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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

I.1. NÁZEV ZÁMĚRU

„Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o., Lakovna II“
I.2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU



Projektovaná celková plocha povrchových úprav bude činit 75.000 m2/rok u Lakovny I
a 60.000 m2/rok u Lakovny II, celkem 135.000 m2/rok.



Projektovaná spotřeba organických rozpouštědel Lakovny I činí 14,7 t/rok, Lakovny II
12 t/rok, celkem 26,7 t/rok.

I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTÁLNÍ ÚZEMÍ)

Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Královéhradecký
Trutnov
Kocbeře
Kocbeře

I.4. OBCHODNÍ FIRMA OZNAMOVATELE

PETER – GFK spol. s r.o.
Nové Kocbeře 51, 544 64 Kocbeře
I.5. IČ OZNAMOVATELE

IČO:

62026852

I.6. SÍDLO (BYDLIŠTĚ) ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE

Ing. Karel Machač, jednatel

PETER – GFK spol. s r.o.
Nové Kocbeře 51, 544 64 Kocbeře
I.7. ZPRACOVATEL DOKUMENTACE A SUBDODAVATELÉ

 Ing. Pavel Bendík EPOS - AZ, s.r.o. – koordinátor;
 Ing. Jiří Blažek, CSc. LI-VI Praha, spol. s r.o. - Autorizovaná osoba dle §19
zák.100/2001 Sb.;
 RNDr. Alexander Skácel, CSc. - Autorizovaná osoba pro hodnocení zdravotních
rizik dle zákona č. 100/2001 Sb.;
 Ing. Lenka Čtvrtníková – Rozptylová studie;
 Ing. Martin Šíl – Akustická situace;
 Ing. Jaroslav Pazderka;
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I.8. ZPRACOVATEL POSUDKU

Zpracovatel:

Ing. Vraný Miroslav
Jindřišská 1748
530 02 Pardubice

tel./fax:

+420 466 657 509

mobil:

+420 602 434 897

e-mail:

farmprojekt@volny.cz

Držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle
zákona ČNR č. 244/1992 Sb. č.j. 15650/4136/OEP/92 (prodlouženo rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí č.j. 101303/ENV/10)
I.9. PŘEHLED VYJÁDŘENÍ

Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávních celků, dalších
osob k dokumentaci:







Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové ze dne 20.01.2015,
Česká inspekce životního prostředí ze dne 23.01.2015,
Vyjádření kraje v samostatné působnosti ze dne 15.01.2015,
Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 23.01.2015,
Obec Kocbeře ze dne 05.02.2015,
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.02.2015.
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II.

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

II.1. ÚPLNOST DOKUMENTACE

Dokumentace byla zpracována podle § 8 zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí).
Rozsah i obsah předložené Dokumentace byl zpracovatelem posudku podrobně prostudován a
konfrontován s přílohou č. 4. zákona č. 100/2001 Sb. I přes případné připomínky, které budou
uvedeny v dalších částech posudku lze konstatovat:




Vlastní dokumentace je zpracovaná s náležitostmi dle přílohy č. 4 je v souladu se
zákonem č. 100/2001 Sb. Základní osnova a struktura je zpracována přehledně a je
dodrženo pořadí jednotlivých kapitol v souladu s přílohou č. 4 výše citovaného
zákona. Formální náplň odpovídá požadavkům zákona.
Věcný obsah je konfrontován dále v textu.

