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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Povrchová úprava kovových dílů v provozu Vibracoustic CZ,
Třebechovice pod Orebem“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje:
Název: Povrchová úprava kovových dílů v provozu Vibracoustic CZ, Třebechovice pod
Orebem
Kapacita (rozsah) záměru:
Návrh záměru předpokládá rekonstrukci části haly (bývalá koželužská dílna) o výměře
cca 3560 m2. Část haly byla již rekonstruována a je v ní provozována technologie fosfatizace
a lakování a výroba kovopryžových dílů. Prostor určený pro záměr (technologii nanášení
spojovacích prostředků) bude rozdělen na dvě části – technologickou a skladovou (pro hotové
výrobky). Spolu se záměrem bude rekonstruován sklad chemikálií a hořlavin a bude zřízen
přístřešek pro shromažďování odpadů.
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Celková roční kapacita upravovaných ploch kovových dílů:
a) Úprava chemickými látkami:
- odmašťování v perchloretylenu (tetrachlorethylenu):
(celý kovový díl)
- nástřik spojovacího prostředku:
(část plochy dílu)
Celkem pro chemickou úpravu:

297000 m2/rok
120000 m2/rok
417000 m2/rok

b) Otryskání plochy dílů:
- tryskací prostředek:
(celý kovový díl)

297000 m2/rok

Celkový počet dílů na úpravu:
- plocha pro odmaštění/otryskání:
- plocha nanesená spojovacím prostředkem:
- procento plochy se spojovacím prostředkem:

12000000 ks/rok
0,025 m2/díl
0,01 m2/díl
40 %

Kapacita příručního skladu chemických látek v hale:
- perchloretylen: 600 kg
- stabilizátory: 200 kg
- oleje: 300 kg
- čistící prostředky: 200 kg
Kapacita příručního ex-skladu v hale:
- spojovací prostředky: 5000 kg
- ředidla: 800 kg
Kapacita hlavního skladu chemikálií a hořlavin:
- hořlaviny a chemikálie: 12000 kg
Kapacita skladu odpadu:
- nebezpečné odpady: 122 tun
Rozloha výrobní haly (3560 m2):
- z toho úprava kovů: 2060 m2 (výrobní část tvoří 1440 m2, manipulační 620 m2)
- z toho sklad hotových výrobků: 1500 m2
Rozloha dalších ploch:
- venkovní obslužné plochy: 620 m2
- sklad odpadu – přístřešek: 180 m2
- sklad hořlavin a chemikálií: 488 m2
Celková plocha záměru: 4828 m2
Charakter záměru:
Záměrem investora je zrekonstruovat část stávající výrobní haly a přizpůsobit ji pro
technologii povrchových úprav kovových dílů pro výrobu uložení motorů, uložení
převodovek, pro výrobu tlumičů torzních kmitů a případně pro výrobu a uložení dalších dílů
pro automobily. Technologický postup se bude skládat z následujících kroků: kompletace
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kovových dílů, odmaštění, pískování, předehřev kovových dílů, nanášení spojovacího
prostředku stříkáním, sušení, skladování.
V části zrekonstruované haly budou vytvořeny prostory pro umístění technologie a pro sklad
hotových výrobků. Dále bude znovu využíván sklad chemikálií a hořlavin.
Vzhledem k tomu, že součástí záměru je také řešení odpadového hospodářství z celé výroby
Vibracoustic CZ s.r.o. v Třebechovicích, tzn. ze stávající výroby kovopryžových dílů
a z fosfatizace a z plánované výroby (povrchové úpravy), záměr předpokládá také vybudování
krytého skladu (přístřešku) s vodohospodářsky zajištěnou podlahou vyspádovanou do
bezodtokové jímky.
Záměr je umísťován do zastavěného území areálu TANEX a.s., technologie bude umístěna na
části pozemku st. p.č. 1006/1, další obslužné provozy na pozemcích st. p.č. 2421, 2422, 2423
a 2426 k.ú. Třebechovice pod Orebem.
Objekt určený pro záměr firmě Vibracoustic CZ s.r.o. pronajímá dle platné smlouvy
o pronájmu společnost TANEX a.s.. V rekonstruované části objektu se v současné době
nachází výroba kovopryžových dílů, linka fosfatizace a lakovna, na které byla vydána
stavební povolení pod č.j. 4934-281/2006 ze dne 17.03.2006 (výroba dílů), č.j. 5002/A3254/2006 ze dne 16.01.2007 (fosfatizace a lakování). U obou výrob v únoru a březnu
proběhlo kolaudační řízení, v době zpracování oznámení probíhal zkušební provoz, kdy bylo
povoleno předčasné užívání stavby pod č.j. 4934-4119/A/2007 (výroba dílů), č.j. 49341313/C/2006 (fosfatizace a lakování).
Na záměr – stavbu „Fosfatizační linka a lakování – Třebechovice pod Orebem“ proběhlo
zjišťovací řízení se závěrem ze dne 15.08.2006 čj. 15359/ZP/2006-Čr, že záměr nebude
posuzován podle zákona.
Principielně se bude jednat o využití stávajícího prostoru bývalé koželužské haly TANEX
v Třebechovicích pod Orebem k provozování technologie povrchových úprav pro
automobilový průmysl. Jde tedy o změnu užívání stávající výrobní haly jinou technologií.
Stavební úpravy budou obsahovat změny vnitřního dispozičního uspořádání a úpravy
technického zázemí.

Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Město: Třebechovice pod Orebem
Katastrální území: Třebechovice pod Orebem
St. p.č.: 1006/1, 2421, 2422, 2423 a 2426
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
- územní a stavební řízení
10/2008
- provádění stavebních úprav na ohlášení
10/2008
- stavební úpravy a montáž technologie
12/2008
- zahájení zkušebního provozu
01-04/2009
Oznamovatel: Vibracoustic CZ s.r.o.
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Závěr:
Záměr „Povrchová úprava kovových dílů v provozu Vibracoustic CZ, Třebechovice pod
Orebem“ naplňuje dikci bodu 4.2, kategorie II, přílohy č. 1 zákona jako změna záměru podle
§ 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení,
jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Povrchová
úprava kovových dílů v provozu Vibracoustic CZ, Třebechovice pod Orebem“ nemá
významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy, veřejnosti,
ani ze strany dotčených územních samosprávných celků vzneseny zásadní námitky proti
předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 10.04.2008,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 16.04.2008,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 17.04.2008,
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 03.04.2008.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Povrchová úprava kovových dílů v provozu Vibracoustic CZ, Třebechovice pod
Orebem“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to
vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: 5300/ZP/2008 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice
pod Orebem
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, PO BOX 9, 501 01
Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice
pod Orebem
4) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Oznamovatel:
Vibracoustic CZ s.r.o., zastoupená společností ATEKO a.s., Resslova 956, 500 02 Hradec
Králové
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
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