MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Č.j.:
Č.ev.:
Sp.zn.:

MZP/2018/560/1258
ENV/2018/43048
ZN/MZP/2018/560/200

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 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
Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
„Nový areál Nevoga Znojmo“
Bod 42 Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo
výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu, kategorie II přílohy
č. 1 k zákonu.
Kapacita (rozsah) záměru:
Extruze (PVC)

50.000 t/rok

Vstřikolisy (PE, PP, PO, PS)

15.000 t/rok

Vylamovací prvky Plexus

10.000 t/rok

Celkem

75.000 t výrobků za rok

Umístění záměru: kraj: Jihomoravský
obec: Znojmo
k. ú.: 708615 Oblekovice
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaným záměrem je výstavba nového areálu pro výrobu plastových
výlisků o celkové zastavěné ploše 35 600 m2. Do nového areálu bude přemístěn
stávající provoz, dosud umístěný v areálu při ul. Kotkově ve Znojmě. K přemístění
dochází z důvodu požadavku na navýšení výroby a z toho plynoucího nedostatku
prostoru ve stávající lokalitě.
Areál Nevoga bude umístěn samostatně bez návaznosti na jiné areály v okolí.
Nejbližší komerční aktivitou je těžba štěrkopísku a provoz skládky severně od
navrhovaného areálu. Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadají

v úvahu prakticky pouze vlivy vyvolané automobilovou dopravou po silnici I/38 HatěZnojmo. Ostatní vlivy jsou nevýznamné.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Areál budou tvořit tři jednopodlažní halové objekty, které budou situovány
rovnoběžně s komunikací I/38 a atypicky řešená administrativní budova situovaná
rovnoběžně se severní stranou areálu. V areálu budou umístěny také další drobné
stavby. V severní části území bude vybudována veřejně přístupná účelová
komunikace, která bude tvořit severní hranici areálu.
Výroba finálních produktů v areálu bude probíhat z dovezených surovin recyklovaný plast ve formě drtě, granulí apod., v případě výroby vylamovacích prvků
Plexus z polotovarů (betonářské výztuže a plechů). Suroviny budou naváženy
nákladními vozidly, do skladových sil cisternami. Tyto suroviny budou skladovány
poblíž výrobních strojů. Finální výrobky budou umístěny do skladů, ze kterých budou
distribuovány a pomocí nákladních vozidel odváženy z areálu.
Vlastní výroba bude probíhat tak, že násypka stroje (extruderu, vstřikolisu)
bude naplněna granulemi příslušného plastu, odkud bude dávkována do komory
pracovního stroje. Zde dojde k zahřátí na stanovenou teplotu. Tekutý, respektive
plastifikovaný materiál je následně vtlačován do formy (u vstřikolisů) nebo do trysky
(u extruderů). U vstřikolisů je po ochlazení hotový výrobek vyjmut z formy a následně
přepraven k dalšímu zpracování (např. odstranění vtokové soustavy – vylamování
atd.). U extruderů je vytlačovaný výrobek ochlazen v kalibrační vaně a upraven v
děrovací jednotce. Poté je zakrácen na požadovaný rozměr. Hotové výrobky jsou
zabaleny a uloženy na palety a uskladněny ve skladu. Následně pak baleny a
expedovány k zákazníkům.
Zbytky vtokových soustav, zmetky z výroby a prostřihy z lišt budou
recyklovány tak, že se podrtí a znovu použijí jako přídavek ke granulátu.
V průběhu výroby jsou plastové suroviny zahřívány na předepsanou teplotu
(udržovanou automatikou stroje) tak, aby nedocházelo k jejich přehřátí, neboť pak se
výrazně zhoršují mechanické vlastnosti výrobků v důsledku tepelné degradace. Jako
průvodní jev může vznikat i zápach.
V rámci výroby je prováděno periodické čištění forem přípravky na bázi
těkavých organických látek, jejich množství je však relativně nízké a stroje nejsou
vybaveny zvláštním zařízením pro odvod těchto par. Výrobní prostory budou větrány
s ohledem na nutnost odvodu přebytečného tepla.
Obchodní firma oznamovatele:

Nevoga Immo s.r.o.

IČ oznamovatele:

04019313

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Kotkova 3524/22, 669 02 Znojmo

Zpracovatel oznámení:

Ing. Pavel Cetl, držitel autorizace
podle § 19 zák.č. 100/2001 Sb.

