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Úvod, p ehled výchozích podklad
Posudek o vlivech zám ru na životní prost edí (dále jen "posudek") je vypracován ve smyslu § 9 zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "zákon").
P edm tem posudku je zám r oznamovatele RODOS kovo, s.r.o. (I : 63484668)
Procesní a jiné podklady pro zpracování posudku jsou následující:
[1]

Lisovna termoset - navýšení výroby. Oznámení dle § 6 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí,
v platném zn ní, s obsahem a rozsahem dle p ílohy . 3 k zákonu. Ing. Josef Gresl a kol., EKOME, spol. s r.o., datum
zpracování: 06/2014

[2]

Lisovna termoset - navýšení výroby. Zahájení zjiš ovacího ízení. Ministerstvo životního prost edí, .j.: 1426/560/14
51236/ENV/14 ze dne 16.7.2014

[3]

Lisovna termoset - navýšení výroby. Vyjád ení k oznámení zám ru:
[3.1] Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem d lství, .j.: KUJI 55039/2014 ze dne 11.8.2014
[3.2] eská inspekce životního prost edí, Oblastní inspektorát Havlí k v Brod, zn.: IŽP/46/IPP/1411868.002/14/HZH
ze dne 31.7.2014
[3.3] M stský ú ad Velké Mezi í í, odbor životního prost edí, .j.: ŽP/24428/2014/4124/2014-pa ze dne 30.7.2014
[3.4] Ministerstvo životního prost edí, odbor ochrany ovzduší, vnit ní sd lení ze dne 8.8.2014
[3.5] Ministerstvo životního prost edí, odbor posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence, vnit ní sd lení
ze dne 24.7.2014
[3.6] Marta a Zden k Smejkalovi, zastoupeni Mgr. Vít zslavem Dohnalem, advokátem, ze dne 10.8.2014
[3.7] Josef Do ekal, ze dne 8.8.2014
[3.8] Anna Požárová, Josef Stejskal, Vladimír Dolní ek, ze dne 8.8.2014

[4]

Lisovna termoset - navýšení výroby. Záv r zjiš ovacího ízení. Ministerstvo životního prost edí, .j.: 61315/ENV/14 ze dne
1.10.2014
Na základ informací uvedených v oznámení zám ru, písemných vyjád ení dot ených správních ú ad a ve ejnosti
a zjiš ovacího ízení provedeného podle zásad uvedených v p íloze . 2 k zákonu dosp l p íslušný ú ad k záv ru, že zám r
má významný vliv na životní prost edí a bude posuzován podle zákona. Dokumentaci dle p ílohy . 4 k zákonu je nutné
zpracovat p edevším s d razem na následující oblasti:
1. Provést komplexní vyhodnocení synergických a kumulativních vliv zám ru mj. v kontextu celého provozu, nikoliv jen
vyhodnocení vliv p edpokládaného navýšení výroby samostatn .
2. Podrobn definovat použité technologie z pohledu umíst ní, po tu a druhu jednotlivých zdroj zne išt ní, všechny
výstupy z provozu do okolního prost edí apod.
3. S ohledem na charakter technologie a emitované zne iš ující látky (styren) ešit problematiku pachových látek variantn
ú inn jším zp sobem než prost ednictvím filtrace p es aktivní uhlí (nap . biologická filtrace, termické spalování).
4. Dále je t eba v dokumentaci zohlednit a vypo ádat všechny relevantní požadavky na dopln ní, p ipomínky a podmínky,
které jsou uvedeny v obdržených vyjád eních k oznámení zám ru. V této souvislosti p íslušný ú ad doporu uje na úvod
dokumentace p ed adit kapitolu, kde bude popsáno, jakým zp sobem byly jednotlivé p ipomínky zohledn ny i
vypo ádány.

[5]

Lisovna termoset - navýšení výroby. P edání záv ru zjiš ovacího ízení. Ministerstvo životního prost edí, .j.: 61315/ENV/14
ze dne 28.8.2014

[6]

Lisovna termoset - navýšení výroby. Dokumentace dle § 8 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí,
v platném zn ní, s obsahem a rozsahem dle p ílohy . 4 k zákonu. Ing. Josef Gresl a kol., EKOME, spol. s r.o., datum
zpracování: 31.3.2015

[7]

Lisovna termoset - navýšení výroby. Zve ejn ní dokumentace. Ministerstvo životního prost edí, .j.: 673/560/15
24619/ENV/15 ze dne 7.4.2015
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[8]

Lisovna termoset - navýšení výroby. Smlouva o zpracování posudku. Ministerstvo životního prost edí a INVEK s.r.o.,
25.5.2015
Zárove s podpisem smlouvy byla zpracovateli tohoto posudku p edána dokumentace [6] a vyjád ení k dokumentaci:

[9]

Lisovna termoset - navýšení výroby. Vyjád ení k dokumentaci:
[9.1] M stský ú ad Velké Mezi í í, odbor životního prost edí, .j.: ŽP/13993/2015/386/2015-pa ze dne 5.5.2015
[9.2] Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem d lství, .j.: KUJI 25056/2015 ze dne 6.5.2015
[9.3] eská inspekce životního prost edí, Oblastní inspektorát Havlí k v Brod, zn.: IŽP/46/IPP/1505329.002/15/HZH
ze dne 5.5.2015
[9.4] Krajská hygienická stanice kraje Vyso ina se sídlem v Jihlav , zn.: KHSV/06436/2015/ZR/HOK/Roh ze dne 6.5.2015
[9.5] Marta a Zden k Smejkalovi, zastoupeni Mgr. Vít zslavem Dohnalem, advokátem, ze dne 11.5.2015
[9.6] Josef Do ekal, ze dne 4.5.2015
[9.7] 59 podpis , ze dne 7.5.2015
[9.8] Ministerstvo životního prost edí, odbor ochrany ovzduší, vnit ní sd lení ze dne 12.5.2015
[9.9] Ministerstvo životního prost edí, odbor posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence, vnit ní sd lení
ze dne 1.5.2015
[9.10] Anna a Václav Ková ovi, ze dne 10.5.2015
[9.11] 17 podpis , ze dne 7.5.2015
Dodate n (dne 4.6.2015) bylo zpracovateli posudku doru eno další vyjád ení k dokumentaci:
[9.12] Marta a Zden k Smejkalovi, zastoupeni Mgr. Vít zslavem Dohnalem, advokátem, ze dne 3.6.2015
Dnem p evzetí dokumentace a všech vyjád ení k ní (4.6.2015) za ala plynout lh ta pro zpracování tohoto posudku.
Zpracovatel posudku po prostudování dokumentace a obdržených vyjád ení požádal oznamovatele zám ru o další údaje,
nezbytné pro zpracování posudku:

[10] Lisovna termoset - navýšení výroby. Žádost o údaje, nezbytné pro zpracování posudku. INVEK s.r.o., 19.6.2015
Oznamovatel zám ru prost ednictvím zpracovatele dokumentace p edal požadované informace:
[11] Lisovna termoset - navýšení výroby. Údaje, nezbytné pro zpracování posudku. EKOME, spol. s. r.o., srpen 2015
-------------------Cílem p edkládaného posudku je p edevším (ve smyslu § 9 a p ílohy . 5 k zákonu):
•
•
•
•

posouzení dokumentace, technického ešení zám ru a opat ení, navržených k omezení nep íznivých vliv na životní prost edí,
vypo ádání všech obdržených vyjád ení k dokumentaci,
celkové posouzení akceptovatelnosti zám ru z hlediska vliv na životní prost edí,
návrh stanoviska p íslušného ú adu.

Posudek je zpracován na základ dokumentace a všech podaných vyjád ení k ní. V rámci zpracování posudku není posuzovaná
dokumentace p epracovávána ani dopl ována.
Posudek je zpracován držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona. Ke zpracování posudku byly
vyžádány díl í podklady k ov ení údaj o vlivech provedení zám ru na životní prost edí od jiných odborník , jejichž jmenný seznam
je uveden na stran 2 tohoto posudku.
Osoby, které se zú astnily na zpracování tohoto posudku, se, a to ani díl ím zp sobem, nepodílely na zpracování oznámení nebo
dokumentace.
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I.
(ZÁKLADNÍ ÚDAJE)
I.1.

Název zám ru

Lisovna termoset - navýšení výroby
I.2.

Kapacita (rozsah) zám ru

Kapacita výroby 350 t/rok.
I.3.

Umíst ní zám ru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Parcely:
I.4.

Vyso ina
Ž ár nad Sázavou
Velké Mezi í í
Velké Mezi í í
3592/2, 3592/3, 3592/4, 3586/10

Obchodní firma oznamovatele

RODOS kovo, s.r.o.
I.5.

I

oznamovatele

63484668
I.6.

Sídlo oznamovatele

Zahradní 993
594 01 Velké Mezi í í
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II.
(POSOUZENÍ DOKUMENTACE)
V této kapitole je provedeno posouzení dokumentace z následujících hledisek:
•
•
•
•

úplnost dokumentace,
správnost údaj uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení vliv p esahujících státní hranice.
II.1.

Úplnost dokumentace

Úplnost dokumentace je hodnocena ze dvou hledisek:
• spln ní formálních požadavk zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí,
• spln ní v cných požadavk zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí.
Dokumentace je z formálního hlediska len na následovn :
• Textová ást dokumentace v etn p íloh (104 stran):
• P íloha . 1 Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k zám ru z hlediska územn plánovací dokumentace
• P íloha . 2 Stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
• Samostatné p ílohy dokumentace:
• P íloha . 3 Rozptylová studie (35 stran)
• P íloha . 4 Akustická studie (23 stran)
• P íloha . 5 Vyhodnocení vliv na ve ejné zdraví (24 stran)
• P íloha . 6 Akreditované m ení emisí plynných zne iš ujících látek (15 stran)
• P íloha . 7 Stanovení chemických látek v ovzduší (11 stran)
• P íloha . 8 M ení hluku v pracovním prost edí (11 stran)
Dokumentace obsahuje všechny požadované ásti a p ílohy. Formální nápl jednotlivých ástí dokumentace i jejích p íloh odpovídá
požadovanému rozsahu p ílohy . 4 k zákonu. Z formálního hlediska je tedy dokumentace úplná.
Z v cného hlediska se dokumentace v nuje všem relevantním okruh m životního prost edí. Zvláštní pozornost je v nována
rozhodujícím okruh m, tj. v daném p ípad zejména vliv m na ovzduší, vliv m hluku a vliv m na obyvatelstvo a ve ejné zdraví.

Z formálního hlediska je dokumentace úplná.
Rozsah dokumentace odpovídá požadavk m zákona. Všechny ásti dokumentace jsou v cn zpracovány v takovém obsahu
a rozsahu, který zohled uje významnost vliv na jednotlivé složky životního prost edí a respektuje požadavky, stanovené v rámci
zjiš ovacího ízení. Z v cného hlediska je tedy dokumentace úplná.
II.2.

Správnost údaj uvedených v dokumentaci v etn použitých metod hodnocení

V této kapitole posudku je posouzen obsah jednotlivých ástí a kapitol dokumentace.
Pro každou ást a kapitolu dokumentace je uveden komentá zpracovatele posudku, který obsahuje stanovisko zpracovatele
posudku k obsahu a úrovni zpracování. Je ov ena správnost p edkládaných údaj , metody a úrove zpracování v etn zp sobu
prezentace výsledk hodnocení. V p ípad zjišt ní nedostatk je uvedeno, jak tyto nedostatky mohou ovlivnit záv ry posouzení.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Komentá zpracovatele posudku:
Jsou uvedeny všechny informace požadované zákonem.
Formální chyba v sídle oznamovatele, správn (dle Obchodního rejst íku): Zahradní 993, 594 01 Velké Mezi í í.

B. ÚDAJE O ZÁM RU

Kapitola je len na do 9 díl ích kapitol, které jsou dále posuzovány samostatn .

Komentá zpracovatele posudku:
P edm t zám ru spadá do kategorie II bod 7.1, toto za azení je korektní.
Z formálního hlediska není t eba další díl í innosti, související se zám rem, za azovat. Jsou v cn vyhodnoceny v rámci za azení
hlavního p edm tu zám ru.

Komentá zpracovatele posudku:
Uvedené údaje formáln zacházejí za rámec kapacitních údaj dle p ílohy . 1 k zákonu. Z tohoto hlediska má v cný význam pouze
kapacita výroby (350 t/rok, resp. též 210 t/rok pro stávající stav). Ostatní údaje spadají do kapitoly B.I.6. Popis technického
a technologického ešení zám ru.
Upozor ujeme na formální nedostatek v uvedení kapacity výroby v tunách, správn má být v tunách za rok.

Komentá zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní a p ehledné.

Komentá zpracovatele posudku:
Údaje jsou korektní. Kontrolou na informa ním systému EIA bylo ov eno, že v dot eném území nejsou p ipravovány jiné zám ry.

•
•
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Komentá zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jednozna n deklarují zám r oznamovatele. Varianta 1 v tomto kontextu p edstavuje tzv. nulovou variantu
(referen ní úrove stávajících vliv ), varianta 2 tzv. aktivní variantu. Nejde tedy o varianty, mezi kterými by bylo v procesu EIA
voleno.

•
•
•
•
Komentá zpracovatele posudku:
Popis je pro ú ely posouzení vliv na životní prost edí odpovídající a poskytující dostate ný podklad pro navazující ásti
dokumentace. Bez významných p ipomínek.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek, uvedené údaje jednozna n deklarují zám r oznamovatele.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez významných p ipomínek, vý et by bylo možno doplnit kontaktními údaji.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek, uvedené údaje jsou korektní.

Kapitola je len na do 4 díl ích kapitol, které jsou dále posuzovány samostatn .

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek, uvedené údaje jsou korektní.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez významných p ipomínek, uvedené údaje jsou korektní.
Popis chlazení lis zachází za rámec této kapitoly (technický popis v cn spadá do technického popisu zám ru - kapitola B.I.6.).
Naopak by sem pat il údaj o odb ru vody pro dopl ování okruhu, který však není uveden. Nep jde však o významné množství
(uzav ený okruh).
FileName:
SaveDate:

Termosety_VelMez_pos(1).doc
21.8.2015 19:18:00

Strana: 10 z 52

POSUDEK O VLIVECH ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek, uvedené údaje jsou korektní a p ehledné.

Komentá zpracovatele posudku:
Není uvedeno, zda jde o intenzity cílové resp. zdrojové dopravy (po et p íjezd resp. po et odjezd ), nebo o profilovou intenzitu na
p íjezdové trase (sou et p íjezd a odjezd ). Z kontextu však vyplývá, že jde o cílovou resp. zdrojovou dopravu, profilová intenzita
na p íjezdové trase je tedy dvojnásobná.
Dále bez p ipomínek.

Kapitola je len na do 5 podkapitol, které jsou níže posuzovány samostatn .

Komentá zpracovatele posudku:
Údaje o zdrojích zne iš ování vychází jednak z dokumentace, jednak z rozptylové studie (p íloha . 4 dokumentace)
a akreditovaného m ení emisí plynných zne iš ujících látek (p íloha . 6 dokumentace). Jsou zde tedy posouzeny souhrnn jak
údaje z dokumentace, tak z jejích p íloh.
Uvád né údaje jsou dostate n konzervativní a poskytují tak odpovídající podklad pro zpracování rozptylové studie a navazující
analýzy. Bez p ipomínek.
Liniové zdroje a stavební innost nemohou být významné, použitý popisný zp sob je v posuzovaném p ípad zcela vyhovující.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek, uvedené údaje jsou korektní.
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Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek, uvedené údaje jsou korektní. Zám r nepat í mezi innosti, které by byly kvalitou i kvantitou produkovaných odpad
významné, problematika odpadového hospodá ství je spolehliv ešitelná v souladu s legislativou.

Komentá zpracovatele posudku:
Údaje o zdrojích hluku vychází z akustické studie (p íloha . 4 dokumentace) a z m ení hluku v pracovním prost edí (p íloha . 8
dokumentace). Jsou zde tedy posouzeny souhrnn jak údaje z dokumentace, tak z jejích p íloh.
Uvád né údaje o zdrojích hluku jsou dostate n konzervativní a poskytují tak bezpe ný podklad pro výpo et vliv hluku. Hodnoty
v pracovním prost edí a venkovních stacionárních zdroj byly zjišt ny m ením, což p edstavuje vyhovující (a v zásad jediný
možný) zp sob získání údaj .
Metodickou výtku lze mít k uvedení dopravy v areálu provozovny, v etn parkovišt a manipula ních inností p i vykládce/nakládce,
mezi hluk z dopravy. Ten není z d vodu jeho nevýznamnosti blíže hodnocen (resp., u manipula ních inností ve dvo e, je uvedeno,
že hluk je utlumen clonícími objekty provozovny). K tomu uvádíme následující skute nosti:
Ztotož ujeme se s tím, že hluk z dopravy, související se zám rem, je na ve ejných komunikacích nevýznamný. To je dáno i zn ním
platných Metodických pokyn pro výpo et hladin hluku z dopravy (Liberko, M., VÚVA Brno, 1991), novela 2005 (Liberko, M. a kol.,
Planeta 2/2005), kde za zdroj hluku z dopravy ve venkovním prost edí se považuje "doprava po pozemních komunikacích
s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobil za hodinu, resp. automobilová doprava po t chže
komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobil za hodinu". P i
celkové intenzit dopravy zám ru v úrovni cca 40 vozidel za den (sou et p íjezd a odjezd ), tj. pr m rn 2,5 vozidla za hodinu (p i
uvažování 16 hodinového období) je z ejmé, že jde z hlukového hlediska o nevýznamnou intenzitu. Emisní hladina hluku této
intenzity dopravy iní do LAeq,7,5m = 42 dB (ov eno kontrolním výpo tem v rámci zpracování tohoto posudku) a je tak spolehliv pod
základním limitem LAeq,T = 55/45 dB (den/noc), platným pro silnice a místní komunikace III. t ídy. Údaje uvedené v dokumentaci jsou
tedy pro dopravu na ve ejných komunikacích korektní.
Hluk z dopravy v areálu zám ru je však nutno považovat za hluk z provozu na ú elových komunikacích. Protože parkovišt
osobních vozidel zám ru se nachází na vlastním pozemku oznamovatele (nejde tedy o ve ejnou komunikaci), je nutno je p i
hodnocení provozu zohlednit. Totéž se týká i pojezd nákladních vozidel na pozemku oznamovatele a samoz ejm také
manipula ních inností p i vykládce a nakládce. Na tyto zdroje se vztahuje limit LAeq,T = 50/40 dB (den/noc), platný pro hluk ze
stacionárních zdroj a ú elových komunikací. Budou p itom spolup sobit se stacionárními zdroji hluku, nelze je zanedbat. Protože
dokumentace (resp. akustická studie, která je p ílohou dokumentace) tyto zdroje nezahrnuje, byla vyžádána dopl ující informace (viz
p íloha 2 tohoto posudku), tj. dopln ní uvedených zdroj hluku do výpo tu. To bylo provedeno.
Údaje o zdrojích vibrací resp. zá ení jsou korektní.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ

Komentá zpracovatele posudku:
Metodické len ní a pojetí kapitoly je správné. Uvedené údaje vychází z rešerše údaj o území a jsou korektní, podrobn jší údaje
o jednotlivých složkách životního prost edí jsou p edm tem dalších kapitol dokumentace.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komentá zpracovatele posudku:
Jednotlivé podkapitoly posuzujeme níže samostatn .
Zvolený vý et kapitol p edstavuje vy erpávající popis složek životního prost edí, které mohou být zám rem dot eny.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek, uvád né údaje jsou z relevantních zdroj a jsou korektní.

Komentá zpracovatele posudku:
Uvád né údaje jsou korektní.
V kapitole by dále m ly být obsaženy údaje o existující (poza ové) hlukové situaci. Ty jsou však uvedeny až v kapitole D.I.3. Vlivy
na hlukovou situaci (strana 75 dokumentace). Jde o formální p ipomínku (mohlo být ešeno i nap . odkazem), v cn v po ádku.
Údaje o vibracích jsou v po ádku.
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Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek, s ohledem na charakter zám ru jde o odpovídající rozsah informací.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek, správné údaje.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek, údaje odpovídají charakteru území.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek, údaje odpovídají charakteru území.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek.

Komentá zpracovatele posudku:
Údaje p edstavují shrnující strategický pohled na stav životního prost edí dot eného území. Bez p ipomínek.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komentá zpracovatele posudku:
Zvolený vý et kapitol p edstavuje odpovídající popis složek životního prost edí. Pro rozhodující oblasti (obyvatelstvo, ovzduší, hluk)
jsou k dokumentaci p iloženy samostatné studie, tyto studie jsou p edm tem posouzení v rámci odpovídajících kapitol dokumentace.
Jednotlivé podkapitoly posuzujeme níže samostatn .

