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ÚVOD
Jako osoba s autorizací podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), ve znění
pozdějších předpisů, jsem byla požádána příslušným úřadem – Ministerstvem životního
prostředí, odborem výkonu státní správy IX o zpracování posudku k záměru „CROMODORA
WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“ v souladu s § 9 odst. 1 výše citovaného zákona
s náležitostmi podle přílohy č. 5 k tomuto zákonu. Smlouva o zpracování posudku
č. 76774/ENV/12/40 nabyla účinnosti dne 27. 11. 2012.
Záměr je umístěn ve stávající průmyslové zóně Mošnov jižně od letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov. Předmětem záměru je rozšíření výroby litých hliníkových kol pro osobní automobily
v areálu společnosti CROMODORA WHEELS s.r.o. Navýšení bude realizováno instalací
nových technologických zařízení do prostor stávající výrobní haly a její přístavby. Výrobu lze
rozdělit do čtyř technologických celků - tavení hliníkové slitiny v tavících pecích, lití kol
metodou nízkotlakého lití ve vstřikovacích lisech, obrábění a následná povrchová úprava kol.
Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. náleží připravovaná činnost do kategorie I, bod
4.4 Povrchová úprava kovů nebo plastů, včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2 /rok celkové
plochy úprav (záměr vždy podléhající posouzení). Současně naplňuje dikci kategorie II, bod
4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování
kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě
vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů - kovového šrotu, jeho rafinace a lití a bod
10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu (záměr vyžadující zjišťovací řízení) s tím, že se jedná o změnu záměru
podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. Příslušným úřadem pro posuzování vlivů na
životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX.
Oznamovatel předložil dokumentaci podle § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentace
záměru „CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“ byla vypracována
v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu a byla doručena MŽP, OVSS IX dne 14. 9. 2012.
Předkládaný posudek podle § 9 zákona byl vypracován v rozsahu podle přílohy č. 5 k zákonu,
a to na základě dokumentace a všech vyjádření územních samosprávných celků a dotčených
orgánů státní správy, uplatněných po zveřejnění dokumentace záměru (příloha č. 1). Dne
29. 11. 2012 bylo doručeno zpracovatelce posudku doplnění dokumentace „CROMODORA
WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“ ze dne 20. 11. 2012. Dále dne 19. 12. 2012 bylo
zpracovatelce doručeno vysvětlení postupu při rozšíření výrobního závodu „CROMODORA
WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“ ze dne 18. 12. 2012, které si vyžádala
zpracovatelka posudku od zástupce oznamovatele. Protože jsou oba tyto dokumenty využity při
vypořádání vyjádření k dokumentaci, jsou zařazeny do posudku jako příloha č. 2.
Dne 14. 12. 2012 se uskutečnilo jednání se zástupcem oznamovatele, při němž byly upřesněny
technické údaje uvedené v dokumentaci a zároveň byla provedena prohlídka lokality. Během
prohlídky požádala zpracovatelka posudku, v souladu s § 9, odst. 6 zákona, zástupce
oznamovatele o písemné vypracování zpřesnění rozsahu záměru s ohledem na vyjádření ČIŽP.
Tento dokument byl zpracovatelce posudku doručen v písemné i elektronické formě dne
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19. 12. 2012 (viz výše). Zároveň byla zpracovatelce posudku zapůjčena dokumentace pro územní
rozhodnutí (dále jen DUR) zpracovaná v listopadu 2012 společností Tebodin Czech Republic,
s.r.o., integrované povolení včetně 2 změn pro provoz a další dokumenty, jejichž seznam je
uveden v kapitole 10. posudku.
Při zpracování posudku byla využita odborná literatura a platná legislativa z oblasti životního
prostředí a souvisejících předpisů. Dále byla využita data, která získala zpracovatelka posudku
v rámci řešení jiných zakázek. Posudek splňuje všechny náležitosti, uvedené v příloze č. 5
k zákonu č. 100/2001 Sb. Na vypracování posudku se nepodílely jiné osoby.
Zpracovatelka posudku prohlašuje, že se nepodílela na zpracování dokumentace, která je
předmětem tohoto posudku.

Mošnov – CROMODORA WHEELS

2 z 38

Posudek na dokumentaci EIA

aquatest

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
CROMODORA WHEELS s.r.o. – rozšíření výrobního závodu.
I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je navýšení výrobní kapacity, a to navýšením kapacit všech 4 technologických celků tavení hliníkové slitiny, lití kol ve vstřikovacích lisech, obrábění a následná povrchová úprava.
Navýšení bude realizováno jak instalací nových zařízení do prostor stávající výrobní haly, tak do
její přístavby. Doplněny budou zejména chybějící kapacity tavení, lití a obrábění instalací nových
tavících pecí, licích strojů a CNC strojů pro třískové opracování odlitků a nová lakovna pro
lakování kol. Také bude instalována technologie na sušení, čištění a tavení třísek. Počet
vyrobených litých kol v roce 2011 byl 978 300 kusů (lakovaná plocha cca 1 000 000 m2/rok)
a projektovaná produkce kol v roce 2020 je 2 600 000 kusů (lakovaná plocha 3 000 000 m2/rok).
I.3. Umístění záměru
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:
Pověřený obecní úřad:
Obec:
Katastrální území:
Mapový list:

Moravskoslezský
Kopřivnice
Příbor
Mošnov
Mošnov (699934)
25 - 211 Příbor (měřítko 1 : 25 000).

I.4. Obchodní firma oznamovatele
CROMODORA WHEELS s.r.o.
I.5. IČ oznamovatele
27779017
I.6. Sídlo oznamovatele
Průmyslová 369, 742 51 Mošnov.

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
Hodnocení vlivů záměru probíhalo v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Pro záměr „CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“ byla v září
2012 zpracována dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v rozsahu dle
přílohy č. 4 zákona, která byla předložena na MŽP, OVSS IX Ostrava dne 14. 9. 2012.
Dne 25. 9. 2012 příslušný úřad zveřejnil dokumentaci a požádal dotčené územní samosprávné
celky o neprodlené zveřejnění dokumentace a dále požádal dotčené územní samosprávné celky
a dotčené správní úřady o zaslání vyjádření k dokumentaci. Po obdržení výše požadovaných
vyjádření byla dokumentace předána dne 9. 11. 2012 zpracovatelce posudku. Dopisem ze dne
12. 11. 2012 vyzval příslušný úřad oznamovatele o doplnění dokumentace o informace týkající
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se konstrukce a vzhledu výrobních hal, rozsahu zastavěné plochy, specifikaci a kapacitě
instalovaných zařízení a o množství použitých látek a způsobu skladování. Doplnění
dokumentace formou dopisu, nazvaného „CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního
závodu“, vypracované Ing. Liborem Obalem dne 20. 11. 2012 bylo doručeno zpracovatelce
posudku dne 29. 11. 2012. Toto doplnění dokumentace bude k vyjádření dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům zasláno a zveřejněno podle § 16 zákona
současně s posudkem. Protože je využito při vypořádání připomínek, bylo zahrnuto jako součást
přílohy č. 2 předkládaného posudku.
Komentář ke způsobu vypořádání připomínek k dokumentaci
V. „Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci“.

je

uveden

v kapitole

Místo připravovaného záměru bylo zpracovatelkou posudku prohlédnuto, byly vedeny nutné
konzultace se zástupcem oznamovatele a autory dokumentace.

II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace k záměru byla zpracována v září 2012 společností TECHNICKÉ SLUŽBY
OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava. Oprávněnou osobou je Ing. Libor Obal, který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti MŽP ČR č. j. 1633/279/opv/93.
Na zpracování dokumentace se dále podíleli:
• Ing. Kateřina Novotná, Ph.D. (text dokumentace, hluková studie);
• Ing. Milan Číhala (text dokumentace, rozptylová studie);
• Mgr. Daniel Vařecha (text dokumentace);
• Ing. Olga Krpatová (posouzení vlivů na veřejné zdraví záměru).
Dokumentace se skládá z titulní strany, 92 stran textu, 61 tabulek (nečíslovány), 17 obrázků
(nečíslovány), 3 vložených a 3 samostatných příloh (rozptylová studie, hluková studie
a posouzení vlivů na veřejné zdraví). Je členěna dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Posuzovatelka konstatuje, že dokumentace o posuzování vlivů na
životní prostředí je po formální stránce naplněna a splňuje požadavky stanovené dle
zákona č. 100/2001 Sb. Všechny environmentální problémy jsou v dokumentaci zahrnuty
a diskutovány.
V Rozptylové studii (příloha č. 4 dokumentace) bylo provedeno hodnocení změny imisních
koncentrací znečišťujících látek při rozšíření výrobního závodu společnosti CROMODORA
WHEELS, s.r.o. (dále jen CW), do výpočtů byla zahrnuta i stávající a vyvolaná doprava
a provozované významné zdroje emisí v průmyslové zóně Mošnov (BEHR Czech, s.r.o.
a PLAKOR CZECH s.r.o.) a provozy leteckého, železničního a multimodálního carga, které
budou výhledově provozovány v západní části průmyslové zóny Mošnov. Tím bylo vyhověno
požadavku hodnotit vlivy na životní prostředí z hlediska kumulace záměrů.
V rámci Hlukové studie (příloha č. 5 dokumentace) byly zpracovány stávající hluková situace
v denní a noční době a výhledová hluková situace, také v denní a noční době. U obou situací byla
posouzena zvlášť doprava (na silnici I/58 a příjezdových komunikacích), provoz průmyslové
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zóny (stacionární zdroje, parkoviště a doprava v daných areálech) a celkový provoz průmyslové
zóny (všechny zdroje hluku). Na rozdíl od Rozptylové studie však do celkového provozu
průmyslové zóny nebyly zahrnuty i uvažované záměry leteckého, železničního a multimodálního
carga. Podle autorky studie však je v lokalitě dominantní z hlediska hlukové zátěže doprava na
komunikaci I/58, s čímž lze souhlasit. Ve výpočtech studie byl uvažován i 7 m vysoký
protihlukový val oddělující obytnou část obce Mošnov od průmyslové zóny.
Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví záměru (příloha č. 6 dokumentace) byly použity výsledky
rozptylové a hlukové studie. Hodnoceny byly vlivy záměru z hlediska zdravotních rizik imisních
škodlivin v ovzduší pro suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen, a pro těkavé organické látky (toluen, xyleny a ethylbenzen). Dále bylo provedeno
posouzení zdravotních rizik hlučnosti pro stacionární zdroje hluku a pro hluk z dopravy.
Hodnocení bylo provedeno pro stávající a výhledový stav.
Úplnost dokumentace z hlediska věcné náplně jednotlivých kapitol je hodnocena v dalších
částech posudku.
V dokumentaci byla věnována zvýšená pozornost především těm složkám životního prostředí,
které by mohly být předkládaným záměrem nejvíce ohroženy. Podrobně bylo zpracováno
hodnocení vlivu záměru na ovzduší, na míru hluku a na veřejné zdraví. Při zpracování hlukové
studie však byly použity odlišné vstupní údaje při kumulaci vlivů z ostatních závodů z vyvolané
dopravy než u rozptylové studie (byl použit vyšší počet pojezdů osobních automobilů).
V celkovém důsledku tato nepřesnost nemá významný vliv na hodnocení vlivů záměru.
Úroveň dokumentace po formální stránce odpovídá běžné normě, je-li uvážen rozsah
dokumentace. V textu je několik formálních chyb - nepřesné názvy okolních subjektů (PLAKOR
CZECH s.r.o.), použité zkratky bez vysvětlivek (JLR) a překlepy. V části A. ÚDAJE
O OZNAMOVATELI chybí bydliště oprávněného zástupce oznamovatele a v části H. PŘÍLOHY
není uveden datum zpracování dokumentace.
Nižší úroveň vykazuje grafická (mapová) příloha v dokumentaci, která je pouze 1. Jedná se
o 2 obrázky nazvané situace a detail umístění. Na situaci s poměrovým měřítkem je schematicky
znázorněno umístění závodu. Detail umístění (stávající závod a plánovaná přístavba haly) je
znázorněn na leteckém snímku, poměrové měřítko není dobře patrné. Přestože se v dokumentaci
uvádí a v rámci rozptylové a hlukové studie hodnotí i vlivy stávajících výrobních areálů dalších
společností, není v dokumentaci ani ve výše zmíněných studiích vyznačeno jejich přesné
umístění.
Protože záměrem je rozšíření stávající výroby, pro niž bude instalován stejný typ technologie,
který je již v závodě používán, s výjimkou 2 přetavovacích pecí na třísky a zařízení na sušení
a čištění třísek, jsou některé formulace v dokumentaci nevhodně zvolené, především při popisu
technologie, údajů o vstupech a výstupech. Je pak obtížně dohledatelné, zda se jedná o popis
stávajícího provozu nebo záměru.
Kapitoly B.II. a B.III., popisující údaje o vstupech a výstupech, jsou správně členěny na
jednotlivé podkapitoly zabývající se danou problematikou. Ne vždy však je uvedeno rozdělení na
jednotlivé fáze záměru - období výstavby a období provozu - jako například u potřeby vody,
emisí do ovzduší, odpadních vod a hluku. I když během fáze výstavby budou vlivy na životní
prostředí dočasné a ve srovnání s fází provozu zanedbatelné, bylo by vhodné v textu
Mošnov – CROMODORA WHEELS

