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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

I.1. Název záměru 
Rozšíření výroby pozinkovaného drátu ve firmě Bekaert Bohumín s.r.o. 

I.2. Kapacita záměru 
Rozšíření výroby nízko a středně uhlíkatého drátu a jeho následného pozinkování 
z 60 000 tun na 100 000 tun finálních výrobků za rok. 

I.3. Umístění záměru  
Kraj:  Moravskoslezský 

Obec:  Bohumín 

Katastrální území:  Pudlov 

I.4. Obchodní firma oznamovatele 
Bekaert Bohumín s.r.o. 

I.5. IČ oznamovatele 
64613828 

I.6. Sídlo oznamovatele 
Drátovenská 366 

735 93 Bohumín 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

II.1. Úplnost dokumentace  
Ke zpracování posudku jsem byla požádána dopisem Ministerstva životního prostředí, 
odboru výkonu státní správy IX, zn. 580/817/ENV/06/2007 ze dne 20.3.2007. Pro zpracování 
posudku mi byly poskytnuty následující podklady: 

• Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v listopadu 
2006 (zpracovatel Regionální centrum EIA s.r.o., autorizovaná osoba Ing.Vladimír 
Rimmel, osvědčení odborné způsobilosti M’ZP ČR č.j. 3108/479/OPV/93, vydáno dne 
3.6.1993) – dále v textu jen Dokumentace 

• Kopie dopisu příslušného úřadu – zahájení zjišťovacího řízení ze dne 8.12.2006 
(Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, 
zn. 580/817/ENV/2006) 

• Kopie elektronické zprávy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje o zveřejnění oznámení na úřední desce ze dne 14.12.2006 

• Kopie závěru zjišťovacího řízení ze dne 20.3.2007, včetně vyjádření doručených 
příslušnému úřadu k oznámení (Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní 
správy IX, zn. 580/817/ENV/06/2007). K oznámení byly doručeny následující vyjádření: 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (zn. 
ŽPZ/55297/2006/Bal ze dne 8.12.2006) 

- Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb (zn. OŽPaS-1891/06/Kl 
ze dne 21.12.2006) 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (zn. 
49/ŘI/0638144.02/06/VJO ze dne 20.12.2006) 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Karviná (zn. HOK/KA-5330/215.1.1/06 ze dne 3.1.2007) 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod (č.j. 3949/650/06; 
88127/ENV/06 ze dne 15.12.2006) 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (č.j. 3672/740/06/HM ze dne 
9.1.2007) 

• Kopie dopisu příslušného úřadu – předání závěru zjišťovacího řízení ze dne 20.3.2007 
(Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, 
zn. 580/817/ENV/06/2007) 

Součástí Dokumentace je dále Stanovisko z hlediska územního plánu k rozšíření výroby 
drátu, Městský úřad Bohumín, stavební odbor – oddělení rozvoje a územního plánovaní zn. 
Výst. 1447/2006/Km ze dne 18.8.2006 (příloha č. 4 k Dokumentaci) a Stanovisko podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Krajský 
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úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zn. 
ŽPZ/39394/2006/Maď ze dne 16.8.2006 (příloha č. 8 k Dokumentaci). 

Dne 24.5.2007 proběhlo seznámení s místem výstavby a jednání ve společnosti Bekaert 
Bohumín s.r.o. za účelem vyjasnění některých připomínek a dotazů. Jednalo se 
především o: 

• monitoring podzemních vod ze stávajících vrtů 

• obsah žádosti o integrované povolení a zařazení technologie pozinkování dle přílohy 
č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění 

• vypouštění technologických a splaškových odpadních vod na zařízení společnosti ŽDB 
GROUP a.s. 

Dokumentace Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí – doplněná verze dle požadavků MŽP z 13.6.2006 zpracovaná 
v listopadu 2006, obsahuje 30 stran textu a následující přílohy: 

• Příloha č. 1: Přehledná situace okolí zájmového území (M 1:50 000) 

• Příloha č. 2: Podrobná situace lokality s vyznačením místa výstavby nové haly 
(M 1:2 000) 

• Příloha č. 3: Nákres technologie a objemů jednotlivých lázní 

• Příloha č. 4: Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací 
dokumentace 

• Příloha č. 5: Smlouva o dodávkách vod a čištění odpadních vod č. 01-1 

• Příloha č. 6: Bekaert – RC EIA – rozptylová studie - aktualizována a posudek 

• Příloha č. 7: Hluková studie 

• Příloha č. 8: Stanovisko KÚ k Natura 2000 

• Příloha č. 9: Vyhodnocení zdravotních rizik 

Imisní situace je podrobně zhodnocena v Rozptylové studii, která zahrnuje bodové a liniové 
zdroje znečišťování ovzduší a to jak stávající, tak nové v areálu společnosti Bekaert 
Bohumín s.r.o. Hodnoty koncentrací z výstupu použitého modelu byly hodnoceny na základě 
srovnání s úrovní platných imisních limitů s přihlédnutím ke stávající imisní situaci 
v Bohumíně (pokud byly imise daného polutantu v minulosti měřeny). U polutantů, pro které 
není stanoven imisní limit, bylo provedeno srovnání s referenčními hodnotami používanými 
obvykle v procesu analýzy humánních rizik. 

Emisní charakteristika zdrojů, vypočtené hodnoty emisí a popis zařízení ke snižování emisí 
je uvedena podrobně v odborném posudku dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění.  

Hodnocení hluku je provedeno v Hlukové studii, ve které jsou hodnoceny plošné zdroje, 
zdroje liniové a zdroje bodové. Vliv hluku z provozu a výstavby je hodnocen ve dvou 
výpočtových bodech (nejbližší obytná zástavba).  
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Posouzení vlivu na veřejné zdraví je zpracováno pro fyzikální faktory, chemické škodliviny, 
biologické agens a socioekonomické faktory. Hodnocení vychází z Rozptylové a Hlukové 
studie a z Dokumentace záměru. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Předložená Dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí pro záměr „Rozšíření výroby 
pozinkovaného drátu ve firmě Bekaert Bohumín s.r.o.“ je úplná a respektuje v plném rozsahu 
osnovu předepsanou přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. V textu se 
vyskytují pouze drobné nedostatky, které nemají na hodnocení zásadní vliv a jsou v rámci 
posudku dále komentovány. 