Komentá zpracovatele posudku:
Formální p ipomínky: Kapitola je nekonzistentní, údaje o souladu s územním plánem v cn nepat í do ásti vliv na obyvatelstvo.
Na záv r kapitoly je op tovn a zcela neorganicky za azena charakterizace rizika, sociální a ekonomické d sledky a soulad s ÚPD.
Pro hodnocení tedy využíváme zejména p ílohu . 5 dokumentace, jejíž výsledky jsou promítnuty do textu dokumentace.
Zpracované posouzení vlivu na ve ejné zdraví (ATEM, Praha, b ezen 2015) je metodicky založeno na mezinárodn uznávaném
a užívaném postupu HRA (Health Risk Assessment). Je zam eno na dva hlavní potenciáln nep íznivé vlivy provozu zám ru:
zne iš ování ovzduší a hluk. Posuzuje emisní hodnoty zne iš ující látek i hluku zejména pro 12 referen ních bod v nejbližší obytné
zástavb , kterou podrobn popisuje, v etn po tu obyvatel. Hodnocení je provedeno jednak pro stávající stav (varianta 1), jednak
pro stav výhledový p i p edpokládaném r stu kapacity výroby (350 t/rok), navýšení výduchu z lisovny do 10 m nad zemí a realizaci
protihlukových opat ení. Tato tzv. varianta 2 p edstavuje výsledné hodnocení zám ru a vyžaduje proto zvláštní pozornost.
Do zevního ovzduší jsou emitovány dv základní škodliviny:
• suspendované látky z provozu opracování výrobk a
• styren z lisovny.
Pi
je v posudku sice citován základní pramen (WHO 2006) a jím stanované cílové limity
(prozatímní postupné cíle neuvedeny), ale vlastní posouzení je provedeno nevhodn podle dvou publikací Evropské komise z roku
2005 (European Commission. ExternE, 2005; European Commission, HEATCO, 2005). Uvedené prameny jsou zam eny na
ekonomické dopady zásah do životního prost edí, v etn tzv. externalit, tedy vedlejších finan ních spole enských ztrát, na n ž se
obvykle p i ekonomických úvahách nemyslí a které neplatí p vodci a provozovatelé (výroba a p enos energie, doprava aj.). Za
takovou externalitu jsou považovány i zdravotní dopady a zpracovány matematické koeficienty, které mají finan ní ztráty
z narušeného zdraví kvantifikovat. Tyto koeficienty jsou tedy užite né z hlediska ekonomického, ale nep ijatelné z hlediska
zdravotního (nap . spojováním dlouhodobých a krátkodobých ú ink do jednoho ukazatele). Použití t chto koeficient pak
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v posouzení vedlo k zmate ním záv r m o "nár stu úmrtnosti o cca 15 minut na osobu a rok". Úmrtnost je po et zem elých z ur ité
definované populace za definovanou dobu a uvádí se tedy po tem resp. podílem zem elých, nikoli v minutách. Obdobn to platí
o prodloužení "výskytu leh ích respira ních p íznak o 2 minuty".
Sv tová zdravotnická organizace (WHO 2006) uvádí vedle v posudku citovaných základních sm rných hodnot (PM 10 20 g.m -3,
PM 2,5 10 g.m -3), ozna ovaných jako AQG (air quality guideline) pro pr m rné ro ní koncentrace také hodnoty AQG pro koncentrace
krátkodobé, 24hodinové (PM 10 50 g.m-3, PM 2,5 25 g.m -3). Obojí uvedené hodnoty v tšinou zatím nejsou ve m stech dosahovány.
Proto WHO stanovila také prozatímní postupné cíle, navržené jako t i stupn (IT, interim targets) postupného snižování stávajících
imisí v oblastech vysoce zne išt ných. Každý stupe p edstavuje definované snížení úmrtnosti ve vztahu k úmrtnosti na úrovni
AQG. Tyto stupn mají stimulovat místní orgány ke snižování zne išt ní tím ke snižování zdravotních rizik ve všech zne išt ných
lokalitách.
V hodnoceném území iní podle rozptylové studie (Ekome, 2015) úrove pr m rných ro ních imisí PM 10 22,6 g.m-3 a PM 2,5
18,6 g.m -3, úrove nejvyšší krátkodobé (24hodinové) koncentrace PM 10 39,9 g.m-3. Tyto hodnoty je t eba ovšem brát s ur itou
rezervou. Jsou p evzaty z údaj HMÚ o p tiletých pr m rných imisních koncentracích v letech 2009 až 2013 ve tvercové síti
1 x 1 km. Charakterizují celý uvedený tverec a nemusí zcela exaktn platit pro posuzovanou malou lokalitu. Je t eba ovšem vzít
v úvahu, že tato variabilita je nezbytná, nebo nejsou k dispozici výstižn jší podklady, které by autor studie mohl využít.
Vyjdeme-li z uvedených hodnot o ro ních pr m rných koncentracích PM 10 a PM 2,5 a porovnáme je s výše uvedenými postupnými
cíli dle WHO, zjiš ujeme, že u PM 10 jsou velmi blízké sm rné hodnot AQG a u PM 2,5 poslednímu, t etímu postupnému cíli, kde je
p edpokládáno riziko úmrtnosti pouze o 3 % vyšší než p i AQG. Vyplývá z toho, že v pr m rných ro ních imisích suspendovaných
látek v ovzduší jde o lokalitu jen lehce zne išt nou s velmi nízkým odhadem zvýšené úmrtnosti.
Nejvyšší p ísp vek zám ru iní po jeho realizaci v blízkém obytném území (v referen ním bod 3) pro PM 10 0,082 g.m -3 a pro PM 2,5
0,058 g.m-3. P edstavuje to zm nu stávajícího pozadí o 0,36 resp. 0,31 procent. Jde o nepatrný, nem itelný a zdravotn
nerozpoznatelný p ísp vek, který nemá žádný zdravotní význam. M žeme tedy konstatovat, že posuzovaný zám r situaci imisí
suspendovaných látek v ovzduší prakticky neovlivní.
S nejvyšší krátkodobou hodnotou imisí suspendovaných látek, která musí být p i zdravotním hodnocení posuzována samostatn , se
posouzení v bec nezabývá a její vliv sm šuje nep ijatelným zp sobem s vlivem ro ních pr m r . Použijeme-li i zde výše uvedených
podklad WHO, zjiš ujeme, že uvád ná nejvyšší 24hodinová koncentrace PM 10 39,9 g.m -3 je podstatn nižší než cílové AQG
(50 g.m-3 PM 10) a je tedy zdravotn velmi dob e p ijatelná. Je možno s jistotou p edpokládat (viz též dopl ující informace, p íloha 2
tohoto posudku), že i ve spolup sobícím ú inku zám ru s uvedeným pozadím z stane spolehliv pod AQG.
Záv rem je možno ješt poznamenat, že Sv tová zdravotnická organizace nedávno vydala obšírnou zprávu (WHO, Reginal office
for Europe 2013, 302 pp.), v níž na základ aktuálních v deckých poznatk potvrzuje, p íp. reviduje údaje a sm rnice (guidelines)
o PM 10, ozonu, oxidu dusi itém a dalších škodlivinách spjatých s dopravou uve ejn né ve výše citované publikaci z roku 2005.
Zd raz uje mj. velké rozdíly ve zdravotních efektech emisí z r zných odv tví pr myslu v závislosti na složení suspendovaných látek
a velikosti ástic. Zpráva komentuje poznatky o emisích r zných pr myslových provoz , údaje o zdravotních efektech zpracování
um lých hmot však z ejm nejsou zatím k dispozici. Prach z provozu opracování termoset je pravd podobn chemicky inertní
a pat í spíše mezi suspendované látky mén škodlivé.
je provedeno s využitím dostupné literatury na základ porovnání s referen ní koncentrací dle SZÚ/WHO
260 g.m -3 (prahový ú inek) a lze je akceptovat. Výpo et rizika leukémie podle publikace autor Godderis Aka, Kirsch-Volders
a Veulemans (2007), které je v posouzení uvedeno jako orienta ní, je ovšem zcela zbyte né. Poznatky z (i když jinak hodnotné)
laboratorní studie na leukocytech 20 osob nelze takto daleko extrapolovat - je zde p íliš mnoho nejistot, které mohou výsledný
koeficient nejr zn jším a t žko rozpoznatelným zp sobem tím i oním sm rem výrazn zkreslit. Mohou tak spíše mást než kvalitn
informovat.
Zásadn nelze souhlasit se smí livými postoji posouzení k
, i když jen ob asnému a bez
zdravotního vlivu. Nelze je p ipoušt t s od vodn ním, že je zdravotn neškodné - obyvatelé musí být pln ochrán ni p ed takovýmto
narušováním pohody. Od chemických zdravotních ú ink ji nelze odd lovat, její ochrana je nedílnou sou ástí celkové ochrany
obyvatelstva. Opat ení musí být zp ísn na tak, aby zápachové obt žování prakticky vylou ila. Pro p ípad jeho výjime ného
nahodilého výskytu, který nelze nikdy zcela vylou it, musí být p ipravena okamžitá provozní opat ení, která zjednají bezprost ední
nápravu.
Hodnocení vlivu hluku je v posouzení zpracováno s využitím relevantních literárních podklad a uvedené záv ry o zdravotn
bezvýznamném ovlivn ní obyvatel v blízkém okolí p i využití navržených protihlukových opat ení je možno pln akceptovat.
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Komentá zpracovatele posudku:
Výpo et je proveden všeobecn užívanou metodikou SYMOS´97, p íslušn aktualizovanou. Jako podklad je použita stabilitní v trná
r žice, zpracovaná p ímo pro lokalitu zám ru (sou adnice provozovny) eským hydrometeorologickým ústavem. Pro konfiguraci
terénu jsou využity kartografické podklady eského ú adu zem m ického a katastrálního. Bez p ipomínek.
Sou ástí vyhodnocení je obecný popis metodiky výpo tu, umíst ní zám ru, popis technologického a stavebního ešení, definice
parametr zdroj (vyhodnocení viz výše k ásti B.III.1. dokumentace), definice/umíst ní referen ních bod a jednotlivých variant
výpo tu. Tyto ásti jsou metodicky i v cn v po ádku.
Definice zne iš ujících látek, použitých pro hodnocení (PM 10, PM 2,5, styren), v etn uvažovaných limit dle p ílohy . 1 zákona
. 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, resp. referen ních hodnot dle Státního zdravotního ústavu (pro styren), je odpovídající.
Poza ová kvalita ovzduší v lokalit je odvozena z p tiletých klouzavých koncentrací, vyhodnocených a publikovaných HMÚ. Jde
o odpovídající zdroj údaj .
Výsledky jsou prezentovány jednak pro pr m rné ro ní koncentrace (PM 10, PM 2,5, styren), jednak pro maximální denní (PM 10) resp.
hodinové (styren) koncentrace. Údaje jsou uvedeny jednak grafickou formou (pole rozložení koncentrací), jednak tabulkovou formou
pro referen ní body. Výsledky jsou komentovány jak pro zjišt né hodnoty (p ísp vek zám ru), tak i pro spolup sobící ú inek
s pozadím.
Sou ástí výpo tu je i optimalizovaný návrh opat ení pro snížení imisního zatížení, který zohled uje požadavek záv ru zjiš ovacího
ízení " ešit problematiku pachových látek variantn ú inn jším zp sobem než prost ednictvím filtrace p es aktivní uhlí". Tento
výpo et není v rozptylové studii dokladován, je uveden až výsledek - navýšení výduchu na 10 m. Jak je uvedeno v dopl ujících
informacích (p íloha 2 tohoto posudku) zpracovatele dokumentace, strana 33, dokladování všech zkoumaných variant, mezivýpo t
apod. není považováno z d vodu srozumitelnosti a p ehlednosti dokumentace za ú elné. Tuto argumentaci lze p ijmout, p edm tem
posouzení je tedy pouze výsledný návrh (výška výduchu 10 m).
Zvolený zp sob ešení prost ednictvím navýšení výduchu, tedy primárn zam ený na snížení imisních koncentrací (nikoliv emisí) je
možná p ekvapivý, ale v kontextu zám ru zcela logický. Ú innost dostupných za ízení k omezování emisí styrenu je p i daném
pr toku a koncentraci problematická, navíc s dalšími dodate nými vlivy (nap . emise ze spalování v p ípad dopalovacích jednotek),
p i emž vzhledem k velmi nízkým imisním koncentracím styrenu (pokud jde o jejich zdravotní efekty) není nutné primárn tuto
koncentraci snižovat. Podstatná je tedy pouze eliminace p ípadného obt žování zápachem. Navržené ešení je v tomto ohledu
významným zlepšením oproti stávající praxi. Výsledky dokladují, že obt žování zápachem bude prakticky vylou eno1.
Jak vyplývá z uvedených údaj , použité metodické postupy a výsledky jsou korektní a dostate n konzervativní.

Komentá zpracovatele posudku:
Vlivy hluku jsou hodnoceny standardními postupy, z metodického hlediska bez p ipomínek.
Protože však v dokumentaci nebyl zahrnut hluk z ú elových komunikací zám ru a též hluk vykládky/nakládky (blíže viz kapitola
B.III.4. tohoto posudku), byla vyžádána dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku), tj. dopln ní uvedených zdroj hluku do

1

Bez ohledu na tuto skute nost je v rámci tohoto posudku navrženo dodate né opat ení na omezení vlivu zápachu pro p ípad, že by se v pr b hu zkušebního
provozu objevily zbytkové/neo ekávané pachové efekty.
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výpo tu. Z dopln ní akustické studie o uvedené zdroje vyplývá, že hygienický limit LAeq,8h = 50 dB (den) a LAeq,1h = 40 dB (noc) je
spolehliv dodržen. Tento záv r považujeme za ov ený.
V dokumentaci jsou dále navržena dodate ná opat ení (zazd ní oken omílárny, vým na oken v Lisovn I), tato opat ení p ejímáme
do návrhu stanoviska p íslušného ú adu.
Údaje o nevýznamném vlivu vibrací a zá ení jsou korektní.

Komentá zpracovatele posudku:
Uvedený záv r je korektní.

Komentá zpracovatele posudku:
Uvedený záv r je korektní.

Komentá zpracovatele posudku:
Uvedený záv r je korektní.

Komentá zpracovatele posudku:
Uvedený záv r je korektní.

Komentá zpracovatele posudku:
Uvedený záv r je korektní.

Komentá zpracovatele posudku:
Uvedený záv r je korektní.

Komentá zpracovatele posudku:
Uvedené hodnocení odpovídá velikosti a významnosti vliv . P eshrani ní vlivy jsou spolehliv vylou eny. Bez p ipomínek.
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Komentá zpracovatele posudku:
S ohledem na použité standardní ešení (s p edpokladem dodržení platných p edpis ) je uvedená charakteristika odpovídající. Bez
p ipomínek.

Komentá zpracovatele posudku:
Uvedená opat ení odpovídají charakteru zám ru, umíst ní zám ru a jeho vliv m. Uvedená opat ení jsou zohledn na v návrhu
stanoviska p íslušného ú adu (strana 48 tohoto posudku), p i emž jsou zohledn na i vyjád ení dalších subjekt k dokumentaci.
Další komentá k této ásti je, v souladu s osnovou p ílohy . 5 k zákonu . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí,
v platném zn ní, proveden v kapitole IV. (POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ENÍ K PREVENCI, VYLOU ENÍ, SNÍŽENÍ,
POP ÍPAD KOMPENZACI NEP ÍZNIVÝCH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ), strana 22 tohoto posudku.

Komentá zpracovatele posudku:
Zp sob a hloubka provedení hodnotících studií p edstavují aktuální stav dobré odborné praxe, zp sob zjišt ní vstupních údaj je
dostate n konzervativní. Bez p ipomínek.

Komentá zpracovatele posudku:
Bez p ipomínek. Dle názoru zpracovatele tohoto posudku je pro hodnocení zám ru dostatek vstupních (technických) a odborných
(hodnotících) informací tak, aby mohl být podložen formulován návrh stanoviska.

E. POROVNÁNÍ VARIANT

EŠENÍ ZÁM RU

Komentá zpracovatele posudku:
Kapitola je velmi stru ná a porovnání variant v podstat neobsahuje. Protože je však zám r hodnocen prakticky jednovariantn
(varianta 1 je tzv. nulovou variantou a aktivní variantu p edstavuje pouze varianta 2), je porovnání nadbyte ným.
Další údaje k variantnímu ešení viz níže kapitola II.3. Po adí variant z hlediska vliv na životní prost edí (strana 20 tohoto posudku).
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F. ZÁV R

Komentá zpracovatele posudku:
Záv r odpovídá výsledk m hodnocení jednotlivých díl ích okruh . Bez p ipomínek.

G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Komentá zpracovatele posudku:
Ú elem kapitoly je informování laické ve ejnosti, tomuto ú elu rozsah i forma zpracování odpovídá. Bez p ipomínek.

Dokumentace obsahuje hodnocení všech významných p edpokládaných d sledk zám ru na životní prost edí a ve ejné zdraví.
Popis sou asného stavu dot eného území i hodnocení veškerých vliv zám ru na jednotlivé složky a faktory životního prost edí
a ve ejného zdraví jsou v dokumentaci provedeny s dosta ující podrobností odpovídající charakteru zám ru a dot eného území.
Dokumentace se správn zam uje zejména na rozhodující oblasti, tj. v posuzovaném p ípad na oblast ve ejného zdraví, ovzduší
a hluku. Pro tyto oblasti byly vypracovány podrobné hodnotící studie.
Na základ všech zjišt ných informací lze konstatovat, že údaje uvád né v dokumentaci a v dopl ujících informacích, vyžádaných
zpracovatelem posudku, jsou dosta ující pro pot eby hodnocení vliv na životní prost edí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.
II.3.

Po adí variant z hlediska vliv na životní prost edí

Komentá zpracovatele posudku:
Z kontextu posuzování vyplývá, že aktivní varianta (varianta 2) vykazuje nižší environmentální vlivy než varianta referen ní
(varianta 1), tzv. nulová, odpovídající stávajícímu provozu. Z tohoto d vodu je uvedena v návrhu stanoviska p íslušného ú adu.

V návrhu stanoviska p íslušného ú adu je doporu eno vydání souhlasného stanoviska pro aktivní variantu (variantu 2), která oproti
referen ní variant (variant 1) vykazuje nižší environmentální vlivy.
II.4.

Hodnocení významných vliv zám ru na životní prost edí p esahujících státní hranice

Komentá zpracovatele posudku:
Údaj o vylou ení p eshrani ních vliv je korektní.

Významné negativní vlivy zám ru p esahující státní hranice jsou vylou eny.
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III.
(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO EŠENÍ ZÁM RU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPE POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNE IŠ OVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ)
Technické ešení zám ru odpovídá požadavk m na vylou ení negativních vliv .
Pokud jde o hlukové vlivy, dispozice provozovny s orientací venkovních inností do nádvorního traktu, tedy mimo kontakt
s chrán ným prostorem, je optimální a umož uje prakticky úplnou eliminaci hlukových vliv . K chrán nému prostoru z stává
orientována pouze uzav ená fasáda s vyhovující nepr zvu ností, vybavená neotvíravými okny více než dostate ných parametr
nepr zvu nosti.
Pokud jde o vlivy na ovzduší, sou ástí zám ru jsou dva zdroje. Prvním z nich je výstup z opracování výlisk (TZL). Zdroj je ošet en
standardním zp sobem prost ednictvím tkaninových filtr s regenerací, stejné ešení bude využito pro zám r. Jde o odpovídající
ešení na aktuální technologické úrovni. Druhým zdrojem je výstup z lisování termoset (styren). Ten je v sou asné dob vybaven
absorp ní filtra ní jednotkou s aktivním uhlím, avšak prakticky neú innou. P i velmi nízké koncentraci styrenu ve výstupní vzdušin
je o ekávaná ú innost potenciálních dodatkových technologií pro omezení emisí styrenu problematická, navíc vyžadující energetický
vstup s p íslušnými dodatkovými vlivy (dopalovací jednotky). Ú innost biologických filtr potom závisí na ad dalších podmínek
a pro danou koncentraci a režim provozu nejsou vhodné. V dokumentaci vlivu na životní prost edí je tedy navržen zp sob omezení
vlivu zvýšením výduchu, ú innost tohoto ešení je dokladována.
Navržený zp sob, primárn zam ený na snížení imisních koncentrací (nikoliv emisí), je proto v kontextu zám ru zcela logický.
Ú innost dostupných za ízení k omezování emisí styrenu je p i daném pr toku a koncentraci problematická, navíc s dalšími
dodate nými vlivy (nap . emise ze spalování v p ípad dopalovacích jednotek). Vzhledem k velmi nízkým imisním koncentracím
styrenu (pokud jde o jejich zdravotní efekty nevýznamným) p itom není nutné primárn tuto koncentraci snižovat. Podstatná je
zejména eliminace p ípadného obt žování zápachem. Navržené ešení je v tomto ohledu významným zlepšením oproti stávající
praxi a výsledky analýz (tj. rozptylové studie) dokladují, že obt žování zápachem bude prakticky vylou eno.
Bez ohledu na tuto skute nost je v rámci tohoto posudku navrženo dodate né opat ení, spo ívající v omezení vlivu zápachu (nikoliv
tedy emisních koncentrací styrenu) užitím technologie ur ené pro neutralizaci zápachu, nap . firmy BIOTHYS. Pro p ípad, že by se
v pr b hu zkušebního provozu objevily neo ekávané/zbytkové pachové efekty, je tedy dostupné p íslušné opat ení.
Ostatní oblasti vliv jsou spolehliv ešitelné, bez významných rizik.

Navržené technické ešení odpovídá požadavk m na vylou ení negativních vliv . V rozhodující oblasti, tedy obt žujících vliv
zápachu, zajiš uje prakticky úplnou eliminaci vliv , p i emž jsou dostupná další dodate ná opat ení k omezení
neo ekávaných/zbytkových pachových efekt .

FileName:
SaveDate:

Termosety_VelMez_pos(1).doc
21.8.2015 19:18:00

Strana: 21 z 52

POSUDEK O VLIVECH ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

IV.
(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ENÍ K PREVENCI,
VYLOU ENÍ, SNÍŽENÍ, POP ÍPAD KOMPENZACI
NEP ÍZNIVÝCH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ)
Dokumentace obsahuje v kapitole D.IV. charakteristiku opat ení k prevenci, vylou ení, snížení pop ípad kompenzaci nep íznivých
vliv na životní prost edí. Tento soubor opat ení, který umož uje realizaci zám ru bez významných negativních d sledk , vychází
z charakteru zám ru, charakteru a stavu dot eného území a rozboru možných vliv zám ru na chrán né zájmy ochrany životního
prost edí v dot eném území.
Krom návrhu v cných konkrétních opat ení, vyplývajících ze zjišt ných fakt , uvádí dokumentace zna né množství deklarativních
obecných opat ení resp. opat ení vyplývající z platné legislativy. Deklaraci závazku dodržet obecn závazné p edpisy ovšem nelze
považovat za opat ení pro vylou ení nebo omezení vliv . Provedený popis má tedy (s výjimkou konkrétních v cných opat ení) spíše
všeobecn informativní dopl ující funkci a sou asn upozor uje na neopominutelné povinnosti oznamovatele v následujících fázích
p ípravy, realizace a provozu zám ru.
Konkrétní opat ení, navržená v dokumentaci, jsou p evzata do návrhu stanoviska. N která opat ení jsou p eformulována tak, aby
odpovídala ú elu stanoviska a jejich spln ní bylo jednozna n kontrolovatelné, p ípadn byla provedena jejich formální úprava.
Obecná resp. deklarativní opat ení však nejsou v návrhu stanoviska uvád na.
Soubor navržených opat ení je z ejmý z kapitoly VII. (NÁVRH STANOVISKA), strana 48 tohoto posudku.

Dokumentace obsahuje rozsáhlý vý et opat ení k prevenci, vylou ení, snížení pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv na životní
prost edí. Žádné z opat ení není sporné, aby bylo nutné provád t jeho podrobn jší rozbor. Konkrétní opat ení, navržená
v dokumentaci, jsou p evzata do návrhu stanoviska p íslušného ú adu, n která opat ení byla z hlediska v cných požadavk
up esn na. Všeobecná opat ení, vyplývající mj. z platné legislativy, nejsou v návrhu stanoviska uvád na.
K základnímu souboru opat ení, uvedenému v dokumentaci, jsou v návrhu stanoviska p ipojena opat ení vyplývající z projednání
dokumentace, která svým charakterem napl ují požadavek na vylou ení nebo snížení negativních vliv zám ru na životní prost edí.
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V.
(VYPO ÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁD ENÍ K DOKUMENTACI)
V této ásti posudku je provedeno vypo ádání všech obdržených vyjád ení k dokumentaci. U jednotlivých vyjád ení je vždy uveden
zdroj vyjád ení (pokud se subjekt vyjad oval vícekrát, jsou uvedeny všechny podklady), dále následuje stru né shrnutí podstaty
vyjád ení a komentá zpracovatele posudku.
Úplné zn ní jednotlivých vyjád ení je doloženo v p íloze 1 tohoto posudku.

V.1. M stský ú ad Velké Mezi í í, odbor životního prost edí
[9.1] .j.: ŽP/13993/2015/386/2015-pa ze dne 5.5.2015

Komentá zpracovatele posudku:
ad a) Souhlasné vyjád ení k ešení navrženému v dokumentaci, nevyplývají z n j další podmínky.
ad b) Souhlasné vyjád ení, nevyplývají z n j další podmínky.
ad c) Souhlasné vyjád ení, upozorn ní na zákonné požadavky (§ 39 odst. (2) zákona . 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném
zn ní), nevyplývají z n j další podmínky.

V.2. Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem d lství
[9.2] .j.: KUJI 25056/2015 ze dne 6.5.2015
Komentá zpracovatele posudku:
ad a) Souhlasné vyjád ení k ešení navrženému v dokumentaci, nevyplývají z n j další podmínky.