5 z 38

Posudek na dokumentaci EIA

aquatest

dokumentace tyto vlivy uvést a hodnotit u všech oblastí. Nepřesné údaje v těchto kapitolách pak
zbytečně snižují důvěryhodnost kvalitně zpracovaných hlukové a rozptylové studie a posouzení
zdravotních rizik.
V případě hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 bylo ve stanovisku Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 3. 9. 2012
konstatováno, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit.
Souhrnně je možno konstatovat, že po formální i věcné stránce je dokumentace v komplexu
se svými přílohami úplná a ve vztahu k vlivům záměru „CROMODORA WHEELS s.r.o. rozšíření výrobního závodu“ v této etapě přípravy záměru pro posouzení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu a ukončení
procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dostačující.
Z hlediska rozsahu a kvality lze dokumentaci hodnotit jako mírně podstandardní. Věcná
a obsahová stránka dokumentace je v podrobnostech komentována v dalších kapitolách posudku.
Připomínky a náměty, které byly předmětem vyjádření k dokumentaci, týkaly se posuzovaného
záměru a nebylo je možno vyřešit v dokumentaci ani v posudku, jsou řešitelné v rámci další
projektové a organizační přípravy záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících z procesu
posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při příslušných
následných správních řízeních. V tomto smyslu je na ně nahlíženo v návrhu stanoviska
příslušného úřadu.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Při vyhotovení dokumentace záměru vycházeli její zpracovatelé z informací oznamovatele, kdy
velkou výhodou jsou zkušenosti získané při provozu stávající výroby litých kol, z údajů
uvedených v předchozím oznámení záměru pro dobudování kapacit z roku 2008 (OV9086),
z dlouholetých znalostí problematiky a rekognoskace terénu. Dále byly využity údaje dostupné na
internetu. Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací jsou, až
na drobné výjimky, dostačující pro pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Některé informace, především
rozlišení stávajícího provozu a záměru, byly v dokumentaci ne příliš jasně formulovány, proto
zpracovatelka posudku požádala zástupce oznamovatele o schůzku k upřesnění informací
uvedených v dokumentaci a poskytnutí dalších podkladů. Schůzka se uskutečnila dne
14. 12. 2012 a následně proběhla prohlídka lokality. V průběhu prosince byly oznamovatelem
dokumentace dodány požadované dokumenty, z nichž poslední byl předán v písemné
i elektronické podobě dne 19. 12. 2012. Seznam poskytnutých podkladů je uveden v kapitole 10.
posudku.
Zhodnocení úplnosti dokumentace je provedeno podle jejích částí, zvláštní pozornost je
věnována oddílu dokumentace zabývajícím se vlivy na ovzduší. Kapitola II. je v textu členěna
podle systému předepsaného pro dokumentaci. V textu dokumentace nebyly nalezeny zásadní
nesprávné údaje. Stanovisko zpracovatelky posudku je uvedeno kurzívou vždy za konkrétní
kapitolou včetně komentáře zjištěných nepřesností nebo nejasností. Kapitoly dokumentace,
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které nejsou níže uvedeny, obsahují správné údaje i metody hodnocení a tudíž jsou bez
komentáře.
II.2.1. Část B – Údaje o záměru
Základní údaje
B.I.2. – Kapacita (rozsah) záměru
Rozšíření výrobního závodu spočívá v navýšení výrobní kapacity výroby hliníkových litých kol
z množství 978 300 kol v roce 2011 postupně na 1 100 000 kol v roce 2012 a 1 300 000 kol
v roce 2013 při projektované kapacitě 2 600 000 kol v roce 2020.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Kapacita záměru uváděná v jednotlivých přílohách
dokumentace je v souladu se samotnou dokumentací. Navýšení výrobní kapacity bude
zajišťováno postupně s ohledem na předpokládaný vývoj na trzích a výrobně – odbytových
možnostech závodu v Mošnově a v mateřském závodu v Itálii. Z porovnání výroby v roce 2011
a plánované výroby v roce 2020 vyplývá, že počet vyrobených kol vzroste o 160 % a lakovaná
plocha o 200 %. Ve srovnání se stávajícími technologiemi bude navíc instalováno zařízení na
úpravu a přetavení třísek - 2 přetavovací pece a zařízení na sušení a čištění třísek. Jak je
uvedeno v příloze č. 2, případná realizace tohoto zařízení není definitivně rozhodnuta. Je třeba
upozornit, že technologie na tavení třísek byla součástí záměru „Cromodora Wheels - PZ
Mošnov. Dobudování kapacit.“ z března 2008 (kód záměru OV9086), pro který bylo vydáno
souhlasné stanovisko dne 7. 1. 2009. V této kapitole by bylo vhodné uvést také stávající
a plánovaný počet pracovníků, počet pracovních dnů za rok, zastavěnou plochu, neboť v dalších
částech dokumentace jsou tyto údaje potřebné pro kvantifikaci vstupů a výstupů. V dokumentaci
je pouze uvedeno, že v roce 2012 společnost s cca 170 zaměstnanci plánuje vyrobit 1,1 mil. litých
kol a v roce 2013 s cca 200 zaměstnanci pak 1,3 mil. kol. Podle DUR (listopad 2012) má v roce
2012 oznamovatel 228 pracovníků, z toho 203 výrobních. V rámci záměru je uvažováno
s navýšením o 189 pracovníků, z toho 186 výrobních. Celkem tedy bude po realizaci záměru
v CW 417 zaměstnanců. Počet pracovních dnů v roce je plánován na 250, počet směn na 3 za
den. Výstavba záměru je rozdělena na 2 etapy. Nově zastavěné plochy v rámci I. etapy budou
zaujímat 11 646,5 m2, které budou situovány většinou v místech stávajících zpevněných ploch.
V rámci druhé etapy pak bude zastavěno 19 231 m2, z toho 12 401 m2 přístavba výrobní haly,
2 580 m2 nové parkoviště a 4 250 m2 komunikace. Celkem bude zastavěná plocha činit
30 877,5 m2, z toho nové parkoviště pro osobní automobily 2 580 m2. Některé z těchto údajů jsou
uvedeny i v doplnění dokumentace z 18. 12. 2012 (příloha č. 2 k posudku). Protože část nově
zastavěné plochy bude v místech stávajících zpevněných ploch, tak záměr nad rámec stávající
haly a zpevněných ploch bude zaujímat cca 17 500 m2 plochy.
B.I.3. – Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Jsou uvedeny administrativně správní celky a název katastrálního území. Dotčené parcely jsou
uvedeny v kapitole B.II. Údaje o vstupech (B.II.1. Půda). Vymezení záměru zde není slovně
popsáno. V příloze č. 3 dokumentace (vyjádření z hlediska územního plánu) je uvedena pro
prostorové uspořádání pozemků zastavitelnost do 80 %.
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Stanovisko zpracovatelky posudku: Bylo by vhodné již v této kapitole uvést čísla parcel, na
nichž bude záměr realizován, ty jsou uvedeny až v kapitole B.II.1. Kontrolou parcel uvedených
v dokumentaci (č. 1340/11 a 1340/32 a st. 570, což je stávající výrobní hala) s údaji v Katastru
nemovitostí vyplývá, že uvedené informace o způsobu využití pozemku, druhu pozemku a výměře
jsou správné. V DUR je navíc uvedená parcela č. 813/7 ve vlastnictví oznamovatele, která
v dokumentaci zmíněna nebyla. Jak je uvedeno v DUR, přístavba nových provozů včetně
technické a dopravní infrastruktury se bude nacházet na všech výše uvedených parcelách v k. ú.
Mošnov. Z porovnání podílu celkové plochy pozemků v majetku společnosti CW (91 796 m2)
a plochy v současnosti zastavěné (29 351 m2) a záměru (30 877,5 m2) vyplývá, že bude zastavěno
cca 66 % pozemků v majetku CW, výše uvedená podmínka bude splněna.
B.I.4. Charakter záměru a možnosti kumulace s jinými záměry
Navýšení výroby bude realizováno rozšířením výroby ve stávajícím výrobním závodu na
pozemcích ve vlastnictví investora. Vzhledem k záměru je možná kumulace vlivů záměru na
hlukovou situaci a kvalitu ovzduší se stávajícími zdroji hluku a znečištění ovzduší. Jedná se
především o hluk a emise z automobilové dopravy na přilehlých komunikacích, z Letiště Leoše
Janáčka a výrobních areálů společností BEHR Czech, s.r.o. a PLAKOR CZECH s.r.o.
Kumulativní vlivy na znečištění ovzduší a hlukovou studii jsou podrobně vyhodnoceny
v hlukové a rozptylové studii.
Stanovisko zpracovatelky posudku: V hlukové studii (příloha č. 5 dokumentace) je uvedeno, že
vzhledem k tomu, že na letišti je nepravidelný provoz a tudíž modelace hluku z tohoto letiště by
byla velmi náročná, není hluk z jeho provozu v hlukové studii zahrnut. S tímto zdůvodněním lze
souhlasit. Při zpracování hlukové studie však byly použity vstupní údaje při kumulaci vlivů
z ostatních závodů z vyvolané dopravy odlišné než u rozptylové studie. U záměru společnosti
PLAKOR CZECH s.r.o. byl použit v hlukové studii počet pojezdů osobních automobilů 960
jízd/24 hodin oproti 686 jízdám v rozptylové studii. V celkovém důsledku tato nepřesnost nemá
významný vliv na hodnocení vlivů záměru. V rozptylové studii bylo v rámci kumulace záměrů
počítáno i s emisemi z budoucích provozů leteckého carga, železničního carga a multimodálního
carga, ty však v hodnocené kapitole uvedeny nejsou.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr je navrhován pouze v jedné variantě, protože technologické řešení v rámci rozšíření
výrobního závodu navazuje na již existující technologické zařízení a z toho vyplývající
materiálové toky surovin. Podnětem pro navýšení výrobních kapacit byly nově získané zakázky
od stávajících i nových zákazníků jako je Škoda Auto, VW či JLR. Umístění záměru v jiné
lokalitě nebylo uvažováno, jelikož se jedná o rozšíření stávajících kapacit ve strategické
průmyslové zóně Mošnov, budované s ohledem na minimalizaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí a obyvatelstvo dle současně platné legislativy.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Podle dokumentace je záměr předložen pouze v jedné
variantě. S ohledem na to, že ne všechna zařízení a technologie uvedené v dokumentaci budou
realizovány, lze hodnotit možnosti instalace všech zařízení uvedených v dokumentaci nebo
instalace jen těch zařízení popsaných v příloze č. 2 k tomuto posudku, jako 2 varianty. První by
bylo možno chápat jako tzv. maximální (tedy všechna zařízení a technologie uvedené na str. 7 a 8
dokumentace), druhou jako tzv. dílčí variantu (bez kompletní lakovací linky a bez neutralizační
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stanice, viz příloha č. 2 posudku). Posudek hodnotí dokumentaci tak, jak byla předložena, tedy
se všemi zařízeními a technologiemi. Upozorňuji, že podle § 10 zákona je platnost stanoviska
5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to
i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace
záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem
dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud
bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů. Je tedy nutné, aby
oznamovatel v případě, že bude nejdříve realizovat tzv. dílčí variantu záměru, kterou označuje
v doplnění dokumentace jako I. a II. etapu (viz příloha č. 2 k posudku), vedl v patrnosti zákonem
stanovenou platnost stanoviska.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Na volných pozemcích o rozloze cca 30 000 m2 v rámci svého výrobního závodu plánuje
společnost postavit postupně další výrobní prostory (haly), v nichž by byla nainstalována zařízení
uvedená v dokumentaci na str. 7 a 8. Je zde dále detailně popsán technologický postup výroby
kol a stávající zařízení na tavení a odlévání Al slitiny, strojní obrábění a lakovací linka.
Stanovisko zpracovatelky posudku: V dokumentaci je uvedeno, že společnost plánuje postavit
postupně další výrobní haly. Jedná se však o rozšíření stávající haly ve 2 etapách a vybudování
nových komunikací a parkoviště pro osobní automobily. Uváděná zastavěná plocha v DUR
v rámci I. etapy činí 11 646,5 m2, v rámci II. etapy 19 231,0 m2, celkem tedy 30 877,5 m2.
Nově zastavěné plochy v rámci I. etapy záměru budou:
• nová výrobní a skladová část
7 320,0 m2,
• chlazení pro technologii
81,5 m2,
• nový sklad hliníku
1 720,0 m2,
• odpadové hospodářství
235,0 m2,
• komunikace
2 290,0 m2.
Nově zastavěné plochy v rámci II. etapy záměru budou:
• nová výrobní část
12 401,0 m2,
• komunikace
4 250,0 m2,
• nové parkoviště pro OA
2 580,0 m2.
Část, která se zabývá technologickým řešením obšírně popisuje stávající technologie a neuvádí
podrobnější popis technologií záměru. Údaje v kapitole jsou převzaty z popisu zařízení
uvedeném v integrovaném povolení pro zařízení na výrobu litých hliníkových kol vydaném KÚ
Moravskoslezského kraje dne 14. 7. 2009. Až v kapitole D.VI. je zmínka, že zájmem investora je
rozšíření stávajícího provozu s použitím prakticky shodných technologických celků, jako pro
nynější provoz. A že vlivem vědeckotechnického vývoje a inovací mohou mít nově instalovaná
zařízení jiné parametry než stávající a že podrobnější popis bude uveden na základě výběru
investora v dalších stupních dokumentace. V doplnění dokumentace (příloha č. 2 k posudku) je
uvedeno, že dodané technologie budou buď stejné jako ty stávající, nebo budou především
z hlediska emisí a hlučnosti mít lepší parametry. Pouze u třískového hospodářství (str. 9
dokumentace) se jedná o technologie, které dosud nejsou při stávající výrobě instalovány. Jak je
uvedeno výše, tyto technologie - sušení, čištění a přetavování třísek - byly posuzovány v rámci
předchozího záměru. V již zpracované DUR je tato problematika upřesněna a je zde také popsán
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rozsah stavby, rozměry a kubatury stavebních objektů, požadavky na energie a instalace
technologických celků. Vzhledem k provozu většiny technologií a zařízení již několik let lze
konstatovat, že je jejich vliv na jednotlivé složky životního prostředí monitorován v souladu
s požadavky stanovenými v integrovaném povolení pro provoz výroby hliníkových litých kol,
a tedy je možné ho konkrétně vyhodnotit.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru
Předpokládaný termín zahájení –
Předpokládaný termín ukončení –

9/2013
12/2019

Stanovisko zpracovatelky posudku: V kapitole B.I.6. na str. 8 a v kapitole G na str. 87 se uvádí,
že se započetím realizace stavby a instalace zařízení je předběžně počítáno od července 2013,
což nekoresponduje s výše uvedeným předpokládaným termínem zahájení. Podle sdělení zástupce
oznamovatele je předpokládaný termín zahájení I. etapy prací (stavební práce) v 5/2013, jejich
dokončení v 12/2013. Předpokládaný termín zahájení II. etapy prací (stavební práce) je v 5/2015
a ukončení prací v 12/2017. Zahájení provozu nových technologií je plánováno na I. čtvrtletí
2014 s tím, že budou postupně doplňovány podle potřeby výroby a dokončení stavebních prací.
Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dotčené parcely jsou vedeny jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří. Stavbou nedojde
k zásahu do ZPF. Stavba bude postavena na pozemcích st. 570, p. č. 1340/11 a p. č. 1340/32
v k. ú. Mošnov. Všechny výše zmiňované parcely vlastní společnost CROMODORA WHEELS
s.r.o.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Parcela č. p. 813/7 ve vlastnictví oznamovatele, uvedená
v DUR, není v dokumentaci zmíněna. Jedná se o ostatní plochu s výměrou 1 851 m2 a způsobem
využití pozemku jako jiná plocha.
B.II.2. Voda
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z vodovodního řadu průmyslové zóny Mošnov. Veškeré
dodávky vody pro sociální i technologické účely jsou a budou pokryty z veřejné vodovodní sítě.
Pro sociální zařízení je uvedena roční spotřeba 20 160 m3 vody.
Technologická voda v kvalitě pitné vody z vlastního centralizovaného vodního chladicího
systému se používá při jednotlivých fázích výroby (např. pro ochlazení forem při výrobě odlitků,
k oplachům obrobených kol nebo při lakování pro předúpravu a v procesu stříkání barev).
Uvedena je roční spotřeba 106 000 m3 vody.
Pro areál společnosti je vybudován požární vodovod v souladu s normou ČSN 73 0873
Zásobování požární vodou. Požární vodovod je napojen na vodovodní řad průmyslové zóny
Mošnov.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Pro období výstavby rozšíření závodu budou moci
dodavatelé stavby využívat rozvody vody ze stávajících přípojek v majetku oznamovatele,
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nacházejících se ve stávající výrobní hale. Roční spotřeba vody pro sociální zařízení ve výši
20 160 m3 je nesmyslná, neboť podle směrných čísel roční potřeby vody (příloha č. 12 k vyhlášce
č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je na jednoho pracovníka v jedné směně za rok
v provozovně místního významu stanoveno 30 m3 vody. To koresponduje s údajem uvedeným
v DUR, v níž je pro 186 výrobních zaměstnanců uvažováno s roční potřebou vody 5 580 m3. Také
u technologické vody není zřejmé, zda se jedná o spotřebu v rámci záměru nebo celkovou
spotřebu zahrnující stávající potřebu a záměr. Protože je v CW používána pouze voda
z veřejného vodovodu, lze jednoduše bilanci stanovit z měření vodoměrů. Zástupcem
oznamovatele poskytnuté údaje o spotřebě vody a množství odpadních vod v roce 2011 (v m3/rok)
jsou uvedení níže a dále jsou doplněny o odhad pro záměr a celkové bilance v roce 2020, který je
stanoven přímou úměrou, neboť úspora synergií bude velmi malá.
Údaje o záměru
2011
Způsob stanovení
2020 záměr
2020 vše
počet výrobních zaměstnanců*
170
z dokumentace a DUR
186
356
produkce výrobků - litých kol
978 300
z dokumentace
1 621 700
2 600 000
Spotřeba vody
2011
Způsob stanovení
2020 záměr
2020 vše
veškerá spotřeba
52 243
měřeno vodoměrem
83 728
135 971
lakovna a soc. zařízení
29 276
výpočtem
45 656
74 932
- pro sociální zařízení
5 100
výpočtem (170 x 30)
5 580
10 680
- pro lakovnu
24 176
výpočtem
40 076
64 252
pro chlazení
22 967
měřeno vodoměrem
38 072
61 039
Odpadní vody
2011
způsob stanovení
2020 záměr
2020 vše
veškeré odpadní vody***
38 443
měřeno přepadem
51 074
82 942
odpar**
13 800
výpočtem
32 654
53 029
odpar v %**
26,4
výpočtem
39
39
splaškové vody
5 100
výpočtem (170 x 30)
5 580
10 680
technologické vody
33 343
výpočtem
45 494
72 262
- vody upravené v NS (z lakovny)
24 176
výpočtem
32 983
52 390
- vody chladící
9 167
výpočtem
12 511
19 872
Vysvětlivky
*počet zaměstnanců v roce 2011 uveden v dokumentaci, počet zaměstnanců v roce 2020 uveden
v DUR, v níž je potřeba vody počítána jen pro výrobní zaměstnance
** po zvýšení nároků technologem slévárny v září 2011 se odpar pohybuje mezi 36 až 42 %, pro
bilance v roce 2020 bude použita hodnota 39 %, rozdíl veškeré spotřeby a veškeré odpadní vody
*** - bilance odpadních vod v roce 2020 je vypočtena jako 61 % veškeré spotřeby vody

