.
Průmyslová 1252
506 01 Jičín
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II. Průběh posuzování
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatelem dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla společnost
LI-VI Praha spol. s r.o., oprávněná osoba Ing. Jiří Blažek CSc., který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudků podle §19
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Datum předložení dokumentace:
26.3.2012.
Zpracovatel posudku:
Ing. Zdeněk Obršál, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování
dokumentace a posudku č.j. 6890/218/OPV/93. Rozhodnutí o prodloužení autorizace
ke zpracování dokumentace a posudku na dobu pěti let vydalo MŽP pod č.j.
111159/ENV/10 dne13.1.2011.
Datum předložení posudku:
20.7.2012.
Veřejné projednání:
Vzhledem k tomu, že k dokumentaci nebylo uplatněno žádné relevantní nesouhlasné
vyjádření, bylo v souladu s § 9 odstavec 9 zákona od konání veřejného projednání
upuštěno.
Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
26.3.2012 předložil oznamovatel na MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC,
dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.4 zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění. Zpracovatelem dokumentace byla společnost LI-VI
Praha spol. s r.o., oprávněná osoba Ing. Jiří Blažek CSc.
13.4.2012 převedlo MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, řízení procesu
posuzování vlivů záměru na odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové,
Resslova 1229/2a.
2.5.2012 MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové, rozeslalo příslušným
orgánům státní správy a dotčeným územním samosprávným celkům dokumentaci
k vyjádření a zveřejnění.
6.6.2012 zadal příslušný úřad zpracování posudku a předal zpracovateli posudku
dokumentaci záměru v tištěné a elektronické podobě a vyjádření dotčených
správních úřadů a samosprávných celků k hodnocené dokumentaci, které obdržel.
Posudek byl vypracován v období červen - červenec 2012 a dne 20.7.2012 byl
předán na MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové.
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Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje předloženou dokumentaci o hodnocení vlivů stavby
na životní prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení
dokumentace doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro
realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem a za respektování podmínek
tohoto stanoviska.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
1.

Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Č.j. 1343/740/12 ze dne 7.5.2012

2.

ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové
Č.j. ČIŽP/45/IPP/1201918.002/12/KDR ze dne 15.5.2012

3.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPZ
Č.j. 6843/ŽP/2012 - Hy ze dne 17.5.2012

4.

Ministerstvo životního prostředí – odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence Č.j. 4982/710/12 ze dne 22.5.2012

5.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové
Č.j. S-KHSHK 10469/2012/2/HOK.HK/Hr ze dne 24.5.2012

6.

Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší ze dne 30.5.2012

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti:
S ohledem na jednoznačnost umístění záměru investorem v jediné již před
zahájením projektových prací vybrané variantě, vyplývající z umístění nové
technologické linky v předem určených prostorách stávající výrobní haly, byla od
počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována
jediná
varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena předloženou
dokumentací.
Z hlediska ekologické únosnosti území je předkládaný záměr, tato lokalita a její
umístění do krajiny akceptovatelné. Využívá specifikovanou výrobní zónu, doplňuje
stávající technologická zařízení o další technologickou linku s cílem pokrýt
očekávané navýšení výroby.
V širším okolí vybrané lokality již existují stávající ekologické zátěže, zejména
průmyslové a dopravní – převážně z hlediska znečišťování ovzduší a hluku.
Záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou oznamovatelem v zóně určené pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí.
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Z hlediska posuzovaných vlivů je patrné, že určité vlivy v oblasti emisí a akustické
situace lokality nebudou mít negativní vliv na celkovou úroveň jednotlivých složek
životního prostředí lokality záměru.
Z hlediska vlivů záměru na ostatní složky životního prostředí a veřejné zdraví lze
záměr označit z hlediska velikosti vlivů za malý až nulový, hlediska významnosti
vlivů za málo významný až nevýznamný.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces
EIA.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí:
V rámci předkládaného záměru dojde k realizaci druhé linky nanášení nátěrových
hmot metodou DIP SPIN.
V rámci stávajícího provozu společnosti LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK v Jičíně je
již jedna linka pro nanášení nátěrových hmot dlouhodobě provozována. Jako
nátěrová hmota se používá přípravek GEOMET 321. Dle údajů v dokumentaci a
v předloženém bezpečnostním listu tohoto výrobku se jedná o nátěrovou hmotu
s nízkým obsahem VOC. Bezpečnostní list udává rozmezí od cca 7 do 25%. Dle
sdělení oznamovatele se skutečný obsah VOC pohybuje obvykle okolo 12 %.
Společnost dováží tuto nátěrovou hmotu z Francie.
V souladu s dikcí zákona o ovzduší bylo na všech výduších stávající linky provedeno
autorizované měření emisí. Zjištěné hmotnostní koncentrace TZL a VOC jsou
hluboko pod stanovenými emisními limity (koncentrace VOC se pohybují v rozmezí
od 2 do 16 mg/m3), měrná výrobní emise VOC je 18,7 g/m2.
Pro dosažení potřebné kvality je vstupní materiál (šrouby pro automobilový průmysl)
před vlastním lakováním předupraven na lince předúpravy (odmaštění). Tato linka
byla vybudována s dostatečnou kapacitní rezervou a bude postačující pro budoucí
souběh obou lakovacích linek.
Nová linka nanášení nátěrových hmot bude zcela identická se stávající linkou a to
jak z hlediska strojního zařízení, tak i z hlediska projektované výrobní kapacity.
Provoz zařízení bude i nadále třísměnný.
Vliv stávajícího provozu a stavu po realizaci záměru na akustickou situaci u objektů
nejbližší obytné zástavby byl vyhodnocen programem HLUK+ verze 9. Vzhledem
k tomu, že vypočtené hodnoty hluku pro stávající stav a noční dobu jsou těsně nebo
na úrovni hygienického limitu 40 dB, jsou v hlukové studii navrženy protihluková
opatření a to jak pro některé stávající zdroje hluku, tak i pro nové zdroje hluku.
Vypočtené hodnoty hluku pro cílový stav (při respektování navržených
protihlukových opatření) plní hygienický limit pro noční dobu. Požadavek na realizaci
protihlukových opatření byl zapracován do návrhu stanoviska.
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Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat.
Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Předložená dokumentace je jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska
kapacitního a technologického navržena jako jednovariantní. Navrhovaná varianta
řeší instalaci druhé výrobní linky do stávající haly.
Dikce zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje striktně předložení záměru ve variantách
a proto je předkládanou dokumentací hodnocena varianta předložená
oznamovatelem.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 6
vyjádření dotčených orgánů státní správy, Vyjádření územně samosprávných celků
vyjádření občanských sdružení nebo občanů příslušný úřad neobdržel.
Stanovisko zpracovatele posudku k těmto vyjádřením je uvedeno v kapitole
V posudku.
Vypořádání vyjádření k posudku:
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Stanovisko:
Na základě předložené dokumentace, posudku, vyjádření k nim uplatněným a
doplňujících informací, vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad
podle §21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí