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých 
metod hodnocení 

Část A 

Uvádí údaje o oznamovateli. 

Část B 

V části B I. Dokumentace jsou uvedeny základní údaje týkající se záměru. Jedná se o 
výstavbu nové výrobní linky v prostorách stávající výrobní haly a o rozšíření skladovacích 
prostor na volném prostranství v areálu výrobního závodu Bekaert Bohumín s.r.o. 

Záměr naplňuje dikci bodu 4.4 Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, 
s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav – kategorie I přílohy č. 1 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

Záměr bude umístěn v areálu společnosti Bekaert Bohumín s.r.o. Umístění záměru navazuje 
na dosavadní urbanistické řešení a uspořádání závodu a je příznivé z hlediska dopravní 
polohy na okraji města Bohumín ve stávající průmyslové zóně a z hlediska dobrého 
komunikačního napojení. Pozemky pro výstavbu jsou v majetku společnosti Bekaert a jsou 
také k dispozici veškeré základní inženýrské sítě. 

Výrobní linka pozinkovaného drátu zahrnuje přípravu suroviny, tažení drátu, pozinkování, 
úpravu a expedici drátu, rozvod kyseliny chlorovodíkové a odpadní vody. Jako související 
stavby bude zrealizována vnitřní skladovací hala a zastřešená skladová plocha. 

Kumulace očekávaných vlivů s jinými záměry se nepředpokládá. 

V části B II. Jsou uvedeny údaje o vstupech: zábor půdy, spotřeby a zdroje jednotlivých 
druhů vod, surovinové a energetické zdroje a nároky na dopravní infrastrukturu. 

V části B III. Jsou uvedeny údaje o výstupech. V souladu s povahou záměru je věnována 
větší pozornost problematice ovzduší. V textu jsou popsány jednotlivé zdroje znečišťování 
ovzduší. Pro bodové zdroje znečišťování ovzduší je přehledně formou tabulky uvedeno 
množství emisí za rok 2003 a odhad v roce 2005. Dále jsou v této části uvedeny údaje o 
vznikajících odpadních vodách, jejich množství a způsobu likvidace, odpadech, hluku a 
záření. 
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Hodnocení zpracovatele posudku 

V části B.I není uvedeno zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění a není zde uvedena vazba záměru na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se však pouze o drobné nedostatky. 

Část B II. je popsána přiměřeně vzhledem k charakteru záměru. U záboru půdy nejsou 
uvedeny parcelní čísla pozemků, kterých se bude realizace záměru týkat. 

V části B III. je v souladu s povahou záměru věnována větší pozornost problematice ovzduší. 
V textu jsou popsány jednotlivé zdroje znečišťování ovzduší. Pro bodové zdroje znečišťování 
ovzduší je přehledně formou tabulky uvedeno množství emisí za rok 2003 a odhad v roce 
2005. Odhad pro rok 2005 se pravděpodobně vztahuje ke stavu po realizaci záměru, která 
by však měla být dle údajů uvedených v Dokumentaci až v roce 2007. V části týkající se 
ovzduší nejsou uvedeny způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek. Tyto údaje 
jsou uvedeny v odborném posudku v příloze č. 6 Dokumentace, což je trochu nepřehledné. 

Dílčí části k odpadním vodám a odpadům jsou popsány přiměřeně. V tabulce 6 nejsou 
uvedeny jednotky, jedná se však pouze o administrativní chybu zpracovatele. Jednotka 
vypočteného množství odparu je m3. 

U hodnocení hluku je v textu citováno již neplatné Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., podle 
kterého je zpracována také Hluková studie. Vyhodnocení zdravotních rizik je zpracováno již 
podle v současnosti platné legislativy. Tento rozpor je pravděpodobně způsoben dobou 
zpracování Dokumentace a připojených odborných studií, kdy ke změně legislativy došlo 
v průběhu zpracování. 

Část C  

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území zahrnuje popis nejzávažnějších 
environmentálních charakteristik dotčeného území a charakteristiku současného stavu 
životního prostředí v dotčeném území.  

Hodnocení zpracovatele posudku 

Část C je zpracována přehledně a přiměřeně povaze záměru. V závěru této části je 
uvedeno, že navrhovaný záměr bude v dané lokalitě únosný. 

Část D 

V části D I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti a významnosti jsou podrobně zpracovány především kapitoly 
„Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů“ a „Vlivy na hlukovou situaci“. 
Tyto části jsou v přílohách doplněny Vyhodnocením zdravotních rizik (příloha č. 8), 
Rozptylovou studií a odborným posudkem dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění 
(příloha č. 6) a Hlukovou studii (příloha č. 7).  

V části D II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů je konstatováno, že přeshraniční vliv 
posuzovaného záměru lze vyloučit. 
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V části D III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech jsou zmíněny případné havárie a způsob kontroly pro zajištění úniku závadných 
látek. 

V části D IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou uvedeny jednotlivá opatření v průběhu přípravy a 
výstavby záměru a při provozu areálu. 

V části D V. Charakteristika použitých metod prognózování výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů jsou uvedeny jako metody prognózování metoda analogie s obdobnými 
stavbami a vlastní praktické zkušenosti zpracovatelů Dokumentace z posuzovaných 
obdobných projektů. Výpočty imisní zátěže byly provedeny softwarem SYMOS'97 v 2003. 
Hluková studie byla zpracována pomocí programového vybavení HLUK+, verze 6.03. 

V části D VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace jsou shrnuty nejasnosti nebo neznalosti, které se vyskytly v době 
zpracování Dokumentace. Jedná se o počty jízd nákladních automobilů v průběhu výstavby 
a údaje o intenzitách dopravy (ŘSD). Pro polutanty (Ni, HCl), pro které nejsou stanoveny 
imisní limity bylo provedeno v rámci rozptylové studie porovnání s referenčními hodnotami 
používanými obvykle v procesu analýzy humánních rizik. Další nejistoty byly definovány 
v odborných studiích v přílohách Dokumentace. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Vyhodnocení zdravotního rizika je zpracováno pečlivě a srozumitelně i pro laickou veřejnost. 
Lze souhlasit se zpracovatelem, že příspěvek hluku z provozu rozšíření výroby 
pozinkovaného drátu bude velmi malý, ale vzhledem k současné hlukové zátěži na 
posuzované lokalitě je možno předpokládat u obyvatel v nejbližší obytné zástavbě silné 
obtěžování hlukem v denní i noční době. Stejně tak i zdravotní riziko spojené s expozicí 
benzenu, benzo(a)pyrenu a PM10 bude zvýšené. 