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Protože stěžejním výrobkem závodu jsou hliníková litá kola pro osobní automobily, odpovídá
tomu také sortiment vstupních surovin. Jedná se zejména o slitinu hliníku pro výrobu litých kol,
barvy (rozpouštědlové a práškové nátěrové hmoty), přípravky pro předúpravu před lakováním,
oleje a další ropné látky pro mechanickou úpravu kol a pro údržbu strojního zařízení.
V dokumentaci jsou dále specifikovány jednotlivé látky, které budou do procesu vstupovat, jejich
stručný popis a množství těchto látek v tunách za rok pro plánovanou výrobu 2 600 000 kol.
Zásobování elektrickou energií závodu je provedeno kabelovým přívodem 2 x 22 kV ze
stávajícího kabelového přívodu smyčky 22 kV ČEZ č. 1 pro napájení průmyslové zóny.
Zásobování areálu závodu zemním plynem je ze středotlakého plynovodu STL PE de 200
vedeného podél příjezdní komunikace. Plynovod je napojen na regulační stanici VTL-STL č. 1.
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Stanovisko zpracovatelky posudku: Dodavatelé stavby budou moci využívat po dobu výstavby
rozšíření závodu rozvody elektrické energie stejně tak jako rozvody vody ze stávajících přípojek.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Hlavní dopravní tepnou v zájmovém území je silnice I. třídy číslo I/58 Ostrava – Frenštát pod
Radhoštěm – Rožnov pod Radhoštěm, která prochází obcí Mošnov a je na ní v současné době
napojená průmyslová zóna Mošnov.
Ve fázi přípravy záměru bude intenzita dopravy představovat intenzitu pro stávající dopravní
provoz (záměr bude realizován během provozu stávající výroby) a dále intenzitu pro stavební
mechanismy a přípravu staveniště. Nejvýznamnější stavební činností z pohledu ochrany prostředí
bude příprava staveniště a to zejména zemní práce, které budou s touto stavbou souviset. Přesto
zpracovatel dokumentace konstatuje, že dopravní intenzita související s přípravou záměru bude
nižší než výsledná intenzita po realizaci záměru.
V období provozu bude vznikat automobilová doprava z provozu osobních i nákladních
automobilů. Nákladní automobily zajišťují dovoz surovin a odvoz hotových výrobků, odpadů
apod. Osobní automobily využívají především zaměstnanci závodu a případní návštěvníci.
V jižní části výrobního závodu je postaveno parkoviště pro osobní automobily o kapacitě
69 stání, nově bude v blízkosti stávajícího parkoviště dobudováno nové o kapacitě
120 parkovacích míst.
Intenzita dopravy spojená s provozem výrobního závodu je pro osobní dopravu 105 aut/den a pro
nákladní dopravu 48 aut/den.
Zásobování závodu se předpokládá ze 100 % kamiónovou dopravou. O napojení na železniční
síť není v současné době možné uvažovat z důvodu, že železniční vlečka nevede ani k hranici
průmyslové zóny.
Stanovisko zpracovatelky posudku: V aktuální situaci záměru poskytnuté oznamovatelem
(příloha č. 3 k posudku) je uvedeno 115 parkovacích míst. V hlukové studii byl uvažován
i protihlukový val, který má být součástí stavby přeložky silnice I/58. Val je v současnosti
vybudovaný z 90 %, zbývající část - severovýchodně od areálu CW - bude zhotovena současně
s přeložkou silnice I/58. V prosinci 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby
silnice I/58 Mošnov obchvat vedoucí na rozhraní mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou.
Navrhovaný obchvat obce Mošnov doplní stávající dopravní skelet o komunikaci, obcházející
obec po jejím západním okraji. Silnice I/58 v trase obchvatu Mošnova bude představovat hlavní
komunikační napojení průmyslové zóny Mošnov a mezinárodního Letiště Leoše Janáčka.
Vzhledem k tomu, že na stavbu nebyly přiděleny finanční prostředky, byla další příprava
pozastavena.
V kapitole B.III.1. je intenzita dopravy uvedena mírně odlišně, u osobní dopravy 115 aut/den
a u nákladní dopravy 44 aut/den. Je tedy vyšší, takže závěry rozptylové studie jsou na straně
bezpečnosti.
V textu dokumentace je předpoklad, že není možné v současné době uvažovat o napojení na
železniční síť. Železniční vlečka sice nevede ani k hranici průmyslové zóny, ale v květnu 2007
bylo vypracováno oznámení záměru „Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov“ dle
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zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4. Hlavním účelem záměru je zpřístupnění letiště
Mošnov veřejnou železniční dopravou. Kromě toho bude nutné zkapacitnit i úsek trati Studénka –
Sedlnice. Předpokládaný termín zahájení stavby byl v dokumentaci stanoven na listopad 2008
a ukončení stavby říjen 2009. Podle informací uvedených na stránkách Správy železniční
a dopravní cesty, s. o. byla však až dne 11. 12. 2012 slavnostně zahájena stavba Rekonstrukce
a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov v úseku mezi železničními stanicemi Studénka a Sedlnice.
Plánovaný termín ukončení je v říjnu 2013. Jedním z cílů stavby je vytvoření podmínek pro
napojení na průmyslovou zónu Mošnov. Předpokládá se, že dráha - vlečka v průmyslové zóně
bude napojena na síť celostátních a regionálních drah prostřednictvím novostavby dráhy
Sedlnice - Letiště Mošnov. Nově vybudovaná vlečka bude koncipována jako multimodální
terminál kombinované dopravy, který bude zaměřen i na překládku návěsů silničních vozidel
a dopravu kamiónů na železničních vozech. Z hlediska snížení imisní zátěže u suspendovaných
částic, které jsou v lokalitě největším problémem, by bylo vhodné po dobudování železniční
vlečky napojit dopravu surovin a výrobků na železniční síť. Otázkou je, zda by doprava po
železnici vyhovovala systému dodávek v automobilovém průmyslu, založeném na flexibilní reakci
na požadavky zákazníků.
Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Jsou popsány hlavní bodové, liniové a mobilní zdroje emisí škodlivých látek do ovzduší
a hodnocena zátěž ovzduší NOx, CO, TZL, VOC, PM10 a benzenu na základě zpracované
rozptylové studie (příloha č. 4 dokumentace), v jejímž závěru je uvedeno, že na základě
vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že navýšení kapacity
závodu CROMODORA WHEELS s.r.o. bude mít pouze mírný vliv na imisní situaci v lokalitě
a nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek. Zároveň je v závěru uvedeno, že
model znečištění ovzduší SYMOS´97, který je dle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, používá k výpočtu
maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvažovaných zdrojů na
jmenovitý výkon, což nemusí odpovídat skutečnosti. Zároveň jsou uvedené maximální
koncentrace horním odhadem, tj. nebudou překročeny při daných vstupních hodnotách. Nová
zařízení budou klasifikována v odborném posudku dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ke kterému v době vypracování dokumentace nebyla vydána prováděcí vyhláška.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Protože je zájmová lokalita zařazena mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší, musí být stacionární zdroje znečišťování ovzduší v rámci záměru
(technologicky shodné s doposud umístěnými a provozovanými zdroji) stavebně provedeny
a provozovány tak, aby minimálně plnily emisní parametry zdrojů uvedených v integrovaném
povolení.
V rozptylové studii jsou na str. 11, 12 a 13 u stávajících zařízení „tavení hliníku Fergal I
a Fergal II“ a u nového zařízení „tavení hliníku IV a V“ stejné hodnoty u parametrů objem
odpadního plynu, teplota odpadního plynu, výška komínu, průměr komínu a provozní hodiny,
přesto hmotnostní toky NOx, CO a TZL se liší. U nových zařízení, přestože je v RS uvedeno, že se
očekávají u nových zařízení shodné emise, jsou tyto nižší (u NOx 0,643 t/rok pro stávající
zařízení a 0,482 t/rok pro nové zařízení, u CO 0,852 t/rok pro stávající zařízení a 0,639 t/rok pro
nové zařízení, u TZL 0,087 t/rok pro stávající zařízení a 0,065 t/rok pro nové zařízení).
V celkových bilancích emisí technologií u nových zařízení se jedná o rozdíl cca 5 % u NOx
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a u CO, cca 11 % u TZL. Autorem rozptylové studie bylo sděleno, že u nových pecí byly emise
snížené na 75 % oproti pecím Fergal z důvodu využití Al taveniny z tavících pecí třísek, která se
do nich bude vsázet (viz popis tavicí pece třísek na str. 6 RS). Teoreticky by tedy měly poklesnout
emise z některých pecí, samozřejmě však jsou v RS započteny přepokládané emise pece na třísky.
Snížení na 75 % je kvalifikovaným odhadem, neboť nyní nelze stanovit množství
„recyklovaného“ hliníku, natož přesně odhadnout emise pecí provozovaných v roce 2020. Toto
vysvětlení je akceptovatelné.
Prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně ovzduší č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší byla vydána dne
21. 11. 2012 a nabyla účinnosti dnem 1. 12. 2012. V navazujících správních řízeních tedy bude
nutné řídit se požadavky zákona o ochraně ovzduší a výše zmíněnou prováděcí vyhláškou. Jedná
se například o závazné stanovisko krajského úřadu k umístění a ke stavbě a k povolení provozu
stacionárního zdroje kód 4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin (tavící pece
FERGAL FRCA 06, přetavovací pece na třísky), jednorázové měření emisí po prvním uvedení
stacionárního zdroje do provozu, atd.
B.III.2. Odpadní vody
Je popsán stávající stav a stav při provozu záměru z hlediska nakládání s dešťovými vodami,
splaškovými vodami a technologickými vodami. Bilance odpadních vod vychází ze zkušeností
při stávajícím provozu záměru. Množství vypouštěných odpadních vod (technologických) je
odhadnuto na 80 000 m3/rok, množství splaškových vod na 20 160 m3/rok. Srážkové vody ze
střech a zpevněných ploch budou zasakovány do podloží systémem dvou dílčích vsakovacích
jímek. Srážkové vody z plochy nového parkoviště osobních automobilů budou vypouštěny přes
odlučovač ropných látek do stávající dešťové kanalizace, která vyúsťuje do toku řeky Lubiny.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Množství splaškových vod odpovídá spotřebě vody pro
sociální účely a jak bylo vysvětleno v textu kap. B.II.2., je chybné. Reálné odhady bilance
odpadních vod jsou uvedeny v komentáři ke kap. B.II.2. V textu dokumentace je uvedeno, že
technologické vody jsou před vypouštěním předčištěny na neutralizační stanici. Z formulace
nevyplývá jednoznačně, zda jsou na neutralizační stanici čištěny i chladící vody. Podle
integrovaného povolení (a také podle textu kanalizačního řádu provozovatele stokové sítě, do níž
jsou technologické vody odváděny) nejsou chladící vody na neutralizační stanici předčištěny.
Jsou vypouštěny přímo do kanalizace. Maximální projektovaná kapacita neutralizační stanice je
8 m3/hod. Pokud by byla neutralizační stanice v provozu nepřetržitě celý rok, pak by byla
schopna vyčistit 70 080 m3 odpadní vody. Jak je uvedeno v příloze č. 2 předkládaného posudku,
není uvažováno s doplněním systému čištění odpadních vod. Je tedy nutné v navazující
projektové dokumentaci a v žádosti o změnu integrovaného povolení přesně stanovit bilance
odpadních vod čištěných na neutralizační stanici s ohledem na její maximální kapacitu.
V tabulce na str. 24 dokumentace, v níž jsou uvedena množství dešťových vod odvedených
z jednotlivých ploch z areálu výrobního závodu, je z plochy komunikace uveden objem
odvedených dešťových vod 159 l/s. Po přepočítání podle uvedeného vzorce však vychází hodnota
156 l/s. Navíc hodnota dvouletého deště ve stanici Ostrava je 157 l/s/ha (je použito ve výpočtech
v DUR). Z tabulky a textu na str. 24 není jednoznačně zřejmé, zda v jednotlivých typech ploch
jsou uvedeny jen nově vzniklé plochy v rámci záměru nebo celkové plochy po vybudování
záměru. Z velikosti ploch však lze odvodit, že se jedná o souhrn všech srážkových vod
odváděných z areálu CW po vybudování záměr. Stanovení parametrů vsakovacích jímek musí být
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provedeno v souladu s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, neboť geologický profil
v místě plánovaného zásaku je podle archivních vrtů tvořen do cca 4,5 m velmi omezeně
propustnými jílovitými hlínami (v petrografických popisech označených jíl), poté se vyskytuje
štěrk a hladina podzemní vody byla v archivních vrtech dokumentována v 6 až 8 m p.t.
Pro kontrolu účinnosti odlučovače ropných látek ve srážkových vodách z plochy parkovišť bude
vhodné provádět monitoring jejich kvality alespoň v rozsahu stanoveném v integrovaném
povolení pro stávající provoz společnosti CW.
B.III.3. Odpady
Při výstavbě záměru i při jeho provozování budou produkovány jak ostatní, tak nebezpečné
odpady, odhad množství produkovaných odpadů je uveden v dokumentaci.
Stanovisko zpracovatelky posudku: V tabulkách na str. 25 a 26 (předpokládané odpady
vznikající během výstavby a během výroby) nejsou některé názvy odpadů uvedeny v celé
formulaci podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je chybně uveden název
odpadu s kódem 12 01 17. Podle výše uvedené vyhlášky se jedná o Odpadní materiál
z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 15. Kapalné odpady pod kódem 08 01 13, 08 01 20,
12 01 09 v kategorii nebezpečný, nelze ukládat na skládku. Podle sdělení autora dokumentace
budou tyto odpady spalovány, jedná se pouze o překlep v textu.
B.III.5. Doplňující údaje
Uveden je seznam dokumentů, které byly použity pro posouzení technického řešení záměru
a které obsahují informace o nejlepších dostupných technikách (BAT). Dále je zde tabulkové