II.2. SPRÁVNOST ÚDAJŮ UVEDENÝCH V DOKUMENTACI
VČETNĚ POUŽITÝCH METOD HODNOCENÍ

(OZNÁMENÍ)

Komentáře k jednotlivým částem zpracované dokumentace:
(Poznámka: v případě, že nejsou k dané kapitole věcné připomínky, není tato uvedena)
Část A – údaje o oznamovateli – strana 9
Dle Z 100/2001 Sb. jsou obsahové náležitosti:
1. Obchodní firma
2. IČ
3. Sídlo (bydliště)
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Zpracovatel Oznámení zde uvádí i sebe jako zpracovatele, to je informace, kterou
zákon v této kapitole nevyžaduje. Kontaktní údaje na pana Ing. Machače nejsou
uvedeny.
Nebyla nalezena informace, že Ing. Karel Machač, jednatel společnosti PETER – GFK
spol. s r.o. má telefon 499 623 565, kontaktní adresa je shodná s adresou firmy. Jedná
se o formální poznámku.
Část B – údaje o záměru
B. I. Základní údaje
B. I. 3. Umístění záměru – strana 10
Kapitola má obsahovat lokalizaci z hlediska kraje, obce a katastrálního území. Obsahuje
pouze informaci o kraji a obci.
Dle územně identifikačního registru Nové Kocbeře vůbec neexistují, jedná se o základní
sídelní jednotku. Správná lokalizace záměru je:

Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Královéhradecký
Kocbeře
Kocbeře
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry – strana 10
Kapitola neslouží k vypořádání připomínek dotčených správních úřadů, územních
samosprávních celků, dalších osob k dokumentaci, která je zde provedena, ta patří do
příloh, či do jinak oddělené části. Nejlepší odpovědí na připomínky je pak jejich
vypořádání formou řádného obsahu v rámci jednotlivých kapitol, kterých se kritika
týkala.

Tabulka bez názvu – míra zapojení do polymerních reakcí
Strana 15
- podíl polymerujících složek nelze jednoznačně ověřit z pozice
posuzovatele, to by vyžadovalo komplexní laboratorní ověření. Míra zapojení VOC je
závislá na mnoha faktorech, které určují reakční mechaniku – rychlost tuhnutí,
tloušťka nanášené vrstvy, přítomnost dalších složek a podobně. V rámci provozu však
takové ověření provést lze pro dané podmínky, kdy Oznamovatel dodržuje vždy
podobné podmínky pro zachování jednotné jakosti. Do opatření je převzat požadavek
na doložení způsobu stanovení míry zapojení VOC do polymerních reakcí a případné
ověření a prokázání stupně polymerace deklarovaným Oznamovatelem.
Tabulka bez názvu – bilance VOC v rámci lakoven strana 15

Z hlediska celkových bilancí – oranžová část dochází k:


Spotřebě VOC 26 700 kg/rok



Záchytu na Aktivním uhlí 5 238 kg/rok (19,6 % celkové spotřeby VOC)



V odpadech bude zachyceno 12 826 kg/rok (48,0 % celkové spotřeby VOC)



Do polymerizace se zapojí 3 398 kg/rok (12,8 % celkové spotřeby VOC)



Roční emise VOC pak tvoří 5 238 kg/rok (19,6 % celkové spotřeby VOC)

Z hlediska zpracovatele posudku je 48% záchyt VOC v odpadech nestandardně vysoký při
zohlednění relativně velkých ploch, které jsou stříkány. Zpracovatelem očekávaná hodnota
by byla na úrovni cca 20 - 25%, hraničně akceptovatelná bez připomínek 30%. Do
opatření je převzato opatření na doložení výpočtů k povolení provozu s jasným
prokázáním odpadů a jejich obsahu VOC. Zpracovatel posudku doporučuje zaměřit se
zejména na následující okruhy:


Stanovení % obsahu VOC v rámci jednotlivých odpadů, kdy je nezbytné pro stanovení
VOC v odpadech odečíst váhu obalů i případného znečištěného obsahu dle poměrného
zastoupení, kdy například u zbytku barev je nezbytné postupovat v souladu s jejich
technickými specifikacemi. Pokud je využíváno ředidlo na mytí i v uzavřeném
prostoru, není nárůst celkové hmoty jen smytím VOC, ale i jiných nečistot a podobně.
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Filtrační materiály pro záchyt TZL z lakování obsahují VOC maximálně v míře
polymerovaných VOC, ostatní VOC vytěkají stejně jako z barev, nelze počítat s jejich
záchytem na tkaninových filtrech.



