V Brně dne 20. července 2017
Č. j.:
MZP/2017/560/112

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen „závazné stanovisko“)
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Výroková část
Název záměru:

CVP Galvanika s.r.o.
provozovny ve Ždánicích

-

Navýšení

kapacity

Kapacita (rozsah) záměru:
Plocha povrchových úprav kovů
Stávající kapacita provozovny
Navýšení (nová bubnová linka)
Kapacita provozovny po realizaci záměru

1 300 000 m2/rok
800 000 m2/rok
2 100 000 m2/rok

Objem aktivních lázní galvanovny
Objem aktivních lázní stávajících linek
Objem aktivních lázní nové linky
Celkový objem aktivních lázní po realizaci záměru
Zařazení záměru
dle přílohy č. 1 k zákonu:

Umístění záměru:

202,0 m3
45,4 m3
247,4 m3

Bod 4.4 (Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně
lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy
úprav) kategorie I
kraj:
obec:
k. ú.:

Jihomoravský
Ždánice
794961 Ždánice

Obchodní firma oznamovatele: CVP Galvanika s.r.o.
IČ oznamovatele:

475 48 282

Sídlo (bydliště) oznamovatele: Příbram VI/550, 261 01 Příbram
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Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona
za použití § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu
vydává

SOUHLASNÉ

ZÁVAZNÉ

STANOVISKO

k záměru

„CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve
Ždánicích“
s následujícími podmínkami pro navazující řízení:
Podmínky pro fázi přípravy
1. V rámci integrovaného povolení bude aktualizován Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod.
Podmínky pro fázi realizace
2. Při realizaci záměru bude zajištěna pravidelná kontrola přilehlých komunikací a v
případě jejich znečištění budou neprodleně zbaveny nečistot (mechanicky, tlakovou
vodou nebo jiným vhodným způsobem).
3. Veškeré stavební úpravy budou probíhat pouze v denní době od 7 do 19 hod.
Podmínky pro fázi provozu:
4. Po uvedení nově instalované linky do zkušebního provozu bude provedeno měření
hluku ve všech chráněných prostorech, které mohou být potenciální hlukovou zátěží
dotčeny s tím, že měření bude provedeno držitelem osvědčení o akreditaci nebo
držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. při synergickém působení všech
zdrojů hluku souvisejících s celkovým provozem zařízení a že parametry měření budou
držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č.
258/2000 Sb. stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení reálně
dosažitelné maximální hlukové zátěže za všech provozních podmínek a ve všech
potenciálně dotčených chráněných prostorech, a to v denní i noční době.
5. V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici
prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační materiály budou do doby
likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo
podzemních vod. Dále budou k dispozici prostředky pro zabránění šíření kontaminace
(kanalizační ucpávky, apod.). Podrobný výčet prostředků a jejich umístění bude
uvedeno v havarijním plánu.
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Odůvodnění
Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovených
podmínek:
Posuzovaný záměr „CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve
Ždánicích“ spočívá v navýšení kapacity stávajícího provozu povrchových úprav. Toto
navýšení bude zajištěno vybudováním nové automatizované (bubnové) linky pro
hromadné pokovení povlakem Zn-Ni s dokončovacími operacemi v odstředivkách a
speciální povrchové úpravy povlakem zinek - teflon. Vzhledem k charakteru záměru a jeho
lokalizaci, s ohledem na skutečnost, že se jedná o rozšíření stávající výroby, lze
konstatovat, že při splnění stanovených podmínek je záměr akceptovatelný. Posuzovaný
záměr nebude mít nepřípustné nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Životní prostředí jako celek tedy nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Odůvodnění stanovených podmínek
Stanovené podmínky mají zajistit předcházení, vyloučení, popřípadě minimalizaci
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků zákona. Vycházejí
vesměs z návrhů uvedených v dokumentaci, které byly pouze zpracovatelem posudku
zredukovány a upraveny. Příslušný úřad navržené podmínky v zásadě akceptoval, pouze
zpřesnil podmínku týkající se měření hluku v souladu s požadavkem Krajské hygienické
stanice Jihomoravského kraje formulovaným ve vyjádření k dokumentaci i posudku. Dále
ve stanovisku neuplatnil navržené podmínky týkající se provádění pravidelné údržby
technologického zařízení a elektrických instalací, neboť tato povinnost musí být zakotvena
již v interních předpisech provozovatele a její plnění se předpokládá.
Další podmínky a požadavky dotčených subjektů, které vyplývají z obecně
závazných předpisů, do závazného stanoviska zahrnuty nebyly, neboť povinnost splnit
takovéto požadavky ukládá oznamovateli platná legislativa.
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti:
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je podstatná