porovnání s nejlepší dostupnou technikou pro technologii tavení a odlévání hliníku a lakování
hliníkových kol. Srovnání s požadavky dokumentu „Krajský program snižování emisí
Moravskoslezského kraje“ je uvedeno v poslední podkapitole. Je zde konstatováno, že se záměr
nachází v oblasti s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší a je nutné, aby navrhovaný zdroj
splňoval podmínky uvedené v bodě NOR21 výše uvedeného dokumentu.
Stanovisko zpracovatelky posudku: V tabulce porovnávající parametr BAT a parametr zařízení
u odpadních vod je pro vody z přímého chlazení uvedeno, že voda bude před vypouštěním
přečištěna na neutralizační stanici. To je v rozporu s integrovaným povolením. Pokud by byly
všechny technologické vody čištěny na neutralizační stanici, její kapacita by byla nedostatečná.
II.2.2. Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Kapitola v dostatečném rozsahu uvádí všechny potřebné informace s výjimkou drobných
nepřesností.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Nadregionální biocentrum 92 Oderská niva se táhne spíše
severně a severozápadně od záměru. V textu je špatně uvedeno, že PR Kotvice se nachází na
severovýchod od záměru. PR Kotvice leží na severozápad od záměru. PP Pusté nivy neleží přímo
na soutoku Odry a Jičínky, ale její severní okraj je od soutoku vzdálen cca 320 m. Záměr leží
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v katastru obce Mošnov a ne obcí Mošnov. Menší nesrovnalosti v uvedených vzdálenostech jsou
v tabulce se starými ekologickými zátěžemi. TKO Radar se nachází ve větší vzdálenosti a Skládka
PDO v menší vzdálenosti. V kapitole není zmínka o hustotě zalidnění.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Popsán je současný stav všech složek životního prostředí v dotčeném území.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Celkově je tato kapitola zpracována podrobně. Informace
o ovzduší byly převzaty z rozptylové studie, která tvoří přílohu č. 4 dokumentace. Kapitolu voda
by bylo vhodné doplnit o informaci o záplavovém území. Plocha povodí a průměrný průtok řeky
Lubiny a potoku Sedlnice jsou převzaty z evidenčních listů hlásných profilů. Informace o ploše
povodí se na internetové stránce Povodí Odry liší s tím, co je uvedeno v evidenčních listech
a shodují se s publikací Hydrologické poměry III. díl z roku 1970. V tabulce kvalita vody ve
vodním toku Sedlnice za rok 2010 – 2011, převzaté ze stránek Povodí Odry, nekoresponduje údaj
elektrolytické konduktivity pro 90% percentil. Třída jakosti se liší u ukazatelů CHSKCr
a amoniakálního dusíku. Drobnou výtku mám k použití zastaralých údajů v podkapitole
Klimatické poměry. Charakterizace klimatické oblasti podle E. Quitta (1971) vychází ze starých
klimatologických dat za období let 1901 - 1950 a 1926 – 1950. Lépe je používat klimatickou
regionalizaci založenou na digitálním modelování novějších dat z třicetileté datové řady tzv.
“normálu” z let 1961 – 1990 (Moravec, D., Votýpka, J., 1998).
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení je
uvedeno ve 2 odstavcích s tím, že umístění záměru do stávajícího areálu logicky doplňuje využití
areálu, tzn., že lokalizace záměru je navrhována co nejšetrněji ve vztahu k ovlivnění obyvatelstva
anebo k ohrožení životního prostředí.
Stanovisko zpracovatelky posudku: V této kapitole mohla být zdůrazněna skutečnost, že
průměrné roční koncentrace PM2,5 stanovené v roce 2011 v nejbližší monitorovací stanici ve
Studénce překračují nejen směrnou hodnotu 10 µg/m3 doporučenou WHO, ale i platný imisní
limit pro kalendářní rok stanovený v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. (25 µg/m3).
II.2.3. Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Podle autora dokumentace lze z hlediska možných vlivů a velikosti těchto vlivů hodnotit:
- vlivy na ovzduší;
- vlivy na povrchové a podzemní vody;
- vlivy na hlukovou situaci;
- vlivy na veřejné zdraví.
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Hodnocení vlivů na veřejné zdraví a rozptylová studie byly zpracovány odborně způsobilými
osobami.
V závěru hlukové studie je navrženo provést pro prokázání dodržení hygienických limitů
autorizované měření hluku v dané lokalitě. Při jejich případném nedodržení přijmout taková
opatření, aby tyto limity byly provozem společnosti CW plněny, případně nebyl výrazně navýšen
hluk proti současnému pozadí. V textu dokumentace v kapitole D.I.3. Vliv na hlukovou situaci se
však tento požadavek neobjevil.
Stanovisko zpracovatelky posudku: S hodnocením míry významnosti vlivů lze souhlasit. I když
v rozptylové studii vypočtené imisní příspěvky PM10 a PM2,5 jsou nízké a nebudou zdrojem
zvýšených zdravotních rizik pro obyvatelstvo, je nutné vzít v úvahu, že lokalita leží v oblasti, v níž
dochází dlouhodobě k překračování denních i ročních imisních limitů stanovených pro PM10 a že
v roce 2011 byl překračován roční imisní limit pro PM2,5. Považujeme za nutné záměr realizovat
tak, aby byl příspěvek minimalizován. Významným zdrojem suspendovaných částic je nárůst
automobilové dopravy, po zvýšení kapacity výroby litých kol na 2 600 000 kusů/rok se intenzita
dopravy zdvojnásobí. Proto doporučujeme, po vybudování železniční vlečky, napojit dopravu
surovin a výrobků na železniční síť. S návrhem autorizovaného měření hluku v dané lokalitě se
ztotožňuji.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, snížení, vyloučení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření k prevenci nebo vyloučení či snížení nepříznivých vlivů je členěno podle jednotlivých
období realizace záměru – přípravy, výstavby a provozu. Nepředpokládá se potřeba žádných
kompenzačních opatření.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Návrh opatření je možno pokládat za jeden
z nejdůležitějších výstupů dokumentace. Připomínky k navrženým opatřením uvádím v kapitole
IV. posudku. Kompenzační opatření jsou taková technická opatření, která vedou k vyrovnání
negativních účinků záměru, a nepovažuji je v daném případě za nutná.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Popsány jsou metodiky použité v jednotlivých přílohách a hlavní použité podklady.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Zpracovatel dokumentace vycházel při hodnocení vlivů
záměru z informací a materiálů poskytnutých oznamovatelem, z platné legislativy
a z dlouholetých znalostí a rekognoskace terénu. V dokumentaci jsou až na výjimky především
v oblasti spotřeby vody a produkce odpadních vod, uvedeny reálné a správné údaje. Použité
metodiky jsou standardní a lze je v daném případě považovat za odpovídající.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Při zpracování dokumentace se nevyskytly žádné významné neurčitosti nebo nedostatky ve
znalostech.
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Stanovisko zpracovatelky posudku: V předložené dokumentaci nebyly dostatečně popsány, údaje
o konstrukci a vzhledu výrobních hal, o rozsahu zastavěné plochy, specifikaci a kapacitě
instalovaných zařízení a o množství použitých látek a způsobu skladování. Také nebyly
jednoznačně rozlišeny vstupy a výstupy ze záměru a z celkové produkce po realizaci záměru. Na
základě výzvy příslušným úřadem byly tyto informace doplněny alespoň tak, aby bylo možno
konstatovat, že provedené hodnocení možných vlivů je reálné. Požadované doplnění projektové
dokumentace záměru vyplývající z předchozího textu a uvedené v návrhu stanoviska bude
provedeno v navazujících správních řízeních.
II.2.4. Část E – Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Záměr obsahuje pouze jednu variantu projektového řešení.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Jak bylo uvedeno v kapitole B.I.5., nemusí být záměr
realizován v celém rozsahu, posudek však hodnotí dokumentaci tak, jak byla předložena, tedy se
všemi zařízeními a technologiemi.
II.2.5. Část F – Závěr
V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny skutečnosti vylučující ani podmínečně
vylučující realizaci záměru ve vybrané lokalitě. Ve všech hodnocených složkách životního
prostředí a zdraví obyvatelstva jsou vlivy záměru celkově malé a akceptovatelné, v rámci
příslušných zákonných limitů.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Požadavky na formu i obsah této kapitoly byly naplněny.
Údaje obsažené v závěru odpovídají obsahu zjištění v rámci hodnocení vlivu na životní prostředí
provedeného v dokumentaci. Se závěrem dokumentace zpracovatelka posudku souhlasí, pokud
budou splněny podmínky, uvedené pro období přípravy, realizace a provozu, v návrhu
stanoviska.
II.2.6. Část G – Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Na přibližně dvou a půl stránkách je uveden stručný výtah nejdůležitějších údajů z dokumentace.
V úvodu je popsána technologická stránka řešení záměru. Předložený záměr nebude mít
významný a nevratný negativní dopad na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Požadavky na formu i obsah této kapitoly byly naplněny.
S textem kapitoly zpracovatelka posudku souhlasí. Při posouzení vlivů nebylo shledáno žádné
podstatné vylučující kritérium, které by mohlo být důvodem k nerealizování záměru.
II.2.7. Část H – Přílohy
Dokumentace obsahuje 6 příloh. Jak již bylo uvedeno výše, jsou odborné studie dobře, podrobně
a pečlivě zpracovány, na potřebné úrovni, až na drobné výjimky v hlukové a rozptylové studii,
a vyčerpávají danou problematiku.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Předložena byla pouze jediná varianta záměru, kterou je z hlediska vlivů na životní prostředí
možno srovnávat pouze s hypotetickou referenční nulovou variantou v rozsahu stávající činnosti.
Ta je pochopitelně šetrnější k životnímu prostředí v místě záměru. Ovšem umístění záměru do
stávajícího areálu odpovídá koncepci strategické průmyslové zóny Mošnov budované s ohledem
na minimalizaci nepříznivých vlivů. Z toho důvodu je možno pokládat zpracování jediné
varianty předložené k posouzení vlivů na životní prostředí za dostatečné.
Variantu popsanou v dokumentaci hodnotím jako akceptovatelnou za předpokladu splnění všech
navržených opatření ke snížení negativních vlivů na životní prostředí.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní
hranice
Uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující státní hranice České republiky.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické řešení odpovídá účelu záměru. Technické řešení záměru je v dokumentaci
popsáno dostatečným způsobem a respektuje požadavky na omezení, popřípadě vyloučení
negativních vlivů na životní prostředí při ukládání odpadu.
Jak vyplývá z dokumentace, nebyly shledány při jejím zpracování tak závažné negativní vlivy
záměru na životní prostředí, které by vyloučily jeho realizaci. V dokumentaci jsou uvedena
opatření, která by měla zaručit provedení záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek
životního prostředí. Další opatření jsou navržena v předkládaném posudku.
Technické řešení záměru je z hlediska míry zatěžování životního prostředí na standardní úrovni
a je společensky i environmentálně přijatelné. Pokud budou respektovány podmínky, které jsou
uvedeny v návrhu stanoviska příslušného úřadu, nepředpokládá zpracovatelka posudku trvalý
významný negativní vliv na některou ze složek životního prostředí, popřípadě na
environmentální systém jako celek nebo na veřejné zdraví.
Při návrhu technologických zařízení jsou ve velké míře respektovány poznatky o nejlepších
dostupných technikách (BAT), které jsou v dokumentaci velmi podrobně popsány a porovnány
s parametry navržených zařízení. Vzhledem k relativně dlouhému období výstavby záměru lze
předpokládat, že s ohledem na technologický pokrok budou instalovány v některých případech
zařízení s lepšími parametry z hlediska emisí škodlivin do ovzduší, hlukové zátěže a měrné
spotřeby energií.
Zahájení provozu je vázáno podle zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
na získání změny integrovaného povolení.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr bude mít jisté negativní vlivy na životní prostředí. V dokumentaci jsou
navržena opatření pro omezení, případně vyloučení těchto nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí zejména v oblasti zajištění optimalizace průběhu procesu tavení, provádění
pravidelných kontrol, čištění a provádění revizí a servisu celého zařízení. Opatření jsou členěna
podle jednotlivých období realizace záměru na opatření při přípravě, výstavbě a při provozu.
Kompenzační opatření nejsou navrhována.
Stanovisko zpracovatelky posudku: Některá opatření jsou dána zákonnými předpisy, přesto
budou v návrhu stanoviska příslušného úřadu ponechána, protože je zpracovatelka posudku
považuje za důležitá a nelze vyloučit nechtěné opomenutí. Opatření uvedená v dokumentaci,
která jsou vyřazena z důvodu jejich nerelevantnosti, nebo budou v návrhu stanoviska příslušného
úřadu přeformulována a doplněna, jsou označena podbarvením. Také je řada opatření uvedena
v jiném období realizace záměru (pokud se má nějaké opatření realizovat před uvedením staveb
do provozu, nemůže být požadováno pro období provozu). V návrhu stanoviska tedy budou
uvedena revidovaná opatření z dokumentace a dále opatření, která vyplynula z vyjádření
k dokumentaci a z posouzení v rámci zpracování posudku. Kompenzační opatření nejsou
v dokumentaci navrhována a zpracovatelka posudku je také nepovažuje za nutná.
IV.1. Opatření v období přípravy záměru
•