Záměr „Nový areál Nevoga Znojmo“ naplňuje dikci bodu 42 (Výroba nebo
zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi
elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. V
souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle
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zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo
životního prostředí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti
a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených
v příloze č. 2 k zákonu rozhodlo Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad
podle § 21 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Nový areál Nevoga Znojmo“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
zákona.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
I. Charakteristika záměru
Posuzovaným záměrem je výstavba nového areálu pro výrobu plastových
výlisků o celkové zastavěné ploše 35 600 m2 a přesun stávajícího provozu dosud
umístěného v areálu při ul. Kotkově ve Znojmě. Celková kapacita výroby v novém
areálu bude 75.000 t výrobků rok.
Záměr je zdrojem emisí organických škodlivin z technologie a patří mezi
vyjmenované zdroje znečišťování podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, pod kódem 6.5. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a
kompozitu, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitu uvedených pod
jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou
projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší. Emitováno
bude pravděpodobně řádově několik desítek kg VOC za rok, tyto emise budou vznikat
v rámci čištění forem. Vlastní výroba (tavení plastů) významnějším zdrojem emise
VOC ani pachových látek není. Emise prašných částic z recyklace plastových zmetků
a dalších zbytků z výroby bude prováděna uvnitř objektu a pouze občas. S instalací
zdrojů tepla spalující paliva se neuvažuje. Významnějším zdrojem emisí tak bude
pouze doprava vyvolaná záměrem. Pro vyhodnocení příspěvků dopravy ke stávající
imisní zátěži lokality byla zpracována rozptylová studie, která je přílohou oznámení.
Na základě jejích závěrů lze předpokládat, že vlivem záměru nedojde k výraznému
ovlivnění stávající kvality ovzduší ani k dosažení či překročení hodnot imisního limitu
pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace.
Pro potřeby stavby i samotného provozu bude odebírána voda z veřejné
vodovodní sítě.
Odpadní vody budou odváděny do splaškové kanalizace. Při výrobním procesu
se voda používá pouze v uzavřeném chladícím okruhu, proto se produkce
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technologických odpadních vod nepředpokládá; v případě jejich vzniku by byly
předány specializované firmě jako kapalný odpad.
Převážnou část odpadů vznikajících v rámci výstavby areálu budou tvořit
odpady patřící dle „Katalogu odpadů do skupiny č. 17 – Stavební a demoliční odpady.
Odpady z provozu budou v areálu pouze soustřeďovány a následně předávány
oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění, v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech.
Hlavními bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou mechanismy
nasazené v průběhu stavebních a zemních prací a při instalaci jednotlivých částí
provozní linky. V období provozu budou zdrojem hluku chladicí agregáty a
kompresory. Hlavním liniovým zdrojem bude doprava. Záměr se však nachází v dosti
izolované poloze, ve vzdálenosti více než 600 m od obytného objektu a více než 1 km
od dalších chráněných venkovních prostor, a doprava vyvolaná záměrem bude
součástí stávajícího dominantního dopravního proudu na silnici I/38, proto hluková
studie nebyla zpracována.
Výstavbou budou dotčeny parcely o celkové výměře 11,869 ha. Jedná se o
pozemky s ornou půdou I. třídy ochrany. Provoz jinak nebude ve významné míře
čerpat přírodní zdroje a nepředstavuje zvýšený rizikový faktor vzniku havárií nebo
nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.
II. Umístění záměru
Předmětný záměr je situován na dosud nezastavěné ploše, využívané jako pole,
východně od silnice I/38 jižně od města Znojma, v katastrálním území Oblekovice,
Jihomoravský kraj. Plocha je určena platným Územním plánem Znojma k zastavění
(plochy smíšené výrobní). Vzdálenost záměru od nejbližší souvislé obytné zástavby
činí vzdušnou čarou více než 1 km.
Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV),
záplavovém území ani v ochranném pásmu vodních zdrojů. Lokalita není v kontaktu
s žádným zvláště chráněným územím ani s žádným skladebným prvkem ÚSES. V
rámci dotčeného území ani v jeho přilehlém okolí nejsou přítomny významné krajinné
prvky ze zákona, ani není vymezen VKP registrovaný. Nejbližší evropsky významnou
lokalitou je EVL (CZ0620154) Načeratický kopec, vzdálená cca 1,5 km
severovýchodně. Nejbližší ptačí oblastí je (CZ0621032) Podyjí cca 2,6 km
severozápadně. Negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
byl vyloučen.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
Z povahy záměru plyne, že k negativnímu vlivu na obyvatele by mohlo
případně dojít v důsledku znečišťování ovzduší emisemi nebo hlukovým zatížením, a
to v období výstavby areálu a v období provozu. Z výsledků rozptylové studie vyplývá,
že významný negativní vliv záměru z hlediska znečišťování ovzduší lze vyloučit.
Vzhledem k charakteru zdrojů hluku a jejich vzdálenosti od nejbližších chráněných
venkovních prostor staveb lze dovodit, že záměr se na hlukové situaci v těchto
prostorách prakticky neprojeví.
Souhrnně lze předpokládat, že potenciální vlivy záměru budou omezeny pouze
na nejbližší okolí a záměr nebude mít znatelný vliv na zdravotní stav obyvatelstva.