V.3.

eská inspekce životního prost edí, Oblastní inspektorát Havlí k v Brod
[9.3] zn.: IŽP/46/IPP/1505329.002/15/HZH ze dne 5.5.2015
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Komentá zpracovatele posudku:
ad a) Souhlasné vyjád ení, nevyplývají z n j další podmínky.
ad b) Souhlasné vyjád ení a shrnutí výsledk dosavadních kontrol, nevyplývají z n j další podmínky.
ad c) Souhlasné vyjád ení, nevyplývají z n j další podmínky.

V.4. Krajská hygienická stanice kraje Vyso ina se sídlem v Jihlav
[9.4] zn.: KHSV/06436/2015/ZR/HOK/Roh ze dne 6.5.2015

•
•
•
•
•
•

•

Komentá zpracovatele posudku:
ad a) Souhlasné vyjád ení, podmínky jsou (s jednou výjimkou) p evzaty do návrhu stanoviska. Šestá podmínka (ozna ení
odstavených stroj ) není aplikovatelná, stroje mohou být využívány všechny, avšak st ídav se zachováním uvažované
soudobosti, v závislosti na aktuální pot eb technologických operací dle typu zakázky.
ad b) Problematika snížení koncentrací styrenu je ešena, v souladu se záv rem zjiš ovacího ízení, úpravou polohy výduchu
z lisovny, s významným snížením imisní zát že.

V.5. Marta a Zden k Smejkalovi, zastoupeni Mgr. Vít zslavem Dohnalem, advokátem
[9.5] ze dne 11.5.2015
[9.12] ze dne 3.6.2015
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Komentá zpracovatele posudku:
ad a) Uplynulé období není p edm tem hodnocení, p edm tem hodnocení je zám r oznamovatele. Ten je v dokumentaci
jednozna n deklarován a popsán.
ad b) Uplynulé období (historie provozovny) není p edm tem hodnocení. Údaje o historii, uvád né v dokumentaci, nejsou
za azeny v mandatorních kapitolách dle p ílohy 4 zákona (kapitola Úvod neuvádí ani údaje o stavu životního prost edí ani
není hodnotící kapitolou), mají tedy dopl kový charakter.
ad c) Ozna ení (název) zám ru je kontinuální s oznámením zám ru. P estože v pr b hu posuzování (zjiš ovací ízení) došlo
k požadavku na úplné posouzení celkové výroby (a toto bylo v dokumentaci provedeno), název zám ru z stal zachován.
Název p itom nemá vliv na v cné výsledky hodnocení.
V dokumentaci je pro porovnání vyhodnocena i varianta "sou asné" výroby. P vodní innost firmy, tj. kovovýroba, je
z hlediska p edm tu posuzování irelevantní.
Vlivy neprovedení zám ru jsou v dokumentaci implicitn zahrnuty (varianta "sou asné" výroby, ást C.II dokumentace).
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ad d) K této skute nosti byly vyžádány návratky z m sta Velké Mezi í í (viz p íloha 2 tohoto posudku). Vyplývá z nich, že
informace o dokumentaci byla zve ejn na na ú ední desce od 10.4.2015 do 27.4.2015, informace o zjiš ovacím ízení od
13.8.2014 do 28.8.2014.
ad e) Z dokumentace (resp. jejích doprovodných studií) vyplývá, že po realizaci zám ru nebude docházet k významným vliv m,
p esahujícím hranice plochy. Veškeré aplikovatelné zákonné limity a referen ní hodnoty (zejména pro hluk a kvalitu ovzduší)
budou dodrženy. Z toho lze vyvodit, že nebude docházet k obt žování okolí nad míru p im enou pom r m. Z dokumentace
dále vyplývá, že realizace zám ru povede k významnému snížení stávajících vliv provozovny na okolí oproti sou asné
praxi. Zárove je v dokumentaci doloženo souhlasné vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska ÚPD.
ad f)

Uplynulé období není p edm tem hodnocení a zpracovatel posudku ani nemá možnost uvád né údaje ov it. Kapacita
výroby je pro proces posouzení vliv na životní prost edí v dokumentaci jednozna n deklarována (350 t vstupních materiál
za rok), p i emž z maximální denní spot eby 1,8 t nelze vyvozovat ro ní spot ebu prostým násobkem po tu pracovních dní.
Maximální denní spot eba kryje období výrobních špi ek, které však netrvají (resp. nemusí trvat) pr b žn po celý rok.
Umíst ní, po et a typ technologií nejsou pro posouzení vliv na životní prost edí vstupními údaji. T mi jsou vstupy/výstupy
do životního prost edí (hluk, ovzduší resp. další parametry), které jsou stanoveny dostate n konzervativn . Technologie je
potom možno, p i dodržení obálky parametr vstup /výstup použitých pro hodnocení vliv na životní prost edí, m nit, aniž
by došlo k ohrožení zájm ochrany životního prost edí. P i daném typu provozovny (zakázková výroba na základ
specifikací r zných odb ratel , nikoliv kontinuální produkce jednoho druhu výrobk ) lze p itom o ekávat, že využití r zných
technologií a jejich st ídavé asové nasazení bude b žné.

ad g) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Skladování vstupního materiálu v souladu s technickými podmínkami výrobce není zdrojem emisí do životního prost edí.
Vstupní materiál s obsahem styrenu je od výrobce vakuov zabalen v ochranné fólii, která brání úniku styrenu. Materiál je
skladován na paletách, skladování se omezuje na vyložení, uskladn ní a následné vyskladn ní do výrobních prostor.
ad h) Za kapacitu zám ru je nutno považovat deklarovaný údaj o výrob , který bude následn uveden v provozním ádu. Údaje
o uplynulém období nejsou z tohoto hlediska relevantní. Stejn tak nelze kapacitu zám ru odvozovat od sou tu
potenciálních kapacit jednotlivých za ízení i po tu pracovník , nacházejících se v provozovn . Maximální kapacita provozu
je v dokumentaci hodnocena na základ množství zpracovaného materiálu, nikoliv na základ po tu zam stnanc .
Stávající zam stnance spole nosti lze rozd lit do t í sm n následovn :
• ranní sm na: 2 jednatelé, 2 ú etní, 1 mistr výroby, 1 zástupce mistra, 2 controlling, 6 lisa , 7 išt ní (ru ní opracování),
tzn. 23 pracovník ,
• odpolední sm na: 1 údržbá , 5 lisa ek, tzn. 6 pracovník ,
• no ní sm na: 1 údržbá , 5 lisa ek, tzn. 6 pracovník .
Z údaj je patrné, že na ru ním opracování výlisk pracuje v sou asné dob 7 pracovník .
Rozdíl koncentrací PM 10 a PM 2,5 v rozptylových studiích je zp soben p edevším rozdílnou vstupní koncentrací. Jak je
uvedeno v rozptylové studii . 61/15 na str. 12, výrobcem garantovaná výstupní koncentrace tuhých zne iš ujících látek
(TZL) je 1 - 10 mg/m3. Na základ zkušeností z obdobných provoz je ve výpo tu uvažováno s koncentrací 5 mg/m3. Rovn ž
výrobce, spole nost CIPRES FILTR BRNO s.r.o., v technických podmínkách uvádí: "Výsledky m ení konkrétních
realizovaných akcí prokázaly, že se skute ná koncentrace pohybuje v rozmezí 1 - 5 mg/m 3".
Okna v prostorách lisovny I a II, kde dochází k manipulaci se surovinou SMC a BMC, jsou trvale zav ena (v hale lisovny I
dokonce zbaveny otevírací kliky. Obrobna a kontrola je pracovišt m, kde nejsou emitovány emise styrenu. Otevírána bývají
okna z ru ního opracování (obrobna, kontrola), šaten, sprch administrativy apod. Vzhledem k astým stížnostem na téma
otev ených oken bude v p ípadném návrhu provozního ádu p esn specifikováno, které okna lze otevírat, aniž by docházelo
k porušování p edpis . D íve schválené dokumenty (dnes neplatný provozní ád) ani p edložená dokumentace EIA se
takovou podrobností nezabývají.
ad i)

K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Umíst ní výduch z provozovny je patrné z dokumentace z obr. 3 na str. 13. Schéma vedení vzduchotechnických za ízení
v provozovn je uvedeno v dokumentaci na str. 22 (obr. 11). Textový popis je uveden v kap. B.I.6., konkrétn podkapitolách
"Technologie p ímého lisování - Centrální odsávání Lisovny" na str. 21 a "Technologie opracování výlisk Vzduchotechnika" na str. 23. Základní vlastnosti zdroje zne iš ování (umíst ní, vnit ní pr m r komína, pr tok apod. jsou
obsaženy v tabulkách v kap. B.III.1.
V dokumentaci je uvedeno: Centrální odsávání dále umož uje vracení odsávané vzdušiny zp t do prostoru výrobní haly
a regulací výkonu odsávací jednotky na 50 a 100 %. Od za átku roku 2014 provozovatel upustil od recirkulace odsávané
vzdušiny zp t do haly, které by mohlo v kone ném d sledku vést k p echodnému zvýšení hmotnostního toku styrenu na
výduchu z lisovny. Odsávaná vzdušina je vypoušt na jen do venkovního ovzduší celoro n , pouze v dob velkých mraz je
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snížen výkon odsávací vzduchotechniky na 50 %. V roce 2013 byla v lisovn dopln na vzduchotechnická jednotka pro
nucený p ívod istého vzduchu do haly. Tato umož uje regulaci výkonu na 50 a 100 % a je zaregulována tak, aby byl v hale
udržován mírný podtlak. V ta v p ipomínce je vytržena z kontextu. Provozovatel tak postupuje na základ p esv d ení, že
d íve používaná a v provozním ádu obsažená recirkulace vzduchu m že vést k postupnému zakoncentrování emisí uvnit
provozovny a p ípadnému krátkodobému zvýšení hmotnostního toku emisí p i p epnutí do režimu vypoušt ní do venkovního
prost edí. Po instalaci vzduchotechnické jednotky pro nucený p ívod vzduchu se v aktualizovaném návrhu provozního ádu
logicky již s recirkulací nepo ítalo. Ke schválení nového návrhu provozního ádu však již nedošlo (mj. z d vodu chyb jícího
procesu posuzování vliv na životní prost edí). Po vydání stanoviska MŽP bude p esné definování provozních podmínek
vzduchotechniky sou ástí dnes pozastaveného ízení o povolení provozu spole nosti (vyjmenovaného stacionárního zdroje
emisi) a sou ástí zcela nového provozního ádu.
Podtlak v provozovn je zajišt n tak, že je odsáváno v tší množství vzdušiny, než je p isáváno. Výkon vzduchotechniky
zajiš ující odsávání je vyšší než vzduchotechniky zajiš ující p isávání, ímž vzniká v provozovn neustálý podtlak. Za ízení
pro odsávání a p ívod vzduchu jsou takto zaregulovány. V p ípad otev ených vrat (p i manipulaci s materiálem/výrobky)
dochází díky podtlaku pouze k nasávání venkovního vzduchu vraty.
Výkon odsávání je v dokumentaci uveden na str. 31 (tab. 2) a str. 32 (tab. 5) a rovn ž v tabulkách bodových zdroj
v rozptylové studii. V p ípad odsávání lisovny termoset rovn ž na stran 14 akreditovaného m ení emisí plynných
zne iš ujících látek (protokol o . 008-01-15 vystavený dne 16. 2. 2015 spole ností ET EKOTERM s.r.o.), které tvo í p ílohu
dokumentace . 6. Vzhledem k tomu, že od roku 2006 se mj. zm nila legislativa v oblasti ochrany ovzduší i pracovního
prost edí, není odkazování se na stanovisko KHS z roku 2006 v roce 2015 relevantní. Hodnoty veškerých vstupních údaj
uvažovaných ve výpo tech, resp. použitých pro hodnocení v dokumentaci, jsou p ezkoumatelné.
Z provozovny jsou vyvedeny dva výduchy. V dokumentaci je uvažováno s ob ma výduchy, každý však emituje emise jiných
zne iš ujících látek. Výduch z lisovny termoset je zdrojem emisí styrenu, výduch z ru ního opracování zdrojem emisí
prachu. Stanovení pr toku na obou výduších bylo provedeno.
Emise styrenu (t kavých organických látek) jsou emitovány z nezpracované suroviny SMC a BMC po odstran ní krycí folie.
Na pracovišti, které bylo v dokumentaci na obr. 4 ozna eno jako "obrobna a kontrolní pracovišt ", a které má vlastní
odsávání, je pracováno pouze s vylisovanými výrobky. Emise styrenu se z vylisovaných výrobk již neuvol ují. Od
pracovišt lisování (Lisovna I, Lisovna II) jsou tyto prostory stavebn odd leny. V lisovnách je navíc za pomocí
vzduchotechniky kontinuáln udržován mírný podtlak, ímž je vylou en vnik emisí styrenu na pracovišt ru ního opracování
p i krátkodobém otev ení dve í, ke kterému dochází výhradn p i pr chodu zam stnanc nebo p evážení zboží. V rozptylové
studii je plný dvousm nný provoz (zdroje emisí TZL) zohledn n ve variant 2, v akustické studii je uvažováno s nep etržitým
provozem veškerých stacionárních zdroj hluku (tj. i v no ní dob ). Ani v jednom p ípad déle trvající využití p edm tného
pracovišt nemá významný vliv na jednotlivé složky životního prost edí.
Pokud jde o ostatní chemické látky, benzen jako chemická látka se ve výrob nepoužívá. Podle bezpe nostního listu m že
být benzen v množství < 0,1 % obsažen v technickém benzínu, který se používá k odmaš ování. V rámci zmi ovaného
autorizovaném m ení škodlivin v pracovním prost edí, protokolu ZÚ se sídlem v Ostrav . 27689/2013 vydaného dne
30.5.2013, bylo jeho množství pod mezí stanovitelnosti (< 0,5 mg/m3). Obdobn koncentrace 2-butanolu byly pod mezí
stanovitelnosti < 1 mg/m 3. Jak je uvedeno v dokumentaci na str. 47, složky t kavých organických látek, které mohou být
provozovnou emitovány, lze definovat na základ Protokolu o zkoušce . 38/15 - stanovení chemických látek v ovzduší (viz
p íloha dokumentace . 8 - jedná se p edevším o styren. Ve vzorcích byly dále detekovány látky 2-butanon a toluen, ale
jejich množství bylo pod mezí stanovitelnosti. Benzen nebyl ve vzorcích detekován. Vyhodnocení vlivu "ostatních
chemických látek", jejichž koncentrace se pohybují pod mezí stanovitelnosti, není p ínosné. Jejich vliv na životní prost edí
není významný.
Hlavním vstupním materiálem pro výrobu je kompozitní materiál na bázi nenasycené polyesterové prysky ice (SMC, BMC),
dále granulované termosety bez obsahu styrenu (AMPAL, do 5 % celkové ro ní spot eby). Jejich bezpe nostní listy jsou
doloženy v p íloze 2 tohoto posudku. Totéž se týká dalších provozních p ípravk .
Nakládání s odpady je v dokumentaci ešeno odpovídajícím zp sobem. V dokumentaci na str. 36 je mj. uvedeno, že odpady
kategorie "O" jsou soust e ovány a adekvátn t íd ny v p íslušných ozna ených sb rných nádobách. Dot ený areál tedy je
vybaven p íslušným stanovišt m pro velkoobjemové kontejnery na t íd ný odpad. Odpady z provozu jsou p edávány
k využití i odstran ní p íslušným firmám, které mají v souladu s § 12 odst. 3 tohoto zákona oprávn ny k jejich p evzetí
(nap . Technické služby VM s.r.o., ODAS ODPADY s.r.o. aj.). P i nakládání s odpadem je zajišt no p ednostní materiálové
a dále energetické využití odpadu p ed jeho odstran ním. Po vyt íd ní využitelných a nebezpe ných složek je odpad
odvážen k tomu oprávn nou firmou. Pro skladování odpad kategorie "N" jsou k dispozici nádoby k tomu ur ené (s atestem),
které jsou umíst ny uvnit provozovny na místech, kde nem že dojít k jejich zcizení, znehodnocení, p ípadn úniku
ohrožujícímu životní prost edí. Konkrétní typy nádob a detailní umíst ní nejsou pro proces EIA podstatné. Skladování
odpad je v souladu platnou legislativou, resp. se zákonem o odpadech, p edm tným skladováním odpad nem že dojít
k ohrožení životního prost edí ani obt žování okolí. Další podrobnosti viz p íloha 2 tohoto posudku.
FileName:
SaveDate:

Termosety_VelMez_pos(1).doc
21.8.2015 19:18:00

Strana: 27 z 52

POSUDEK O VLIVECH ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Odstran ný materiál z výlisk p i ru ním opracování propadává perforovanou pracovní plochou stol do konického skluzu
a odtud jsou jemn jší frakce odsávány centrálním odsáváním a t žší frakce vypadávají do zásobník odpad (dokumentace
str. 23). Odsávaná vzdušina z ru ního opracování dále prochází látkovým filtrem s automatickou regenerací filtra ního média
stla eným vzduchem protiproudem. Tlakový vzduch je vysokou rychlostí vst íknut z rubové strany do filtra ního elementu,
tím dochází k propláchnutí filtra ního média a popraskání vn usazeného škraloupu prachu. Následuje spad v tších
a menších ástic, které byly od filtra ního média odtrženy jak jeho deformací, tak propláchnutím do sb rné nádoby. Po
napln ní je sb rná nádoby vyprázdn na. Vzhledem k tomu, že se jedná o prach z opracování výlisk , jedná se o odpad
. 12 01 05 (O) a podle toho je s ním nakládáno. Obdobn je zajišt na i funkce odsávána filtrace ru ního tryskání a omílání,
kde je vzdušina vracena zp t do haly. Jedná se o standardní ešení používané v mnoha provozovnách po celé republice,
k uvol ování separovaných ástic prachu nedochází.
Pokud jde o havarijní situace, vstupní materiál s obsahem styrenu (SMC pláty, BMC balíky) je již od výrobce vakuov
zabalen v ochranné folii, která brání jakémukoliv úniku emisí (styrenu). I v p ípad poškození palety apod. nedochází
k závažné havarijní situaci, která by byla spojena s nebezpe ím nap . úniku závadných látek do podzemních vod. V p ípad
poškození ochranného obalu m že docházet pouze k uvol ování emisí styrenu. Takový materiál by byl ihned p evezen do
výroby ke zpracování. Z hlediska závažnosti havárií se jedná o provoz bez významných rizik. S ostatními chemickými
látkami je manipulováno pouze v p ípad pot eby v originálních obalech, bez významného rizika na složky životního
prost edí.
Hluk - kompresorovna a vodárna nejsou významnými zdroji hluku, navíc jsou umíst ny v uzav ené místnosti uvnit objektu.
Rovn ž jednotka zajiš ující p ívod erstvého vzduchu je umíst na uvnit objektu. Jednotky chlazení vodárny, které jsou
umíst ny na dvo e areálu, ve výpo tech byly zohledn ny. Zdroje hluku jako ru ní tryskání, omílání a doprovodné innosti
pracovník (ofuky) byly zohledn ny p i m ení hluku v pracovním prost edí (p íloha dokumentace . 8). Mikrofon
samoz ejm zaznamenává i tyto ostatní zdroje hluku v provozovn . Tzn., pokud je m eno pracovišt nap . u konkrétního
vst ikolisu, pracovník je ovlivn n i ostatními zdroji hluku uvnit objektu, které jsou ve výsledcích samoz ejm zahrnuty. Jak je
uvedeno v akustické studii na str. 9, ve výpo tu je na stran bezpe nosti uvažováno s hodnotou akustického tlaku v difuzním
poli ve výši 80 dB (resp. podél obvodových st n) a dále 75 dB pod stropem otev ených výrobních prostor. Tvrzení, že jsou
hodnoty zvoleny na stran bezpe nosti, vyplývá i z kontroly d íve provedených m ení hluku v pracovním prost edí
v provozovn spole nosti RODOS kovo, s.r.o. Ve výpo tech byly zhodnoceny všechny významné zdroje hluku, které mohou
mít rozhodující vliv na p ípadné obt žování chrán ných objekt . Jak je uvedeno ve vyjád ení KHS k dokumentaci EIA:
"V rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní m ení hluku v dob denní i no ní p i plném provozu výrobního
areálu v nejbližších hlukov chrán ných prostorech, sou ástí protokolu bude i vyhodnocení p ípadné tónové složky." Tato
podmínka je p ejata do návrhu stanoviska.
Akustická studie (Ing. Ji í Novák CSc., 10/2012) byla p i zpracování dokumentace k dispozici. V p ípad zmi ované hodnoty
(48,4 dB) se jedná o tzv. krátkodobý nám r. I když je provád n kalibrovaným zvukom rem, nejedná se o akreditované
m ení hluku. Zatímco v p ípad m ení v bezprost ední blízkosti dominantního zdroje hluku jsou hodnoty vhodné pro
nastavení parametr výpo tu, v p ípad m ení ve v tší vzdálenosti, nap . u rodinného domu, má nám r pouze informativní
charakter. Krátkodobý nám r v tomto p ípad patrn zohled oval i jiné zdroje hluku, které nesouvisí s provozem spole nosti
RODOS kovo, s.r.o. I z tohoto d vodu dosp l zpracovatel dokumentace k vlastním rozdílným poznatk m a v rámci
posuzování vliv na životní prost edí byla zpracována nová akustická studie s logicky rozdílnými vstupními i výstupními
hodnotami. Jak je uvedeno v kap. 6.3 akustické studie . 62/15 (p íloha . 4 dokumentace), správnost výpo tového modelu
byla ov ena na základ výsledk m ení hluku (protokol . 38525/2013) u nejbližšího rodinného domu .p. 1271.
Okna II. t ídy zvukové izolace (nepr zvu nost Rw = 30 až 34 dB) jsou pln vyhovující, z tohoto hlediska není požadavek na
okna IV. t ídy zvukové izolace (Rw = 40 až 44 dB) opodstatn ný. Jak je však uvedeno v dopl ujících informacích (p íloha 2
tohoto posudku), provozovatel deklaruje ochotu použít okna IV. t ídy zvukové izolace dle SN 73 0532. Tato podmínka je
uvedena v návrhu stanoviska p íslušného ú adu.
St echa budovy Lisovny I je v akustické studii jako zdroj hluku zohledn na. Vliv šikmé ásti st echy haly Lisovny I, která je
orientována sm rem k zástavb , je ve výpo tu zahrnut. Zahrnuta je odpovídající ást, kde se nenachází p dní prostor - viz
obr. . 7 akustické studie. Po et oken ve st eše není v dokumentaci uveden, pro st echu jako složený stavební prvek je však
uvažována odpovídající nepr zvu nost 25 dB - viz str. 9 akustické studie. Zahrnutí tohoto plošného zdroje je patrné
i z grafického výstupu izofon. Zatímco vým nou oken ve fasád Lisovny I dochází k navýšení nepr zvu nosti p edm tné
fasády, nepr zvu nost st echy je ve všech hodnocených variantách ponechána ve výši 25 dB.
Hluk z vnitropodnikové dopravy a manipulace vysokozdvižným vozíkem je dopln n - viz p íloha 2 tohoto posudku.
Komunální odpad je vyvážen technickými službami m sta pravideln 1x za týden ve shodném intervalu a stejným vozidlem
jako komunální odpad okolní obytné zástavby. Nedochází tedy k dodate ným hlukovým vliv m. Vyt íd ný odpad je vyvážen
ve velkoobjemových nádobách nepravideln dle pot eby provozovatele (na objednání), k vyvážení odpadu dochází
v pracovní dny, a to pouze v denní dob . Odpad z opracování výlisk (plastové hobliny a t ísky) je skladován ve
velkoobjemovém kontejneru, p i jeho vyvážení (max. 1x do m síce) zajíždí nákladní vozidlo až do dvora areálu, nedochází
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k manipulaci na parkovišti p ed firmou. Ostatní t íd ný odpad (papírové a lepenkové obaly, plastové obaly aj.) je vyvážen
rovn ž na objednání, k jeho nakládání dochází v blízkosti vjezdové brány do dvora areálu, tzn., že nákladní vozidlo je
krátkodob odstaveno na parkovišti provozovatele. K vyvážení dochází rovn ž max. 1x do m síce. Vzhledem k intervalu
vyvážení odpadu i jeho krátkodobému trvání se nejedná o významný rušivý faktor. Spolup sobící vliv pojezdu nákladních
vozidel po areálových komunikacích je nov zahrnut v dopl ku akustické studie (viz p íloha 2 tohoto posudku) a je
vyhodnocen jako podlimitní.
Provoz veškerých vzduchotechnických za ízení je v akustické studii uvažován jako nep etržitý, výpo et je proveden na
stran bezpe nosti.
Pokud jde o otvírání oken, prošet ování stížnosti neznamená automaticky porušování zákazu v trání. Pochybení týkající se
porušení zákazu v trání okny nebylo nikdy provozovateli prokázáno. Okna v prostorách lisovny I a II, kde dochází
k manipulaci se surovinou SMC a BMC, jsou trvale zav ena (v hale Lisovny I dokonce zbaveny otevírací kliky). Otevírána
bývají okna z ru ního opracování, šaten, sprch, administrativy apod.
Vzhledem k astým stížnostem na toto téma bude v návrhu provozního ádu p esn specifikováno, které okna lze otevírat,
aniž by docházelo k porušování p edpis . D íve schválené dokumenty (dnes neplatný provozní ád) ani p edložená
dokumentace EIA se takovou podrobností nezabývala. P i zamýšlené vým n oken výrobních prostor Lisovny I provozovatel
uvažuje s instalací již neotvíravých oken, aby se p edešlo p ípadným pochybnostem.
Pokud jde o ode et hluku pozadí, z nam ené hodnoty se ode ítá vliv pozadí (tzv. korekce na zbytkový hluk). Avšak korekce
na zbytkový hluk se provádí pouze tehdy, pokud je hlukové pozadí lokality (bez p edm tného zdroje hluku) o 3 až 10 dB
nižší než nam ená hladina akustického tlaku (p i provozu m eného zdroje). V p ípad protokolu . 38525/2013, jehož
výsledky byly použity pro ov ení správnosti výpo tového modelu, nešla (z d vodu vysokého hluku pozadí) korekce
na zbytkový hluk použít. V takových p ípadech se ode ítají pouze 2 dB jako korekce na dopadající hladinu akustického tlaku
(neuvažuje se hluk odražený od fasády zp t). Protože výsledná hodnota byla podlimitní, nebylo dále nutné hluk pozadí
odlišit jiným pr kazným zp sobem. Podrobn ji viz p íloha 2 tohoto posudku.
ad j)