V části týkající se ovzduší nejsou uvedeny bližší údaje o emisích, popř. emisních limitech pro 
posuzovaný záměr. 

Ostatním vlivům je věnována pozornost přiměřená povaze záměru. 

Ostatní kapitoly části D jsou zpracovány přehledně a přiměřeně povaze záměru. Pouze u 
kapitoly D.IV je navrženo jako opatření při provozu areálu nadále provádět monitoring 
podzemní vody ze 4 stávajících vrtů v intervalu 4x ročně. Bližší údaje o tomto monitoringu 
nejsou uvedeny. Dle informací společnosti Bekaert Bohumín s.r.o. je monitoring prováděn na 
základě rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 20.3.2000. V době tohoto rozhodnutí byla 
společnost Bekaert Bohumín ještě součástí skupiny ŽDB (až v pozdějších letech belgická 
skupina Bekaert odkoupila celý podíl a vytvořil se samostatný právní subjekt Bekaert 
Bohumín s.r.o.). V rámci analýzy rizika pro ŽDB bylo zjištěno, že plocha na které Bekaert 
postavil své výrobní haly není kontaminována a není určena k sanaci. Monitoring probíhá za 
účelem zjišťování nakolik výroba společnosti Bekaert kontaminuje vodní zdroje. Dle výsledků 
monitoringu a dle vyjádření společnosti AZ GEO s.r.o. provozem subjektu Bekaert Bohumín 
s.r.o. nedochází k navyšování kontaminace vodních toků.  
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Část E 

Porovnání variant řešení není prováděno, výstavba nových skladovacích hal a výrobní linky 
včetně umístění je navrhována jednovariantně. 

Část F 

V závěru zpracovatelé na základě komplexního posouzení všech očekávaných vlivů na 
životní prostředí, za předpokladu splnění navržených opatření a podmínek, doporučují záměr 
k realizaci. 

Část G 

Shrnutí netechnického charakteru sumarizuje základní údaje o záměru, charakteristiku 
podstatných vlivů na životní prostředí a opatření k prevenci, minimalizaci, příp. zmírnění vlivů 
na životní prostředí. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Části E až G jsou zpracovány srozumitelné a přiměřené povaze záměru. 

Zpracovatel Dokumentace shromáždil a zpracoval rozsáhlý soubor údajů potřebný pro 
komplexní posouzení záměru z hlediska možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Uvedené hodnocení vlivů záměru „Rozšíření výroby pozinkovaného drátu ve firmě Bekaert 
Bohumín s.r.o.“ je srozumitelné a dostatečné vzhledem k povaze záměru. 

Zásadní připomínky ze strany orgánů státní správy ve vztahu ke správnosti používaných 
údajů a použitým metodám hodnocení nebyly. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že použité informace jsou správné včetně 
použitých metod hodnocení. 

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 
Porovnání variant řešení není prováděno, výstavba nových skladovacích hal a výrobní linky 
včetně umístění je navrhována jednovariantně. 

Navrhovaná varianta stavby „Rozšíření výroby pozinkovaného drátu ve firmě Bekaert 
Bohumín s.r.o.“ z hlediska umístění a širších technologických vazeb na stávající provoz a 
existující infrastrukturu, je ve vztahu k dopadům na životní prostředí řešením optimálním. 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 
přesahující státní hranice 

Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že přeshraniční vliv posuzovaného 
záměru lze vyloučit. 

Z pohledu vypouštění odpadních vod, jsou veškeré odpadní vody používané v technologiích 
podniku Bekaert v uzavřených systémech a nejsou odváděny do kanalizace. Čištění 
odpadních vod má společnost smluvně zajištěno se společností ŽDB GROUP a.s. 

Dalších výstupy – odpady, hluk nevykazují vlivy na životní prostředí přesahující státní hranici.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že posuzovaný záměr nevyvolává vlivy na životní prostředí 
přesahující státní hranice. 

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM 
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O 
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Technické a technologické řešení záměru je v Dokumentaci popsáno přiměřeně jeho 
charakteru. Zpracovatel Dokumentace při hodnocení vlivů použil metod analogie 
s obdobnými stavbami a vlastní praktické zkušenosti z posuzování obdobných projektů. 
Podrobně je zpracována část týkající se ovzduší především v odborném posudku dle zákona 
č. 86/2002, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

Navržená technologie je na vysoké technické úrovni a je v souladu s technologickými trendy 
posledních let. V rámci odborného posudku je provedeno srovnání nejlepší dostupné 
technologie pro tažení drátu a jeho následnou úpravu. Použitá technologie odpovídá téměř 
ve všech parametrech BAT. 

Nicméně detailnější posouzení a porovnání navrhované technologie s dostupným BREF 
dokumentem (Best Available Techniques Reference Documents) bude provedeno v rámci 
žádosti o integrované povolení. V rámci projektového řešení bude garantováno užití 
nejlepších dostupných technik (BAT).  

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V Dokumentaci je uvedena charakteristika opatření k prevenci, k vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí dostatečně. Jsou zde 
specifikována opatření pro období přípravy a výstavby záměru a opatření při provozu areálu. 
Jedná se především o opatření vyplývající z platné legislativy.  

Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními. Ve vazbě na vyjádření přiložené 
k dokumentaci pro zpracování posudku jsou tato opatření doplněna nebo precizována.  

Kompenzační opatření ani obecná doporučení nejsou navrhována. 

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou zahrnuta 
do podmínek návrhu stanoviska, který je součástí tohoto posudku. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ 
K DOKUMENTACI 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 8.12.2006 dopisem Ministerstva životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy IX, zn. 580/817/ENV/2006. 