Záchyt VOC na aktivním uhlí je třeba stanovovat jako rozdíl mezi vstupní a výstupní
hmotností náplně před odvozem.

K polymerizaci se vyjadřoval zpracovatel dříve, je nezbytné ji prokázat prokazatelným
způsobem, jinak ji není možné v bilanci uplatnit.
V rámci vědecké praxe je vždy postupováno tak, že jsou jednotlivé parametry stanoveny
na základě principu opatrnosti. Do všech dalších dokumentů hodnotících záměr byla
převzata zpracovatelem Dokumentace emise vypočtená ve výši 5238 VOC/rok z obou
lakoven. Zpracovatel Dokumentace ji sám opakovaně cituje ve svých hodnoceních.
Zpracovatel Posudku tak akceptuje jako limitní emisi ze záměru na úrovni 5 238 VOC/rok
jako emisi limitní, závaznou.
BAT technologie záchytu VOC – strana 16
Jednoznačně lze souhlasit s deklarovanými účinnostmi záchytu s tím dodatkem, že za
laboratorních podmínek lze dosáhnout na čerstvém aktivním uhlí deklarované účinnosti
dle BAT. Praktické provozní podmínky však činní záchyt na úrovni BAT technologie
velmi nákladnou záležitostí, v praxi je tak dosahováno v průměru hodnot nižších. Zda je
zvolená účinnost 50% záchytu všech emisí dostatečnou z hlediska deklarovaného provozu
a reálnou z hlediska adsorpce a desorpce na povrchu aktivního uhlí prokáže až praktický
provoz. Je možné, že po dekompozici složení odpadů, bude třeba záchytu vyššího pro
dodržení deklarované emise. Stejně tak bude třeba prokázat reálné dopady provozu a
deklarované maximální emise na četnosti výměny filtru.
Instalace biofiltru na stávající výrobu laminátovny – strana 17
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s argumentací zpracovatele dokumentace, že došlo
k výraznému zlepšení emisí z tohoto provozu – laminátovny - i omezení píků vlivem
homogenizace vzdušiny ze zařízení. Je to výrazné pozitivum, které dovoluje realizovat zde
navrhovaný zájem v jinak exponovaném území, tedy je jedním z podpůrných argumentů.
Strana 20 pachové látky
Pro přehlednost uvádím celý zdroj v aktuálním znění, citace Dokumentace může být
zavádějící hlediska interpretací, viz následující strana.
Zpracovatel Dokumentace používá pro hodnocení zápachu výsledky z Rozptylové studie
bez další modifikace. Upozorňují, že metodika SYMOS 97 neumožňuje, aby bylo možné
využít přímo vzešlé výsledky k hodnocení zápachu. Jako jedním z možných doporučení je
metodika Implementace VaV/740/02 pro hodnocení zápachu (RNDr. Jiří Bubník).
Doloženými informacemi tak zpracovatel rozhodně nevyvrací obavy ČIŽP
z obtěžování zápachem. Naopak rozptylová studie prokazuje, že k obtěžování
zápachem bude i nadále docházet, pozitivem je snížení intenzity i doby expozice
vlivem realizovaných změn.

Zpracovatel posudku souhlasí s oběmi stranami, že je třeba udělat vše pro
minimalizaci zápachu v území. Zpracovatel posudku rovněž akceptuje návrh
zpracovatele Dokumentace na stanovení emisního stropu, který je použit
v Dokumentaci jako výchozí.
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Tabulka referenčních koncentrací SZÚ

Zdroj:
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/dokumenty_zdravi/refrencni_konc_2003.pdf
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Strana 21 hluková zátěž
Podrobně bude diskutována akustická studie v rámci vlastní kapitoly. Zpracovatel
posudku nesouhlasí s tvrzením, že objektivní hodnoty hluku z provozovny lze získat
pouze měřením. Při kvalitních podkladech a správném postupu lze získat objektivní
hodnoty i na základě výpočtů, měření pak slouží k ověření závěrů, to je však formální
připomínka.