K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
V záv ru zjiš ovacího ízení je požadováno " ešit problematiku pachových látek variantn ú inn jším zp sobem než
prost ednictvím filtrace p es aktivní uhlí". To je v dokumentaci spln no, je navrženo opat ení, které povede k výraznému
snížení imisního zatížení nejbližšího okolí provozovny. Z m ení emisí styrenu vyplývá, že emise styrenu z provozovny jsou
velmi nízké a aktuáln neexistuje technologie, která by takto nízké koncentrace dokázala ú inn zachytit i likvidovat a byla i
z pohledu spolehlivosti dlouhodob provozu schopná. Proto je v dokumentaci EIA navrženo navýšení výduchu z lisovny,
které povede k velmi výraznému snížení imisního zatížení nejbližšího okolí provozovny. P edm tná problematika je jedním
z hlavních bod probíhajícího posuzování vliv na životní prost edí v procesu EIA. S p edloženým ešením navýšení
výduchu dle svých vyjád ení k dokumentaci EIA souhlasí Krajský ú ad Kraje Vyso ina, IŽP i M stský ú ad Velké Mezi í í.
Vzhledem k rozporované ú innosti záchytu emisí styrenu na patronách aktivního uhlí ve vyjád eních k oznámení zám ru
nebyla v modelovém výpo tu rozptylové studie . 61/15 (p íloha . 3 dokumentace) filtra ní jednotka s aktivním uhlím
uvažována. Výpo et prokázal, že navýšení výduchu je z pohledu snížení imisního zatížení, resp. obt žování zápachem
u nejbližší obytné zástavby efektivn jší, než rozporovaný záchyt emisí na aktivní uhlí. Proto dokumentace EIA s filtra ní
jednotkou s aktivním uhlí dále nepracuje. I z tohoto d vodu je v rozptylové studii uvažováno s vyššími emisemi (hmotnostním
tokem na výduchu z lisovny) oproti rozptylové studii, která byla sou ástí oznámení zám ru a v n kterých bodech je tak
dosahováno sice nízkých, ale vyšších maximálních hodinových koncentrací oproti oznámení. Uvedené koncentrace proto
nelze p ímo porovnávat. P i navýšení výduchu z lisovny termoset ve variant 1.1 a 2.1 maximální hodinové koncentrace
styrenu oproti variant 1.0 významn poklesnou. V p ípad referen ního bodu 5 a 6 není pokles již tolik výrazný, jelikož se
jedná o objekty ve v tší vzdálenosti od provozovny, svoji roli hraje i navýšení výduchu z lisovny. P esto jsou hodnoty
koncentrací dosahované u této zástavby velmi malé.
Pokud jde o ú innost (jakékoliv) technologie pro snížení emisí t kavých organických látek, ta se zvyšuje s rostoucí vstupní
koncentrací zne iš ující látky a naopak. Dopalovací jednotky se b žn používají nap . v lakovnách, laminátovnách apod.,
kde do jednotky vstupují koncentrace v ádu stovek až tisíc mg/m 3. Nap . termická oxidace je používána pro koncentrace
VOC od 0,5 g/m 3, katalytická oxidace od 1 - 4 g/m3. Z výduchu lisovny termoset však odchází cca 0,03 g/m3. I v p ípad
použití biologických filtr se nejedná o vhodný zp sob likvidace emisí styrenu. Výkon biologických filtr , resp. schopnost
bakterií rozkládat organické látky se s teplotou m ní a v zimním období, kdy jsou pravd podobn jší horší rozptylové
podmínky, bude mnohem nižší. Navíc v p ípad neprovozování zdroje (víkendy, svátky, do asného snížení denní kapacity
výroby) se musí bakterie um le vyživovat, aby nedošlo k jejich úhynu. Vzhledem k velmi nízkým koncentracím emisí je
p ípadná ú innost biologického filtru pro p edm tný provoz malá, provozuschopnost a p edevším kontrolovatelnost složitá.
V posledním platném povolení provozu byl pro výduch z lisovny termoset stanoven specifický emisní limit ve výši
100 mg/m 3, z provedených m ení emisí vyplývá, že tento limit byl a je pln n s velkou rezervou. Ze záv r vyhodnocení vliv
na ve ejné zdraví“ (p íloha . 5 dokumentace) jednozna n vyplývá, že koncentrace u obytné zástavby budou natolik nízké,

FileName:
SaveDate:

Termosety_VelMez_pos(1).doc
21.8.2015 19:18:00

Strana: 29 z 52

POSUDEK O VLIVECH ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

že lze vznik zdravotního rizika vylou it (desetiny procenta referen ní koncentrace). Je tedy z ejmé, že není nutné primárn
snižovat koncentrace emisí styrenu. Snahou musí být eliminování p ípadného obt žování zápachem. Proto je v dokumentaci
navrhováno navýšení výduchu z lisovny termoset z 3 na 10 m, které je efektivním opat ením ke snížení maximálních
krátkodobých koncentrací u nejbližší obytné zástavby. I p es navýšení kapacity výroby dochází k poklesu maximálních
krátkodobých koncentrací styrenu u nejbližšího rodinného domu o 81 % - viz výsledky rozptylové studie (p íloha 3
dokumentace).
Jak je uvedeno v rozptylové studii, výpo et pr m rných ro ních i maximálních hodinových a maximálních denních
koncentrací zne iš ujících látek byl proveden podle metodiky "SYMOS´97", jejíž aktualizovaná verze byla v plném zn ní
publikována ve V stníku MŽP v srpnu 2013. Jedná se o metodiku schválenou MŽP. Jakýkoliv výpo tový model je
samoz ejm vždy matematickým výpo tem. Výpo ty rozptylové studie však byly provedeny na úrovni sou asného poznání
se snahou co nejvíce se p iblížit reálným hodnotám. Pro výpo et byl použit odborný odhad v trné r žice, který byl zpracován
eským hydrometeorologickým ústavem p ímo pro sou adnice provozovny spole nosti RODOS kovo, s.r.o ve Velkém
Mezi í í. Ve výpo tech provád ných podle výše uvedené metodiky je zohledn na konfigurace terénu mezi zdrojem
a p íslušným referen ním bodem výpo tu. Matice výškopisu použitá ve výpo tu byla vytvo ena na základ 3D vrstevnic
poskytnutých ÚZK (databáze ZABAGED). Je nutno doplnit, že rozptylová studie porovnává více stav (varianty výpo tu
1.0, 1.1 a 2.1). V relativním srovnání mezi nimi je do zna né míry absolutní odchylka metodiky eliminována.
Výsledky rozptylové studie zohled ují konfiguraci terénu. Tzn. ve výpo tovém modelu je zohledn no, že výduch bude
výškov umíst n v úrovni rodinného domu - viz odpov k p edchozímu bodu.
Modelový výpo et inverzní situace zohled uje. V tomto p ípad jsou maximální krátkodobé koncentrace min. o dva ády
vyšší než pr m rné ro ní koncentrace - viz výsledky rozptylové studie.
P emíst ní výduchu z lisovny termoset bylo prov ováno a optimalizováno - viz kapitola 4.1 rozptylové studie.
Pokud jde o navržená opat ení, nelze aplikovat d íve vydaná vyjád ení a stanoviska na ešení navržené v dokumentaci EIA,
ke kterému se v té dob konkrétn IŽP nevyjad ovala. P edm tem posuzování vliv na životní prost edí je mj. i posouzení
nutnosti zmín ného p dního (biologického) filtru - viz komentá výše. S aktuáln p edloženým ešením (navýšení výduchu)
dle svých vyjád ení k dokumentaci EIA souhlasí Krajský ú ad Kraje Vyso ina, IŽP i M stský ú ad Velké Mezi í í.
ad k) Postupy orgán mimo aktuální proces EIA nejsou p edm tem posudku. Zpracovatel posudku bere uvedené skute nosti na
v domí.
ad l)

Dokumentace hodnotí všechny vlivy metodicky i v cn správn , není tedy d vod vracet ji k dopln ní i p epracování. Díl í
dopl ující údaje, vycházející jednak z vyjád ení k dokumentaci, jednak ze skute ností zjišt ných p i zpracování posudku,
byly vyžádány zpracovatelem posudku dle § 9 odst. (5) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí,
v platném zn ní, dopl ující údaje pro zpracování posudku, které byly oznamovatelem zám ru doloženy (viz p íloha 2 tohoto
posudku). Navržené opat ení (navýšení výduchu) vychází z dostupných možností omezení vliv provozovny na okolí, vlivy
po realizaci tohoto opat ení jsou hluboko v pásmu p ípustných hodnot a není tedy nutno navrhovat další opat ení. Z tohoto
d vodu je navrženo souhlasné stanovisko p íslušného orgánu.

ad m) Viz výše vyjád ení k bodu i). Jde o okna obrobny, kterých se zákaz otevírání netýká. Otev ení t chto oken nemá vliv na únik
styrenu, i v tomto p ípad z stává v prostorách lisovny podtlak (obrobna je od lisoven stavebn odd lena). Jak je uvedeno
výše, vzhledem k astým stížnostem na toto téma bude v návrhu provozního ádu p esn specifikováno, které okna lze
otevírat, aniž by docházelo k porušování p edpis . D íve schválené dokumenty (dnes neplatný provozní ád) ani p edložená
dokumentace EIA se takovou podrobností nezabývají. P i zamýšlené vým n oken výrobních prostor Lisovny I provozovatel
uvažuje s instalací již neotvíravých oken, aby se p edešlo p ípadným pochybnostem.

V.6. Josef Do ekal
[9.6] ze dne 4.5.2015

FileName:
SaveDate:

Termosety_VelMez_pos(1).doc
21.8.2015 19:18:00

Strana: 30 z 52

POSUDEK O VLIVECH ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Komentá zpracovatele posudku:
ad a) P vodní innost firmy, tj. kovovýroba, je z hlediska p edm tu posuzování irelevantní. Dokumentace se správn zabývá
pouze p edm tem zám ru.
ad b) Z dokumentace (resp. jejích doprovodných studií) vyplývá, že po realizaci zám ru nebude docházet k významným vliv m,
p esahujícím hranice plochy. Veškeré aplikovatelné zákonné limity a referen ní hodnoty (zejména pro hluk a kvalitu ovzduší)
budou dodrženy. Z toho lze vyvodit, že nebude docházet k obt žování okolí nad míru p im enou pom r m. Z dokumentace
dále vyplývá, že realizace zám ru povede k významnému snížení stávajících vliv provozovny na okolí oproti sou asné
praxi. Zárove je v dokumentaci doloženo souhlasné vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska ÚPD.
ad c) Za kapacitu zám ru je nutno považovat deklarovaný údaj o výrob , který bude následn uveden v provozním ádu. Kapacitu
zám ru odvozovat od sou tu potenciálních kapacit jednotlivých za ízení i po tu pracovník , nacházejících se v provozovn .
Ani z maximální denní spot eby 1,8 t nelze vyvozovat ro ní spot ebu prostým násobkem po tu pracovních dní. Maximální
denní spot eba kryje období výrobních špi ek, které však netrvají (resp. nemusí trvat) pr b žn po celý rok.
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Umíst ní, po et a typ technologií nejsou pro posouzení vliv na životní prost edí vstupními údaji. T mi jsou vstupy/výstupy
do životního prost edí (hluk, ovzduší resp. další parametry), které jsou stanoveny dostate n konzervativn . Technologie je
potom možno, p i dodržení obálky parametr vstup /výstup použitých pro hodnocení vliv na životní prost edí, m nit, aniž
by došlo k ohrožení zájm ochrany životního prost edí. P i daném typu provozovny (zakázková výroba na základ
specifikací r zných odb ratel , nikoliv kontinuální produkce jednoho druhu výrobk ) lze p itom o ekávat, že využití r zných
technologií a jejich st ídavé asové nasazení bude b žné.
ad d) Intenzita dopravy, související se zám rem, je velmi nízká. Její vliv je vyhodnocen (z hlediska vliv na životní prost edí) jako
nevýznamný.
ad e) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
V akustické studii jsou zohledn ny všechny zdroje hluku. Kompresorovna a vodárna nejsou významnými zdroji hluku, navíc
jsou umíst ny v uzav ené místnosti uvnit objektu. Rovn ž jednotka zajiš ující p ívod erstvého vzduchu je umíst na uvnit
objektu. Jednotky chlazení vodárny, které jsou umíst ny na dvo e areálu, ve výpo tech byly zohledn ny. Zdroje hluku jako
ru ní tryskání, omílání a doprovodné innosti pracovník (ofuky) byly zohledn ny p i m ení hluku v pracovním prost edí
(p íloha dokumentace . 8). Mikrofon samoz ejm zaznamenává i tyto ostatní zdroje hluku v provozovn . Tzn., pokud je
m eno pracovišt nap . u konkrétního vst ikolisu, pracovník je ovlivn n i ostatními zdroji hluku uvnit objektu, které jsou ve
výsledcích samoz ejm zahrnuty. Jak je uvedeno v akustické studii na str. 9, ve výpo tu je na stran bezpe nosti uvažováno
s hodnotou akustického tlaku v difuzním poli ve výši 80 dB (resp. podél obvodových st n) a dále 75 dB pod stropem
otev ených výrobních prostor. Tvrzení, že jsou hodnoty zvoleny na stran bezpe nosti, vyplývá i z kontroly d íve
provedených m ení hluku v pracovním prost edí v provozovn spole nosti RODOS kovo, s.r.o. Ve výpo tech byly
zhodnoceny všechny významné zdroje hluku, které mohou mít rozhodující vliv na p ípadné obt žování chrán ných objekt .
Jak je uvedeno ve vyjád ení KHS k dokumentaci EIA: "V rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní m ení hluku
v dob denní i no ní p i plném provozu výrobního areálu v nejbližších hlukov chrán ných prostorech, sou ástí protokolu
bude i vyhodnocení p ípadné tónové složky." Tato podmínka je p ejata do návrhu stanoviska.
ad f)

K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Hluk z vnitropodnikové dopravy, manipulací s vysokozdvižným vozíkem a pohyb vozidel na parkovišti je dopln n - viz
p íloha 2 tohoto posudku. Oproti údaj m uvedeným v dokumentaci nedochází k významné zm n , limity jsou i nadále
spolehliv pln ny.

ad g) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Skladování vstupního materiálu v souladu s technickými podmínkami výrobce není zdrojem emisí do životního prost edí.
Vstupní materiál s obsahem styrenu je od výrobce vakuov zabalen v ochranné fólii, která brání úniku styrenu. Materiál je
skladován na paletách, skladování se omezuje na vyložení, uskladn ní a následné vyskladn ní do výrobních prostor.
ad h) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Za kapacitu zám ru je nutno považovat deklarovaný údaj o výrob , který bude následn uveden v provozním ádu. Údaje
o uplynulém období nejsou z tohoto hlediska relevantní. Stejn tak nelze kapacitu zám ru odvozovat od sou tu
potenciálních kapacit jednotlivých za ízení i po tu pracovník , nacházejících se v provozovn . Maximální kapacita provozu
je v dokumentaci hodnocena na základ množství zpracovaného materiálu, nikoliv na základ po tu zam stnanc .
Stávající zam stnance spole nosti lze rozd lit do t í sm n následovn :
• ranní sm na: 2 jednatelé, 2 ú etní, 1 mistr výroby, 1 zástupce mistra, 2 controlling, 6 lisa , 7 išt ní (ru ní opracování),
tzn. 23 pracovník ,
• odpolední sm na: 1 údržbá , 5 lisa ek, tzn. 6 pracovník ,
• no ní sm na: 1 údržbá , 5 lisa ek, tzn. 6 pracovník .
Z údaj je patrné, že na ru ním opracování výlisk pracuje v sou asné dob 7 pracovník .
Rozdíl koncentrací PM 10 a PM 2,5 v rozptylových studiích je zp soben p edevším rozdílnou vstupní koncentrací. Jak je
uvedeno v rozptylové studii . 61/15 na str. 12, výrobcem garantovaná výstupní koncentrace tuhých zne iš ujících látek
(TZL) je 1 - 10 mg/m3. Na základ zkušeností z obdobných provoz je ve výpo tu uvažováno s koncentrací 5 mg/m3. Rovn ž
výrobce, spole nost CIPRES FILTR BRNO s.r.o., v technických podmínkách uvádí: "Výsledky m ení konkrétních
realizovaných akcí prokázaly, že se skute ná koncentrace pohybuje v rozmezí 1 - 5 mg/m 3".
Okna v prostorách lisovny I a II, kde dochází k manipulaci se surovinou SMC a BMC, jsou trvale zav ena (v hale lisovny I
dokonce zbaveny otevírací kliky. Obrobna a kontrola je pracovišt m, kde nejsou emitovány emise styrenu. Otevírána bývají
okna z ru ního opracování (obrobna, kontrola), šaten, sprch administrativy apod. Vzhledem k astým stížnostem na téma
otev ených oken bude v p ípadném návrhu provozního ádu p esn specifikováno, které okna lze otevírat, aniž by docházelo
k porušování p edpis . D íve schválené dokumenty (dnes neplatný provozní ád) ani p edložená dokumentace EIA se
takovou podrobností nezabývají.
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ad i)

V záv ru zjiš ovacího ízení je požadováno " ešit problematiku pachových látek variantn ú inn jším zp sobem než
prost ednictvím filtrace p es aktivní uhlí". To je v dokumentaci spln no - je navrženo opat ení, které povede k výraznému
snížení imisního zatížení nejbližšího okolí provozovny. Z m ení emisí styrenu vyplývá, že emise styrenu z provozovny jsou
velmi nízké a aktuáln neexistuje technologie, která by takto nízké koncentrace dokázala ú inn zachytit i likvidovat a byla
i z pohledu spolehlivosti dlouhodob provozu schopná. Proto je v dokumentaci EIA navrženo navýšení výduchu z lisovny,
které povede k velmi výraznému snížení imisního zatížení nejbližšího okolí provozovny. V širším okolí (zmín né body 5 a 6)
m že v tomto p ípad dojít k áste nému zvýšení, jde ovšem o velmi nízké hodnoty.
P edm tná problematika je jedním z hlavních bod probíhajícího posuzování vliv na životní prost edí v procesu EIA.
S p edloženým ešením navýšení výduchu dle svých vyjád ení k dokumentaci EIA souhlasí Krajský ú ad Kraje Vyso ina,
IŽP i M stský ú ad Velké Mezi í í.

ad j)

Z dokumentace (resp. jejích doprovodných studií) vyplývá, že po realizaci zám ru nebude docházet k významným vliv m,
p esahujícím hranice plochy. Veškeré aplikovatelné zákonné limity a referen ní hodnoty (zejména pro hluk a kvalitu ovzduší)
budou dodrženy. Z toho lze vyvodit, že nebude docházet k obt žování okolí nad míru p im enou pom r m. Z dokumentace
dále vyplývá, že realizace zám ru povede k významnému snížení stávajících vliv provozovny na okolí oproti sou asné
praxi. Zárove je v dokumentaci doloženo souhlasné vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska ÚPD.
Navržené opat ení (navýšení výduchu) vychází z dostupných možností omezení vliv provozovny na okolí, vlivy po realizaci
tohoto opat ení jsou hluboko v pásmu p ípustných hodnot a není tedy nutno navrhovat další opat ení.
Zdravotní vlivy jsou spolehliv vylou eny. Údaj o skladování nebezpe ných látek vychází z obecné klasifikace skladování
vstupních surovin (cca 30 t) a b žných provozních chemikálií a mazadel (velmi nízké množství), které však žádný p ímý vliv
na životní prost edí nemají.
Z t chto d vod je navrženo souhlasné stanovisko p íslušného orgánu.