Je nutno zažádat příslušný orgán ochrany životního prostředí o změnu na zdroji
znečišťování ovzduší a o změnu integrovaného povolení.

Stanovisko zpracovatelky posudku: V navazujících správních řízeních je nutné se řídit
požadavky vyplývajícími ze zákona o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti 1. 9. 2012
a z prováděcí vyhlášky, která nabyla účinnosti 1. 12. 2012.
IV.1. Opatření v období výstavby
•

•
•
•
•

V případě úniku technických kapalin ze stavebních mechanismů a nákladních vozidel je
nutno neprodleně vytěžit znečištěnou zeminu, odvézt na vodohospodářsky zabezpečenou
plochu a podle rozboru odebraných vzorků s ní dále nakládat v souladu s právními
předpisy.
Důsledným čištěním podvozků vozidel před výjezdem ze staveniště a čištěním povrchu
dotčených veřejných komunikací je nutno omezovat sekundární prašnost.
Vlastní realizaci záměru organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu.
Zajistit prostor pro skladování nebezpečných odpadů vzniklých během výstavby areálu
a odstraňování těchto odpadů oprávněnou firmou.
Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto
práce. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů
a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží způsob jejich odstranění.
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•

Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách
v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.

Stanovisko zpracovatelky posudku: Nakládání s odpady nespadá do gesce legislativy týkající se
ochrany vod. Termín kolaudační řízení platný stavební zákon nepoužívá.
IV.2. Opatření v období provozu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na již provozované technologii jsou v provozu zařízení ke snižování emisí, které také
budou součástí nově instalovaných technologií (dopalovací jednotky).
Pro období provozu nejsou navrhována další speciální opatření. Provozovatel a vlastník
objektů musí plnit povinnosti vyplývající z platných právních předpisů v oblasti ochrany
životního prostředí.
Znečištění vypouštěných splaškových vod bude splňovat limity kanalizačního řádu letiště
a bude pravidelně sledováno.
Pravidelně bude kontrolováno znečištění vypouštěných dešťových vod do dešťové
kanalizace.
Látky, které by mohly při svém úniku do okolí ohrozit kvalitu podzemních nebo
povrchových vod jsou zabezpečeny odpovídajícím způsobem proti úniku při jejich
skladování a manipulaci. Jsou skladovány v samostatném uzamykatelném skladě.
Plochy a místa, kde se manipuluje s látkami, které by mohly kontaminovat povrchové
nebo podzemní vody, jsou provedeny v nepropustné úpravě v kombinaci s havarijní
jímkou.
Budou zpracovány provozně manipulační řády pro případ havárie, dále pro obsluhu
zařízení, kde se manipuluje s látkami ohrožujícími životní prostředí.
Plochy, sklady a místa, kde se manipuluje s látkami, které by mohly kontaminovat půdu
nebo geologické podloží, jsou v nepropustné úpravě vybavené havarijními jímkami.
Před uvedením staveb do provozu bude vypracován a předložen ke schválení plán
opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní řád a požární řád.
Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnosti všech záchytných
a havarijních jímek.
Na všech jednotkách, kde je předpoklad vypouštění většího množství TZL budou
instalována zařízení na snižování emisí.
Provést měření emisí dle specifikace odborným posudkem.
Provádět pravidelné kontroly zařízení ke snižování emisí, zejména jejich funkčnosti.
Pravidelně provádět seřizování hořáků (CO a NOX) dle příslušných technických norem.

Stanovisko zpracovatelky posudku: Provozovatelem kanalizace, do níž je vypouštěna splašková
voda je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Dešťové vody, které mají
být kontrolovány, jsou ty, které jsou svedeny z parkovišť. Je třeba navrhnout rozsah kontroly. Pro
případ havárie se zpracovávají havarijní plány, ne provozně manipulační řády. Musí být
zpracovány před zahájením činnosti (uvedením staveb do provozu), proto je tento požadavek
přesunut do období přípravy. Látky, které mohou kontaminovat povrchové nebo podzemní vody
(tzv. závadné látky podle vodního zákona) nejdříve budou kontaminovat půdu a geologické
podloží, potom podzemní vodu, takže tento požadavek lze sloučit. Navíc v blízkosti areálu CW se
nenachází žádná vodoteč, takže nelze předpokládat kontaminaci povrchové vody. Společnost
vzhledem k stávajícímu množství závadných látek, které při výrobě používá, má již havarijní plán
zpracovaný, který je schválen rozhodnutím o integrovaném povolení. Takže jej bude pouze
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aktualizovat. Taktéž má zpracovaný požární řád. Provozní řády pro jednotlivé technologie byly
schváleny rozhodnutím o integrovaném povolení, a protože se bude ve většině případů jednat
o instalaci stejných technologií, tak se budou pouze aktualizovat. Požadavek na instalaci zařízení
na snižování emisí je již v prvním bodě. Požadavky na měření emisí jsou od 1. 12. 2012
stanoveny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., která v době zpracování dokumentace nebyla vydána.

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Posuzovatelce bylo k dokumentaci postoupeno celkem 5 vyjádření dotčených správních úřadů
nebo jejich odborů:
1. Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí;
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě;
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;
5. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava.
V dalším textu jsou vypořádána všechna vyjádření k dokumentaci. Stručně je popsána podstata
vyjádření a konstatován souhlas nebo nesouhlas s realizací záměru. V případě konkrétních
negativních připomínek ve vyjádřeních jsou tyto opsány doslovně. Stanovisko zpracovatelky
posudku k připomínkám uvedeným v jednotlivých vyjádřeních je uvedeno kurzívou vždy za
konkrétní připomínkou nebo požadavkem.
Úplné znění všech komentovaných vyjádření je dokladováno v příloze č. 1 posudku.
Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se
k dokumentaci vyjádřili:
1.

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, oddělení vodního a odpadového
hospodářství i oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody (č. j. 47490/2012/Tob ze
dne 24. 10. 2012) dává kladné vyjádření. Stanovisko nevyžaduje komentář.

2.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(č. j. MSK 127602/2012 ze dne 24. 10. 2012) souhlasí s umístěním a realizací záměru za
současného stanovení podmínek pro stavbu a provoz zdrojů znečišťování ovzduší takto:
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší umísťované v rámci výše uvedeného záměru,
technologicky shodné s doposud umístěnými a provozovanými zdroji provozovatele
v provozovně CROMODORA WHEELS s.r.o. v Mošnově, budou technologicky a stavebně
provedeny a provozovány tak, aby plnily emisní parametry zdrojů uvedených
v integrovaném povolení (č.j. MSK 8971/2009 ze dne 14. 7. 2009) vydaném krajským
úřadem, tj. zejména:
- zdroj "tavící pece" bude provozován tak, aby byla garantována maximální emisní hodnota
tuhých znečišťujících látek na výstupu do výše 10 mg/m3,
- zdroj "lakovna - předúprava" bude provozován tak, aby byla garantována maximální
emisní hodnota tuhých znečišťujících látek na výstupu do výše 5 mg/m3,
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-

zdroj "lakovna - nanášení základní barvy" bude provozován tak, aby byla garantována
maximální emisní hodnota tuhých znečišťujících látek na výstupu do výše 3 mg/m3,
- zdroj "spalovací jednotka RTO" bude provozován tak, aby byla garantována maximální
emisní hodnota tuhých znečišťujících látek na výstupu do výše 3 mg/m3 a maximální
emisní hodnota těkavých organických látek na výstupu do výše 15 mg/m3,
- zdroj "tryskání" bude provozován tak, aby byla garantována maximální emisní hodnota
tuhých znečišťujících látek na výstupu do výše 5 mg/m3,
- spalovací zdroje znečišťování ovzduší budou vybaveny "nízkoemisními hořáky"
garantujícími maximální emisní hodnotu oxidů dusíku na výstupu do výše 100 mg/m3.
Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí ve své
kompetenci nemá krajský úřad k výše uvedenému záměru připomínky.
Požadavky uvedené ve vyjádření týkající se plnění emisních parametrů budou zahrnuty do
návrhu souhlasného stanoviska.
3.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (č. j. KHSMS
31596/2012/NJ/HOK ze dne 29. 10. 2012) ve svém vyjádření závěry předmětné
dokumentace akceptuje. Stanovisko nevyžaduje komentář.

4.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (č. j. 2517/780/12 ze dne
1. 11. 2012) považuje záměr za akceptovatelný z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší za
předpokladu dodržení níže uvedené podmínky. Jelikož se záměr nachází v oblasti, kde
dochází dlouhodobě k překračování denních i ročních imisních limitů stanovených pro
PM10, požaduje MŽP do návrhu stanoviska zahrnout podmínku, jenž zaručí dodržování
předpokládané emisní koncentrace, se kterou je počítáno v předložené rozptylové studii
(např. provozování odlučovacích zařízení dle doporučení výrobce, pravidelná kontrola
a záznam tlakové ztráty na filtrech apod.).
Podmínka zaručení dodržování předpokládané emisní koncentrace uvedené v rozptylové
studii bude zahrnuta do návrhu souhlasného stanoviska.

5.

Dle ČIŽP, OI Ostrava (č. j. ČIŽP/49/IPP/1213121.002/12/VMJ ze dne 30. 10. 2012) není
možné z předložených podkladů posoudit možné vlivy na životní prostředí a zdraví
obyvatel a požaduje dokumentaci doplnit o konkrétní informace o záměru – konstrukce
a vzhled staveb (v dokumentaci je např. zmíněno parkoviště, výstavba hal, laboratoře,
neutralizační stanice), rozsah zastavěné plochy, specifikace umisťovaných zařízení, kapacity,
množství použitých látek, způsob skladování apod. Dle ČIŽP má dokumentace formu pouze
koncepčního materiálu, který obecně hodnotí připravovaný projekt bez konkretizace
způsobu řešení s popisem stávající technologie bez upřesnění návaznosti na instalované
technologické i technické jednotky. Dále ČIŽP uvádí, že je neustálý popis stávajících
technologií a stávající situace v dokumentaci matoucí a není zřejmé, zda se uváděné
informace vztahují ke stávajícímu stavu nebo záměru. Až v kapitole D.VI. na str. 84 je
zmíněna podobnost nových zařízení se stávajícími, ale následně je vyvrácena s ohledem na
technologický pokrok. ČIŽP nemůže souhlasit s tvrzením, že se při zpracování dokumentace
nevyskytly žádné významné neurčitosti nebo nedostatky ve znalostech, když z dokumentace
není zřejmý rozsah záměru ani parametry umisťovaných technologií.
Na základě výzvy příslušného úřadu vypracoval Ing. Obal Doplnění dokumentace
„CROMODORA WHEELS s.r.o. – rozšíření výrobního závodu“ ze dne 20. 11. 2012, v němž
blíže vysvětluje údaje z dokumentace týkající se:
- konstrukce a vzhledu staveb - k současné hale budou postupně dostavovány
přístavby, které budou, typem konstrukce obdobné jako na stávající hale a budou
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navazovat na stávající halu jak výškou, tak povrchovou úpravou konstrukce. Vnitřní
uspořádání technologických celků v halách (stávající i nové) bude nově uspořádáno
tak, aby jednotlivé technologie na sebe navzájem navazovaly.
- rozsahu zastavěné plochy - Ing. Obal zopakoval sdělení z dokumentace - výrobní
hala včetně parkoviště a obslužných komunikací však nepřesáhne velikost pozemku
ve vlastnictví investora. Protože tato odpověď byla podle zpracovatelky posudku
nedostatečná a nesprávná, byl oznamovatel požádán o další specifikaci, kterou
vypracoval se spoluautorem dokumentace (Ing. Pastuchou) dne 18. 12. 2012.
Současně byla zpracovatelce posudku poskytnuta DUR, v níž jsou stanoveny
zastavěné plochy v rámci I. a II. etapy záměru a činí celkem 30 877,5 m2. Představu
o rozsahu záměru umožňuje aktuální situace, která byla dodána v rámci doplnění
dokumentace a tvoří přílohu č. 3 posudku.
- specifikace a kapacita instalovaných zařízení - v rámci hodnoceného dlouhodobého
záměru se mnohou technologie s časovým horizontem významně měnit, ovšem ne co
se týká kapacity, limitem je produkce 2 600 000 litých kol ročně, ale pouze strojně
technologického vybavení jednotlivých zařízení. V rámci vědecko – technického
pokroku není předpoklad, že by v budoucnu dodávané technologie byly z hlediska
životního prostředí, tedy hlavně emisí a hluku horší. Proto se v rámci dokumentace
počítá s emisemi a hlukem tak, jak by technologie byly dodány v současnosti a tedy
s významnou emisní a hlukovou bezpečností všech výpočtů, jelikož je předpokladem,
že v budoucnu budou mít technologie lepší emisní i hlukové parametry. V dalších
navazujících technologiích, které budou instalovány do roku 2014, bude ještě
upřesněno jejich provedení a typ, také s ohledem na probíhající jednání s dodavateli.
Přesné technologické parametry instalovaných zařízení budou specifikovány
v žádosti o změnu integrovaného povolení, které musí být aktualizováno s každou
změnou či doplněním technologie o další zařízení.
- množství použitých surovin a látek uvedené na str. 16 dokumentace je myšleno pro
výrobu 2 600 000 kol, tedy pro stávající výrobu a záměr dohromady.
- způsob skladování je, podle názoru zpracovatelky posudku nevhodně, uveden až
v rámci porovnání záměru s nejlepší dostupnou technikou BAT. V doplnění
dokumentace je uvedeno: barvy a chemikálie pro úpravy jsou skladovány v obalech
v určených skladech (pro sklad hořlavých kapalin, resp. sklad chemikálií), které jsou
provedeny se zajištěním proti únikům a působení závadných látek. Sklady jsou
napojeny na hasící systém. V místech manipulace na provozech jsou opět používány
odpovídající manipulační plochy (např. pro přípravu barev), anebo jsou místa
s těmito látkami vybavena záchytnými vanami. Při výstavbě bude docházet
k přemístění skladu slitin hliníku do nových prostor, protože stávající sklad bude
použit pro rozšíření tavení. Skladovací a manipulační prostory jsou pravidelně
kontrolovány v návaznosti na kontrolní systém ve společnosti (dle Plánu opatření pro
případ havárií a dle dalších vnitřních předpisů v souladu s vybudovaným
a certifikovaným systémem EMS).
Jak vyplývá z Doplnění dokumentace, byly v textu dokumentace zvoleny nevhodné formulace,
z nichž bylo možno usuzovat, že je popisována stávající výroba a technologie a ne plánovaný
záměr. Přitom v rozptylové studii byly zdroje emisí (technologické jednotky) jednoznačně
rozděleny pro stávající stav a pro záměr. Z hlediska hlukové zátěže bylo počítáno
s dvojnásobným provozem stávajících zdrojů hluku, což je z hlediska zdrojů hluku při výrobě
adekvátní, ovšem u dopravy je to mírně podhodnocené. V celkovém důsledku tato nepřesnost
nemá významný vliv na hodnocení vlivů záměru.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
K posouzení byla předložena dokumentace záměru zpracovaná Ing. Liborem Obalem
v září 2012:
CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu
Oznamovatel:
CROMODORA WHEELS s.r.o., Průmyslová 369, 742 51 Mošnov
Dokumentace byla posouzena dle požadavků § 9 zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 5
tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle požadavků citovaného zákona.
Pro celkové posouzení akceptovatelnosti záměru je uvedena sumarizace vlivů na životní
prostředí. Ty byly z důvodu situování záměru v průmyslové zóně hodnoceny i z hlediska
kumulace s jinými záměry. Z hlediska vlivů na ovzduší rozptylová studie potvrdila, že nebude
překračována imisní zátěž lokality. Navýšení hlukové zátěže zejména vlivem provozu z dopravy
nedosáhne takových hodnot, které by způsobily překračování hygienických limitů pro denní dobu
v chráněném venkovním prostoru. Vlivy na ostatní složky životního prostředí (fauna, flóra,
ekosystémy, krajinný ráz, soustavu NATURA 2000), byly vyhodnoceny jako málo významné.
Vliv na půdu jako nevýznamný. Vypočtené imisní příspěvky nebudou zdrojem zvýšených
zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Pro vypočtené hodnoty hlučnosti ze stacionárních zdrojů
hluku ve výhledovém stavu nejsou očekávány nepříznivé zdravotní účinky hluku v době denní
ani noční. Vlivy na podzemní a povrchovou vodu, přírodní zdroje a horninové prostředí jsou
hodnoceny jako nevýznamné nebo zanedbatelné.
Na základě předložené dokumentace, doplnění dokumentace, doručených vyjádření dotčených
správních úřadů a prohlídky zájmového území lze konstatovat, že posuzovaný záměr je
z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný. Při dodržení jednotlivých opatření
k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole IV.
a doplněných v návrhu stanoviska příslušného úřadu nebudou rozšířením výrobního závodu
společnosti CROMODORA WHEELS s.r.o. v průmyslové zóně Mošnov významně negativně
ovlivněny jednotlivé složky životního prostředí ani zdraví obyvatel. V průběhu posuzování
záměru při procesu EIA nebyly identifikovány negativní vlivy takové velikosti nebo
významnosti, že by to vyžadovalo změnu nebo odmítnutí záměru.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a v dalších vyžádaných podkladech a při
respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného správního úřadu
doporučuji
vydat pro záměr „CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“
souhlasné stanovisko.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne
Č. j.