skutečnost, že se jedná o záměr realizovaný ve stávajícím objektu, umístěném na ploše
antropogenně pozměněné předchozím mnohaletým využitím (jako průmyslový areál).
Nedojde k záboru ani dotčení ZPF nebo LPF, vlivy na půdu budou nevýznamné
stejně jako vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Provedení záměru neovlivní
územní systém ekologické stability ani zvláště chráněná území nebo významné krajinné
prvky. Záměr nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. Vlivy na horninové
prostředí a přírodní zdroje budou nevýznamné stejně jako vliv na krajinu a krajinný ráz.
Vliv dopravy generované záměrem (externí i uvnitř areálu) byl vyhodnocen z
hlediska emisí do ovzduší i s ohledem na hluk. Tyto vlivy byly následně hodnoceny z
pohledu zdravotních rizik a byly stanoveny jako nevýznamné.
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Nejvýznamnější vlivy záměru se projeví změnou emisí do ovzduší (hodnocena je
situace při kumulaci vlivů s okolními záměry). S ohledem na předpokládané reálné emise
jednotlivých zdrojů však lze i v tomto případě vliv hodnotit za akceptovatelný.
Z hlediska hlukové situace bude provedení záměru pozitivní, protože předpokládá
snížení stávající hlukové zátěže dotčeného území.
Rizika spojená s provozem záměru z hlediska bezpečnosti jsou nevýznamná nebo
akceptovatelná.
V rámci dokumentace byla navržena opatření pro snížení emisí a jejich dopad na
okolí záměru byl vyhodnocen hlukovou a rozptylovou studií. Výsledky studií
nepředpokládají nárůst imisní zátěže nad hranici imisních limitů či podstatnější zhoršení
současné hlukové zátěže stávajících hlukově chráněných objektů.
Na základě údajů uvedených v dokumentaci a doprovodných studiích, závěrů
posudku a s ohledem na uplatněná vyjádření dotčených orgánů státní správy lze pokládat
záměr v navržené variantě, v rozsahu popsaném v předmětné dokumentaci, za přípustný.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání,
pokud jde o znečišťování životního prostředí:
Technické řešení odpovídá způsobu a postupům uplatňovaným při výrobě v
obdobných provozech v jiných lokalitách. Řešení kromě provozních hledisek sleduje i
hlediska environmentální a odpovídá současnému stupni poznání.
Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
V rámci dokumentace byla předložena pouze jedna aktivní varianta. Varianta
navrhovaného řešení byla z hlediska vlivu na životní prostředí, za předpokladu splnění
výše uvedených podmínek, vyhodnocena jako přípustná.
Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí:
 Dne 12.1.2017 byla MŽP předložena dokumentace.
Závěry dokumentace
Předmětem záměru „CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve
Ždánicích“ je vybudování nové automatizované (bubnové) linky pro hromadné pokovení
povlakem Zn-Ni s dokončovacími operacemi v odstředivkách a speciální povrchové úpravy
povlakem zinek - teflon a s ní spojené celkové navýšení projektované kapacity
povrchových úprav kovů o 800 000 m2/rok na celkových 2 100 000 m2/rok. Po posouzení
uváděných charakteristik území a zvažovaného projektu je možno prohlásit, že realizace
záměru je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo v navrhovaném řešení
akceptovatelná.
 Dne 18.1.2017 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Na úřední desce
Jihomoravského kraje byla informace o dokumentaci zveřejněna dne 23.1.2017. Termín
pro vyjádření tím byl stanoven na 22.2.2017.
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 K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 7 vyjádření
 Dne 26.4.2017 byl pověřen zpracovatel posudku.
 Dne 7.6.2017 byl MŽP předložen zpracovaný posudek.
Závěry zpracovatele posudku:
Z hlediska naplnění požadavků přílohy č. 4 zákona je možné posuzovanou
dokumentaci označit za úplnou. Z hlediska věcného naplnění obsahu jednotlivých kapitol
byly ze strany zpracovatele posudku vzneseny drobné výhrady komentované v
příslušných kapitolách. Tyto výhrady však nejsou zásadního charakteru a nikterak
nezpochybňují tvrzení uvedené v úvodní větě. Na základě údajů uvedených v
dokumentaci a doprovodných studiích a na základě vlastního šetření pokládá zpracovatel
posudku navrženou variantu CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve
Ždánicích v rozsahu popsaném v předmětné dokumentaci za přípustnou.
 Dne 8.6.2017 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Na úřední desce
Jihomoravského kraje byla informace o posudku zveřejněna dne 13.6.2017. Termín pro
vyjádření tím byl stanoven na 13.7.2017.
 K posudku příslušný úřad obdržel celkem 5 vyjádření. Relevantní připomínky byly
zpracovatelem posudku a příslušným úřadem zohledněny v návrhu stanoviska.
Vzhledem k tomu, že k dokumentaci nebylo uplatněno žádné negativní stanovisko,
příslušný úřad v souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona upustil od konání veřejného
projednání dokumentace a posudku.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
-