SOUHLASNÉ

STANOVISKO

k záměru
Instalace nové linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN –
navýšení projektované kapacity
oznamovatele
LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK s.r.o.

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace záměru a budou zahrnuty jako
podmínky návazných správních řízení:
Podmínky souhlasného stanoviska:
Územně plánovací opatření

Územně plánovací opatření nejsou navrhována.
Opatření pro fázi přípravy


Oznamovatel požádá Krajský úřad Královéhradeckého kraje o povolení ke změně zdroje
znečišťování ovzduší. Součástí žádosti bude i odborný posudek dle §17 zákona č.
86/2002 Sb., v platném znění.



Součástí záměru bude i realizace protihlukových opatření tak, jak jsou uvedeny v hlukové
studii (stávající zdroje P2, P3, P5 a nový zdroj P10)



Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby:
- schválený provozní řád nové technologické linky
- aktualizovaný a schválený požární řád závodu
- aktualizovaný a schválený Plán opatření pro případ havárie („havarijní plán“) v souladu
se zákonem o vodách a vyhláškou 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
- specifikaci všech druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží
způsob jejich využití nebo odstranění
- seznam nebezpečných látek, protokol o nezařazení či návrh zařazení ve smyslu zákona
č.
59/2006 Sb., v platném znění, o prevenci závažných havárií.

Opatření pro fázi provozu


V rámci zkušebního provozu provést měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku v denní
a noční době v nejbližších chráněných prostorech staveb – rozsah měření a výběr
referenčních bodů v předstihu konzultovat s KHS Hradec Králové.
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V rámci zkušebního provozu provést autorizované měření emisí ze všech nových
středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší.



Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele velkých, středních a malých zdrojů
znečišťování ovzduší, stanovené zákonem č. 86/2002 Sb., v platném znění.



Vypracovat Provozní evidenci nových zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s vyhláškou
č. 205/2009 Sb.



Všichni pracovníci budou prokazatelně poučení o obecných a konkrétních způsobech
technologického postupu.



Provozovaná zařízení budou udržována v dobrém technickém stavu, budou prováděny
pravidelné revize a údržba zařízení.



Veškeré nakládání s látkami závadnými vodám bude prováděno ne zpevněných a
zabezpečených plochách (havarijní jímky, přenosné ocelové vany).



Provoz nákladních vozidel bude soustředěn výhradně do denní doby od 6 do 22 hodin.

Opatření po ukončení provozu


Při demolici objektů a demontáži strojního zařízení bude nakládáno se vznikajícími
odpady v souladu s platnou legislativou.

Kompenzační opatření

Kompenzační opatření nejsou navrhována.
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