O zveřejnění a vyjádření byly požádány: 

• Dotčené územní samosprávné celky: 

- Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

- Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

• Dotčené správní úřady: 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

- Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 
702 00 Ostrava 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na 
Bělidle 7, 728 92 Ostrava 1 

Vyrozumění o zahájení zjišťovacího řízení dále obdržely: 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 
Praha 10 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Závěr zjišťovacího řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších právních předpisů byl předán dopisem Ministerstva životního 
prostředí, odborem výkonu státní správy IX, zn. 580/817/ENV/06/2007 ze dne 20.3.2007. Na 
základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené 
oznámení zpracované dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a 
považuje se za dokumentaci. 

Součástí závěru zjišťovacího řízení byla vyjádření příslušných úřadů, která byla předána ke 
zpracování posudku. Jedná se o následující vyjádření: 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (zn. 
ŽPZ/55297/2006/Bal ze dne 8.12.2006) 

- Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb (zn. OŽPaS-1891/06/Kl 
ze dne 21.12.2006) 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (zn. 
49/ŘI/0638144.02/06/VJO ze dne 20.12.2006) 
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- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Karviná (zn. HOK/KA-5330/215.1.1/06 ze dne 3.1.2007) 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod (č.j. 3949/650/06; 
88127/ENV/06 ze dne 15.12.2006) 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (č.j. 3672/740/06/HM ze dne 
9.1.2007) 

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle §23 odst. 9 zákona nebyla doručena. 

V následujícím textu jsou uvedeny citace částí jednotlivých vyjádření a vypořádání 
připomínek v nich obsažených. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, zn. ŽPZ/55297/2006/Bal ze dne 8.12.2006. 

Ve vztahu k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Dle předložené dokumentace bude v rámci předmětného záměru zřízen nový velký 
stacionární zdroj znečišťování ovzduší, a to ve stávajícím areálu společnosti Bekaert 
Bohumín s.r.o. Pro provedení stavby tohoto zdroje krajský úřad požaduje stanovení 
následujících připomínek: 

- Všechny funkční vany budou vybaveny odsávacím zařízením s výduchem 

- Jednotlivé výduchy budou osazeny zařízeními k omezování emisí znečišťujících 
látek 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Uvedené podmínky jsou zahrnuty do návrhu stanoviska. 

Ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 

Krajský úřad konstatuje, že realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv na 
evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti. Záměrem nebudou dotčeny ani ostatní 
zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K oznámení a 
následně k samotné realizaci záměru nejsou námitky. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Nejsou připomínky, bez komentáře. 

Ve vztahu k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů 

Z oznámení není zřejmé zda v případě pozinkování se jedná o výstavbu nového zařízení 
nebo rozšíření stávajícího zařízení. Technologie pozinkování spadá do přílohy č. 1 zákona o 
integrované prevenci do kategorie 2.6 (Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů 
s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m3). 
V případě, že by obsah van překračoval uvedenou kapacitu, je nutno mít před stavebním 
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povolením integrované povolení v souladu s §45 zákona o integrované prevenci. V případě, 
že se jedná o rozšíření kapacity stávajícího zařízení a stávající obsah van odpovídá výše 
uvedené kapacitě, je nutno mít integrované povolení do 30.10.2007 dle §42 zákona o 
integrované prevenci. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Jedná se o povinnost vyplývající ze závazných právních předpisů. Z dokumentace je zřejmé, 
že v rámci realizace záměru bude instalována nová technologická linka na pozinkování 
drátu. Linka zahrnuje tepelné zpracování drátu v lázních s olovem, chemickou část linky 
(moření v HCl a nanášení tavidla) a vlastní zinkování. Co se týká zařazení této technologie 
podle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., v platném znění, domnívám se, že tento záměr 
lze zařadit pod bod 2.3 c) Zařízení na zpracování železných kovů, nanášení ochranných 
povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 t surové oceli za 
hodinu, pod bod 2.5 b) Zařízení na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně 
přetavovaných produktů, o kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova a kadmia nebo 20 t 
denně u všech ostatních kovů i pod bod 2.6 Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů 
s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m3. 
Vzhledem k tomu, že společnost Bekaert Bohumín s.r.o. má kapacitu tavení cca 8 – 10 t 
zinku denně a obsah mořících lázní pod 30 m3 by však byla v případě zařazení pod bod 
2.5 b) a bod 2.6 činností podlimitní. Možné zařazení linky na pozinkování dle přílohy č. 1 
k zákonu č. 76/2002 Sb., v platném znění bylo konzultováno jak se společností Bekaert 
Bohumín s.r.o., tak i s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.  

Dle informací zpracovatele žádosti o integrované povolení pro společnost Bekaert Bohumín 
s.r.o. (RC EIA s.r.o.) jsou činnosti zařazeny pod bod 2.3 c). Žádost o integrované povolení je 
v současné době v konečné fázi dopracování. 

Z hlediska zájmů chráněnými ostatními zákony v oblasti životního prostředí ve své 
kompetenci nemá krajský úřad k oznámení uvedeného záměru připomínky. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Nejsou připomínky, bez komentáře. 

Městský úřad Bohumín 

Vyjádření Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb, zn. OŽPaS-
1891/06/Kl ze dne 21.12.2006. 

Realizací záměru, jak vyplývá z předloženého „Oznámení záměru“, by nemělo dojít 
k významným změnám, které by zhoršily životní situaci v lokalitě a okolí (emise do ovzduší, 
odpadní vody, odpady…). Z tohoto pohledu nemáme k záměru žádné připomínky. 

Po rozšíření výrobní kapacity realizací záměru dojde ale k výraznému zvýšení dopravy do 
areálu Bekaert. Požadujeme, aby do závěru zjišťovacího řízení byl uveden požadavek 
města, aby firma Bekaert s.r.o. vyřešila problém s dočasným parkováním kamionů, které 
směřují do areálu firmy. 

Město Bohumín nepožaduje posuzovat záměr v plném rozsahu podle zákona (EIA). 
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Hodnocení zpracovatele posudku 

Požadavek na odstranění problému s dočasným parkováním kamionů, které směřují do 
areálu firmy Bekaert Bohumín s.r.o. je zahnut do návrhu stanoviska. Dle informací 
společnosti Bekaert se problém s dočasným parkováním kamiónů v současnosti již řeší. 

Česká inspekce životního prostředí 

Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, zn. 
49/ŘI/0638144.02/06/VJO ze dne 20.12.2006. 