Možnost kumulace s jinými záměry str. 24 – 27
Na základě požadavků Krajského úřadu a zpracovatele posudku došlo k doplnění
souvisejících provozů do Dokumentace, v hlavních sledovaných aspektech.

Dále je bezesporu pravdou, že záměr může limitně interagovat se záměry z celého
Královéhradeckého kraje. Avšak vzhledem k objemům vypouštěných emisních látek
bylo vhodnější zvolit důraz na hodnocení stávajícího provozu a nejbližších dalších
provozů, než na měřítko desítkách klinometrů. Vzhledem k tomu, že záměr obtěžuje
zejména zápachem a hlukem bylo zde vhodné provést analýzu možných vlivů provozu
na blízkou obytnou zástavbu obce. Vzhledem k tomu, že související dokumenty
klíčové aspekty z části řeší, lze považovat informace v této kapitole za redundantní.
B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru str. 13 - 20
Strana 41 – zde se uvádí, že dle projektové dokumentace bude výměna aktivitního uhlí
jednou za měsíc. Dle zpracovatele posudku bude výsledná četnost výměny AU
podstatně vyšší, to v dalším textu komentuje i zpracovatel Dokumentace.
Poznámka: dle orientačních výpočtů a předpokladů zpracovatele posudku bude
například u nové lakovny třeba vyměnit náplně cca jednou za 4 dny při plném provozu.
Parcelní čísla a druhy stavebního pozemku – strana 42
Akce bude realizována ve stávajícím výrobním areálu PETER – GFK spol. s r.o., na
stavebních parcelách 321, 161 a pozemkových parcelách 1165, 1144, 1166 v k.ú.
Kocbeře, v nově budované montážní hale 2.
Dle KN se nejedná o akci na všech těchto parcelách, to je umístěn celý areál, výstavba
proběhla na parcele 1165. Jedná se spíše o upřesnění dotčeného území realizací
lakovny, která je již v místě postavená.
Skladování surovin a jejich bilance str. 43

S ohledem na roční spotřebu barev a ředidel ve výši max. 51,5 t/rok celkem pro
Lakovnu I a II (viz předchozí text) a požadovanou provozní zásobu na 1 den
nepřesáhne skladované množství limitní hodnotu 1t dle přílohy č. 1 k zák.č. 100/2001
Sb., kategorie II, bodu 10.4.
Z hlediska kategorizace je při 300 tunách surovin pro výrobu laminátů vysoce
pravděpodobné, že záměr svou kapacitou již dávno dosáhl výše uvedeného bodu
z důvodu držení zásob pro lakování a laminovnu. Uvedení bodu by ani nijak
nezměnilo způsob hodnocení záměru. Provozní zásoba na jeden den není obvyklou,
komplikace spojené s výpadkem dodávky vysoce převyšují všechna pozitiva.
Počty pracovníků na téže stránce jsou pro novou lakovnu, nikoliv pro celek.
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B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí
Vyjma uvedených rozhodnutí, je třeba ověřit, zda záměr svým rozsahem nenaplňuje
požadavky na zpracování havarijního plánu dle Vyhlášky 450/2005 o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků:


havarijním plánem se rozumí písemný dokument, vypracovávaný podle § 39 odst.
2 písm. a) vodního zákona uživatelem závadných látek zacházejícím s nimi ve
větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní
vody.



zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu - zacházení se závadnými
látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm
obsažených závadných látek nad 1000 l včetně nebo v přenosných, k tomu
určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek nad
2000 l včetně, a to v kterémkoliv okamžiku. O zacházení s pevnými závadnými
látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v kterémkoliv
okamžiku v celkovém množství závadných látek do 2000 kg včetně.

Nelze vyloučit, že zařízení v úhrnu nedosahuje limitních hodnot – zohlednit je třeba
vstupní materiály pro laminovnu, lakovny, skladování kapalných odpadů
s nebezpečnými vlastnostmi. Do opatření je převzat požadavek na doložení objemu
skladování látek nebezpečným vodám ke kolaudaci, případně předložení
aktualizovaného havarijního plánu.