V.7. 59 podpis
[9.7] ze dne 7.5.2015
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Komentá zpracovatele posudku:
ad a) P vodní innost firmy, tj. kovovýroba, je z hlediska p edm tu posuzování irelevantní. Dokumentace se správn zabývá
pouze stavem, který je p edm tem zám ru.
ad b) Z dokumentace (resp. jejích doprovodných studií) vyplývá, že po realizaci zám ru nebude docházet k významným vliv m,
p esahujícím hranice plochy. Veškeré aplikovatelné zákonné limity a referen ní hodnoty (zejména pro hluk a kvalitu ovzduší)
budou dodrženy. Z toho lze vyvodit, že nebude docházet k obt žování okolí nad míru p im enou pom r m. Z dokumentace
dále vyplývá, že realizace zám ru povede k významnému snížení stávajících vliv provozovny na okolí oproti sou asné
praxi. Zárove je v dokumentaci doloženo souhlasné vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska ÚPD.
ad c) Za kapacitu zám ru je nutno považovat deklarovaný údaj o výrob , který bude následn uveden v provozním ádu. Kapacitu
zám ru odvozovat od sou tu potenciálních kapacit jednotlivých za ízení i po tu pracovník , nacházejících se v provozovn .
Ani z maximální denní spot eby 1,8 t nelze vyvozovat ro ní spot ebu prostým násobkem po tu pracovních dní. Maximální
denní spot eba kryje období výrobních špi ek, které však netrvají (resp. nemusí trvat) pr b žn po celý rok.
Umíst ní, po et a typ technologií nejsou pro posouzení vliv na životní prost edí vstupními údaji. T mi jsou vstupy/výstupy
do životního prost edí (hluk, ovzduší resp. další parametry), které jsou stanoveny dostate n konzervativn . Technologie je
potom možno, p i dodržení obálky parametr vstup /výstup použitých pro hodnocení vliv na životní prost edí, m nit, aniž
by došlo k ohrožení zájm ochrany životního prost edí. P i daném typu provozovny (zakázková výroba na základ
specifikací r zných odb ratel , nikoliv kontinuální produkce jednoho druhu výrobk ) lze p itom o ekávat, že využití r zných
technologií a jejich st ídavé asové nasazení bude b žné.
ad d) Intenzita dopravy, související se zám rem, je velmi nízká. Její vliv je vyhodnocen (z hlediska vliv na životní prost edí) jako
nevýznamný.
ad e) V záv ru zjiš ovacího ízení je požadováno " ešit problematiku pachových látek variantn ú inn jším zp sobem než
prost ednictvím filtrace p es aktivní uhlí". To je v dokumentaci spln no - je navrženo opat ení, které povede k výraznému
snížení imisního zatížení nejbližšího okolí provozovny. Z m ení emisí styrenu vyplývá, že emise styrenu z provozovny jsou
velmi nízké a aktuáln neexistuje technologie, která by takto nízké koncentrace dokázala ú inn zachytit i likvidovat a byla i
z pohledu spolehlivosti dlouhodob provozu schopná. Proto je v dokumentaci EIA navrženo navýšení výduchu z lisovny,
které povede k velmi výraznému snížení imisního zatížení nejbližšího okolí provozovny. V širším okolí (zmín né body 5 a 6)
m že v tomto p ípad dojít k áste nému zvýšení, jde ovšem o velmi nízké hodnoty.
P edm tná problematika je jedním z hlavních bod probíhajícího posuzování vliv na životní prost edí v procesu EIA.
S p edloženým ešením navýšení výduchu dle svých vyjád ení k dokumentaci EIA souhlasí Krajský ú ad Kraje Vyso ina,
IŽP i M stský ú ad Velké Mezi í í.
ad f)

Z dokumentace (resp. jejích doprovodných studií) vyplývá, že po realizaci zám ru nebude docházet k významným vliv m,
p esahujícím hranice plochy. Veškeré aplikovatelné zákonné limity a referen ní hodnoty (zejména pro hluk a kvalitu ovzduší)
budou dodrženy. Z toho lze vyvodit, že nebude docházet k obt žování okolí nad míru p im enou pom r m. Z dokumentace
dále vyplývá, že realizace zám ru povede k významnému snížení stávajících vliv provozovny na okolí oproti sou asné
praxi. Zárove je v dokumentaci doloženo souhlasné vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska ÚPD.
Navržené opat ení (navýšení výduchu) vychází z dostupných možností omezení vliv provozovny na okolí, vlivy po realizaci
tohoto opat ení jsou hluboko v pásmu p ípustných hodnot a není tedy nutno navrhovat další opat ení.
Zdravotní vlivy jsou spolehliv vylou eny. Údaj o skladování nebezpe ných látek vychází z obecné klasifikace skladování
vstupních surovin (cca 30 t) a b žných provozních chemikálií a mazadel (velmi nízké množství), které však žádný p ímý vliv
na životní prost edí nemají.
Z t chto d vod je navrženo souhlasné stanovisko p íslušného orgánu.

FileName:
SaveDate:

Termosety_VelMez_pos(1).doc
21.8.2015 19:18:00

Strana: 34 z 52

POSUDEK O VLIVECH ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

V.8. Ministerstvo životního prost edí, odbor ochrany ovzduší
[9.8] vnit ní sd lení ze dne 12.5.2015

Komentá zpracovatele posudku:
ad a) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Vzhledem k rozporované ú innosti záchytu emisí styrenu na patronách aktivního uhlí ve vyjád eních k oznámení zám ru
nebyla v rozptylové studii . 61/15 filtra ní jednotka s aktivním uhlím uvažována.
Výpo et prokázal, že navýšení výduchu je z pohledu snížení imisního zatížení, resp. obt žování zápachem u nejbližší
obytné zástavby efektivn jší, než rozporovaný záchyt emisí na aktivní uhlí. I p es navýšení kapacity výroby dochází
k poklesu maximálních krátkodobých koncentrací styrenu u nejbližšího rodinného domu o 81 % - viz výsledky rozptylové
studie. Proto dokumentace EIA s filtra ní jednotkou s aktivním uhlím dále nepracuje.
ad b) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Pro PM 10 byla dopo ítána požadovaná doba p ekro ení pro koncentrace ve výši 5 a 10 g/m3. Vypo tené hodnoty jsou
uvedeny v následující tabulce.
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Pozn.: Vypo tené hodnoty pr m rné ro ní a maximální denní koncentrace byly již sou ástí rozptylové studie p edložené v rámci dokumentace EIA.
V tabulce jsou uvedeny pouze pro lepší orientaci a porovnání.

V kap. 3.6. rozptylové studie je imisní pozadí lokality hodnoceno na základ p tiletých pr m rných imisních koncentrací
v roce 2009 až 2013, které zve ejnil HMÚ. Pozadí pro pr m rnou ro ní koncentraci PM 10 bylo stanoveno ve výši
22,6 g/m 3, 36. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace PM10 ve výši 39,9 g/m3.
Z dopln né doby p ekro ení je z ejmé, že maxima uvedená v tabulce mohou být dosahována pouze po velmi krátkou dobu
v roce. Vzhledem k pln ní imisních limit v území s velkou rezervou lze jednozna n vylou it riziko p ekro ení imisního limitu
pro denní koncentraci PM10.
ad c) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Celkové ro ní emise jsou dopln ny na základ údaj uvedených v kap. 3.2.1 rozptylové studie . 61/15. Stanoveny byly jako
násobek množství zne iš ující látky emitované zdrojem, po tu hodin v roce a koeficientu alfa (ro ního využití zdroje):
Ro ní emise styrenu:
stávající stav:
výhledový stav:

0,07138*3600/1000 kg/h * 8760 h/rok * 0,3196 = 719 kg/rok
0,07138*3600/1000 kg/h * 8760 h/rok * 0,5327 = 1 199 kg/rok

Ro ní emise PM 10:
stávající stav:
výhledový stav:

0,0046*3600/1000 kg/h * 8760 h/rok * 0,2283 = 33,1 kg/rok
0,0046*3600/1000 kg/h * 8760 h/rok * 0,4566 = 66,2 kg/rok

Ro ní emise PM 2,5:
stávající stav:
výhledový stav:
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ad d) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Jak již bylo uvedeno dokumentaci (nap . str. 26), hlavním vstupním materiálem pro výrobu termoset je kompozitní materiál
na bázi nenasycené polyesterové prysky ice (SMC, BMC), dále jsou spot ebovávány granulované termosety bez obsahu
styrenu (AMPAL), které tvo í do 5 % celkové ro ní spot eby vstupního materiálu. Jejich charakteristické bezpe nostní listy
jsou uvedeny v p íloze 2 tohoto posudku.
Další provozní p ípravky lze rozd lit do níže uvedených 4 skupin. U každé skupiny jsou uvedeni charakteristi tí zástupci,
jejichž bezpe ností listy doloženy v p íloze 2 tohoto posudku.
Hlavní vstupní materiály: HUP 19/23 RB-6024-PL (SMC Polynt), RF 11/20, RF11/30 (BMC Polmix), Ampal MPV 7500
P ípravky pro úpravu chladicí vody: MB 215, CBD 93, CHEM AQUA 11000, CHEM AQUA 2
P ípravky na údržbu strojního za ízení: PARAMO HM 46 (hydraulický olej), AeroShell Turbine Oil 555 (syntetický mazací
olej)
Mazací spreje: Lusin alro HL 252 S Spray (separa ní prost edek ve spreji), Antihaft-Spray 2000 (sprej na odd lování
a údržbu)
P ípravky k išt ní a odmaš ování: Aceton (rozpoušt dlo na išt ní), technický benzín (rozpoušt dlo)
Separátor se používá p i rozjezdu nové výroby na lisu a p i ukon ení výroby na lisu daného výrobku. Pop ípad výjime n
b hem lisování (p i p ilepení výrobku na formu). M že se tedy stát, že separátor p i plném provozu není použit i 14 dní.
Spot eba separátoru a ostatních chemických látek je z pohledu bilance emisí VOC zanedbatelná. Na základ provedených
m ení lze konstatovat, že rozhodující složkou z pohledu emisí t kavých organických látek jsou hodnocené emise styrenu.
Z protokolu o zkoušce . 38/15 (p íloha dokumentace . 7), jehož p edm tem bylo stanovení koncentrace t kavých
organických látek v pracovním prost edí, vyplývá, že ve vzorcích byly krom styrenu detekovány látky 2-butanon a toluen,
ale jejich množství bylo pod mezí stanovitelnosti. Koncentrace vypo tená s ohledem na tuto mez a objem odebraného
vzorku odpovídá hodnotám uvedeným v tabulkách. Benzen nebyl ve vzorcích detekován.
ad e) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Výrobky jsou lisovány ve formách, které svým vnit ním prostorem odpovídají tvaru finálního výlisku. P i uzav ení nové
zakázky spole nosti, která vede k výrob výlisku nového tvaru, se p ed zahájením výroby musí nechat na míru vyhotovit
odpovídající forma. Forma je vyrobena vždy pro konkrétní technologii. Tzn. forma pro p ímé lisování nelze použít
v technologii vst ikování a obrácen . Technologie vst ikování je pro zam stnance fyzicky mén náro ná, výroba je rychlejší
a produkuje menší množství zmetk . Proto je dnes v tšina nových forem, pokud to požadavky zákazníka umož ují,
vyráb na p ednostn do vst ikolis . Obdobn pro stálé zákazníky spole nosti je p i jakékoliv zm n výrobku pot eba vyrobit
i novou formu.
Nejvýznamn jší navyšování procentuálního zastoupení výroby technologií vst ikování na úkor p ímého lisování lze o ekávat
v horizontu cca 5 let. P echod na technologii s nižší produkcí emisí styrenu je však závislý na požadavcích zákazník
spole nosti RODOS kovo, s.r.o., které nedokáže provozovatel garantovat. Z tohoto d vodu nebyl tento snižující faktor
produkce emisí styrenu v dokumentaci, resp. rozptylové studii zohledn n a nebylo s ním uvažováno. Modelový výpo et
rozptylové studie a z n j vyplývající záv ry jsou tak na stran bezpe nosti.
ad f)

K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Jedná se o logický požadavek, samotné posuzování vliv na životní prost edí je pro tuto max. ro ní spot ebu vstupního
materiálu zpracováno a záv ry dokumentace z této maximální spot eby vycházejí. Je uvedeno v návrhu stanoviska
p íslušného ú adu.

ad g) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Jako organiza ní opat ení p i zhoršených rozptylových podmínkách bylo v dokumentaci navrženo nap . snížení výkonu
lisovny. Návrh vyplývá z vyhodnocení vliv na ve ejné zdraví (p íloha dokumentace . 5). Zhoršené rozptylové podmínky lze
svázat nap . s vyhlášením vzniku smogové situace na území m sta Velké Mezi í í.
ad h) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Ú innost (jakékoliv) technologie pro snížení emisí t kavých organických látek, se zvyšuje s rostoucí vstupní koncentrací
zne iš ující látky a naopak. Dopalovací jednotky se b žn používají nap . v lakovnách, laminátovnách apod., kde do
jednotky vstupují koncentrace v ádu stovek až tisíc mg/m 3. Nap . termická oxidace je používána pro koncentrace VOC od
0,5 g/m 3, katalytická oxidace od 1 - 4 g/m3. Z výduchu lisovny termoset však odchází cca 0,03 g/m3. I v p ípad použití
biologických filtr se nejedná o vhodný zp sob likvidace emisí styrenu. Výkon biologických filtr , resp. schopnost bakterií
rozkládat organické látky se s teplotou m ní a v zimním období, kdy jsou pravd podobn jší horší rozptylové podmínky, bude
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mnohem nižší. Navíc v p ípad neprovozování zdroje (víkendy, svátky, do asného snížení denní kapacity výroby) se musí
bakterie um le vyživovat, aby nedošlo k jejich úhynu. Vzhledem k velmi nízkým koncentracím emisí je p ípadná ú innost
biologického filtru pro p edm tný provoz malá, provozuschopnost a p edevším kontrolovatelnost složitá.
V posledním platném povolení provozu byl pro výduch z lisovny termoset stanoven specifický emisní limit ve výši
100 mg/m 3, z provedených m ení emisí vyplývá, že tento limit byl a je pln n s velkou rezervou. Ze záv r vyhodnocení vliv
na ve ejné zdraví“ (p íloha . 5 dokumentace) jednozna n vyplývá, že koncentrace u obytné zástavby budou natolik nízké,
že lze vznik zdravotního rizika vylou it (desetiny procenta referen ní koncentrace).
Vzhledem k nízkým koncentracím na výduchu z lisovny termoset není nutné primárn snižovat koncentrace emisí styrenu.
Snahou musí být eliminování p ípadného obt žování zápachem. Proto je v dokumentaci navrhováno navýšení výduchu
z lisovny termoset z 3 na 10 m, které je efektivním opat ením ke snížení maximálních krátkodobých koncentrací u nejbližší
obytné zástavby. I p es navýšení kapacity výroby dochází k poklesu maximálních krátkodobých koncentrací styrenu
u nejbližšího rodinného domu o 81 % - viz výsledky rozptylové studie (p íloha 3 dokumentace).
V rámci posudku je tedy navrženo dodate né opat ení pro snížení pachových vliv (nikoliv emisí) styrenu formou za ízení
pro neutralizaci zápachu (nap . systém BIOTHYS). Realizace tohoto opat ení je však doporu ena až po získání provozních
zkušeností s primárním opat ením, navrženým v dokumentaci, tj. navýšení výduchu.
Jak již bylo uvedeno v úvodu p edkládaného dopl ku, celá "kauza" povolení provozu zdroje zne iš ování spole nosti
RODOS kovo, s.r.o. je pom rn složitá. Ješt p ed p edložením dokumentace EIA IŽP zahájila s provozovatelem správní
ízení ve v ci zastavení provozu zdroje zne iš ování ovzduší. Toto správní ízení již po zve ejn ní dokumentace EIA bylo
p erušeno, a to do 31. 12. 2015. Provozovnu nelze bez ádného od vodn ní za adit jako stacionární zdroj problematický
z hlediska emisí zápachu. Ani p i velkém množství kontrol, které provád la IŽP, Oblastní inspektorát Havlí k v Brod, nebyl
nikdy vnímatelný zápach ze styrenu mimo areál provozovny zaznamenán, a to ani p i nedávné kontrole IŽP dne 4. 8. 2015.

V.9. Ministerstvo životního prost edí, odbor posuzování vliv na životní prost edí
a integrované prevence
[9.9] vnit ní sd lení ze dne 1.5.2015

Komentá zpracovatele posudku:
ad a) Z vyjád ení nevyplývají další podmínky.

V.10. Anna a Václav Ková ovi
[9.10] ze dne 10.5.2015
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Komentá zpracovatele posudku:
ad a) Dokumentace se v cn nezabývá uplynulým stavem, eší pouze p edm t zám ru.
ad b) V záv ru zjiš ovacího ízení je požadováno " ešit problematiku pachových látek variantn ú inn jším zp sobem než
prost ednictvím filtrace p es aktivní uhlí". To je v dokumentaci spln no - je navrženo opat ení, které povede k výraznému
snížení imisního zatížení nejbližšího okolí provozovny. Z m ení emisí styrenu vyplývá, že emise styrenu z provozovny jsou
velmi nízké a aktuáln neexistuje technologie, která by takto nízké koncentrace dokázala ú inn zachytit i likvidovat a byla
i z pohledu spolehlivosti dlouhodob provozu schopná. Proto je v dokumentaci EIA navrženo navýšení výduchu z lisovny,
které povede k velmi výraznému snížení imisního zatížení nejbližšího okolí provozovny. V širším okolí (zmín né body 5 a 6)
m že v tomto p ípad dojít k áste nému zvýšení, jde ovšem o velmi nízké hodnoty.
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Ú innost (jakékoliv) technologie pro snížení emisí t kavých organických látek se zvyšuje s rostoucí vstupní koncentrací
zne iš ující látky a naopak. Dopalovací jednotky se b žn používají nap . v lakovnách, laminátovnách apod., kde do
jednotky vstupují koncentrace v ádu stovek až tisíc mg/m 3. Nap . termická oxidace je používána pro koncentrace VOC od
0,5 g/m 3, katalytická oxidace od 1 - 4 g/m3. Z výduchu lisovny termoset však odchází cca 0,03 g/m3. I v p ípad použití
biologických filtr se nejedná o vhodný zp sob likvidace emisí styrenu. Výkon biologických filtr , resp. schopnost bakterií
rozkládat organické látky se s teplotou m ní a v zimním období, kdy jsou pravd podobn jší horší rozptylové podmínky, bude
mnohem nižší. Navíc v p ípad neprovozování zdroje (víkendy, svátky, do asného snížení denní kapacity výroby) se musí
bakterie um le vyživovat, aby nedošlo k jejich úhynu. Vzhledem k velmi nízkým koncentracím emisí je p ípadná ú innost
biologického filtru pro p edm tný provoz malá, provozuschopnost a p edevším kontrolovatelnost složitá.
Vzhledem k nízkým koncentracím na výduchu z lisovny termoset není nutné primárn snižovat koncentrace emisí styrenu.
Snahou musí být eliminování p ípadného obt žování zápachem. Proto je v dokumentaci navrhováno navýšení výduchu
z lisovny termoset z 3 na 10 m, které je efektivním opat ením. Ze záv r vyhodnocení vliv na ve ejné zdraví (p íloha . 5
dokumentace) jednozna n vyplývá, že koncentrace u obytné zástavby budou natolik nízké, že lze vznik zdravotního rizika
vylou it (desetiny procenta referen ní koncentrace).
P edm tná problematika je jedním z hlavních bod probíhajícího posuzování vliv na životní prost edí v procesu EIA.
S p edloženým ešením navýšení výduchu dle svých vyjád ení k dokumentaci EIA souhlasí Krajský ú ad Kraje Vyso ina,
IŽP i M stský ú ad Velké Mezi í í.
ad c) Zám r je umíst n dle územního plánu m sta na ploše VD - drobná výroba, emeslná výroba. Podmínky pro využití jsou
v územním plánu stanoveny takto: "Plochy ur ené pro drobnou výrobu, malovýrobu a p idruženou výrobu, pro výrobní služby
a emeslnou výrobu, p i emž uvedené druhy výroby jsou definovány jako innosti, které svými vlivy nep esahují hranice
plochy."
Z dokumentace (resp. jejích doprovodných studií) vyplývá, že po realizaci zám ru nebude docházet k významným vliv m,
p esahujícím hranice plochy. Veškeré aplikovatelné zákonné limity a referen ní hodnoty (zejména pro hluk a kvalitu ovzduší)
budou dodrženy. Z toho lze vyvodit, že nebude docházet k obt žování okolí nad míru p im enou pom r m. Z dokumentace
dále vyplývá, že realizace zám ru povede k významnému snížení stávajících vliv provozovny na okolí oproti sou asné
praxi.
Zárove je v dokumentaci doloženo souhlasné vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska ÚPD.
ad d) Kapacita výroby je pro proces posouzení vliv na životní prost edí v dokumentaci jednozna n deklarována (350 t vstupních
materiál za rok), p i emž z maximální denní spot eby 1,8 t nelze vyvozovat ro ní spot ebu prostým násobkem po tu
pracovních dní. Maximální denní spot eba kryje období výrobních špi ek, které však netrvají (resp. nemusí trvat) pr b žn
po celý rok.
Umíst ní, po et a typ technologií nejsou pro posouzení vliv na životní prost edí vstupními údaji. T mi jsou vstupy/výstupy
do životního prost edí (hluk, ovzduší resp. další parametry), které jsou stanoveny dostate n konzervativn . Technologie je
potom možno, p i dodržení obálky parametr vstup /výstup použitých pro hodnocení vliv na životní prost edí, m nit, aniž
by došlo k ohrožení zájm ochrany životního prost edí. P i daném typu provozovny (zakázková výroba na základ
specifikací r zných odb ratel , nikoliv kontinuální produkce jednoho druhu výrobk ) lze p itom o ekávat, že využití r zných
technologií a jejich st ídavé asové nasazení bude b žné.
ad e) Okna v prostorách lisovny I a II, kde dochází k manipulaci se surovinou SMC a BMC, jsou trvale zav ena (v hale Lisovny I
dokonce zbaveny otevírací kliky). Otevírána bývají okna z ru ního opracování, šaten, sprch, administrativy apod. Vzhledem
k astým stížnostem na toto téma bude v návrhu provozního ádu p esn specifikováno, které okna lze otevírat, aniž by
docházelo k porušování p edpis . D íve schválené dokumenty (dnes neplatný provozní ád) ani p edložená dokumentace
EIA se takovou podrobností nezabývala. P i zamýšlené vým n oken výrobních prostor Lisovny I provozovatel uvažuje
s instalací již neotvíravých oken, aby se p edešlo p ípadným pochybnostem.
ad f)

K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Není z ejmé, z jaký d vod by vedl provozovatele k dosažení denního limitu spot eby surovin za kratší dobu. Z pohledu
pracovních sil, energetické náro nosti výrobního procesu apod. je výhodn jší rovnom rný provoz rozložený do celého dne.
Omezení spot eby 1,8 t/den lze p ípadn interpretovat jako omezení 600 kg vstupní suroviny na sm nu.

ad g) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Citovaný text nebyl mín n tak, že kontejner pojme max. 20 t vstupního materiálu. Kontejner je dostate n kapacitní, i p i
dovezení nových zásob je vstupní materiál (SMC, BMC) uložen do p edm tného kontejneru na dvo e provozovny.
ad h) P íjezd k zám ru využívá ve ejné komunikace (obecné užívání), jde p itom o velmi nízkou intenzitu dopravy. Do návrhu
stanoviska je formulována podmínka, omezující stání a pojížd ní vozidel na ve ejné komunikaci (to je možné nap .
p emíst ním brány dále tak, aby vozidla nemusela zastavovat na ve ejné komunikaci).
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ad i)

K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Dokumentace je zpracována a její záv ry jsou samoz ejm platné pouze za p edpokladu v nich uvedených. Spušt ní všech
lis v jeden okamžik není reálné, významn vyšší po et spušt ných lis nebyl nikdy zaznamenán p i mnoha osobních
jednáních ani nap . kontrolách IŽP.

ad j)