ČIŽP OI Ostrava má k předloženému záměru připomínku ve vztahu k ochraně vod a to 
nutnost projednání odvádění a zpracování veškerých odpadních vod vznikajících 
uvažovaným záměrem (splaškových i technologických) na zařízeních provozovaných ŽDB 
GROUP a.s., s posouzením kapacity zařízení a jejich dostatečnou funkčností, včetně 
případného stanovení příslušných podmínek. 

ČIŽP OI Ostrava se nedomnívá, že by záměr měl být v plném rozsahu posuzován podle 
zákona, vznesené připomínky je nutné do záměru doplnit. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Dostatečnou kapacitu zařízení a jejich funkčnost zajišťuje společnost ŽDB GROUP a.s. 
Společnost Bekaert Bohumín s.r.o. má se společností ŽDB GROUP a.s. uzavřenou smlouvu 
o zpracování odpadních vod (využité mořící lázně a kyselé oplachové vody) a smlouvu o 
dodávkách vod a čištění splaškových vod. Smlouva o zpracování odpadních vod je přiložena 
k posudku. V současnosti je smlouva doplňována o dodatek č. 1, jehož návrh je uveden také 
v příloze posudku. Platný dodatek smlouvy o zpracování odpadních vod bude doložen 
v rámci žádosti o integrované povolení. Smlouva o dodávkách vod a čištění splaškových vod 
je součástí Dokumentace (příloha č. 5). 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

Vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Karviná, zn. HOK/KA-5330/215.1.1/06 ze dne 3.1.2007. 

S ohledem na umístění záměru ze strany KHS MS kraje nejsou závažné připomínky 
k předloženému oznámení a rovněž není požadováno posuzování daného záměru v celém 
rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Současně orgán ochrany veřejného zdraví doporučuje v rámci projednání oznámení uložit 
provozovateli pro fázi provozu následující podmínku, jejíž splněním bude ověřeno a 
doloženo, že záměr nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel: 

Ve fázi provozu budou předloženy výsledky měření hluku a škodlivin v ovzduší z provozu 
záměru. Měření hluku v denní a noční době bude provedeno v nejblíže umístěném 
venkovním chráněném prostoru (viz hluková studie), měření imisní zátěže škodlivin ovzduší 
bude provedeno na hranici výrobního areálu. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Podmínka měření hluku z provozu záměru je přenesena do návrhu stanoviska. Měření hluku 
v denní a noční době bude provedeno v nejblíže umístěném venkovním chráněném prostoru. 
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Připomínku týkající se měření škodlivin považuje zpracovatel posudku za vypořádanou níže 
uvedeným komentářem. Vzhledem k umístění areálu společnosti Bekaert se domnívám, že 
by měření imisní zátěže nebylo objektivní a neprokázalo by, že naměřené imisní koncentrace 
škodlivin pochází skutečně z tohoto areálu. V blízkosti záměru je umístěn mimo jiné areál 
ŽDB GROUP a.s., který by provedená měření mohl ovlivňovat. Dále KHS nedefinuje jaké 
škodliviny by měly být v ovzduší měřeny ani podmínky měření. Vzhledem k závislosti měření 
imisních koncentrací na klimatických a povětrnostních podmínkách se domnívám, že by 
jednorázové měření bylo zatíženo značnou chybou a nemělo by žádnou vypovídací 
schopnost. Vliv společnosti Bekaert na kvalitu ovzduší bude regulován stanovením emisních 
limitů v rámci řízení o vydání integrovaného povolení. Názor zpracovatele posudku byl 
konzultován s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem ochrany ovzduší, který 
se s uvedeným komentářem ztotožňuje. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod, č.j. 3949/650/06; 
88127/ENV/06 ze dne 15.12.2006. 

V oznámení záměru jsou požadavky na ochranu vod respektovány a konkretizovány 
v navržených opatřeních k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na povrchové a 
podzemní vody, nakládání s odpadními vodami v průběhu přípravy, výstavby a provozu 
areálu „Rozšíření výroby pozinkovaného drátu ve firmě Bekaert Bohumín s.r.o.“ Zohledněna 
jsou i environmentální rizika při možných haváriích a nestandardních stavech z hlediska 
úniku nebezpečných látek do povrchových a podzemních vod. 

Odbor ochrany vod s předloženým záměrem souhlasí za předpokladu dodržení pravidel 
stanovených nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a dále pravidel stanovených 
vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků a dále výše uvedených závazků k ochraně životního prostředí. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Jedná se o povinnosti vyplývající ze závazných právních předpisů. Navržená opatření 
k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na povrchové a podzemní vody jsou 
přenesena do návrhu stanoviska. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, č.j. 3672/740/06/HM ze 
dne 9.1.2007. 

Požadujeme uvést v oznámení (kapitole B.III.1 Ovzduší) předpokládané množství emisí 
znečišťujících látek produkované po realizaci záměru, tj. odhad emisí v roce 2007, včetně 
porovnání s imisními limity. 

V rozptylové studii požadujeme uvést hodnoty předpokládaných koncentrací v jednotlivých 
referenčních bodech také v tabelární podobě. V příloze č. 5 rozptylové studie (doplnění o 
výpočet PM10) požadujeme uvést vysvětlivky k tabulkám „Použitých emisních charakteristik.“ 
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Souhlasíme s realizací záměru za předpokladu, že nedojde k navýšení zátěže PM10 v dané 
lokalitě. Požadujeme doložit, že uvažovaná technologie je na úrovni BAT, tak jak to požaduje 
§3 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění.  

Vyjádření dále konstatuje, že je třeba stanovit takové emisní limity a podmínky provozu, aby 
nedocházelo k dalšímu zhoršování kvality ovzduší v dané lokalitě. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Předpokládané množství emisí znečišťujících látek produkované po realizaci záměru je 
uvedeno v tabulce 4 Dokumentace. Přehledné porovnání s imisními limity je provedeno 
pouze u PM10 v rámci doplnění rozptylové studie. Zpracovatel posudku navrhuje doplnit do 
rozptylové studie: 

- porovnání všech vypočtených imisních koncentrací s imisními limity 

- hodnoty předpokládaných koncentrací v jednotlivých referenčních bodech 
v tabelární podobě 

- vysvětlivky k tabulkám „Použitých emisních charakteristik“ v příloze č. 5 rozptylové 
studie 

Doplněná rozptylová studie bude předložena v rámci žádosti o integrované povolení. 