B. Údaje o vstupech
Z hlediska obsahového nemá zpracovatel posudku připomínek, krom toho, že právě
v této kapitole bylo vhodné uvést celkovou spotřebu barev, ředidel a podobně, které
jsou významnou surovinou, ty jsou ale uvedeny na jiných místech dokumentu, tedy i
tento údaj bylo možné dohledat.

B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B. III. 1. Ovzduší
Diskuze k výpočtu emisí ze zařízení byla již provedena v předchozím textu.
Na straně 51 zpracovatel uvádí:
Spalování paliv je stacionárním zdrojem, vyjmenovaným v příloze č. 2 k zákonu č.
201/2012 Sb., bod 1.1.
O stranu dál uvádí:
Hořáky nepřímého ohřevu lakovacích boxů a sušící kabiny o instalovaném tepelném
příkonu 220 kW nedosahují limitní hranice 0,3 MW, nejsou vyjmenovaným zdrojem dle
přílohy č. 2 k zákonu.

Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší uvádí v §4:
„(7) Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích
stacionárních zdrojů nebo celkové projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů
se jmenovité tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů nebo projektované
kapacity jiných než spalovacích stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o
stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které
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jsou umístěny ve stejné provozovně4) a u kterých dochází nebo by s ohledem na jejich
uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným výduchem nebo komínem bez
ohledu na počet komínových průduchů. Obdobně se postupuje u stacionárních zdrojů
neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. V případě, že výrobce spalovacího
stacionárního zdroje neuvádí jeho jmenovitý tepelný příkon, vypočte se jako podíl
jmenovitého tepelného výkonu a jemu odpovídající tepelné účinnosti, případně
výpočtem z jiných dostupných parametrů.“
Metodický pokyn i náhled odborníků není v tomto případě zcela jednoznačný.
Zpracovatel posudku se domnívá, že je možné v tomto případě příkony hořáků sečíst
neboť se jedná o stejnou kategorii zdroje i provozovnu a vyvedení společným
komínem u nepřímého ohřevu je možné technicky provést. V tomto případě jde spíše o
názor, interpretace jsou různé. Kategorizaci bude nutné upřesnit v rámci odborného
posudku.
Strana 52
Dle autorizovaného měření emisí činily emise VOC ze sušícího boxu Lakovny I cca 5%
celkového hmotnostního toku VOC z Lakovny I. Tento relativně nízký podíl je
pravděpodobně způsoben polymerací jednotlivých složek nátěrového systému ve fázi
odtěkávání a počátku sušení za zvýšené teploty. Vzhledem k tomu, že odtahované množství
vzduchu ze sušící kabiny Lakovny II představuje 5% celkového odtahovaného objemu a
výduch sušícího boxu lakovny je zaústěn za filtry s náplní aktivního uhlí do výduchu
lakovacího boxu, jsou v rozptylové studii uvedeny pouze dva výduchy lakovacích boxů.

Strana 35
Sušící kabina je vybavena recirkulací teplého vzduchu ve fázi sušení, kdy 90%
ohřátého vzduchu je přes výkonný filtrační systém vraceno zpět do kabiny a z
venkovního prostoru je přisáváno 10% čerstvého vzduchu. Sušící kabina nemá filtry s
aktivním uhlím.
Jedním z možných zdrojů zápachu je právě sušení, které probíhá za relativně malé
výměny vzduchu, i když je hmotnostní tok ze sušárny nižší, může být díky vzdálenosti
od obytné zástavby právě tento zdroj lokálního zápachu. Během místního šetření byl
odvod přímo do ovzduší vlastním výduchem. Pokud došlo k napojení a naředění
vzdušiny výše uvedeným způsobem, jedná se o reflexi jednoho z návrhů zpracovatele
posudku.
V rámci zkušebního provozu je třeba ověřit, jaký bude mít vliv právě sušárna na
obtěžování zápachem v území – pokud by se ukázalo toto řešení s naředěním vzdušiny
jako účinné, je vhodné upravit obdobným způsobem i lakovnu I.
Ostatní
Kapitola neuvádí emise ze spálených fosilních paliv – LTO, které je třeba během
procesu zpracovat.