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování
MŽP, odbor ochrany ovzduší
MŽP, odbor posuzování vlivů a integrované prevence

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
Příslušný úřad obdržel vyjádření k dokumentaci od Jihomoravského kraje a od
všech dotčených správních úřadů. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly
vypořádány v části V. posudku. Posudek je zveřejněn v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia), a na stránkách MŽP (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem
záměru OV7157 v části Posudek.
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Vypořádání vyjádření k posudku:
Příslušný úřad obdržel vyjádření k posudku od následujících subjektů:
-

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování
MŽP, odbor ochrany ovzduší

Podstata vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně bere posudek
na vědomí, současně však upozorňuje na navrhovanou podmínku pro fázi provozu
související s provedením měření hluku. S odkazem na své vyjádření k dokumentaci
zdůrazňuje, že v průběhu zkušebního provozu dle ustanovení § 124 stavebního zákona
bude nutno za účelem objektivizace potenciální hlukové zátěže deklarované v
dokumentaci zajistit měření hluku ve všech chráněných prostorech, které mohou být
potenciální hlukovou zátěží dotčeny. Měření bude provedeno držitelem osvědčení o
akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. při synergickém
působení všech zdrojů hluku souvisejících s celkovým provozem zařízení a parametry
měření budou držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c
zákona č. 258/2000 Sb. stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení
reálně dosažitelné maximální hlukové zátěže za všech provozních podmínek a ve všech
potenciálně dotčených chráněných prostorech, a to v denní i noční době. K tomu KHS
JmK podotýká, že jedním z parametrů měření jsou i místa měření, která musí být
stanovena držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č.
258/2000 Sb..
Vypořádání: Příslušný úřad na základě tohoto vyjádření přeformuloval návrh předmětné
podmínky závazného stanoviska tak, aby plně odpovídala požadavku Krajské hygienické
stanice.
Podstata vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí,
České inspekce životního prostředí, OI Brno, Městského úřadu v Kyjově, OŽPÚP, a MŽP,
odboru ochrany ovzduší
Shora vyjmenované dotčené správní úřady nemají k posudku žádné připomínky a
s navrženým zněním závazného stanoviska souhlasí.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení
podle § 3 písm. g) zákona. Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho
vydání s tím, že může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3
zákona.
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Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné.
V souladu s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání
podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto
závazným stanoviskem.

Ing. Jaroslav P o s p í š i l v. r.
ředitel odboru výkonu státní správy VII v Brně

Obdrží:
 oznamovatel
 dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady – s průvodním dopisem
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