Porovnání uvažované technologie s BAT je uvedeno v odborném posudku (příloha č. 6 
Dokumentace). Dle názoru zpracovatele posudku je uvedené porovnání dostačující. 

Emisní limity a podmínky provozu budou stanoveny v rámci řízení o vydání integrovaného 
povolení. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Posuzovaným záměrem je „Rozšíření výroby pozinkovaného drátu ve firmě Bekaert 
Bohumín s.r.o.“ Jedná se o rozšíření stávající výroby nízko a středně uhlíkatého drátu a jeho 
následného pozinkování z 60 000 tun na 100 000 tun finálních výrobků za rok. Nová výrobní 
linka bude postavena v prostorách stávající výrobní haly. V rámci záměru bude dále 
provedeno rozšíření skladovacích prostor na volném prostranství v areálu výrobního závodu 
o rozloze 7 220 m2. 

Veškeré stavební a technické práce budou probíhat v areálu společnosti Bekaert Bohumín 
s.r.o. Areál společnosti není součástí žádného maloplošně zvláště chráněného území. 
Dotčené území není součástí územního systému ekologické stability a nenachází se 
v ochranném pásmu vodních zdrojů. Realizace záměru nebude mít významný vliv na prvky 
soustavy Natura 2000. 

Dotčené území je využíváno jako průmyslová zóna. Záměr bude realizován na parcelách, 
které jsou v současnosti bez využití (zatravněná volná plocha v prostorách společnosti) a 
v prostoru stávající výrobní haly. Nedojde k záboru půdy s ochranou ZPF. Lokalita se 
nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních bohatství. 

Záměr byl řešen jak z pohledu umístění, tak z pohledu technologie pouze v jedné variantě. 
Vzhledem k umístění záměru je variantní řešení bezpředmětné. Instalovaná technologická 
linka bude prakticky stejného provedení jako linka stávající. Jedná se o technologii, která 
splňuje požadavky nejlepší dostupné techniky a veškeré legislativní předpisy. 

Hlučnost na posuzované lokalitě lze označit již v současné době za nevyhovující platnému 
hygienickému limitu, příspěvek hluku z provozu posuzovaného záměru bude zanedbatelný. 
Stejně tak dochází v současnosti na posuzované lokalitě k překračování imisních limitů pro 
benzen, benzo(a)pyren a PM10. Zdravotní riziko spojené s expozicí benzenu, benzo(a)pyrenu 
a PM10 pro obyvatele žijící v posuzované lokalitě bude i nadále zvýšené. Vliv imisní zátěže 
benzenu a benzo(a)pyrenu z dopravy, související s provozem posuzovaného záměru, na 
zdraví obyvatel žijících v posuzované lokalitě bude minimální. Příspěvek prašnosti je možno 
považovat také za nevýznamný. Vliv NO2, zinku a olova na zdraví obyvatel provozem 
posuzovaného záměru je považován za nevýznamný. 

Veškeré odpadní vody vznikající při provozu záměru budou likvidovány napojením na 
stávající systém odvodu odpadních vod a budou čištěny na ČOV společnosti ŽDB GROUP 
a.s. Dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace. Záměr neovlivní přirozenou 
retenční schopnost území, stejně jako hydrodynamické poměry území. 

Přeshraniční vliv záměru lze vyloučit. 

Zpracovatel posudku vyhodnotil Dokumentaci jako akceptovatelnou, splňující požadavky 
přílohy č. 4 k citovanému zákonu. Na základě vyhodnocení Dokumentace a doručených 
vyjádření navrhuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru a 
stanovuje opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí pro 
fázi přípravy, výstavby a provozu.  
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VII. NÁVRH STANOVISKA 
 

MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 

100 10  Praha 10 - Vršovice, Vršovická 65 

 

odbor výkonu státní správy IX 

PRACOVIŠTĚ: Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava 

 

V Ostravě dne: x.x.2007 

Č.j.: 580/817/ENV/06/2007 

 

 
STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
podle §10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších právních předpisů 

 

 

I. Identifikační údaje 

Název záměru 

Rozšíření výroby pozinkovaného drátu ve firmě Bekaert Bohumín s.r.o. 

Kapacita záměru 

Rozšíření výroby nízko a středně uhlíkatého drátu a jeho následného pozinkování 
z 60 000 tun na 100 000 tun finálních výrobků za rok, což odpovídá množství 23 200 000 m2 
za rok upraveného drátu o průměru 2,20 mm. 

Umístění záměru 

Kraj:  Moravskoslezský 

Obec:  Bohumín 

Katastrální území:  Pudlov 

Obchodní firma oznamovatele 

Bekaert Bohumín s.r.o. 
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IČ oznamovatele 

64613828 

Sídlo oznamovatele 

Drátovenská 366 

735 93 Bohumín 

II. Průběh posuzování 

Oznámení 

Zpracovatel:  Regionální centrum EIA s.r.o. 

 Chelčického 4 

 702 00 Ostrava 

Datum předložení:  listopad 2006 
V závěru zjišťovacího řízení bylo stanoveno, že oznámení může nahradit dokumentaci, proto 
dokumentace nebyla samostatně zpracována. 

Posudek 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Bury 

 Baška 481 

 739 01 Baška 

 Rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a 
posudku MŽP ČR č.j. 6192/ENV/07, vydáno dne 29.1.2007 

Datum předložení:  květen 2007 

Veřejné projednání 

Místo: 

Datum konání: 

(text bude doplněn po veřejném projednání záměru) 

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Oznámení záměru „Rozšíření výroby pozinkované drátu ve firmě Bekaert Bohumín s.r.o.“ 
bylo předloženo příslušnému úřadu (Ministerstvo životního prostředí) v listopadu 2006. 

Záměr „Rozšíření výroby pozinkovaného drátu ve firmě Bekaert Bohumín s.r.o." naplňuje 
dikci bodu 4.4 kategorie I přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon). Podle §7 zákona bylo 
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s 
náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací, 
které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
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Zjišťovací řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů 
bylo zahájeno dne 8.12.2006. Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu bylo 
rozesláno na dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ke zveřejnění a 
vyjádření. 