B. III. 3. Odpady
Strana 56 – Zákon o odpadech slovo likvidace nezná, odpady je nezbytné předat
oprávněné osobě k dalšímu nakládání.
Kapitola je vzhledem k povaze záměru velice extenzivní. S kvantifikací a kvalifikací
odpadů vznikajících během provozu však lze rámcově souhlasit. Provozovatel má
zvládnuté nakládání s odpady již v současnosti.
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B. III. 4. Ostatní
Hluk bude podrobně komentován v rámci Hlukové studie. Zde je jen opis jejího
fragmentu.
C. I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Jedná se o obsáhle zpracovanou kapitolu zachycující území dalece přesahující možné
vlivy záměru na území z hlediska dotčené plochy i obšírnými citacemi zákonů a
dalších zpracovaných dokumentů v rámci Dokumentace.
C. 2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
Jedná se o obsáhle zpracovanou kapitolu ve velmi širokých vztazích. Bez dalších
připomínek.
C. III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Strana 82:
Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez
významného omezení akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Zpracovateli
Dokumentace nejsou známy na základě dostupných informací žádné skutečnosti, které
by omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany životního prostředí.
Zde by rovněž mělo být zmíněno, že se jedná o výrobní zónu v blízkosti obytné
zástavby. Předmětem ochrany nejsou jen přírodní složky, ale i člověk a jeho biotop.
ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA LIDI A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Je zde odcitovaná velká část samostatného dokumentu Hodnocení zdravotních rizik, ty
jsou hodnoceny ve vlastní části.
D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima
Jedná se více méně o duplicitní (multiplicitní) uvedení údajů dříve v textu a již k nim bylo
zaujato stanovisko. Kapitola nic nového nepřináší.

D. I. 3. Vliv na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky
Souhlasím, že bude třeba provést měření hluku dle požadavků KHS.
D. II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Bez zásadních připomínek.

D. III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Bez zásadních připomínek.
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D. IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kapitola určena pro souhrn opatření umožňujících realizaci záměru. Hlavní páteří
kapitoly jsou však duplicitní údaje z předchozích kapitol týkajících se technického
řešení záměru. Konverze na opatření je provedena v rámci posudku.
Rozptylová studie
Str. 14 - Rozptylová studie je řešena variantně jako příspěvek těkavých organických
látek VOC a styrenu tak, aby mohl být posouzen stávající vliv a vliv na ovzduší po
všech změnách provedených v provozovně. Vzhledem k tomu, že pro těkavé organické
látky VOC ani pro styren není stanoven imisní limit, tak pro posouzení vlivu na zdraví
obyvatel bylo provedeno v rámci dokumentace vyhodnocení zdravotních rizik.
Zpracovatelka zahrnula připomínky zpracovatele Posudku k předchozí verzi, vstupní
data pro zpracování ji dodal zpracovatel Dokumentace. Validita dat vstupujících do
RS byla diskutována dříve.
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.:
i. celkové roční emisní bilance látek; pro výpočet výchozího stavu se použijí emise
vykázané v souhrnné provozní evidenci; pro roční emisní bilanci se použije pětiletý
průměr vykázaných dat, pokud jsou tato data dostupná; pro výpočet emisí nového
zdroje se použije příslušný emisní limit nebo emisní faktor; použít lze také nižší emisní
koncentraci, pokud bude zajištěno plnění této emisní koncentrace technickými
podmínkami provozu stacionárního zdroje uloženými v povolení provozu,
str. 17
V následující tabulce jsou výstupy do ovzduší (emise) z jednotlivých zdrojů
znečišťování ovzduší. Hmotnostní toky (g/s a kg/hod) těkavých organických látek a
styrenu byly bilančně přepočítány poměrově k vydatnosti zdrojů tak, aby byla celková
roční emise těkavých organických látek VOC z laminovny ve výši 51 682 kg/rok a
lakovny I v celkové výši 5 255 kg/rok. Hmotnostní bilanci těkavých organických látek
VOC, předané provozovatelem (zpracovatel ing. Vlastimil Bílek) – extrapolované na
plnou výrobní kapacitu 300 t/rok VOC (do projektované spotřeby VOC se v souladu s
vyhlášky č. 415/2012 Sb. započítává také celkové množství styrenu obsaženého ve
vstupních surovinách).
Jedná se o srovnání dvou hypotetických stavů před a po realizaci, které jde použít pro
souměření maximálních kapacit před a po realizaci. Zpracovatel Posudku se domnívá,
že v tomto případě není nutné trvat na pětiletých průměrech. Srovnání kapacit
poskytuje dostatečný obraz.
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Str. 19