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru:

„CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního
závodu“

I.2. Kapacita záměru:

počet vyrobených litých kol v roce 2011
978 300 ks
lakovaná plocha v roce 2011
cca 1 000 000 m3
počet vyrobených litých kol v roce 2020
2 600 000 ks
lakovaná plocha v roce 2020
cca 3 000 000 m3

I.3. Umístění záměru:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Moravskoslezský
Mošnov
699934 Mošnov

I.4. Obchodní firma oznamovatele: CROMODORA WHEELS s.r.o.
I.5. IČ oznamovatele:

277 79 017

I.6. Sídlo oznamovatele:

Průmyslová 369, 742 51 Mošnov

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
II.1. Oznámení:
Nebylo předloženo.
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II.2. Dokumentace:
Zpracovatel:

Ing. Libor Obal
(autorizaci dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, vydalo
MŽP ČR pod č. j. 1633/279/OPV/93 dne 29. 6. 1993)

Datum předložení:

14. 9. 2012

II.3. Posudek:
Zpracovatel:

RNDr. Hana Koppová
(autorizaci dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, vydalo
MŽP ČR pod č. j. 8485/992/OPVŽP/94 dne 17. 1. 1995,
prodloužilo rozhodnutím č. j. 47225/ENV/06 dne 24. 7. 2006
a č. j. 18550/ENV/11 dne 4. 4. 2011)

Datum předložení:

9. 1. 2013

II.4. Veřejné projednání:

místo konání: bude doplněno
datum konání: bude doplněno

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí probíhal v následujících časových
horizontech:
•

14. 9. 2012 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen MŽP
OVSS IX), obdrželo dokumentaci záměru dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zpracované Ing. Liborem Obalem;

•

25. 9. 2012 - MŽP OVSS IX rozeslalo kopie dokumentace dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a zaslání vyjádření
k dokumentaci;

•

•

Dokumentace záměru byla zveřejněna na úřední desce:
-

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje - 1. 10. 2012;

-

Obec Mošnov - sdělení o zveřejnění dokumentace záměru nebylo dodáno;

9. 11. 2012 - MŽP OVSS IX pověřilo RNDr. Hanu Koppovou zpracováním posudku
dopisem, který pověřená osoba obdržela dne 13. 11. 2012;

•

9. 11. 2012 - MŽP OVSS IX zaslalo kopie obdržených vyjádření k dokumentaci;

•

26. 11. 2012 - MŽP OVSS IX obdrželo od oznamovatele doplnění dokumentace záměru;
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•

26. 11. 2012 - MŽP OVSS IX odeslalo e-mailem a poštou kopii doplnění dokumentace
záměru;

•

9. 1. 2013 - MŽP OVSS IX obdrželo zpracovaný posudek;

•

X. Y. 2013 – se uskutečnilo veřejné projednání posudku a dokumentace;

•

X. Y. 2013 - MŽP OVSS IX rozeslalo zápis z veřejného projednání.

Kapitola bude doplněna po veřejném projednání.
Vlivy záměru „CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“ na životní
prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

II.6. SEZNAM SUBJEKTŮ, JEJICHŽ VYJÁDŘENÍ JSOU VE STANOVISKU ZČÁSTI
NEBO ZCELA ZAHRNUTA
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(vyjádření k dokumentaci č. j. MSK 127602/2012 ze dne 24. 10. 2012);
 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (vyjádření k dokumentaci
č. j. 2517/780/12 ze dne 1. 11. 2012);
 ČIŽP, OI Ostrava (č. j. ČIŽP/49/IPP/1213121.002/12/VMJ ze dne 30. 10. 2012).

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
III.1. SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
Záměr je umístěn ve stávající průmyslové zóně Mošnov jižně od letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov. Předmětem záměru je rozšíření výroby litých hliníkových kol pro osobní automobily
v areálu společnosti CROMODORA WHEELS s.r.o. Realizovaným posouzením bylo zjištěno,
že záměr nebude působit významně negativně na žádnou složku životního prostředí a veřejné
zdraví. Navýšení kapacity bude mít pouze mírný vliv na imisní situaci v lokalitě a nezpůsobí
překračování imisních limitů znečišťujících látek. Při provozu záměru dojde k tak malému
navýšení maximální hodnoty akustického tlaku u chráněných venkovních prostor, že tato změna
není hodnotitelná. Vlivy na ostatní složky životního prostředí (faunu, flóru, ekosystémy, půdu,
podzemní a povrchovou vodu, krajinný ráz, soustavu NATURA 2000) lze hodnotit jako nulové
nebo zanedbatelné, což je dáno situováním záměru do průmyslové zóny.
Pokud budou realizována navržená opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
vyplývající z procesu posuzování předmětného záměru, budou jeho vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví akceptovatelné. Z hlediska kumulace vlivů dojde částečně k synergii s ostatními
záměry plánovanými v průmyslové zóně Mošnov, jejichž posuzování podle zákona v nedávné
minulosti proběhlo. Se záměrem nejsou spojeny žádné přeshraniční vlivy na životní prostředí.
Z celkového zhodnocení záměru lze konstatovat, že jeho realizace nezpůsobí negativní vlivy
takové velikosti a významu, které by vyžadovaly vydání nesouhlasného stanoviska.
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Při realizaci navržených opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní
prostředí a při dodržení příslušných právních předpisů a norem na úseku ochrany životního
prostředí lze považovat potenciální vlivy záměru v dotčeném území za environmentálně
přijatelné.

ŘEŠENÍ
ZÁMĚRU
S OHLEDEM
III.2.
HODNOCENÍ
TECHNICKÉHO
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci
dostačujícím způsobem popsáno. Detailnější řešení se, s ohledem na požadavky vyplývající
z příslušných právních předpisů, předpokládá v rámci další přípravy záměru pro následná správní
řízení k povolení předmětného záměru.
Pro posuzovaný záměr je povinné zavedení nejlepších dostupných technik (BAT), neboť
z hlediska kapacity je posuzovaný záměr zařazen mezi zařízení, na které se vztahuje zákon
o integrované prevenci č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť rozšíření výroby ve
stávajícím závodě samo o sobě překračuje prahovou hodnotu uvedenou v kat. 2.5. přílohy č. 1
k citovanému zákonu. Bude se jednat o podstatnou změnu v provozu stávajícího zařízení, která
může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny stávajícího integrovaného
povolení, bez které nemůže být vydáno stavební povolení. Technické řešení posuzovaného
záměru vytváří předpoklad pro splnění požadavku na zavedení nejlepších dosažitelných technik.
Požadavek na zavedení BAT je zapracován do podmínek souhlasného stanoviska.

III.3. 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
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a obyvatelstva, vycházející z procesu
posuzování vlivů na tyto složky, jsou specifikována níže jako podmínky tohoto stanoviska pro
období přípravy, výstavby a provozu záměru.

III.4. POŘADÍ VARIANT (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) Z HLEDISKA VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr byl předložen jako jednovariantní. Tuto navrženou variantu lze hodnotit jako
vyhovující. Stanovení pořadí variant je v daném případě bezpředmětné.

III.5. VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI A K POSUDKU
Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí obdržel příslušný správní úřad celkem
5 vyjádření k dokumentaci dotčených správních úřadů nebo jejich odborů:
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 Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, oddělení vodního a odpadového
hospodářství i oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody;
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě;
 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava.
Dotčené územní samosprávní celky ani veřejnost a občanská sdružení se k dokumentaci záměru
nevyjádřily.
Vypořádání připomínek uvedených ve vyjádření k dokumentaci jsou podrobně komentována
v kapitole V. posudku. Ve 2 případech byl vyjádřen souhlas bez jakýchkoliv podmínek, ve
2 případech byl souhlas podmíněn stanovením podmínek. Pouze v jednom případě (ČIŽP OI
Ostrava) byla dokumentace hodnocena jako nedostatečná a byl vznesen požadavek na její
doplnění. Doplnění dokumentace zpracované na základě výzvy příslušného úřadu
oznamovatelem bude k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům zasláno a zveřejněno podle § 16 zákona současně s posudkem.
Většina připomínek byla shledána jako opodstatněná a byly akceptovány buď formou doplnění
navržených opatření nebo formou podmínek do návrhu stanoviska.
Vypořádání vyjádření k posudku
Vypořádání vyjádření k posudku bude doplněno po uplynutí zákonné lhůty ve smyslu § 9 odst. 8
zákona č. 100/2001 Sb.

III.6. STANOVISKO PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU Z HLEDISKA PŘIJATELNOSTI VLIVŮ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S UVEDENÍM PODMÍNEK PRO REALIZACI
ZÁMĚRU, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ NEPŘIJATELNOSTI ZÁMĚRU
Na základě dokumentace, posudku a k nim zaslaných vyjádření a výsledků veřejného projednání
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 předpisů, z hlediska přijatelnosti
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
souhlasné stanovisko
k záměru
„CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“
s tím, že níže uvedené podmínky stanoviska budou respektovány a zahrnuty jako součást
podmínek v návazných správních řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.
Doporučená varianta:
Na základě závěrů posudku se k realizaci doporučuje varianta popsaná v dokumentaci a posudku
při splnění dále specifikovaných podmínek.
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PODMÍNKY SOUHLASNÉHO STANOVISKA
IV.1. Opatření pro období přípravy
1. Stanovení parametrů vsakovacích zařízení srážkových vod musí být provedeno podle
ČSN 75 9010.
2. V navazujících správních řízeních je nutné se řídit požadavky zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší a prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb. Jedná se například o závazné
stanovisko krajského úřadu k umístění a ke stavbě a k povolení provozu stacionárního
zdroje kód 4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin (tavící pece FERGAL
FRCA 06, přetavovací pece na třísky).
3. Požádat o změnu integrovaného povolení KÚ Moravskoslezského kraje.
4. Při zpracování žádosti o změnu integrovaného povolení je nutné při aplikaci nejlepších
dostupných technik (BAT) důsledně vycházet z požadavku na minimalizaci emisí
znečišťujících látek do ovzduší.
5. Aktualizovat a předložit ke schválení provozní řád neutralizační stanice a havarijní plán
z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto
dokumentů navrhnout postup při manipulaci se závadnými látkami a opatření pro snížení
možnosti jejich úniku do horninového prostředí.
6. Pro prokázání dodržení hygienických limitů provést autorizované měření hluku v dané
lokalitě. Při jejich případném nedodržení přijmout taková opatření, aby tyto limity byly
provozem společnosti CROMODORA WHEELS s.r.o. plněny, případně nebyl výrazně
navýšen hluk proti současnému pozadí.
7. Provést před zahájením realizace záměru kontrolní měření kvality ovzduší v rozsahu
PM10 a PM2,5 na jv. okraji areálu závodu, které bude využito pro srovnání s měřením při
provozu záměru.
8. V navazující projektové dokumentaci a v žádosti o změnu integrovaného povolení přesně
stanovit bilance odpadních vod čištěných na neutralizační stanici s ohledem na její
maximální kapacitu.

IV.2. Opatření pro období výstavby
9. Vlastní realizaci záměru organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu.
10. V případě úniku technických kapalin ze stavebních mechanismů a nákladních vozidel je
nutno neprodleně vytěžit znečištěnou zeminu, odvézt na vodohospodářsky zabezpečenou
plochu a podle rozboru odebraných vzorků s ní dále nakládat v souladu s právními
předpisy.
11. Důsledným čištěním podvozků vozidel před výjezdem ze staveniště a čištěním povrchu
dotčených veřejných komunikací je nutno omezovat sekundární prašnost.
12. Zajistit prostor pro skladování nebezpečných odpadů vzniklých během výstavby areálu
a odstraňování těchto odpadů oprávněnou firmou.
13. Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách
v souladu s legislativou v oblasti odpadového hospodářství.
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14. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto
práce. Při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží dodavatel stavby
doklady o specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží
způsob jejich odstranění.
15. Na staveništi dodržovat hygienické předpisy a garantovat dodržení hlukových limitů
v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel zajistí pro
provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, bourací kladiva, apod.), která při
provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.
16. Důsledně kontrolovat stav a provádět řádnou údržbu všech strojních mechanismů a vést
o tom záznamy. Strojní mechanismy a vozidla odstavovat po skončení pracovní doby na
odstavnou plochu.
17. Oznamovatel (stavebník) předloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doklady
o nepropustnosti všech záchytných a havarijních jímek.

IV.3. Opatření pro období provozu
18. Stacionární zdroje znečišťování ovzduší umísťované v rámci výše uvedeného záměru,
technologicky shodné s doposud umístěnými a provozovanými zdroji provozovatele
v provozovně CROMODORA WHEELS s.r.o. v Mošnově, budou technologicky
a stavebně provedeny a provozovány tak, aby plnily emisní parametry zdrojů uvedených
v integrovaném povolení (č. j. MSK 8971/2009 ze dne 14. 7. 2009) vydaném krajským
úřadem, tj. zejména:
- zdroj "tavící pece" bude provozován tak, aby byla garantována maximální emisní
hodnota tuhých znečišťujících látek na výstupu do výše 10 mg/m3,
- zdroj "lakovna - předúprava" bude provozován tak, aby byla garantována maximální
emisní hodnota tuhých znečišťujících látek na výstupu do výše 5 mg/m3,
- zdroj "lakovna - nanášení základní barvy" bude provozován tak, aby byla garantována
maximální emisní hodnota tuhých znečišťujících látek na výstupu do výše 3 mg/m3,
- zdroj "spalovací jednotka RTO" bude provozován tak, aby byla garantována
maximální emisní hodnota tuhých znečišťujících látek na výstupu do výše 3 mg/m3
a maximální emisní hodnota těkavých organických látek na výstupu do výše 15 mg/m3,
- zdroj "tryskání" bude provozován tak, aby byla garantována maximální emisní hodnota
tuhých znečišťujících látek na výstupu do výše 5 mg/m3,
- spalovací zdroje znečišťování ovzduší budou vybaveny "nízkoemisními hořáky"
garantujícími maximální emisní hodnotu oxidů dusíku na výstupu do výše 100 mg/m3.
19. Provést po zahájení provozu zdrojů znečišťování ovzduší měření kvality ovzduší
v rozsahu PM10 a PM2,5 na jv. okraji areálu závodu, které bude porovnáno s měřením
v období přípravy záměru. V případě překročení imisních příspěvků vypočtených
v rozptylové studii přijmout vhodná patření.
20. Na již provozované technologii jsou v provozu zařízení ke snižování emisí, které také
budou součástí všech nově instalovaných technologií (dopalovací jednotky).
21. Provést u každého nově instalovaného zdroje znečišťování ovzduší měření emisí, které
bude porovnáno s hodnotami předpokládaných emisních koncentrací uvedených
v rozptylové studii. V případě jejich překročení přijmout účinná opatření.
22. V případě vybudování železniční vlečky do PZ Mošnov napojit dopravu surovin
a výrobků na železniční síť, pokud to bude z hlediska organizace výroby možné.
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23. Provozovatel a vlastník objektů musí plnit povinnosti vyplývající z platných právních
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.
24. Znečištění vypouštěných splaškových vod bude splňovat limity kanalizačního řádu
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a bude pravidelně
sledováno podle podmínek stanovených kanalizačním řádem.
25. Látky, které by mohly při svém úniku do okolí ohrozit kvalitu podzemních vod budou
zabezpečeny odpovídajícím způsobem proti úniku při jejich skladování a manipulaci.
Budou skladovány v samostatném uzamykatelném skladě.
26. Budou aktualizovány nebo nově zpracovány provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší
v souladu s legislativou.
27. Plochy, sklady a místa, kde se manipuluje s látkami, které by mohly kontaminovat půdu,
geologické podloží a podzemní vodu budou v nepropustné úpravě a budou vybavené
havarijními jímkami.
28. Provozovat odlučovací zařízení u zdrojů emisí dle doporučení výrobce.
29. Provádět pravidelné kontroly zařízení ke snižování emisí, zejména jejich funkčnost
a zaznamenávání tlakové ztráty na filtrech.
30. Pravidelně provádět seřizování hořáků (CO a NOX) dle příslušných technických norem.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost
oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VIII. ZÁVĚR
Datum zpracování posudku:

31. prosince 2012

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku:
RNDr. Hana Koppová
Na Nivách 281
783 91 Uničov
Tel.: +420 581 041 831, mobil: +420 603 840 206
E-mail: olomouc@aquatest.cz

Podpis zpracovatele posudku :

............................................