Informace o oznámení a o tom, kde je možno do oznámení nahlížet byla zveřejněna na 
úřadní desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 18.12.2006 a na úřední desce 
Městského úřadu Bohumín dne 14.12.2006. Městský úřad Bohumín zveřejnil informace o 
záměru dále na webových stránkách města a informace byla zveřejněna i v místním tisku 
OKO, který vyšel 20.12.2006. 

Závěr zjišťovacího řízení vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní 
správy IX dne 20.3.2007. 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené 
oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za 
dokumentaci. 

Předložené oznámení záměru splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 4 
k zákonu. Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření 
k oznámení. Všechny obdržené připomínky byly zohledněny v rámci zpracování posudku a 
při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle §10 citovaného zákona. 

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle §23 odst. 9 zákona nebyla doručena. 

Ke zpracování posudku byla pověřena příslušným úřadem Ing. Daniela Bury dne 20.3.2007. 
Dne 8.6.2007 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek. 

Posudek byl příslušným úřadem zaslán oznamovateli, dotčeným územním samosprávným 
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření dne xxx.2007. 

Veřejné projednání dle §9 odst. 9 a §17 zákona proběhlo dne xx.2007. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí proběhl po formální i věcné stránce bez závad 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Všechny dotčené strany, které se k oznámení 
vyjádřily, souhlasily, aby předložené oznámení bylo nadále považováno za dokumentaci za 
podmínek, vyjádřených v jejich stanoviscích.  

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisko zčásti nebo zcela zahrnuta 

Ve zjišťovacím řízení se k oznámení záměru vyjádřily:  

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (zn. 
ŽPZ/55297/2006/Bal ze dne 8.12.2006) 

- Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb (zn. OŽPaS-1891/06/Kl 
ze dne 21.12.2006) 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (zn. 
49/ŘI/0638144.02/06/VJO ze dne 20.12.2006) 
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- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Karviná (zn. HOK/KA-5330/215.1.1/06 ze dne 3.1.2007) 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod (č.j. 3949/650/06; 
88127/ENV/06 ze dne 15.12.2006) 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (č.j. 3672/740/06/HM ze dne 
9.1.2007) 

III. Hodnocení záměru 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti 

Posuzovaným záměrem je „Rozšíření výroby pozinkovaného drátu ve firmě Bekaert 
Bohumín s.r.o.“ Jedná se o rozšíření stávající výroby nízko a středně uhlíkatého drátu a jeho 
následného pozinkování z 60 000 tun na 100 000 tun finálních výrobků za rok. Nová výrobní 
linka bude postavena v prostorách stávající výrobní haly. V rámci záměru bude dále 
provedeno rozšíření skladovacích prostor na volném prostranství v areálu výrobního závodu 
o rozloze 7 220 m2. 

Veškeré stavební a technické práce budou probíhat v areálu společnosti Bekaert Bohumín 
s.r.o. Areál společnosti není součástí žádného maloplošně zvláště chráněného území. 
Dotčené území není součástí územního systému ekologické stability a nenachází se 
v ochranném pásmu vodních zdrojů. Realizace záměru nebude mít významný vliv na prvky 
soustavy Natura 2000. 

Dotčené území je využíváno jako průmyslová zóna. Záměr bude realizován na parcelách, 
které jsou v současnosti bez využití (zatravněná volná plocha v prostorách společnosti) a 
v prostoru stávající výrobní haly. Nedojde k záboru půdy s ochranou ZPF. Lokalita se 
nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních bohatství. 

Záměr byl řešen jak z pohledu umístění, tak z pohledu technologie pouze v jedné variantě. 
Vzhledem k umístění záměru je variantní řešení bezpředmětné. Instalovaná technologická 
linka bude prakticky stejného provedení jako linka stávající. Jedná se o technologii, která 
splňuje požadavky nejlepší dostupné techniky a veškeré legislativní předpisy. 

Hlučnost na posuzované lokalitě lze označit již v současné době za nevyhovující platnému 
hygienickému limitu, příspěvek hluku z provozu posuzovaného záměru bude zanedbatelný. 
Stejně tak dochází v současnosti na posuzované lokalitě k překračování imisních limitů pro 
benzen, benzo(a)pyren a PM10. Zdravotní riziko spojené s expozicí benzenu, benzo(a)pyrenu 
a PM10 pro obyvatele žijící v posuzované lokalitě bude i nadále zvýšené. Vliv imisní zátěže 
benzenu a benzo(a)pyrenu z dopravy, související s provozem posuzovaného záměru, na 
zdraví obyvatel žijících v posuzované lokalitě bude minimální. Příspěvek prašnosti je možno 
považovat také za nevýznamný. Vliv NO2, zinku a olova na zdraví obyvatel provozem 
posuzovaného záměru je považován za nevýznamný. 

Veškeré odpadní vody vznikající při provozu záměru budou likvidovány napojením na 
stávající systém odvodu odpadních vod a budou čištěny na ČOV společnosti ŽDB GROUP 
a.s. Dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace. Záměr neovlivní přirozenou 
retenční schopnost území, stejně jako hydrodynamické poměry území. 
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Přeshraniční vliv záměru lze vyloučit. 

Z posouzení vlivů záměru lze konstatovat, že při dodržení stanovených opatření k prevenci, 
vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí je záměr únosný. 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o 
znečišťování životního prostředí 

Technické a technologické řešení záměru je v Dokumentaci popsáno přiměřeně jeho 
charakteru. Zpracovatel Dokumentace při hodnocení vlivů použil metod analogie 
s obdobnými stavbami a vlastní praktické zkušenosti z posuzování obdobných projektů. 
Podrobně je zpracována část týkající se ovzduší především v odborném posudku dle zákona 
č. 86/2002, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

Navržená technologie je na vysoké technické úrovni a je v souladu s technologickými trendy 
posledních let. V rámci odborného posudku je provedeno srovnání nejlepší dostupné 
technologie pro tažení drátu a jeho následnou úpravu. Použitá technologie odpovídá téměř 
ve všech parametrech BAT. 