K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Jak je uvedeno v akustické studii na str. 9, z protokolu o zkoušce .43/15 vyplývá, že na celkem šesti m ících místech byla
nam ena ekvivalentní hladina akustického tlaku A v rozmezí 75,9 až 81,3 ± 1,6 dB. Ve výpo tu je na stran bezpe nosti
uvažováno s hodnota akustického tlaku v difuzním poli ve výši 80 dB (resp. podél obvodových st n) a dále 75 dB pod
stropem otev ených výrobních prostor.
Vzhledem k navrhovanému denním omezení spot eby surovin na 1,8 t/den bude každodenní spot eba zaznamenávána do
provozní evidence provozovatele. V p ípad pochybností bude tento údaj možné i zp tn p ekontrolovat. Vyšší než
uvedenou spot ebu surovin (1,8 t/den) nelze na základ p edložené dokumentace zpracovávat. Provozovatel by jednal ve
sv j neprosp ch, pokud by zám rn uvád l podhodnocené údaje. Není z ejmé, z eho je usuzováno, že tvrzení
provozovatele, který zná provoz nejlépe, je nepravdivé.
Je možno doplnit, že umíst ní, po et a typ technologií nejsou pro posouzení vliv na životní prost edí vstupními údaji. T mi
jsou vstupy/výstupy do životního prost edí (hluk, ovzduší resp. další parametry), které jsou stanoveny dostate n
konzervativn . Technologie je potom možno, p i dodržení obálky parametr vstup /výstup použitých pro hodnocení vliv na
životní prost edí, m nit, aniž by došlo k ohrožení zájm ochrany životního prost edí. P i daném typu provozovny (zakázková
výroba na základ specifikací r zných odb ratel , nikoliv kontinuální produkce jednoho druhu výrobk ) lze p itom o ekávat,
že využití r zných technologií a jejich st ídavé asové nasazení bude b žné.

ad k) Podmínka vým ny oken za neotevíratelná je sou ástí návrhu stanoviska.
ad l)

P ipomínka se obecn týká metodik hodnocení zdravotních rizik, které ve své podstat nikdy nemohou vést k nulovému
riziku. Riziko je všudyp ítomné a nelze ho vylou it. Výsledky proto nejsou porovnávány s nulovým rizikem, ale
s akceptovatelnou mírou rizika. V tomto ohledu je tedy výsledek možno interpretovat tak, že nár stu úmrtnosti je zamezeno.

ad m) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
K probíhajícímu procesu posuzování vliv na životní prost edí, se m že ve ejnost vyjad ovat a to již v rámci d íve
p edloženého oznámení zám ru. Další možností jak m že ve ejnost uplatnit své námitky, i pochyby je nap . ú ast na
ve ejném projednání.
Spole nost RODOS kovo, s.r.o. se po p edložení dokumentace EIA snažila aktivn nad rámec svých povinností informovat
ve ejnost o své výrob a objasnit, resp. vyvrátit ve ejnosti její p ípadné obavy z jejího provozu. Manželé Ková ovi byli dne
7. 5. 2015 p ítomni na dni otev ených dve í a využili možnosti si projít celou provozovnu. Poté nad spornými tématy
diskutovali p ímo s jednateli spole nosti a zpracovatelem dokumentace EIA.
Výše uvedený bod vyjád ení (s datem 10. 5. 2015) manžel Ková ových patrn vznikl p ed samotnou ú astí na dni
otev ených dve í, v opa ném p ípad vychází z nepravdivých tvrzení.
ad n) Zám r je umíst n dle územního plánu m sta na ploše VD - drobná výroba, emeslná výroba. Podmínky pro využití jsou
v územním plánu stanoveny takto: "Plochy ur ené pro drobnou výrobu, malovýrobu a p idruženou výrobu, pro výrobní služby
a emeslnou výrobu, p i emž uvedené druhy výroby jsou definovány jako innosti, které svými vlivy nep esahují hranice
plochy."
Z dokumentace (resp. jejích doprovodných studií) vyplývá, že po realizaci zám ru nebude docházet k významným vliv m,
p esahujícím hranice plochy. Veškeré aplikovatelné zákonné limity a referen ní hodnoty (zejména pro hluk a kvalitu ovzduší)
budou dodrženy. Z toho lze vyvodit, že nebude docházet k obt žování okolí nad míru p im enou pom r m. Z dokumentace
dále vyplývá, že realizace zám ru povede k významnému snížení stávajících vliv provozovny na okolí oproti sou asné
praxi.
Zárove je v dokumentaci doloženo souhlasné vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska ÚPD.
ad o) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Dokumentace v . veškerých p íloh tvo í pom rn obsáhlý dokument a bylo snahou zpracovatele dokumentace EIA, aby v ní
byly obsaženy pouze p ínosné informace a dokumentace z stala srozumitelnou. Dokládání všech zkoumaných variant, mezi
výpo t apod. nepovažuje zpracovatel za ú elné.
V textu rozptylové studie v kap. 4.1. (na str. 20) je uvedeno, že jako technicky proveditelný byl vyhodnocen posun výduchu
vzduchotechniky cca o 12 m jižním sm rem "hloub ji" do dvora areálu. Navýšení výduchu z lisovny bylo vyhodnoceno
ze 3 m až do výšky 12 m nad terénem. Kritériem vhodnosti a ú innosti opat ení bylo snížení vypo tených maximálních
FileName:
SaveDate:

Termosety_VelMez_pos(1).doc
21.8.2015 19:18:00

Strana: 42 z 52

POSUDEK O VLIVECH ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

krátkodobých koncentrací styrenu u nejbližší obytné zástavby a dále doby p ekro ení koncentrace 70 g/m3, resp.
koncentrace stanovené pro ochranu proti obt žování zápachem. Ú innost p esunu výduchu z lisovny termoset se snižuje
s jeho rostoucí výškou. Do cca 6 m je dosahováno nižších maximálních hodinových koncentrací styrenu, resp. doby
p ekro ení koncentrace 70 g/m3. P i dalším navyšování výduchu mohou být u n kterých rodinných dom maximální
hodinové koncentrace dokonce vyšší => toto opat ení se nejeví jako ú elné.
Výše uvedené lze interpretovat tak, že p i navýšení stávajícího výduchu z lisovny termoset na 10 m je dosahováno lepších
výsledk než v p ípad 10 m výduchu posunutého dále do dvora spole nosti. Toto tvrzení je podloženo výpo ty, které
zpracovatel provedl p i hledání nejvýhodn jšího ešení snížení imisního zatížení u nejbližší obytné zástavby.
S posunutím hloub ji do dvora tedy není uvažováno.
ad p) Imisní koncentrace PM 10 a PM 2,5 jsou velmi nízké. Vlastní zm na p edstavuje nepatrný, nem itelný a zdravotn
nerozpoznatelný p ísp vek, který nemá žádný zdravotní význam. Zám r situaci imisí suspendovaných látek v ovzduší
prakticky neovlivní.
ad q) K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Výše uvedená týdenní expozice ve výši 0,26 mg/m 3 = 260 g/m 3. Je d ležité si dále uv domit, že ím je pr m rovací interval
hodnocení kratší, tím vyšších hodnot je ve výpo tu dosahováno. Tzn. vypo tené hodnoty "maximální hodinové koncentrace
styrenu" jsou podstatn vyšší, než pokud bychom je "p epo ítali" na týdenní expozici. P esto nebude p i realizovaných
opat eních ani p i navýšení spot eby vstupního materiálu z 210 na 350 t/rok dosahováno takto vysokých maximálních
hodinových koncentrací styrenu.
Pro vyhodnocení p ípadného obt žování zápachem byla výše uvedená referen ní koncentrace ve výši 70 g/m3 použita.
P epo et na p lhodinové koncentrace byl proveden v rámci vyhodnocení vliv na ve ejné zdraví (p íloha . 5 dokumentace).
Pr m rné ro ní koncentrace styrenu u obytné zástavby jsou velmi nízké (cca 0,15 g/m3 ve variant 2.1). Navýšením
výduchu z lisovny dojde k lepšímu rozptylu zne iš ujících látek a snížení imisního zatížení p edevším u nejbližší obytné
zástavby. Ve vzdálen jších objektech, kde jsou již ovšem koncentrace mnohem nižší, m že dojít i k navýšení pr m rné
ro ní koncentrace. Ve vyhodnocení vliv na ve ejné zdraví je jednozna n uvedeno, že koncentrace u obytné zástavby
budou natolik nízké, že lze vznik zdravotního rizika vylou it (desetiny procenta referen ní koncentrace).
ad r)

K tomuto bodu byly vyžádány dopl ující informace (viz p íloha 2 tohoto posudku).
Jak je uvedeno v samotné p ipomínce, z grafických výstup rozptylové studie vyplývá, že navýšením výduchu dochází
u p edm tného rodinného domu ke snížení maximálních krátkodobých koncentrací styrenu.
Jak již bylo napsáno vše, jedná se o modelový výpo et. Z jeho výsledk je však patrné, že p i porovnání grafického výstupu
doby p ekro ení varianty 1.0 a 2.1 dochází p i navýšení výduchu z lisovny k významnému zmenšení oblasti s rizikem
výskytu koncentrací obt žující zápachem (70 g/m 3).
Ani p i velkém množství kontrol, které provád la IŽP, Oblastní inspektorát Havlí k v Brod, nebyl nikdy vnímatelný zápach
ze styrenu mimo areál provozovny zaznamenán, a to ani p i nedávné kontrole IŽP dne 4. 8. 2015.
Obdobn se vyjad ovala i drtivá v tšina p íchozích návšt v na dni otev ených dve í, kte í bydlí nedaleko provozovny.

ad s) Z dokumentace (resp. jejích doprovodných studií) vyplývá, že po realizaci zám ru nebude docházet k významným vliv m,
p esahujícím hranice plochy. Veškeré aplikovatelné zákonné limity a referen ní hodnoty (zejména pro hluk a kvalitu ovzduší)
budou dodrženy. Z toho lze vyvodit, že nebude docházet k obt žování okolí nad míru p im enou pom r m. Z dokumentace
dále vyplývá, že realizace zám ru povede k významnému snížení stávajících vliv provozovny na okolí oproti sou asné
praxi. Zárove je v dokumentaci doloženo souhlasné vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska ÚPD.
Navržené opat ení (navýšení výduchu) vychází z dostupných možností omezení vliv provozovny na okolí, vlivy po realizaci
tohoto opat ení jsou hluboko v pásmu p ípustných hodnot a není tedy nutno navrhovat další opat ení.
Zdravotní vlivy jsou spolehliv vylou eny. Z t chto d vod je navrženo souhlasné stanovisko p íslušného orgánu.

V.11. 17 podpis
[9.11] ze dne 7.5.2015
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Komentá zpracovatele posudku:
ad a) P vodní innost firmy, tj. kovovýroba, je z hlediska p edm tu posuzování irelevantní. Dokumentace se správn zabývá
pouze stavem, který je p edm tem zám ru.
ad b) Z dokumentace (resp. jejích doprovodných studií) vyplývá, že po realizaci zám ru nebude docházet k významným vliv m,
p esahujícím hranice plochy. Veškeré aplikovatelné zákonné limity a referen ní hodnoty (zejména pro hluk a kvalitu ovzduší)
budou dodrženy. Z toho lze vyvodit, že nebude docházet k obt žování okolí nad míru p im enou pom r m. Z dokumentace
dále vyplývá, že realizace zám ru povede k významnému snížení stávajících vliv provozovny na okolí oproti sou asné
praxi. Zárove je v dokumentaci doloženo souhlasné vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska ÚPD.
ad c) Za kapacitu zám ru je nutno považovat deklarovaný údaj o výrob , který bude následn uveden v provozním ádu. Kapacitu
zám ru odvozovat od sou tu potenciálních kapacit jednotlivých za ízení i po tu pracovník , nacházejících se v provozovn .
Ani z maximální denní spot eby 1,8 t nelze vyvozovat ro ní spot ebu prostým násobkem po tu pracovních dní. Maximální
denní spot eba kryje období výrobních špi ek, které však netrvají (resp. nemusí trvat) pr b žn po celý rok.
Umíst ní, po et a typ technologií nejsou pro posouzení vliv na životní prost edí vstupními údaji. T mi jsou vstupy/výstupy
do životního prost edí (hluk, ovzduší resp. další parametry), které jsou stanoveny dostate n konzervativn . Technologie je
potom možno, p i dodržení obálky parametr vstup /výstup použitých pro hodnocení vliv na životní prost edí, m nit, aniž
by došlo k ohrožení zájm ochrany životního prost edí. P i daném typu provozovny (zakázková výroba na základ
specifikací r zných odb ratel , nikoliv kontinuální produkce jednoho druhu výrobk ) lze p itom o ekávat, že využití r zných
technologií a jejich st ídavé asové nasazení bude b žné.
ad d) Intenzita dopravy, související se zám rem, je velmi nízká. Její vliv je vyhodnocen (z hlediska vliv na životní prost edí) jako
nevýznamný.
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ad e) V záv ru zjiš ovacího ízení je požadováno " ešit problematiku pachových látek variantn ú inn jším zp sobem než
prost ednictvím filtrace p es aktivní uhlí". To je v dokumentaci spln no - je navrženo opat ení, které povede k výraznému
snížení imisního zatížení nejbližšího okolí provozovny. Z m ení emisí styrenu vyplývá, že emise styrenu z provozovny jsou
velmi nízké a aktuáln neexistuje technologie, která by takto nízké koncentrace dokázala ú inn zachytit i likvidovat a byla i
z pohledu spolehlivosti dlouhodob provozu schopná. Proto je v dokumentaci EIA navrženo navýšení výduchu z lisovny,
které povede k velmi výraznému snížení imisního zatížení nejbližšího okolí provozovny. V širším okolí (zmín né body 5 a 6)
m že v tomto p ípad dojít k áste nému zvýšení, jde ovšem o velmi nízké hodnoty.
P edm tná problematika je jedním z hlavních bod probíhajícího posuzování vliv na životní prost edí v procesu EIA.
S p edloženým ešením navýšení výduchu dle svých vyjád ení k dokumentaci EIA souhlasí Krajský ú ad Kraje Vyso ina,
IŽP i M stský ú ad Velké Mezi í í.
ad f)

Z dokumentace (resp. jejích doprovodných studií) vyplývá, že po realizaci zám ru nebude docházet k významným vliv m,
p esahujícím hranice plochy. Veškeré aplikovatelné zákonné limity a referen ní hodnoty (zejména pro hluk a kvalitu ovzduší)
budou dodrženy. Z toho lze vyvodit, že nebude docházet k obt žování okolí nad míru p im enou pom r m. Z dokumentace
dále vyplývá, že realizace zám ru povede k významnému snížení stávajících vliv provozovny na okolí oproti sou asné
praxi. Zárove je v dokumentaci doloženo souhlasné vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska ÚPD.
Navržené opat ení (navýšení výduchu) vychází z dostupných možností omezení vliv provozovny na okolí, vlivy po realizaci
tohoto opat ení jsou hluboko v pásmu p ípustných hodnot a není tedy nutno navrhovat další opat ení.
Zdravotní vlivy jsou spolehliv vylou eny. Údaj o skladování nebezpe ných látek vychází z obecné klasifikace skladování
vstupních surovin (cca 30 t) a b žných provozních chemikálií a mazadel (velmi nízké množství), které však žádný p ímý vliv
na životní prost edí nemají.
Z t chto d vod je navrženo souhlasné stanovisko p íslušného orgánu.

K dokumentaci bylo doru eno 12 vyjád ení celkem 10 subjekt . Všechna vyjád ení jsou v rámci posudku vypo ádána a i na jejich
základ je formulován návrh stanoviska p íslušného ú adu.

FileName:
SaveDate:

Termosety_VelMez_pos(1).doc
21.8.2015 19:18:00

Strana: 45 z 52

POSUDEK O VLIVECH ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

VI.
(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM RU
Z HLEDISKA VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ)
K procesu posouzení vliv na životní prost edí je p edložen zám r "Lisovna termoset - navýšení výroby".
Na základ p edložené dokumentace vliv zám ru na životní prost edí, záv ru zjiš ovacího ízení, obdržených vyjád ení dot ených
správních ú ad a dot ených územn samosprávných celk , dopl ujících informací, prohlídky dot eného území a ov ení vstupních
parametr a údaj uvád ných v dokumentaci lze konstatovat, že navržené ešení zám ru umož uje zajišt ní ochrany obyvatel p ed
negativními vlivy provozu v mí e požadované p íslušnými p edpisy. Zárove nejsou o ekávány negativní dopady na ostatní složky
životního prost edí. Veškeré p edpokládané d sledky provozu posuzovaného zám ru jsou v p ijatelných mezích jak z hlediska
ochrany ve ejného zdraví, tak ochrany všech složek životního prost edí v dot eném území.
Mezi oblasti, kterým je nutné v novat zvláštní pozornost, pat í:
• akustické ešení,
• ochrana ovzduší.

Pokud jde o akustické ešení, zám r spolehliv dodržuje požadavky zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, v platném
zn ní, a na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Požadované limity jsou
spolehliv dosažitelné, riziko p ekro ení limit nevzniká. ešení zám ru (resp. provozovny) umož uje odpovídající protihlukovou
ochranu a minimalizaci hlukových vliv . Venkovní manipula ní innosti jsou uzav eny uvnit dvora provozovny, mimo kontakt
s chrán ným prostorem. Vliv technických za ízení, orientovaných do venkovního prostoru, není významný, vliv vnit ních provozních
inností je eliminován vyhovující stavební nepr zvu ností plášt budovy. Dopravní provoz, související se zám rem, je velmi nízký
a nezp sobuje akusticky významné hlukové vlivy. Zdravotní efekty hlukových vliv zám ru jsou prakticky nulové.
V rámci další p ípravy zám ru bude provedena vým na oken lisovny za okna vyšší t ídy zvukové izolace a neotevíratelná, okna
omílárny budou zcela zazd na. To p isp je jednak k další minimalizaci vliv , jednak k odstran ní pochybností ve v ci otevírání oken
provozovny.
Z hlukového hlediska je tedy zám r akceptovatelný, dodržující všechny aplikovatelné standardy.

Pokud jde o ochranu ovzduší, zám r dodržuje požadavky zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, v platném zn ní. Sou ástí
zám ru jsou dva stacionární zdroje - výstup z odsávání obrobny, tj. ru ní povrchové úpravy výrobk (zdroj TZL, tj. PM10 a PM 2,5)
a výstup z odsávání technologie lisování (zdroj styrenu). Dopravní provoz, související se zám rem, je velmi nízký a z hlediska vliv
na ovzduší zanedbatelný (je prakticky zahrnut v poza ovém stavu).
Výstup z odsávání obrobny je za stávajícího stavu umíst n ve dvo e provozovny a je vybaven filtra ní jednotkou. Pro zám r je
uvažováno jeho zachování, je však uvažováno prodloužení doby provozu. Imisní p ísp vky tohoto zdroje jsou v dot eném území
velmi nízké (v ro ním pr m ru pro PM 10 i PM2,5 v ádu setin g/m3, tj. na úrovni desetin procenta limitu (PM10 40 g/m3,
PM 2,5 25 g/m 3 resp. pozadí (PM 10 22,6 g/m 3, PM 2,5 18,6 g/m3), v denních maximech nejvýše v ádu jednotek až první desítky
g/m 3, tj. na úrovni do dvaceti procent limitu (PM 10 50 g/m 3 (max. 35x za rok) resp. pozadí (PM 10 39,9 g/m3 (36. nejvyšší
hodnota)). Ve spolup sobícím ú inku se stávajícím pozadím nedochází k p ekro ení imisního limitu. Zdravotní efekty uvedených
imisí PM 10/PM2,5 nejsou významné. Tento zdroj je tedy pro zám r pln vyhovující a akceptovatelný, nejsou vyžadována dodate ná
opat ení.
Výstup z odsávání technologie lisování je za stávajícího stavu umíst n ve dvo e provozovny a je vybaven absorp ní jednotkou
s aktivním uhlím. Protože ú innost této jednotky je dle provozních zkušeností problematická, pro zám r je uvažováno s jiným
opat ením pro omezení vliv imisí styrenu na okolí, a to zvýšením výduchu na úrove 10 m nad terénem. Imisní p ísp vky tohoto
zdroje jsou velmi nízké (v ro ním pr m ru v ádu do jednotky g/m 3 a v hodinových maximech v ádu desítek g/m3). Referen ní
koncentrace, stanovená Státním zdravotním ústavem, iní pro ochranu zdraví 260 g/m3 a pro ochranu proti obt žování zápachem
70 g/m 3. Pozadí je prakticky nulové. Je z ejmé, že referen ní koncentrace pro ochranu zdraví je spolehliv dodržena, zdravotní
efekty uvedených imisí styrenu nejsou významné.
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Podstatná tedy z stává pouze oblast ochrany p ed obt žováním zápachem. Hodinová maxima koncentrace styrenu se blíží
referen ní hodnot pro obt žování zápachem (70 g/m 3), p i emž v n kterých referen ních bodech je p ekro ena (s velmi krátkou
dobou p ekro ení, v ádu nejvýše jednotek hodin za rok). Obt žování pachem lze tedy prakticky vylou it.
P esto je v rámci tohoto posudku navrženo dodate né opat ení, spo ívající v instalaci za ízení na omezení zápachu, nap íklad
systémem BIOTHYS (viz p íloha 3 tohoto posudku). Toto opat ení je zam eno na neutralizaci zápachu, který m že p edstavovat
jediný potenciáln významn jší vliv, nikoliv tedy na omezení emisí/imisí styrenu, které (jak je uvedeno výše) významný vliv nemají.
Realizaci tohoto opat ení navrhujeme až po n jaké dob zkušebního provozu (cca 1 rok), kdy by se m la projevit ú innost
primárního opat ení - navýšení výduchu. Pokud se v této zkušební dob projeví neo ekávané pachové efekty, instalace za ízení je
spolehliv eliminuje.
Z hlediska ochrany ovzduší je tedy zám r akceptovatelný, dodržující všechny aplikovatelné standardy. Jsou navržena dostupná
opat ení pro eliminaci p ípadných zbytkových/neo ekávaných pachových efekt .

Z hlediska ostatních složek životního prost edí je zám r akceptovatelný, bez významného vlivu.
Vlivy výstavby jsou akceptovatelné, málo významné, lokální a do asné.
V zám ru není manipulováno ve významné mí e s potenciáln rizikovými látkami. Zpracovávaný materiál není pro životní prost edí
nebezpe ný, v rámci zám ru jsou vytvo eny podmínky pro bezpe né skladování a nakládání s materiálem v souladu s technickými a
bezpe nostními podmínkami výrobce. Ostatní používané látky se vyskytují v minimálním objemu, op t p i spln ní relevantních
podmínek pro jejich skladování a použití. Rizika, vyplývající z provozu zám ru, jsou tedy akceptovatelná.