Autorizace ke zpracování posudku:
Držitelka autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. j.
8485/992/OPVŽP/94 ze dne 17. 1. 1995, prodloužení autorizace č. j. 47225/ENV/06 dne
24. 7. 2006 a prodloužení autorizace č. j. 18550/ENV/11 ze dne 4. 4. 2011.
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IX. PŘÍLOHY
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

Kopie došlých vyjádření k dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Doplnění dokumentace „CROMODORA WHEELS s.r.o. – rozšíření výrobního
závodu“ ze dne 20. 11. 2012 a 18. 12. 2012
Aktuální situace
Osvědčení autorky posudku o autorizaci ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů

X. PODKLADY A POUŽITÁ LITERATURA
Dokumenty poskytnuté oznamovatelem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rydlo M. (2012): Rozšíření závodu Cromodora Wheels. Dokumentace pro územní
rozhodnutí. Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha, listopad 2012.
Integrované povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu litých hliníkových kol“ vydané
rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 14. 7. 2009 pod č. j. MSK 8971/2009.
Změna č. 1. integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu litých hliníkových kol“
vydaná rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 9. 7. 2010 pod č. j. MSK 103167/2010.
Změna č. 2. integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu litých hliníkových kol“
vydaná rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 7. 8. 2012 pod č. j. MSK 99559/2012.
Kanalizační řád stokové sítě, Průmyslová zóna Mošnov – vnější sítě splašková kanalizace,
Změna č. 1, květen 2012.
Aktuální situace záměru.
Protokol o kontrole provedené na základě pověření č. 007/12/2010 ředitelky krajského úřadu,
č.j. MSK 54979/2010.
Protokol o kontrolním zjištění ze dne 25. 2. 2010 vydaný ČIŽP OI Ostrava.
Protokol o kontrolním zjištění ze dne 25. 2. 2011 vydaný ČIŽP OI Ostrava.
Sdělení k plnění podmínky integrovaného povolení společnosti CROMODORA WHEELS
s.r.o. vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství dne 24. 9. 2009 pod č. j. MSK 159062/2009.
Závazné stanovisko k umístění stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v rámci stavby
„CROMODORA WHELLS dobudování kapacit výroby“ vydané Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 18. 2. 2009 pod
č. j. MSK 9805/2009.

Literatura:
•

Beneš, J. (2007): CROMODORA WHELLS – PZ Mošnov, Oznámení záměru (zpracováno
podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění
s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 zákona č. 100/201 Sb.). Technoprojekt, a.s., Ostrava.
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Beneš, J. (2008): CROMODORA WHELLS – PZ Mošnov dobudování kapacit, Oznámení
záměru zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4. Technoprojekt, a.s., Ostrava.
Bosák, J. (2007): Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov, Oznámení dle
zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4. Ecological Consulting a.s., Olomouc.
Bosák, J. (2008): Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov, Doplnění
dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4. Ecological Consulting a.s.,
Olomouc.
Horský, L. (1970): Hydrologické poměry ČSSR. ČHMÚ, Praha.
Kiszová, R. (2012): „Vstřikovna plastů Behr Ostrava s.r.o.“, Oznámení záměru podle § 6
v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – pro
účely zjišťovacího řízení. Libhošť.
Kofroň, M. (2007): Mošnov – Cromodora , IGP, závěrečná zpráva. G-Consult, spol. s r.o.,
Ostrava.
Kovář, M. et al. (2006): Závěrečná zpráva – studie geologických poměrů území připravované
průmyslové zóny Mošnov. Eart Tech CZ s.r.o.
Lenz, S. et al. (2011): PLAKOR CZECH, Navýšení kapacity lakovny, Dokumentace vlivů na
životní prostředí dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tebodin
Czech Republic, s.r.o.
Novotná K. (2010): Multimodální Cargo Ostrava Mošnov, Oznámení dle zákona č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona). TECHNICKÉ
SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Ostrava.
Ochrana ovzduší č. 6/2012: Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5 na
území města Ostravy v letech 2006 – 2011. Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší,
Praha.
Olmer, M. et al. (2006): Hydrogeologická rajonizace České republiky. Sborník geologických
věd 23. ČGÚ, Praha.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje – závazná část, vyhlášená obecně
závaznou vyhláškou Moravskoslezského kraje č. 2/2004 ze dne 30. 9. 2004.
Tížková, V. (2009): Letecké cargo Ostrava Mošnov, Oznámení záměru dle § 6 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu dle přílohy č. 4. G-Consult,
spol. s r.o., Ostrava - Přívoz.
Tížková, V. et al. (2010): Železniční cargo Ostrava Mošnov, Oznámení v rozsahu
dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění. G-Consult, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz.
Tisková zpráva (2012), Slavnostní zahájení stavby Rekonstrukce a zkapacitnění trati
Studénka – Mošnov. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, odbor komunikace,
Praha.
Územní plán města Mošnov, vydaný ZO Mošnov 28. 6. 2012.
MŽP (2012): Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010. Věstník MŽP, ročník XXI,
částka 2/2012.

Mapy:
•
•

Krásný, J. red. (1981): Mapa odtoku podzemní vody ČSSR. ČHMÚ, Praha.
Tišnovská, V. red. (1989): Základní hydrogeologická mapa ČSSR. Měřítko 1 : 200 000, list
15 Ostrava. ČGÚ, Praha.
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Základní vodohospodářská mapa v měřítku 1 : 50 000, list 25 - 21 Nový Jičín.
Základní mapa ČR v měřítku 1 : 25 000, list 25 - 211 Příbor.

Podklady z internetu:
•
•
•
•

Hydrogeologický informační systém VÚV T.G.M., http://heis.vuv.cz/.
Internetový portál Moravskoslezského kraje, http://www.kr-moravskoslezsky.cz/.
Povodňový plán České republiky, http://www.kr-moravskoslezsky.cz/.
Portál Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, http://mapy.nature.cz/.

Zákonné normy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon 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.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu, ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce 20/1994/3 Sb.
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Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Norma ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
Norma ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.
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Kopie došlých vyjádĜení k dokumentaci dle pĜílohy
þ. 4 zákona þ. 100/2001 Sb., ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ

PĜíloha þ. 1

MċSTSKÝ ÚěAD KOPěIVNICE
MċSTO KOPěIVNICE

Odbor ivotního prostĜedí
VÁ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ý. J.:
SPIS. ZN.:
VYěIZUJE / ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

47490/2012/Tob
OP-28/2012
Pavlína Tobiáová, DiS. / OP
556 879 788
ziv.prostredi@koprivnice.cz

DATUM:

24.10.2012

Ministerstvo ivotního prostĜedí
Odbor výkonu státní správy IX
ýs. legií 5
702 00 Ostrava

Cromodora Wheels s.r.o.  vyjádĜení k zámČru EIA
Dne 27.09.2012 obdrel MČstský úĜad KopĜivnice, odbor ivotního prostĜedí vai ádost
o vyjádĜení k výe uvedenému posudku. Po prostudování pĜedloené dokumentace
vám dáváme následující souhrnné stanovisko.
OddČlení vodního a odpadového hospodáĜství
Vodoprávní úĜad (Ing. JiĜí Sopuch)
RozíĜení výrobního závodu Cromodora Wheels s.r.o. v prĤmyslové zónČ Ostrava
Monov spoþívá v zámČru navýení výrobní kapacity výroby hliníkových litých kol
z mnoství 978 300 kol v roce 2011 postupnČ na 1 100 000 kol v roce 2012 a 1,3 mil kol
v roce 2013 pĜi projektované kapacitČ 2 600 000 kol v roce 2020. Skuteþná výroba bude
pĜizpĤsobena poadavkĤm trhu. Z tohoto dĤvodu mají být navýeny kapacity tavírny
hliníku, licích linek, obrobny, lakovací linky a skladovacích prostor ve stávajících
prostorách haly a na pĜilehlých pozemcích v areálu spoleþnosti.
Zásobování výrobního závodu pitnou vodou, poární vodou a pitnou vodou pro
technologické úþely bude i po navýení kapacity zajitČno zásobováním z vodovodního
Ĝadu.
OdvádČní a þitČní odpadních splakových vod v uvádČném mnoství a upravené
technologické vody i po navýení kapacity je zajitČno prostĜednictvím oddílné
kanalizace a koncové ýOV pro PZ Ostrava Monov. VypoutČné odpadní vody musí
splĖovat limity stanovené kanalizaþním Ĝadem.
NezneþitČné deĢové vody ze stĜech a þásti zpevnČných ploch budou vypoutČny do
nových vsakovacích objektĤ. DeĢové vody z parkovitČ budou odvádČny pĜes OLK do
stávající deĢové kanalizace zaústČné do vodního toku Lubina. Je zĜejmé, e dalím
zastavováním volné plochy v areálu výrobního závodu dojde ke zmenení plochy pro
pĜirozené zasakování srákových vod. Tato negativní zmČna je kompenzována
technickým Ĝeením, kterým je navrený zasakovací objekt.
PĜedloená dokumentace je zpracována podle § 6 zákona þ. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivĤ na ivotní prostĜedí v platném znČní. Ke zpracované dokumentaci
nemáme, z hlediska zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ
(vodní zákon) ve znČní pozdČjích pĜedpisĤ, pĜipomínek.

MČsto KopĜivnice  MČstský úĜad KopĜivnice, tefánikova 1163/12, CZ-742 21 KopĜivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, Iý: 00298077, DIý: CZ00298077, þíslo bankovního úþtu: 1767241349/0800

VSTěÍCNOST  PROFESIONALITA  ZODPOVċDNOST



Odbor ivotního prostĜedí
Orgán odpadového hospodáĜství (Mgr. Pavlína Nývltová)
Z hlediska zájmĤ chránČných zákonem þ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ
nČkterých dalích zákonĤ nemáme k oznámení koncepce a navreným variantám
pĜipomínky.
Orgán ochrany ovzduí (Mgr. Pavlína Nývltová)
MČstský úĜad KopĜivnice, odbor ivotního prostĜedí, orgán ochrany ovzduí nemá
k pĜedloenému zámČru CROMODORA WHEELS s.r.o.  rozíĜení výrobního závodu
pĜipomínek a nepoaduje dalí posuzování dle zák. þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu
na ivotní prostĜedí, ve znČní pozdČjích pĜedpisĤ.
OddČlení lesního hospodáĜství a ochrany pĜírody
Orgán ochrany pĜírody a krajiny (RNDr. Veronika KĜístková)
Z hlediska zájmĤ chránČných zákonem þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny,
v platném znČní, nemáme k pĜedloené dokumentaci pĜipomínek.
Orgán ochrany zemČdČlského pĤdního fondu (Pavlína Tobiáová, DiS.)
Z hlediska zákona þ. 334/1992 Sb., o ochranČ zemČdČlského pĤdního fondu, ve znČní
pozdČjích pĜedpisĤ nemáme pĜipomínky.

Digit ln!"podepsal"Ing."Hynek"Rul#$ek
Datum:"24.10.2012"10:05:38"+02:00

otisk razítka
Ing. Hynek Rulíek
vedoucí odboru
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*KUMSX014DPC0*

KRAJSKÝ Ú!AD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor ivotního prost"edí a zem#d#lství
28. "íjna 117, 702 18 Ostrava

Vá dopis zn.:
Ze dne:
$j:
Sp. zn.:
Vy"izuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

1377/580/12, 82247/ENV; 001098/S-5
2012-09-25
MSK 127602/2012
PZ/31685/2012/Ku%
208.3 V10
Ing. Dana Ku%ová
595 622 907
595 622 396
dana.kucova@kr-moravskoslezsky.cz
2012-10-24

Ministerstvo ivotního prost"edí
odbor výkonu státní správy IX
$s. legií 5
702 00 Ostrava

Vyjád ení! k dokumentaci! vliv"! zám#ru! CROMODORA! WHEELS! s.r.o.! 
rozí ení! výrobního! závodu! dle! zákona! o posuzování! vliv"! na ivotní!
prost edí
Krajský ú"ad Moravskoslezského kraje, odbor ivotního prost"edí a zem#d#lství (krajský ú"ad), obdrel
dokumentaci vliv& zám#ru CROMODORA WHEELS s.r.o.  rozí"ení výrobního závodu na ivotní prost"edí,
za"azeného do p"ílohy %. 1, kategorie I, bodu 4.4 a kategorie II, bodu 4.1 dle zákona %. 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv& na ivotní prost"edí a o zm#n# n#kterých souvisejících zákon& (zákon o posuzování vliv& na
ivotní prost"edí), ve zn#ní pozd#jích p"edpis&.

Krajský ú"ad jako dot%ený správní ú"ad posoudil p"edloenou dokumentaci zám#ru a vydává následující
vyjád"ení.
Z hlediska zákona %. 201/2012 Sb., o ochran# ovzduí:
Z hlediska zákona o ochran# ovzduí krajský ú"ad souhlasí s umíst#ním a realizací zám#ru 'CROMODORA
WHEELS s.r.o. - Rozí"ení závodu' za sou%asného stanovení podmínek pro stavbu a provoz zdroj& zne%i*ování
ovzduí takto:
Stacionární zdroje zne%i*ování ovzduí umís*ované v rámci výe uvedeného zám#ru, technologicky shodné
s doposud umíst#nými a provozovanými zdroji provozovatele v provozovn# CROMODORA WHEELS s.r.o.
v Monov#, budou technologicky a stavebn# provedeny a provozovány tak, aby plnily emisní parametry zdroj&
uvedených v integrovaném povolení (%.j. MSK 8971/2009 ze dne 14.7.2009) vydaném krajským ú"adem, tj.
zejména
- zdroj 'tavící pece' bude provozován tak, aby byla garantována maximální emisní hodnota tuhých
zne%i*ujících látek na výstupu do výe 10 mg/m3,
- zdroj 'lakovna - p"edúprava' bude provozován tak, aby byla garantována maximální emisní hodnota tuhých
zne%i*ujících látek na výstupu do výe 5 mg/m3,
- zdroj 'lakovna - nanáení základní barvy' bude provozován tak, aby byla garantována maximální emisní
hodnota tuhých zne%i*ujících látek na výstupu do výe 3 mg/m3,
- zdroj 'spalovací jednotka RTO' bude provozován tak, aby byla garantována maximální emisní hodnota
tuhých zne%i*ujících látek na výstupu do výe 3 mg/m3 a maximální emisní hodnota t#kavých organických
látek na výstupu do výe 15 mg/m3,
- zdroj 'tryskání' bude provozován tak, aby byla garantována maximální emisní hodnota tuhých zne%i*ujících
látek na výstupu do výe 5 mg/m3,
- spalovací zdroje zne%i*ování ovzduí budou vybaveny 'nízkoemisními ho"áky' garantujícími maximální
emisní hodnotu oxid& dusíku na výstupu do výe 100 mg/m3.
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Z hlediska zájm& chrán#ných ostatními zákony v oblasti ivotního prost"edí ve své kompetenci nemá krajský
ú"ad k výe uvedenému zám#ru p"ipomínky.
Informace o dokumentaci zám#ru a o tom, kde je mono do dokumentace nahlíet byla zve"ejn#na
na ú"ední desce krajského ú"adu od 1.10.2012.