Nicméně detailnější posouzení a porovnání navrhované technologie s dostupným BREF 
dokumentem (Best Available Techniques Reference Documents) bude provedeno v rámci 
žádosti o integrované povolení. V rámci projektového řešení bude garantováno užití 
nejlepších dostupných technik (BAT).  

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na 
životní prostředí 

V Dokumentaci je uvedena charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí dostatečně. Jsou zde specifikována 
opatření pro období přípravy a výstavby záměru a opatření při provozu areálu. Jedná se 
především o opatření vyplývající z platné legislativy.  

Tato opatření a další opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů záměru na 
životní prostředí doplněná zpracovatelem posudku na základě obdržených vyjádření 
k záměru jsou součástí podmínek pro udělení souhlasného stanoviska a jsou uvedeny 
v závěru návrhu stanoviska. Opatření budou na základě závěrů z veřejného projednání 
doplněna o případná další. 

Kompenzační opatření ani obecná doporučení nejsou navrhována. 

Pořadí variant (pokud byla předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr byl řešen jak z pohledu umístění, tak z pohledu technologie pouze v jedné variantě. 
Vzhledem k umístění záměru je variantní řešení bezpředmětné. Instalovaná technologická 
linka bude prakticky stejného provedení jako linka stávající. Jedná se o technologii, která 
splňuje požadavky nejlepší dostupné techniky a veškeré legislativní předpisy. 

Navrhovaná varianta stavby „Rozšíření výroby pozinkovaného drátu ve firmě Bekaert 
Bohumín s.r.o.“ z hlediska umístění a širších technologických vazeb na stávající provoz a 
existující infrastrukturu, je ve vztahu k dopadům na životní prostředí řešením optimálním. 
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Vypořádaní vyjádření k dokumentaci a k posudku 

V rámci zjišťovacího řízení se k Dokumentaci vyjádřili: 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (zn. 
ŽPZ/55297/2006/Bal ze dne 8.12.2006) 

- Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb (zn. OŽPaS-1891/06/Kl 
ze dne 21.12.2006) 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (zn. 
49/ŘI/0638144.02/06/VJO ze dne 20.12.2006) 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Karviná (zn. HOK/KA-5330/215.1.1/06 ze dne 3.1.2007) 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod (č.j. 3949/650/06; 
88127/ENV/06 ze dne 15.12.2006) 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (č.j. 3672/740/06/HM ze dne 
9.1.2007) 

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle §23 odst. 9 zákona nebyla doručena. 

Připomínky se týkaly především oblasti ovzduší. Všechny připomínky byly zpracovatelem 
posudku vypořádány v kapitole V. posudku a oprávněné připomínky jsou uvedeny v rámci 
podmínek tohoto stanoviska. 

K posudku se vyjádřili: 

(text bude doplněn po zveřejnění posudku) 

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 
s uvedením podmínek pro realizaci záměru 

Na základě oznámení (dokumentace) o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření 
dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů a zpracovaného 
posudku vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §10 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších právních 
předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 

 

s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o 
k záměru 

Rozšíření výroby pozinkovaného drátu ve firmě Bekaert Bohumín s.r.o. 

 

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány a zahrnuty jako 
podmínky návazných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny. 
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Doporučena varianta 

Na základě závěrů posudku se k realizaci doporučuje varianta navržena v dokumentaci o 
hodnocení vlivů na životní prostředí při splnění následujících podmínek. 

Podmínky souhlasného stanoviska 

I. Pro fázi přípravy  

• dořešit problém s dočasným parkováním kamiónů, které směřují do firmy Bekaert 
Bohumín s.r.o. 

• předložit v rámci žádosti o integrované povolení platný dodatek č. 1 ke smlouvě o 
zpracování odpadních vod E4/22/0010 

• předložit v rámci žádosti o integrované povolení rozptylovou studii s doplněním: 

- porovnání všech vypočtených imisních koncentrací s imisními limity 

- hodnoty předpokládaných koncentrací v jednotlivých referenčních bodech budou 
uvedeny v tabelární podobě 

- vysvětlivek k tabulkám „Použitých emisních charakteristik“ v příloze č. 5 rozptylové 
studie 

II. Pro fázi výstavby 

• důsledně čistit povrch veřejných komunikací a jejich krajnic v místě výjezdu ze 
staveniště a okolí 

• zpřísnit kontrolu technického stavu vozidel užívaných k přepravě stavebních materiálů 
a používaných stavebních mechanizmů, se zaměřením na stav jejich palivových, 
hydraulických a mazacích systémů 

• z důvodu snižování celkových emisí a hluku z provozu nákladních automobilů a 
těžkých mechanizmů stavby zajistit důsledné vypínání jejich motorů v době, kdy nejsou 
v činnosti 

• práce na stavbě provádět pouze v době od 7.00 – 21.00 

III. Pro fázi provozu 

• v návaznosti na platnou legislativu v oblasti ochrany vod, ovzduší, BOZP a odpadů, 
budou dodržována opatření, která platí pro stávající výrobu 

• k řízení mimořádných událostí bude před zahájením provozu zpracován havarijní plán 
řešící zejména problematiku požárního nebezpečí a úniku chemických látek 
používaných při výrobě do životního prostředí 

• ze 4 stávajících vrtů bude nadále prováděn monitoring podzemních vody v intervalu 4x 
ročně 

• všechny funkční vany budou vybaveny odsávacím zařízením s výduchem, jednotlivé 
výduchy budou osazeny zařízeními k omezování emisí znečišťujících látek 
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• ve fázi provozu budou předloženy výsledky měření hluku z provozu záměru. Měření 
hluku v denní a noční době bude provedeno v nejblíže umístěném venkovním 
chráněném prostoru (viz hluková studie). 

 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení 
podle zvláštních předpisů. 

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na 
žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanoveními §10 odst. 3 a ustanovením §4 
odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších právních předpisů. 

 

Datum vydání stanoviska: 

 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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VIII. PŘÍLOHY 
Příloha č. 1:  Kopie rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a 

posudku podle §19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
živoptní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
č.j. 6192/ENV/07, 2 A4 

Příloha č. 2:  Smlouva o zpracování odpadních vod E4/22/0010 včetně dodatku č. 1, 
5 A4 

 

 

 

 

 

 

 