Zám r je z hlediska vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví akceptovatelný.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ve ejné zdraví, hluk, ovzduší) jsou hodnoceny jako p ijatelné, ešitelné v rámci
platných zákon a dalších p edpis i norem. Je navrženo opat ení pro eliminaci p ípadných zbytkových/neo ekávaných pachových
efekt .
Vlivy v ostatních složkách životního prost edí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, bez objektivn prokazatelných
d sledk v jednotlivých složkách a charakteristikách životního prost edí.
Vlivy v etap výstavby jsou hodnoceny jako celkov málo významné a lokální, do asné a bez zvýšeného rizika negativních dopad
na životní prost edí.
Rizika, vyplývající z provozu zám ru, nejsou významná.
Pro etapy p ípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzovaného zám ru jsou v návrhu stanoviska formulovány podmínky,
vycházející z dokumentace vliv zám ru na životní prost edí a dalších skute ností, zjišt ných v rámci zpracování posudku.
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VII.
(NÁVRH STANOVISKA)
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
K POSOUZENÍ VLIV PROVEDENÍ ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
podle ustanovení § 9a odst. 1 až 3 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prost edí), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon“).
Ozna ení p íslušného ú adu:
íslo jednací:
I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název zám ru
Lisovna termoset - navýšení výroby
2. Kapacita (rozsah) zám ru
Kapacita výroby 350 t/rok.
3. Za azení zám ru dle p ílohy . 1
kategorie II, bod 7.1 Výroba nebo zpracování polymer a syntetických kau uk , výroba a zpracování výrobk na bázi
elastomer s kapacitou nad 100 tun/rok
4. Umíst ní zám ru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Parcely:

Vyso ina
Ž ár nad Sázavou
Velké Mezi í í
Velké Mezi í í
3592/2, 3592/3, 3592/4, 3586/10

5. Obchodní firma oznamovatele
RODOS kovo, s.r.o.
6. I oznamovatele
63484668
7. Sídlo (bydlišt ) oznamovatele
Zahradní 993
594 01 Velké Mezi í í
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8. Podmínky pro fázi p ípravy zám ru, realizace (výstavby) zám ru, provozu zám ru, pop ípad podmínky pro
fázi ukon ení provozu zám ru za ú elem prevence, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzace nep íznivých vliv
zám ru na životní prost edí v etn povinností a podmínek pro sledování a rozbor vliv na životní prost edí
Ministerstvo životního prost edí jako p íslušný ú ad podle § 21 zákona vydává
SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k zám ru
Lisovna Termoset - navýšení výroby
s následujícími podmínkami:
Podmínky pro fázi p ípravy:
1. Výstup z odsávání technologie lisování bude navýšen na 10 m nad terénem.
2. Stávající okna v prostoru omílárny, která se nachází naproti rodinnému domu .p. 1271, budou zrušena. Otvory po
oknech budou zazd ny stavebním materiálem ur eným pro obvodové zdivo, v etn úpravy fasády v souladu se
stávajícím vzhledem budovy.
3. Na severní a západní stran fasády lisovny I budou vym n ny stávající výpln stavebních otvor za okna spl ující
min. IV. t ídu zvukové izolace dle SN 73 0532. Tato okna budou ešena v neotvíravém provedení.
4. Bude zpracován provozní ád, zahrnující mj.:
• omezení maximální ro ní kapacity provozu na 350 t/rok (vztaženo ke spot eb vstupního materiálu),
• omezení maximální denní kapacity provozu na 1,8 t/den (vztaženo ke spot eb vstupního materiálu),
• provozní opat ení pro p ípad výskytu nep íznivých rozptylových podmínek,
• specifikaci, která okna provozovny je možno otevírat, aniž by docházelo k porušování p edpis .
5. Bude zpracována hluková studie, zahrnující:
•
•
•
•
•

kvantifikaci vnitroareálové a vyvolané související dopravy spojené s provozem v etn manipulace s materiálem,
zdroje hluku charakteru dokon ovacích a údržbá ských prací,
konkrétní hodnotu útlumu, kterou bude spl ovat tlumi hluku na výduchu z odsávání technologie lisování,
certifikáty o nepr zvu nosti nov instalovaných oken,
kompletní seznam strojního vybavení, v etn pomocných mechanism .

6. Bude realizováno opat ení, omezující stání a pojížd ní vozidel dopravní obsluhy zám ru na ve ejné komunikaci
(nap . úpravou organizace parkovišt zám ru tak, aby vozidla nebyla nucena využívat ve ejnou komunikaci).
Podmínky pro fázi výstavby:
7. Pr b h stavebních a konstruk ních inností bude zabezpe en tak, aby byla minimalizována možnost narušení
faktor pohody v okolí staveništ . Veškeré stavební práce, v etn související dopravy, budou provád ny pouze mezi
7.00 až 19:00 hodinou.
Podmínky pro fázi provozu:
8. Zám r bude po dobu jednoho roku provozován ve zkušebním provozu. V rámci zkušebního provozu bude
provedeno:
• kontrolní m ení hluku (v dob denní i no ní) p i plném provozu výrobního areálu v nejbližších hlukov
chrán ných prostorech; sou ástí protokolu bude vyhodnocení p ítomnosti tónové složky,
• vyhodnocení potenciálních pachových efekt , pro které bude využita i odezva obyvatel dot eného území,
samosprávy a p íslušných orgán .
9. V p ípad zjišt ní pachových efekt v rámci zkušebního provozu bude realizováno dodate né opat ení, spo ívající
v instalaci za ízení na omezení zápachu (nap íklad systémem BIOTHYS).
10. P i provozu lisovny bude vždy v provozu odsávání tak, aby v prostoru lisovny byl udržován mírný podtlak.
11. Do provozní evidence provozovatele bude zaznamenávána každodenní spot eba vstupního materiálu.
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II. OD VODN NÍ
1. Od vodn ní vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska v etn od vodn ní stanovení uvedených
podmínek
V pr b hu procesu posouzení vliv na životní prost edí bylo dokladováno a ov eno, že navržené ešení zám ru
umož uje zajišt ní ochrany obyvatel a všech složek životního prost edí v mí e požadované p íslušnými p edpisy.
Souhrnn lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prost edí bude p sobení
zám ru akceptovatelné. Rozhodující oblastí vliv jsou vlivy na obyvatelstvo a ve ejné zdraví, a to zejména v d sledku
vliv hluku a vliv na ovzduší. V t chto oblastech bylo prokázáno, že vlivy zám ru jsou, a to i ve spolup sobícím
ú inku s environmentálním pozadím, spolehliv pod limity stanovené p íslušnými p edpisy resp., pokud nejsou limity
stanoveny, pod akceptovatelnou úrovní. Vlivy v ostatních složkách životního prost edí jsou charakterizovány jako málo
významné až nulové, bez objektivn prokazatelných d sledk v jednotlivých složkách a charakteristikách životního
prost edí. Rizika, vyplývající z provozu zám ru, nejsou významná. Na základ podklad , soust ed ných v rámci
procesu posuzování podle zákona, tedy oznámení, dokumentace, posudku, ve ejného projednání a vyjád ení, která
k nim byla uplatn na, lze tedy konstatovat, že rozsah veškerých p edpokládaných d sledk provedení zám ru je
v p ijatelných mezích jak z hlediska ochrany ve ejného zdraví, tak ochrany životního prost edí ve všech jeho složkách.
Na základ uvedeného hodnocení, dokumentace, posudku, ve ejného projednání a vyjád ení k nim uplatn ným, proto
p íslušný ú ad dosp l k záv ru, že vlivy zám ru na ve ejné zdraví a životní prost edí lze akceptovat a p edm tný zám r
p i respektování podmínek tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko.
Stanovené podmínky mají zajistit p edcházení, vylou ení, snížení, pop ípad minimalizaci negativních vliv na životní
prost edí a ve ejné zdraví dle požadavk zákona. Vycházejí jednak z výsledk hodnocení vliv na jednotlivé složky
životního prost edí a ve ejného zdraví, jednak z požadavk uplatn ných dot enými subjekty. Zárove je uplatn n
požadavek na dobu zkušebního provozu zám ru, jehož cílem je praktické ov ení skute ných vliv a p ípadné p ijetí
dodate ných dostupných opat ení, podmín ných tímto stanoviskem.
Ostatní podmínky a požadavky dot ených subjekt , které vyplývají z obecn závazných p edpis , do podmínek
závazného stanoviska zahrnuty nebyly, nebo povinnost splnit takovéto požadavky ukládá oznamovateli platná
legislativa.
2. Souhrnná charakteristika p edpokládaných vliv zám ru na životní prost edí z hlediska jejich velikosti
a významnosti
Navržené ešení zám ru umož uje zajišt ní ochrany obyvatel p ed vlivy zám ru v mí e požadované p íslušnými
p edpisy. Zárove nejsou o ekávány negativní dopady na ostatní složky životního prost edí. Veškeré p edpokládané
d sledky provozu posuzovaného zám ru jsou v p ijatelných mezích jak z hlediska ochrany ve ejného zdraví, tak
ochrany všech složek životního prost edí v dot eném území. Pro vlivy zám ru je rozhodující oblast vliv hlukových a
vliv na ovzduší, v etn jejich p sobení na ve ejné zdraví. Vlivy na ostatní složky životního prost edí jsou mén
významné.
Hlukové vlivy
Zám r spolehliv dodržuje požadavky zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní, a na ízení
vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Požadované limity jsou spolehliv
dosažitelné, riziko p ekro ení limit nevzniká. ešení zám ru (resp. provozovny) umož uje odpovídající protihlukovou
ochranu a minimalizaci hlukových vliv . Venkovní manipula ní innosti jsou uzav eny uvnit dvora provozovny, mimo
kontakt s chrán ným prostorem. Vliv technických za ízení, orientovaných do venkovního prostoru, není významný, vliv
vnit ních provozních inností je eliminován vyhovující stavební nepr zvu ností plášt budovy. Dopravní provoz,
související se zám rem, je velmi nízký a nezp sobuje akusticky významné hlukové vlivy. Zdravotní efekty hlukových
vliv zám ru jsou prakticky nulové.
V rámci další p ípravy zám ru je požadována vým na oken lisovny za okna vyšší t ídy zvukové izolace
a neotevíratelná, okna omílárny budou zcela zazd na. To p isp je jednak k další minimalizaci vliv , jednak k odstran ní
pochybností ve v ci otevírání oken provozovny.
Z hlukového hlediska je tedy zám r akceptovatelný, dodržující všechny aplikovatelné standardy.
Ochrana ovzduší
Pokud jde o ochranu ovzduší, zám r dodržuje požadavky zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, v platném zn ní.
Sou ástí zám ru jsou dva stacionární zdroje - výstup z odsávání obrobny, tj. ru ní povrchové úpravy výrobk (zdroj
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TZL, tj. PM10 a PM2,5) a výstup z odsávání technologie lisování (zdroj styrenu). Dopravní provoz, související se
zám rem, je velmi nízký a z hlediska vliv na ovzduší zanedbatelný (je prakticky zahrnut v poza ovém stavu).
Výstup z odsávání obrobny je za stávajícího stavu umíst n ve dvo e provozovny a je vybaven filtra ní jednotkou. Pro
zám r je uvažováno jeho zachování, je však uvažováno prodloužení doby provozu. Imisní p ísp vky tohoto zdroje jsou
v dot eném území velmi nízké, ve spolup sobícím ú inku se stávajícím pozadím nedochází k p ekro ení imisního
limitu. Zdravotní efekty imisí PM10/PM2,5 nejsou významné, nejsou vyžadována dodate ná opat ení.
Výstup z odsávání technologie lisování je za stávajícího stavu umíst n ve dvo e provozovny a je vybaven absorp ní
jednotkou s aktivním uhlím. Protože ú innost této jednotky je dle dosavadních provozních zkušeností problematická,
pro zám r je uvažováno s jiným opat ením pro omezení vliv imisí styrenu na okolí, a to zvýšením výduchu na úrove
10 m nad terénem. O ekávané imisní p ísp vky tohoto zdroje jsou velmi nízké, referen ní koncentrace, stanovená
Státním zdravotním ústavem pro ochranu zdraví, je spolehliv a se zna nou rezervou dodržena. Zdravotní efekty imisí
styrenu nejsou významné, nejsou vyžadována dodate ná opat ení.
Podstatná tedy z stává pouze oblast ochrany p ed obt žováním zápachem. Ro ní pr m ry o ekávaných koncentrací
styrenu jsou velmi hluboko pod referen ní hodnotou pro obt žování zápachem, stanovenou Státním zdravotním
ústavem. O ekávaná hodinová maxima koncentrace styrenu se této referen ní hodnot blíží, p i emž v n kterých
místech v okolí je t sn p ekro ena, avšak s velmi krátkou dobou p ekro ení (v ádu nejvýše jednotek hodin za rok).
Obt žování pachem lze tedy prakticky vylou it. Pokud se v dob zkušebního provozu projeví neo ekávané pachové
efekty, je uvažováno s dodate ným opat ením, spo ívajícím v instalaci za ízení na omezení zápachu (nap íklad
systémem BIOTHYS).
Z hlediska ochrany ovzduší je tedy zám r akceptovatelný, dodržující všechny aplikovatelné standardy. Jsou navržena
dostupná opat ení pro eliminaci negativních vliv i potenciálních zbytkových/neo ekávaných pachových efekt .
Ostatní oblasti
Z hlediska ostatních složek životního prost edí je zám r akceptovatelný, bez významného vlivu.
Vlivy výstavby jsou akceptovatelné, málo významné, lokální a do asné.
V zám ru není manipulováno ve významné mí e s potenciáln rizikovými látkami. Zpracovávaný materiál není pro
životní prost edí nebezpe ný, v rámci zám ru jsou vytvo eny podmínky pro bezpe né skladování a nakládání s tímto
materiálem. Ostatní používané látky se vyskytují v minimálním objemu, op t p i spln ní relevantních podmínek pro
jejich skladování a použití. Rizika, vyplývající z provozu zám ru, jsou tedy akceptovatelná.
3. Hodnocení technického ešení zám ru s ohledem na dosažený stupe poznání, pokud jde o zne iš ování
životního prost edí
Technické ešení zám ru odpovídá požadavk m na vylou ení negativních vliv .
Pokud jde o hlukové vlivy, dispozice provozovny, s orientací venkovních inností do nádvorního traktu, tedy mimo
kontakt s chrán ným prostorem, je optimální a umož uje prakticky úplnou eliminaci hlukových vliv . K chrán nému
prostoru z stává orientována pouze uzav ená fasáda s vyhovující nepr zvu ností, vybavená neotvíravými okny více než
dostate ných parametr nepr zvu nosti.
Pokud jde o vlivy na ovzduší, sou ástí zám ru jsou dva zdroje. Prvním z nich je výstup z opracování výlisk (TZL).
Zdroj je ošet en standardním zp sobem prost ednictvím tkaninových filtr s regenerací, stejné ešení bude využito pro
zám r. Jde o odpovídající ešení na aktuální technologické úrovni. Druhým zdrojem je výstup z lisování termoset
(styren). Ten je v sou asné dob vybaven absorp ní filtra ní jednotkou s aktivním uhlím, avšak prakticky neú innou.
P i velmi nízké koncentraci styrenu ve výstupní vzdušin je o ekávaná ú innost dodatkových technologií pro omezení
emisí styrenu problematická, navíc vyžadují energetický vstup s p íslušnými dodatkovými vlivy (dopalovací jednotky).
Ú innost biologických filtr potom závisí na ad dalších podmínek a pro danou koncentraci a režim provozu nejsou
vhodné. Je proto navržen zp sob omezení vlivu zvýšením výduchu a ú innost tohoto ešení je dokladována. Vzhledem
k velmi nízkým imisním koncentracím styrenu (pokud jde o jejich zdravotní efekty nevýznamným) p itom není nutné
primárn snižovat emisní koncentraci, podstatná je zejména eliminace p ípadného obt žování zápachem. Navržené
ešení je v tomto ohledu významným zlepšením oproti stávající praxi a výsledky analýz (tj. rozptylové studie)
dokladují, že obt žování zápachem bude prakticky vylou eno.
Bez ohledu na tuto skute nost je v rámci posudku resp. stanoviska navrženo dodate né opat ení, spo ívající v omezení
vlivu zápachu (nikoliv tedy emisních/imisních koncentrací styrenu) užitím technologie ur ené pro neutralizaci zápachu,
nap . firmy BIOTHYS. Pro p ípad, že by se v pr b hu zkušebního provozu objevily neo ekávané/zbytkové pachové
efekty, je tedy p íslušné opat ení dostupné.
Ostatní oblasti vliv jsou spolehliv
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4. Po adí variant (pokud byly p edloženy) z hlediska vliv na životní prost edí
Zám r není ešen ve více variantách.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vliv na životní prost edí
Oznámení
Oznámení zám ru „Lisovna termoset - navýšení výroby“ zpracoval v ervnu 2014 Ing. Josef Gresl, EKOME
spol. s r.o., Zlín, íslo autorizace 58610/ENV/12 ze dne 11. 7. 2012.
Oznámení zám ru bylo rozesláno k vyjád ení a sou asn zve ejn no dne 16. 7. 2014.
Záv r zjiš ovacího ízení pod .j.: 61315/ENV/14 byl vydán dne 1. 10. 2014.
Dokumentace
Dokumentaci o vlivech zám ru „Lisovna termoset - navýšení výroby“ na životní prost edí zpracoval v b eznu 2015
Ing. Josef Gresl, EKOME spol. s r.o., Zlín, íslo autorizace 58610/ENV/12 ze dne 11. 7. 2012.
Dokumentace byla rozeslána k vyjád ení a sou asn zve ejn na dne 7. 4. 2015.
Posudek
Posudek o vlivech zám ru „Lisovna termoset - navýšení výroby“ na životní prost edí zpracoval v srpnu 2015 Ing. Petr
Myná , INVEK s.r.o. Brno, . autorizace 1278/167/OPVŽP/97 ze dne 22. 4. 1997, prodloužena rozhodnutím MŽP .j.:
43733/ENV/11 ze dne 28 .6. 2011.
Posudek o vlivech zám ru na životní prost edí byl zpracován a p edložen p íslušnému ú adu v srpnu 2015.
.....
6. Seznam subjekt , jejichž vyjád ení jsou v závazném stanovisku z ásti nebo zcela zahrnuta
M stský ú ad Velké Mezi í í
Krajský ú ad Kraje Vyso ina
Ministerstvo životního prost edí
eská inspekce životního prost edí, Oblastní inspektorát Havlí k v Brod
Krajská hygienická stanice kraje Vyso ina se sídlem v Jihlav
Marta a Zden k Smejkalovi
Josef Do ekal
Anna Požárová, Josef Stejskal, Vladimír Dolní ek
celkem 76 ob an na podpisových arších
7. Vypo ádání vyjád ení k dokumentaci (oznámení)
K dokumentaci vliv zám ru na životní prost edí bylo doru eno 12 vyjád ení celkem 10 subjekt (z toho 6 vyjád ení
orgán státní správy a samosprávy a 6 vyjád ení ve ejnosti).
Všechny požadavky a p ipomínky obsažené v doru ených vyjád eních byly v posudku vyhodnoceny a vypo ádán,
a byly rovn ž zohledn ny p i formulaci tohoto stanoviska.
8. Vypo ádání vyjád ení k posudku
.....

Datum vydání závazného stanoviska:

Otisk razítka p íslušného ú adu:

Jméno, p íjmení a podpis pov eného zástupce p íslušného ú adu:
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(Vyjád ení k dokumentaci)

Petr Myná
Od:
Odesláno:
Komu:
P edm t:
P ílohy:

Jiri.Skaloud@mzp.cz
4. ervna 2015 8:46
Petr Myná
Dopln k - RODOS kovo - Velké Mezi í í
1068_dopl_vyj_OV7124_Dohnal_foto.pdf; RODOS_vetrani_02_06_2015_12_45.jpg;
RODOS_vetrani_02_06_2015_15_33.jpg; RODOS_vetrani_14_05_2015_12_45.jpg

Dobrý den pane inženýre,
posílám Vám v p íloze dopln k vyjád ení od advokáta JUDr. Dohnala v etn 3 fotografií, které bylo doru eno do
datové schránky MŽP v era. Prosím o zahrnutí uvedených p íloh do podklad pro zpracování posudku a odpovídající
reakci na jejich obsah.
Díky

Ing. Ji í Škaloud
vedoucí odborný referent-specialista
odboru výkonu státní správy VII
Ministerstvo životního prost edí
Mezírka 1, 602 00 Brno
Tel:+420 549 438 275
E-mail: jiri.skaloud@mzp.cz

1

RODOS_vetrani_14_05_2015_12_45.jpg

RODOS_vetrani_02_06_2015_12_45.jpg

RODOS_vetrani_02_06_2015_15_33.jpg

(Dopl ující údaje pro zpracování posudku)

Naše zna ka

V Brn dne

0423-15

19. 6. 2015

Dobrý den,
jsem pov en zpracováním posudku podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, v platném zn ní, pro
zám r "Lisovna termoset - navýšení výroby", jehož jste oznamovatelem.
Pro zpracování posudku je nutné doplnit n které další údaje, vycházející jednak z vyjád ení k dokumentaci (viz p íloha), jednak ze
skute ností zjišt ných p i zpracování posudku. Protože podle § 9 odst. (5) zákona . 100/2001 Sb. nesmí zpracovatel posudku
posuzovanou dokumentaci p epracovávat ani ji dopl ovat, žádám tímto ve smyslu § 9 odst. (6) téhož zákona o poskytnutí dalších
údaj , nezbytných pro zpracování posudku, a to v tomto rozsahu:
1) Doložení provozního ádu.
2) Doložení bezpe nostních list zpracovávaných materiál resp. dalších provozních p ípravk .
3) Doložení údaj o množství a zp sobu skladování dalších provozních p ípravk .
4) Dopln ní akustické studie o další zdroje hluku z provozovny (parkovišt osobních vozidel na pozemku provozovny, pohyb
nákladních vozidel na pozemku provozovny, manipula ní innosti na pozemku provozovny).
5) Dopln ní údaj k vyjád ení [9.5], body 3.6, 3.8, 3.9.
6) Dopln ní údaj k vyjád ení [9.6], body 5, 6, 7, 8.
7) Dopln ní údaj k vyjád ení [9.8], body 1 až 8.
8) Dopln ní údaj k vyjád ení [9.10], body 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18.
S ohledem na odborný obsah ešené problematiky a p ímý vztah k obsahu dokumentace doporu uji, abyste se s požadavkem
na ešení jednotlivých bod obrátili na zpracovatele dokumentace.
D kuji, s pozdravem
Ing. Petr Myná
zpracovatel posudku

P íloha:
- íslovaná vyjád ení k dokumentaci
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1)
ohu
lednu roku 2013 bylo

le RODOS, kovo, s.r.o.).
15. 3. 2015 (viz
oze.
Informace

v

dokumentace EIA, resp.

2)
ro

listy jsou uvedeny v
skupin.

-

HUP 19/23 RB-6024-PL (SMC Polynt), RF 11/20, RF11/30 (BMC Polmix),
Ampal MPV 7500

-

MB 215, CBD 93, CHEM AQUA 11000, CHEM AQUA 2

-

PARAMO HM 46 (hydr

-

Lusin alro HL 252 S

P

P

-Spray 2000 (sprej

P
-
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3)

30 l sudech, CBD
93 v
150 kg.

, jsou

4)

HLUKU Z PROVOZOVNY
VOZIDEL NA POZEMKU PROVOZOVNY, POHYB
A POZEMKU PROVOZOVNY
TI NA
POZEMKU PROVOZOVNY)
-

, tzn. v
a druh
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Tabulka 1: Pohyb vozidel v

Pohyb vozidel
Od
Do
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
0:00
Celkem

5
1
1
2
1
3
1
1
1
16

Odjezd
2
1
1
2
7
1
1
1
16

1
1

Odjezd
1
1

0

Odjezd
0

Pozn.: V tabulce je

V
19

Z
.
v dokumentaci EIA
studii.
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Hluk z pohybu

vozidel v

lu
pohledu
hluku. Pro hluk z provozu
a na sebe
.

dB v
a 40 dB v

m
m hodin
v
5 do 6 hod.

od 7 do 15 hod.

m a na
1 hodin v

.