otisk razítka
Ing. Tomá Kotyza
vedoucí odboru
ivotního prost"edí a zem#d#lství

Po odbu nep"ítomnosti zastoupen
Ing. Milanem Macha%em, v.r.
vedoucím odd#lení hodnocení vliv&
na ivotní prost"edí a lesního hospodá"ství
Za správnost vyhotovení: Ing. Dana Ku%ová
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Rozeslání a zveĜejnČní dokumentace vlivĤ zámČru "CROMODORA WHEELS s.r.o. 
rozíĜení výrobního závodu" na ivotní prostĜedí
Váený pane Ĝediteli,
na základČ pĜedloené dokumentace zámČru "CROMODORA WHEELS s.r.o. 
rozíĜení výrobního závodu" uvádíme stanovisko z hlediska ochrany ovzduí.
PĜedmČtem zámČru je rozíĜení výroby litých hliníkových kol (z pĤvodních cca 1 300 000
kusĤ na 2 600 000 kusĤ za rok) v k. ú. Monov, Moravskoslezského kraje.
Spoleþnost plánuje výstavbu nových výrobních hal, kde budou mimo jiné instalovány
dvČ tavící pece hliníkových ingotĤ, dvČ pĜetavovací pece na tĜísky, zaĜízení na suení a
þitČní tĜísek, stroje pro nízkotlaké lití, linky pro tepelné zpracování - íhání, obrábČcí
centra a lakovna, které jsou povaovány za zdroje zneþiĢování ovzduí.
Zpracovatel dokumentace uvádí, e novČ instalované technologie budou emisnČ na
stejné úrovni jako ji technologie provozované. Na základČ této skuteþnosti bylo
vypoþteno navýení emisí zneþiĢujících látek. U TZL se jedná o navýení o 0,393 t;
VOC o 0,673 t; NOx o 6,204 t a CO o 8,331, které se jeví jako minimální a v pĜípadČ
provozu zámČru nedojde k významnému zhorení kvality ovzduí.
PĜíspČvky zámČru, k denním maximálním imisním koncentracím PM10 se budou
pohybovat u nejblií obytné zástavby do 0,2 ȝg/m3, pĜíspČvky k roþním koncentracím
PM10 pak budou maximálnČ do 0,01 ȝg/m3.
Jeliko se zámČr nachází v oblasti, kde dochází dlouhodobČ k pĜekraþování denních i
roþních imisních limitĤ stanovených pro PM10, poadujeme do návrhu stanoviska

zahrnout podmínku, jen zaruþí dodrování pĜedpokládané emisní koncentrace, se
kterou je poþítáno v pĜedloené rozptylové studii (napĜ. provozování odluþovacích
zaĜízení dle doporuþení výrobce, pravidelná kontrola a záznam tlakové ztráty na filtrech
apod.).
Za pĜedpokladu dodrení výe uvedených podmínek je zámČr z hlediska vlivu na kvalitu
ovzduí akceptovatelný.
S pozdravem

Ing. Jan Kuel
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VyjádĜení k dokumentaci zámČru !CROMODORA WHEELS s.r.o. - roz"íĜení výrobního
závodu# dle zákona o posuzování vlivĤ na $ivotní prostĜedí
ýeská inspekce #ivotního prostĜedí Oblastní inspektorát Ostrava (dále $ýI"P%) má k pĜedlo#ené
dokumentaci zámČru $CROMODORA WHEELS s.r.o. - roz!íĜení výrobního závodu%, oznamovatel
CROMODORA WHEELS s.r.o., PrĤmyslová 369, 742 51 Mo!nov, Iý: 27779017, zásadní pĜipomínky
uvedené ní#e v textu.
Dle dokumentace zámČru, zpracovatel TECHNICKÉ SLU"BY OCHRANY OVZDU&Í OSTRAVA
spol. s.r.o., Ing. Libor Obal (þ. osvČdþení 1633/279/OPV/93), Janáþkova 7, 702 00 Ostrava (dále
$dokumentace%), se jedná o navý!ení výrobní kapacity s roz!íĜením stávající haly, a to navý!ením
kapacit v!ech technologií, ve stávajícím areálu v prĤmyslové zónČ v k.ú. Mo!nov. V areálu
oznamovatel plánuje postavit postupnČ dal!í výrobní prostory (haly), v nich# by byla nainstalována
dal!í zaĜízení. DoplnČny budou zejména chybČjící kapacity tavení, lití a obrábČní instalací nových
tavících pecí, licích strojĤ a CNC strojĤ pro tĜískové opracování odlitkĤ a zároveĖ také nová lakovna
pro lakování kol. Projektovaná produkce výrobkĤ pro rok 2020 je 2 600 000 kol a projektovaná
lakovaná plocha pro rok 2020 je 3 000 000 m2/rok.
V dokumentaci chybí konkrétní informace o zámČru ' konstrukce a vzhled staveb (v dokumentaci je
napĜ. zmínČno parkovi!tČ, výstavba hal, laboratoĜe, neutralizaþní stanice), rozsah zastavČné plochy,
specifikace umisĢovaných zaĜízení, kapacity, mno#ství pou#itých látek, zpĤsob skladování apod. Dle
ýI"P má dokumentace formu pouze koncepþního materiálu, který obecnČ hodnotí pĜipravovaný
projekt bez konkretizace zpĤsobu Ĝe!ení s popisem stávající technologie bez upĜesnČní návaznosti na
instalované technologické a technické jednotky. Dle ýI"P je neustálý popis stávajících technologií a
stávající situace v dokumentaci matoucí a není zĜejmé, zda se uvádČné informace vztahují ke
stávajícímu stavu nebo k zámČru. A# v kapitole D.VI. na str. 84 je zmínČna podobnost nových zaĜízení
se stávajícími, ale následnČ je vyvrácena s ohledem na technologický pokrok.
ýI"P nemĤ#e souhlasit s tvrzením, #e se pĜi zpracování nevyskytly #ádné významné neurþitosti nebo
nedostatky ve znalostech, kdy# z dokumentace není zĜejmý rozsah zámČru ani parametry
umisĢovaných technologií.
Dle ýI"P není mo#né z pĜedlo#ených podkladĤ posoudit mo#né vlivy na #ivotní prostĜedí a zdraví
obyvatel. ýI"P po#aduje dokumentaci doplnit zejména o informace k zámČru, jak je uvedeno vý!e.
$otisk razítka%
RNDr. Helena
KameníǏková

Digitálnǔ podepsal RNDr. Helena KameníǏková
DN: c=CZ, o=Ǝeská inspekce životního prostǲedí
[IƎ 41693205], ou=CIZP - OI Ostrava, ou=10195,
cn=RNDr. Helena KameníǏková,
serialNumber=P174593, title=vedoucí oddǔlení
Datum: 2012.11.01 11:54:32 +01'00'

RNDr. Helena Kameníþková
vedoucí oddČlení integrace
ýI"P OI Ostrava
Text dokumentace ponechán pro úþely ýI"P.
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Doplnění Dokumentace „CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje záměry ne již konkrétní
projekty. V rámci této dokumentace je zřejmé, že se jedná o dlouhodobý strategický záměr, kdy se
technologie v rámci tohoto záměru můžou s časovým horizontem významně měnit. Ne však co se
týká kapacity, ale co se týká strojně technologického vybavení jednotlivých zařízení. V rámci vědeckotechnického pokroku není předpoklad, že by v budoucnu dodávané technologie byly z hlediska
životního prostředí, tedy hlavně emisí a hluku horší. Proto je i v rámci dokumentace zřejmé, že se
počítá s emisemi a hlukem tak, jak by technologie byly dodány v současnosti a tedy s významnou
emisní a hlukovou bezpečností všech výpočtů, jelikož je předpokladem, že v budoucnu budou mít
technologie lepší emisní i hlukové parametry.
Konstrukce a vzhled staveb: V rámci záměru budou k současné hale postupně dostavovány
přístavby, které budou, typem konstrukce obdobné jako na stávající hale a budou navazovat na
stávající halu jak výškou, tak povrchovou úpravou konstrukce. Vnitřní uspořádání technologických
celků v halách (stávající a nové) bude nově uspořádáno tak, aby jednotlivé technologie na sebe
vzájemně navazovaly.
Rozsah zastavěné plochy: Přesný rozsah zastavěné plochy v současné době není znám.
Výrobní hala včetně parkoviště a obslužných komunikací však nepřesáhne velikost pozemku ve
vlastnictví investora – tj. 30 000 m2, jak je uvedeno v dokumentaci na str. 7.
Tyto podklady budou upřesněny v následných dokumentacích pro územní řízení (předpoklad
zpracování do konce roku 2012) a v dokumentaci pro stavební povolení (předpoklad zpracování
začátkem roku 2013).

Firma je registrována u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12012 ze dne 2.5.1994
Tel.:
Tel./fax:

596 124 897
596 124 571
596 113 139

http://www.teso.cz
e-mail: teso@teso-ostrava.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č. ú. 373584993/0300

IČO: 49606123
DIČ: CZ49606123

Specifikace umisťovaných zařízení: Jak je uvedeno v dokumentaci na straně 7, bude stavba a
instalace strojů probíhat postupně od roku 2013 do roku 2020. Vzhledem ke značnému časovému
rozmezí není v současné době možno přesně specifikovat konkrétní typy používaných zařízení a to
zejména s ohledem na jejich možnou technologickou modifikaci během následujících několika let
(toto se týká technologických zařízení souvisejících s dokončením záměru). Vzhledem k charakteru
výroby by však základní princip výroby měl zůstat zachován.
V prvních etapách bude probíhat navýšení výroby s využitím dalších zařízení, která jsou již
technologicky používána - zejména co se týče tavení, lití, obrábění, kdy budou použity prakticky
shodná zařízení, jako jsou využívána nyní. V dalších navazujících technologiích, které budou
instalovány od roku 2014, bude ještě upřesněno jejich provedení a typ, také s ohledem na probíhající
jednání s dodavateli.
Kapacity: Jednotlivá zařízení budou mít takové parametry, aby konečná roční kapacita výroby
dosáhla 2 600 000 vyrobených kol a celková polakovaná plocha byla 3 000 000 m 2, jak je uvedeno na
str. 6. Přesné technologické parametry instalovaných zařízení budou specifikovány v integrovaném
povolení, které musí být aktualizováno s každou změnou či doplněním technologie o další zařízení.
Množství použitých látek: Údaje o množství použitých materiálů a surovin pro výrobu jsou
uvedeny v kapitole B.II.3. dokumentace na str. 16.
Způsob skladování: V dokumentaci na str. 29, ve srovnání použité technologie s BAT je
uvedeno následující:
Pro skladování kapalin i ostatních materiálů je navržen uzamykatelný sklad, ve kterém jsou odděleně
skladovány jednotlivé suroviny. Vybrané suroviny (např. řezné emulze, oleje) jsou skladovány v
nádobách opatřených záchytnými vanami. Sklady jsou napojeny na hasící systém.
Nyní jsou instalovány dva samostatné sklady – sklad hořlavých kapalin a sklad chemikálií, záměr
předpokládá obdobný provoz a rozdělení skladů.
Z hlediska nebezpečí kontaminace jsou vybraná pracoviště a sklad opatřeny havarijními mobilními
soupravami, které jsou vybaveny příslušným sorbentem. Zároveň jsou sklady provedeny bezodtokým
způsobem s havarijními vanami a nepropustnou podlahou.
Slitiny hliníku budou skladovány v zastřešeném prostoru přiléhajícím k hale tavení.
Prašný materiál (např. práškové barvy) budou umístěny v uzavřených obalech ve skladu chemikálií
(tento způsob skladování je zajištěn i nyní).
Třísky nebudou skladovány, ale ihned dopravovány do odmašťovací jednotky a následně přetavovány.
Do doby výstavby vlastní zpracovatelské kapacity budou třísky skladovány v zastřešeném objektu a
zakrytých kontejnerech.
Sklad je pravidelně min. jednou za směnu vizuálně kontrolován skladníkem. O kontrole je proveden
zápis se zaznamenáním skladovacích podmínek.
Doplnění: barvy a chemikálie pro úpravy jsou skladovány v obalech v určených skladech (pro
sklad hořlavých kapalin, resp. sklad chemikálií), které jsou provedeny se zajištěním proti únikům a
působení závadných látek. Sklady jsou napojeny na hasící systém. V místech manipulace na
provozech jsou opět používány odpovídající manipulační plochy (např. pro přípravu barev), anebo
jsou místa s těmito látkami vybavena záchytnými vanami.
Při výstavbě bude docházet k přemístění skladu slitin hliníku do nových prostor, protože
stávající sklad bude použit pro rozšíření tavení.

Skladovací a manipulační prostory jsou pravidelně kontrolovány v návaznosti na kontrolní
systém ve společnosti (dle Plánu opatření pro případ havárií a dle dalších vnitřních předpisů v souladu
s vybudovaným a certifikovaným systémem EMS).
Návaznost na stávající technologie
Na str. 6 a 7 je dále uvedeno:
Záměrem je navýšení výrobní kapacity, a to navýšením kapacit všech technologií. Navýšení bude
realizováno instalací nových zařízení do rozšířených prostor stávající výrobní haly.
počet vyrobených litých kol 2011

978 300 kol

lakovaná plocha 2011

cca 1 000 000 m2 /rok

projektovaná produkce výrobků 2020

2 600 000 kol

projektovaná lakovaná plocha 2020

3 000 000 m2 /rok

Doplněny budou zejména chybějící kapacity tavení, lití a obrábění instalací nových tavících
pecí, licích strojů a CNC strojů pro třískové opracování odlitků a zároveň také nová lakovna pro
lakování kol. Při navýšení výroby ve společnosti budou použita obdobná zařízení a technologie jako
pro stávající výrobu, včetně řešení záchytu, resp. likvidace škodlivin – těkavých organických látek z
lakovny na zařízení RTO (regenerativní termická oxidace).
Umístění záměru v jiné lokalitě nebylo zvažováno, jelikož se jedná o rozšíření stávajících
kapacit, s maximálním možným využitím již stávajících zařízení provozovny. Průmyslová zóna Mošnov
je strategická průmyslová zóna budovaná s ohledem na minimalizaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí a obyvatelstvo dle současně platné legislativy.
Záměr nelze řešit v jiné než předpokládané variantě, jelikož technologické řešení v rámci
rozšíření výrobního závodu budou nová technologická zařízení navazovat na již existující
technologické zařízení a z toho vyplývající materiálové toky surovin. Zároveň jsou využity stávající
rozvody sítí a částečně také technologické, administrativní a skladovací zázemí.

S pozdravem
Ing. Libor Obal
jednatel společnosti a zpracovatel
dokumentace

Příloha:

Výkres dispozičního řešení

Aktuální situace
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poárn! d!lící st!na
v.14,25 m

d!lící p"í#ka
v.14,25 m

komunikace-4200 m2
etapa II.

etapa II.
výka 14,25 m-11940 m2

etapa I.
výka 14,25 m-5600 m2

etapa I.
výka 6,0 m-250 m2
etapa I.
výka 6,0 m

komunikace-2300 m2
etapa I.

etapa I.
výka 10,25 m-1830m2
etapa I.
výka 12,25 m-2500 m2

demontá oplát!ní haly
v.14,25 m

parkovit! pro cca 115 stání
etapa II.

sadové úpravy-15500 m2
etapa II.

nové vsakovací t!leso pro
I. a II. etapu

OsvČdþení autorky posudku o autorizaci ve smyslu
zákona þ. 100/2001 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

PĜíloha þ. 4