4

Z doložených podkladů a rovněž z povahy, velikosti a umístění záměru dále
vyplývá, že vliv provozu na kvalitu ovzduší a na hlukovou situaci v dotčené lokalitě
bude akceptovatelný. Realizace ani provoz záměru nebudou mít negativní účinky na
čistotu povrchových a podzemních vod. Realizace záměru bude mít negativní vliv na
půdu v tom smyslu, že dojde k záboru bonitně nejcennějších půd, přičemž vznikne
zastavěná plocha. Jde však o umístění v lokalitě, která je k zastavění určena a
v oblasti, kde se vyskytuje převážně kvalitní půda. Zábor půdy tedy nelze považovat
za limitující faktor. Realizací a provozem záměru nedojde k narušení horninového
podloží, nedojde ani k negativním vlivům na místní faunu a flóru a okolní ekosystémy.
Provoz nebude mít žádný vliv na soustavu Natura 2000, prvky ÚSES ani zvláště
chráněná území. Z umístění a charakteru záměru je zřejmé, že krajinný ráz, kulturní
památky a hmotný majetek jím nemohou být ovlivněny.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní úřad ve smyslu ust. §
21 písm. c) zákona, obdrželo dne 27.3.2018 oznámení záměru „Nový areál Nevoga
Znojmo“ (dále jen „oznámení“). Oznamovatelem je obchodní firma Nevoga Immo
s.r.o., Kotkova 3524/22, 669 02 Znojmo, IČ: 04019313. MŽP, OPVIP, posoudil
předložené oznámení a konstatoval, že nesplňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona,
umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona, proto je vrátil oznamovateli
k doplnění. Zároveň bylo přímé zajištění procesu EIA převedeno dne 18.4.2018 na
OVSS VII MŽP v Brně (dále jen „příslušný úřad“). Doplněné oznámení pak bylo
příslušnému úřadu doručeno dne 24.5.2018. Na základě zjištění, že doplněné
oznámení vyhovuje požadavkům zákona, zahájil příslušný úřad zjišťovací řízení
dopisem č.j. MZP/2018/560/968 ze dne 25.5.2018 a rozeslal v souladu s
ustanovením § 6 odst. 7 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s
oznámením záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům. Informace o zjišťovacím řízení byla zveřejněna na úřední
desce Jihomoravského kraje dne 31.5.2018 a na internetu v Informačním systému
EIA na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod kódem záměru
OV7181. Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 2.7.2018.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí bylo zejména oznámení záměru
„Nový areál Nevoga Znojmo“, zpracované podle přílohy č. 3 zákona Ing. Pavlem
Cetlem, autorizovanou osobou ve smyslu § 19 zákona. Dalšími podklady byla
vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených orgánů, uvedených
v následující části.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení:


Jihomoravský kraj, Vít Rajtšlégr, člen Rady JMK, čj. 92262/2018 ze dne
25.6.2018



Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č.j. JMK
91140/2018, ze dne 21.6.2018



Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, č.j.
KHSJM 30926/2018/ZN/HOK ze dne 8.6.2018
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Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, č.j. ČIŽP/47/2018/5820 ze dne
18.6.2018



Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, interní sdělení ze
dne 20.6.2018