V

bylo (v

ch

ch

ch

ch)

V
Jako
byly
vozidel byl

,
.V

y bylo oproti

vozidel). V
prostoru
na
. Tzn.
za hodinu na
.

= 0,25
= 0,5

Hluk z
V dokumentaci v

Do
provozovny s
v
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Tabulka 2:
Aeq

Va rianta 1

bod

U Statku 2112
U Statku 2197

U Statku 2140

[dB]

Variatna 2

1

35,8

35,2

32,0

30,6

2

36,5

35,8

33,7

32,0

1

28,4

28,3

23,8

23,5

2

28,4

28,2

24,5

24,0

1

23,6

23,2

21,7

21,0

2

24,9

24,5

22,8

22,2

1

18,2

17,2

18,2

17,2

1

23,5

21,8

23,3

21,5

2

24,3

22,6

24,0

22,3

1

11,6

9,9

11,5

9,8

2

14,0

12,2

13,9

12,1

1

23,9

23,5

23,2

22,7

2

25,9

25,3

25,4

24,7

1

5,6

4,4

5,4

4,1

2

10,1

8,8

9,8

8,5

1

12,6

10,8

11,4

8,8

2

13,6

11,9

12,6

10,2

1

8,2

5,8

8,1

5,5

2

10,2

7,7

10,1

7,5

1

10,4

9,0

10,3

8,8

2

11,4

10,0

11,2

9,8

1

16,0

14,8

16,0

14,7

2

16,8

15,6

16,8

15,6

Pozn.: Hodnoty pod 20 dB

jsou v

a
Z
od 5 do 6 hod, kterou
studie
expozici obyvatel.
h
dB v

je

velkou

rezervou.
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1:

,
)-

11
06

10

09

05
03
02
01
04

08

07

L Aeq,T (dB)
... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
12

srpen 2015
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2
11
06

10

09

05
03
02
01
04

08

07

L Aeq,T (dB)
... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
12
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3
11
06

10

09

05
03
02
01
04

08

07

L Aeq,T (dB)
... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
12
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4
-

doba

11
06

10

09

05
03
02
01
04

08

07

L Aeq,T (dB)
... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
12
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5)

Y 3.6, 3.8, 3.9

v
,v

vyjmuta z folie

V
Manipulace s

kamionu a usklad

kontejneru,

.
Z hlediska
k
k

.

vede

z

.

Z
k
kter

polymeraci prakticky

je surovina v

3.8. Dokumentace
na
na
provozov
vzduchotechni

dokumentace z obr. 3 na str. 13. S
je uvedeno v dokumentaci na str. 22 (obr.

11).
is je uveden v
-

Z
kap. B.III.1.
je
v
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vzduchotechniky na 50 %. a v

u

kontextu. Provozovatel tak
a v

recirkulace vzduchu

Po instalaci

a
z

.
vzduchotechniky
(vyjmenovan

a defin

bude

nov

ky

, v

daje v

Nikde nejsou uvedeny parametry technologie

Podtlak v
v

podtlak.
V

manipulaci s

)

domu
k
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-ZR-HP-

v
-01-

Vzhledem k
roku 2006 v roce 2015
Hodnoty v
dokumentaci jsou

.

provozovny jsou vyvedeny dva

provozovny a s

v

Emise styrenu

pouze s

nezp
dokumentaci na obr. 4
,
z
tyto prostory

V

V
2, v
hluku (i v

-butanonu
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Benzen jako che
k
V
27689/201
3

-

3

mg/m .
Jak je uvedeno v
styren.

-

bylo pod

.
vlivu
Nikde v dokumentaci

procesu).
kapitole 2) a 3)

jso
V

:
12 01 05 O
15 01 01 O
15 01 10 N
15 01 11 N
15 02 02 N absor
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15 02 03 O
02 02

12 01 05 O
pro odpad 15 02 02 N.

(

)

) a odpa
ocel).
V
obaly
oleje
obaly, 15 01 06 O

S

, 13 01 10 N

v

.

je v souladu platnou legislativou, resp. se

Odpady

V

V

az

z
odpad kategorie 12 01 05 (O) a podle toho je s

.

blice,
k

kapitole 5)
s
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s
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Z

.

.

konst

v

(ofuky)
8). Mikrofon
,

v

(
tyto
je
.

Jak je uvedeno v

,
s.r.o.

dokumentaci EIA:
v
praxi.
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Pr

LAeq,T 48,4 dB,
dle provozovatele.
z
kr

dispozici. V

o tzv.
v
K

v tomto

RODOS kovo, s.r.o.
I z

pozn
m
logicky

av
Jak je uvedeno v
.

v
44 dB.
okna IV. t

V
Provozovatel se
stanovis

se zde nac

-

7

25 dB studie.

je v

jako zdroj hluku

a.

zahrnut.
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Hluk z

- viz kapitola

textu.

Hluk z manipulace z
textu.

- viz kapitola 4)

ve

obytn

provozovatele (na

,k

- pl

y.

od

(odpad z

- o
.K
.
Zpracovatel dokum
byl vyhodnocen jako
.
Hlu

-

Vzhledem k
ti.
-

Okna v

manipulaci se surovinou SMC a BMC

z
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Vzhledem k

Vliv hluku -

se
tzv. k

.

pouze tehdy, pokud

K = -10 lg (1 - 10 -0,1 L) kde K

) jsou n

d

V
,

z

u

V
tlaku.

kalibrace modelu vedla
k

.
povede

dokumentaci
patr
S

souhlas
.
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bodu 6

, resp.
u
Proto dokumentace EIA s
I z
lisovny) oproti r

61/15

a v
koncentrace proto nelze

V
hraje

lisovny

s
,
stovek
g/m 3
g/m 3.

mg/m3
1 - 4 g/m3. Z

Iv
a v
Vzhledem
k
provoz

koncentrac

je

V
3

,z

velkou rezervou.
vby budou
koncentrace).
Z
z
v dokumentaci navrhov no
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Jak je uvedeno v

J

.V
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styrenu
zohled

. V

-
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-

studie.
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dokumentaci
filtru - viz
na str. 24.
S akt
EIA s

6)

Y 5, 6, 7, 8

kap. 5) bodu 3.8 na str. 20
6.
na

Manipulace a nakl
Hluk z
- viz kap. 4).

byl
-

kap. 5) bodu 3.8

na str. 22.
v
-

kap. 5) bodu 3.6 na

str. 15.

10,

PM2,5

koncentraci PM 10, PM2,5 je pat
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dokument

-

2 controlling, 6 l
-

Z
Ro

10

a PM2,5 v
- 10 mg/m3. Na
3
.

5 mg/m 3.

koncentrace

na str. 22, okna v
k
Obrobna a kontrola je pra
Vzhledem k

7)

v kap. 5, bodu 3.9 na str. 24), vzhledem k
k
, resp.
u
pok
%Proto dokumentace EIA s
10

po realiz

bude

3

10.

srpen 2015

strana 27/35

EKOME, spol. s r.o.
1
3

-

Pro
koncentrace

10
3

Tabulka 3

odnoty jsou uvedeny v

PM10

10

5 a 10

3

v hod za rok -

3

koncentrace PM10 koncentrace PM10

]

3

bod

3

[h/rok]
koncentrace PM10

U Statku 2112
U Statku 2197

U Statku 2140

[h/rok]

koncetra ce PM 10

Var. 1

Var. 2

Var. 1

Var. 2

Var. 1

Var. 2

Var. 1

Var. 2

0,029

0,058

5,48

10,95

22,3

44,7

7,8

15,6

0,019

0,038

5,27

10,55

9,8

19,7

3,8

7,6

0,041

0,082

2,17

4,34

2,6

5,3

0,0

0,0

0,033

0,067

1,29

2,59

0,0

0,0

0,0

0,0

0,007

0,014

2,85

5,70

0,5

1,0

0,0

0,0

0,007

0,014

1,17

2,34

0,0

0,0

0,0

0,0

0,030

0,059

0,89

1,78

0,0

0,0

0,0

0,0

0,012

0,024

0,49

0,97

0,0

0,0

0,0

0,0

0,008

0,015

1,17

2,34

0,0

0,0

0,0

0,0

0,002

0,004

0,89

1,78

0,0

0,0

0,0

0,0

0,008

0,016

0,62

1,23

0,0

0,0

0,0

0,0

0,004

0,008

0,70

1,39

0,0

0,0

0,0

0,0

Pozn.:
tabulce s

V
3

10
10
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Z
roce. Vzhledem k
s velkou rezervou
koncentraci PM10.

. Stanoveny byly jak
roce a koeficientu alfa

-

s

:

,
:

0,07138*3600/1000 kg/h * 8 760 h/rok * 0,3196 =

719 kg/rok

stav: 0,07138*3600/1000 kg/h * 8 760 h/rok * 0,5327 = 1 199 kg/rok

-

10:

-

s

:

0,0046*3600/1000 kg/h * 8 760 h/rok * 0,2283 = 33,1 kg/rok

stav: 0,0046*3600/1000 kg/h * 8 760 h/rok * 0,4566 = 66,2 kg/rok

-

2,5 :

-

s

:

0,0033*3600/1000 kg/h * 8 760 h/rok * 0,2283 = 23,8 kg/rok

stav: 0,0033*3600/1000 kg/h * 8 760 h/rok * 0,4566 = 47,5 kg/rok

ne
z pohledu bilance
z pohledu
Z

,
,

ve

vzorku od

tvaru
, kter vede k
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Proto je dnes
ch forem,
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horizontu cca 5 let.
garantovat.
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z

dokumentaci, resp.
tak

- str. 60).
dokumentaci

Jako o
loha dokumentace
vzniku

).
n

hledem na

kap. 5) bodu 3.9 na str. 24.
V
3
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k
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Vzhledem k
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dokumentaci n
z
k
81 % ozu

dok
z

O
Brod, ne
.

8)

], BODY 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18
6. str. 21 -

- hluk, emise hluk i emise.

Omez
7. str. 27 lu dosahuje
-

30t.
je
ny.
9. str. 30 -

-
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styrenu.
v

.

10. str. 39 -

ny i
-
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Vzhledem k

dokum

13. str. 62 -

- po dobu osm
- i tomu i bod 1.)
K

na str. 4,
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-

-
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V
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3

.
3
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u
17. str. 57, 58 - styren - v
m-3
str. 66 -

-

str. 67 - tabulka -

ek
0,1 ug/m -3

3

= 260

3

.
tu

,

je

na
ani

210 na 350 t/rok dosahov
styrenu.
3

v

.
(cca 0,15

3

lisovny dojde k
,
(desetiny procenta
18. str. 71 - vzhledem k

m-3
centrace styrenu 70 ug/m-3.
m-3
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lisovny k

rizike
3

).
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RODOS kovo, s.r.o.

inspekce
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1

Identifikace zdroje a provozovny, ve

1.1

provozovateli
63484668
CZ63484668
RODOS kovo, s.r.o.

Adresa
Obec

Telefon

566 524 959

Fax

566 524 906

2

6

RODOS kovo, s.r.o.

1.2
1).

1.3
611470282
Lisovna reaktop
NUTS

CZ0635
779091

Obec

Telefon

566 524 959

Fax

566 524 906
pacal@rodos.cz

V

6.5.

v

3

7

RODOS kovo, s.r.o.

Legenda:
1
2
3
4
5

8

RODOS kovo, s.r.o.

2
provozovny

2.1
Lakovna
1

Zdroj 101

TOC
001

2

Zdroj 102

TZL
002

2.1.1
-

2.2

vr

tedy cca 144 kg styrenu.

3

/h.

filtru.
2

- 10 mg/m3.

3

/h.

9

Emise

Emise

RODOS kovo, s.r.o.

3

Vstupy do technologie.
SMC

RN

POLYNT

yrenu je 5
BMC

RF

Surovina
SMC prepreg
BMC premix

t/rok
50
160

n
VOC %
0,2
0,2

Celkem

t VOC/rok

t TOC/rok

0,10
0,32

0,092
0,295

0,42

0,387
v

4

ze

4.

Popis

4.1
desek. Na jejich
obou

prostor kolem lisu (Obr. 3). V
1x

V

6

,

3

10

RODOS kovo, s.r.o.

11

RODOS kovo, s.r.o.

Obr

-

).

v

.

1x v
2x v

3
-T 1800/1000 D
- ARBURG ALLROUNDER 570 S, ARBURG ALLROUNDER 520 S.

12

RODOS kovo, s.r.o.

SMC prepregy,
filtru s

)

Opracov

13

RODOS kovo, s.r.o.

provozu (

kv

)

4.2

70%

420 kg = 420 000 000 mg
7500 m3/h
y roku
3

/h x 5692,5 h = 42 693 750 m3
3

c = 63 000 000 mg/rok / 21 346 875 m3/rok = 19,7 mg/m3.
- 0,7) = 5,9 mg/m3.
kg

hmotnost obalu patrony

P

25 %

7,5 kg
30,0 kg
37,5 kg
45,0 kg.
1x za 24
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RODOS kovo, s.r.o.
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RODOS kovo, s.r.o.

Chr

skupiny 2B
PEL 100 mg/m3, NPK P 400 mg/m3.

a)

polymerizuje na polystyren.

zde

b)
c)

x,

NO x , O 3
NO 3, NO2
x
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v
p
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RODOS kovo, s.r.o.

surovin

emise

[t]

[kg/t surovin]

[t]

101

210

TOC
styren

4,78
5,33

1003,8
1119,3
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nebude
.
v

17

RODOS kovo, s.r.o.

5.3

duch je 1
y
1'20,601"N, 15 59'39,431"E.

u je 445
.
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p
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RODOS kovo, s.r.o.

9

9.1
inspekce

Tel: 569 496 111
Fax: 569 496 168
Mobil

ochrany

587 33 Jihlava

Tel: 564 602 111

Tel: 566 781 111
Fax: 566 521 657

9.2

(osob)
17

201/2012 Sb.

-

obsahuje:

a)
b)
c) druh
d)
e)
f)
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RODOS kovo, s.r.o.

- v souladu s

vzniku

poruchy zdroje
obsahuje:
poruchy,

20

48

RODOS kovo, s.r.o.

slo:
nebo na e-mail:
RODOS kovo, s.r.o.

Kraj
--Telefon/fax

566 524 959 / 566 524 906

REZZO II)

hlediska ochrany

odstaven apod.).
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RODOS kovo, s.r.o.

RODOS kovo, s.r.o.

Kraj
---

Telefon/fax

566 524 959 / 566 524 906

II)
3. Kdy k
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RODOS kovo, s.r.o.

9.3
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a

9.4
Pokud dojde k
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RODOS kovo, s.r.o.
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Filtry s AU
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1x 5 let
1x 2 roky
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RODOS kovo, s.r.o.
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x
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x

2016

2017

2018
x

x

x

chod
-

znalosti o
do

s

1.

dispozici:
rukavice

2.

Povinnosti provozovatele:
-
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RODOS kovo, s.r.o.
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Porucha odin. Tyto stavy

12.1
.
.

do 24 hodin,
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RODOS kovo, s.r.o.

je z
odstranit

Pokud

ihned odstavuje.

Situace

dopadem na
Do 24 hod.
Do 24 hod.

12.2

postupy.

.

hodin, pokud dojde jeho vlivem k

roudem s

bo
Riengelmana.
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RODOS kovo, s.r.o.
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. Provoz vzduchotechniky je
.

-

-

48163/2011

provozu

-

lisovny

4-

-

EKOME, spol. s r.o.

2

-

2
-

HUP 19/23 RB-6024-PL (SMC Polynt), RF 11/20, RF11/30 (BMC Polmix),
Ampal MPV 7500
-

MB 215, CBD 93, CHEM AQUA 11000, CHEM AQUA 2

-

-

-

-

EKOME, spol. s r.o.
- Malenovice

www.ekome.cz
tel.: 577 105 191
e-mail: ekome@ekome.cz

Polmix srl.
Via Marzoli Massari 7
210 52 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331/350 922
fax. +39 0331/352 051

BEZPE

NOSTN

LIST

1. Identifikace p pravku a v robce
Obchodn n zev p pravku : RF 11/20
BMC, kompozit k
Identifikace v robce : POLMIX S.r.l., ul. Marzoli Massari 7,
210 52 Busto Arsizio
tel. +39 0331/350 922, fax. +39 0331/352 051
Telefon v
(0039) 0331 350 922 Polmix S.r.l.
2. Informace o slo en p pravku
V robek obsahuje tyto nebezpe n l tky :
Styren obsah v hm. % : 10
slo CAS : 100-42-5
slo ES (EINECS) : 202-851-5
R-v ty : 10-20 36-38
3. daje o nebezpe nosti p pravku

y, zraku
4. Pokyny pro prvn pomoc
P i zasa en o :
P i nad ch n :

P i styku s k

:

P i po it :

5. Opat en pro hasebn z sah
Vhodn hasic prost edky :
1/3

ch cest.

okam it vypl chnout o i tekouc vodou.
VYHLEDAT L KA SKOU POMOC
opustit prostor, odv st posti en ho na erstv
KA E.
odstra te kontaminovan od v, posti en m sta
om t d kladn vodou a m dlem. V
pomoc.
vyvolejte zvracen . OKAM IT VYHLEDEJTE
L KA E.

chemick pr ek nebo p na.
Rev.05 13/07/08

6. Opat en pro p pad n hodn ho niku nebo nehody
Bezpe nostn opat en pro ochranu osob : Pou vat vhodn ochrann osobn prost edky
(masku, rukavice, kombin zu). Nevdechujte
Doporu en metody i t n a zne kodn n : co, nejrychleji se sna te sesb rat unikl obsah
likvidaci v souladu s

7. Pokyny pro zach zen a skladov n
Pokyny pro zach zen :

Skladovat v
pok
zrakem. Vyvarujte se kou en .

Pokyny pro skladov n :

C),
temn m a such m prost ed . V dostate n
vzd lenosti od zdroj

8. Kontrola expozice a ochrana osob
Limitn expozice, obsa en ch l tek :
Styren:
TLV TWA: 20 ppm (85 mg/m3), TLV STEL: 40 ppm (170 mg/m3)
Ventilace :
Ochrana d chac ch cest : pou vat ochrannou masku pro organ.v pary (filtr A)
Ochrana rukou : ochrann rukavice
Ochrana o :
Ochrana poko ky : ochrann od v, kombin za

9.Fyzik ln chemick vlastnosti
Vzhled
, pasta
Z pach (v n ) : charakteristick z pach styrenu
Bod varu : asi 145 C (styren)
Tenze par :
C
Rozpustnost ve vod : nerozpustn
Hustota : 1,8 g/cm3
Viskozita :
PH :
Bod vzplanut : asi 31 C (styren)
400 C (styren)

2/3

Rev.05 13/07/08

10. Stabilita a reaktivita

11. Toxikologick informace
Styren :
Inhalace LC50, inhala n , potkan (mg/kg) : 11,8 mg/4 hod
Po it LD50, or ln , potkan (mg/kg) : 5000 mg/kg
Poko ka - LD50, derm ln , kr l k (mg/kg) ne
Zrak
12. Ekologick informace
Migrace
Trvanlivost a rozpad
- LC50, ryby, 96 hod : 10-12 (mg/l)
LC50, dafnie: 255 mg/l (styren)
13. Informace o likvidaci
Zp soby likvidace p pravku :

14. Informace pro p epravu
Klasifikace
nelze aplikovat
- ADR/RID
- ICAO/IATA
ne
nelze aplikovat
15. Informace o pr vn ch p edpisech

16. Dal informace
V e uveden informace, vych zej z na ich znalost k v e uveden mu datumu vystaven .
T kaj se v lu n zde popsan ho v
ivatel je povinen ov it si vhodnost a
ucelenost informac , t kaj c ch se samotn ho pou it v robku.
1/3
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Polmix srl.
Via Marzoli Massari 7
210 52 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331/350 922
fax. +39 0331/352 051

BEZPE

NOSTN

LIST

1. Identifikace p pravku a v robce
Obchodn n zev p pravku : RF 11/30
BMC, kompozit k
Identifikace v robce : POLMIX S.r.l., ul. Marzoli Massari 7,
210 52 Busto Arsizio
tel. +39 0331/350 922, fax. +39 0331/352 051
Telefon v
(0039) 0331 350 922 Polmix S.r.l.
2. Informace o slo en p pravku
V robek obsahuje tyto nebezpe n l tky :
Styren obsah v hm. % : 10
slo CAS : 100-42-5
slo ES (EINECS) : 202-851-5
R-v ty : 10-20 36-38
3. daje o nebezpe nosti p pravku

4. Pokyny pro prvn pomoc
P i zasa en o :
P i nad ch n :

P i styku s k

:

P i po it :

5. Opat en pro hasebn z sah
Vhodn hasic prost edky :
1/3

okam it vypl chnout o i tekouc vodou.
VYHLEDAT L KA SKOU POMOC
opustit prostor, odv st posti en ho na erstv
KA E.
odstra te kontaminovan od v, posti en m sta
om t d kladn vodou a m dlem. V
pomoc.
vyvolejte zvracen . OKAM IT VYHLEDEJTE
L KA E.

chemick pr ek nebo p na.
Rev.05 13/07/08

6. Opat en pro p pad n hodn ho niku nebo nehody
Bezpe nostn opat en pro ochranu osob : Pou vat vhodn ochrann osobn prost edky
(masku, rukavice, kombin zu). Nevdechujte
Doporu en metody i t n a zne kodn n : co, nejrychleji se sna te sesb rat unikl obsah
likvidaci v souladu s

7. Pokyny pro zach zen a skladov n
Pokyny pro zach zen :

Skladovat v

zrakem. Vyvarujte se kou en .
Pokyny pro skladov n :

C),
temn m a such m prost ed . V dostate n
vzd lenosti od zdroj

8. Kontrola expozice a ochrana osob
Limitn expozice, obsa en ch l tek :
Styren:
TLV TWA: 20 ppm (85 mg/m3), TLV STEL: 40 ppm (170 mg/m3)
Ventilace :
Ochrana d chac ch cest : pou vat ochrannou masku pro organ.v pary (filtr A)
Ochrana rukou : ochrann rukavice
Ochrana o :
Ochrana poko ky : ochrann od v, kombin za

9.Fyzik ln chemick vlastnosti
Vzhled
Z pach (v n ) : charakteristick z pach styrenu
Bod varu : asi 145 C (styren)
Tenze par :
C
Rozpustnost ve vod : nerozpustn
Hustota : 1,8 g/cm3
Viskozita :
PH :
Bod vzplanut : asi 31 C (styren)
400 C (styren)
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10. Stabilita a reaktivita

11. Toxikologick informace
Styren :
Inhalace LC50, inhala n , potkan (mg/kg) : 11,8 mg/4 hod
Po it LD50, or ln , potkan (mg/kg) : 5000 mg/kg
Poko ka - LD50, derm ln , kr l
Zrak
12. Ekologick informace
Migrace
Trvanlivost a rozpad
- LC50, ryby, 96 hod : 10-12 (mg/l)
LC50, dafnie: 255 mg/l (styren)
13. Informace o likvidaci
Zp soby likvidace p pravku :

14. Informace pro p epravu
Klasifikace
nelze aplikovat
- ADR/RID
- ICAO/IATA
nelze aplikovat
15. Informace o pr vn ch p edpisech

16. Dal informace
V e uveden informace, vych zej z na ich znalost k v e uveden mu datumu vystaven .
T kaj se v lu n zde popsan ho v
ivatel je povinen ov it si vhodnost a
ucelenost informac , t kaj c ch se samotn ho pou it v robku.
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