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Jihomoravský kraj neuplatňuje k oznámení žádné připomínky a nepožaduje
další posuzování záměru dle zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, nemá k
předloženému oznámení záměru zásadní připomínky a nepožaduje jeho další
posuzování dle zákona
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje konstatuje, že z hlediska
ochrany veřejného zdraví není k předmětnému záměru námitek za předpokladu
dodržování všech opatření uvedených v předloženém oznámení pro fázi přípravy,
realizace záměru i samotnou fázi provozu záměru, a proto nepožaduje jeho další
posuzování dle zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, upozorňuje, že záměr
představuje zastavění ploch velkého rozsahu, má vznikat 32 500 m3 srážkových vod.
S realizací lze souhlasit pouze za předpokladu zasakování srážkových vod přímo na
lokalitě, případně využití části srážkových vod jako vody užitkové ve výrobním areálu.
Oznámení tento způsob odvádění a využití srážkových vod uvádí bez bližšího popisu
zasakovacího a akumulačního zařízení. Se záměrem lze souhlasit za předpokladu, že
z výrobního areálu nebudou vypouštěny srážkové vody dešťovou kanalizací do vod
povrchových. ČIŽP nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí. Vzhledem k tomu, že závěr zjišťovacího řízení nemůže
obsahovat podmínky, je oznamovatel o stanovisku ČIŽP ve věci srážkových vod pouze
informován. Je na dotčených orgánech státní správy, aby řešení této otázky posoudily
a jimi hájené zájmy prosadily v rámci povolujících řízení.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, uvádí, že při
zohlednění stávající imisní zátěže v dané lokalitě lze příspěvky vyvolané záměrem
považovat za akceptovatelné. Upozorňuje, že je nutné zohlednit opatření BD2
Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Jihovýchod, v rámci něhož je požadováno
při výstavbě nových ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší s emisemi
VOC instalovat zařízení s minimální produkcí emisí VOC. Vzhledem k tomu, že se
jedná o výstavbu zcela nového areálu a v rámci výstavby bude docházet k emisím
prašnosti, bude nutné realizovat opatření ke snižování emisí prašnosti ve fázi
výstavby. Upozorňuje dále, že v oznámení chybí informace o tom, jaká bude spotřeba
přípravků pro čištění forem na bázi VOC (spotřeba organických rozpouštědel), dále
chybí informace o počtu jednotlivých technologických zdrojů (vstřikovací lisy, linky
extruze, mlýny, sila). Rovněž není zřejmé, jakým způsobem probíhá výroba
vylamovacích prvků „Plexus“ o kapacitě 10000 t výrobků za rok a zda se u této výroby
6

předpokládají nějaké emise do ovzduší. Tyto informace by měly být standardní
součástí vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí.
Vypořádání: Vzato na vědomí. K připomínkám ohledně chybějících informací
v oznámení příslušný úřad sděluje: co se týče spotřeby přípravků pro čištění forem na
bázi VOC, v oznámení je uveden odhad emisí VOC z těchto přípravků v řádu desítek
kilogramů za rok. Chybějící údaj o počtu jednotlivých technologických zdrojů by sice
v oznámení být měl, podstatnější informací však je údaj o celkovém objemu výroby a
odhad celkového množství technologických emisí. Tyto informace v oznámení jsou a z
jejich obsahu lze dovodit závěr, že technologie jako celek nebude významným zdrojem
emisí, který by podstatně ovlivnil imisní situace v dané oblasti. To ostatně
nezpochybňuje ani citované vyjádření MŽP, OOO. Co se týče výroby vylamovacích
prvků „Plexus“, v oznámení se uvádí, že jde o výrobu charakteru zámečnické dílny,
nejedná se tedy o podstatný provoz z hlediska možných významných vlivů.
Veřejnost ani dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona se k
oznámení záměru nevyjádřila. Z obdržených vyjádření dotčených správních úřadů k
oznámení nevyvstal žádný požadavek na posuzování záměru podle zákona. Vzhledem
k těmto skutečnostem dospělo Ministerstvo životního prostředí k závěru, že další
posuzování záměru podle zákona není opodstatněné.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách,
písemných vyjádřeních dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného
podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je ve
výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona rozklad k
ministru životního prostředí, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním
učiněným u Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII,
Mezírka 1, 602 00 Brno. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.
otisk kulatého úředního razítka
červené barvy se státním znakem
Ministerstvo životního prostředí
-23-

Ing. Jaroslav P o s p í š i l
ředitel odboru výkonu státní správy VII
(elektronicky podepsáno)
Vyhotoveno dne 9.7.2018
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Dotčené město a kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve
smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení
na úřední desce. Doba zveřejnění je podle téhož ustanovení nejméně 15 dnů.
Zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní samosprávné celky
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední
desce, a to v nejkratším možném termínu.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č.
100/2001 Sb. doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce
Ministerstva životního prostředí. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na
adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/EIA100_cr, kód záměru OV7181.
Rozdělovník:
Účastníci řízení
 Nevoga Immo s.r.o., Kotkova 3524/22, 669 02 Znojmo
 Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Ministerstva
životního prostředí a na Elektronické úřední desce Ministerstva životního prostředí
po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou
Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně
15 dnů podle § 16 zákona:
 Jihomoravský kraj, do rukou hejtmana, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
 Město Znojmo, do rukou starosty, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Dotčené správní úřady:
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám.3,
601 82 Brno
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Jeřábkova 4,
602 00 Brno
 Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
 Městský úřad Znojmo, OŽP, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Na vědomí:
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence
 Ing. Pavel Cetl, Demlova 24, 613 00 Brno
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