Versus Dokumentace EIA str. 51 a řada dalších

Dle RS je emise:


Lakovna I. –

1750,8 kg/rok



Lakovna II. –

3486,6 kg/rok



Celkem -

5237,4 g/rok

Dle Dokumentace jsou emise:


Lakovna I. –

2884 kg/rok



Lakovna II. –

2354 kg/rok



Celkem -

5238 g/rok

Součet je shodný, alokace emisí odlišná, RS kalkuluje s odlišnými toky oproti
Dokumentaci, to je zřejmě dáno snahou o to reflektovat poměry ze stávajícího stavu.
Ostatní
Rozptylová studie poskytuje dopad vypočtené teoretické situace před realizací a po
realizaci záměru.
K rozptylové studii nemám dalších připomínek.
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Hluková studie
Výdechy VZT jsou již oproti akustické studii otočeny do areálu. To je dáno velkou
blízkostí obytné zástavby.
Strana 8
Aby nedošlo k navýšení současné úrovně zatížení hlukem, resp. k překročení
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru, je požadována ve
výpočtových bodech max. hodnota hluku z provozu v nové hale ( s ohledem na
výsledky měření hluku ze současného provozu – viz [ 9 ] a se zápočtem očekávaného
dílčího akustického zastínění novou halou – zjednodušený model ) :
LAeq8h = 45 dB ve dne
LAeq1h = 35 dB v noci
Poznámky:
- vzhledem ke stávající (dosud podlimitní – viz. [ 9 ] ) hlukové zátěži chráněného
okolního venkovního prostoru závodu PETER-GFK je základním požadavkem tuto
zátěž dále nezvyšovat, resp. nepřekročit legislativně stanovené limity hluku
Tento postup je neobvyklý, zejména pokud má zpracovatel dostupná data z měření,
které je citováno v literatuře. Celkové příspěvky se pak stanovují logaritmickým
součtem stávajícího stavu a stavu modelovaného. Záměr by měl být i v tomto aspektu
posuzován jako celek. Už jen kvůli tomu, že v případě součtu 40 dB a 35 dB například
je dosaženo hodnoty 41,2 dB, tedy se jedná o změnu hodnotitelnou. Na druhou stranu
objekt vytváří bariéru v některých směrech a pozadí tak bude do jisté míry zkresleno.
Postup lze definovat jako přípustný. Komplikované je však využití takových výsledků
v rámci zdravotních rizik, neboť studie odráží pouze příspěvky nového záměru.
Ostatní - v rámci modelování indikuje hluková studie omezení provozu samotné haly
v noční době. Zpracovatel posudku souhlasí s nezbytností zjištění přípustných
provozních režimů pro denní a noční dobu. Stavební opatření již pravděpodobně
nebude možné realizovat, protože je objekt postavený.
Posouzení vlivů na veřejné zdraví
Strana 14
V České republice jsou pracovní expoziční limity stanoveny Nařízením vlády č. 178/2001
Sb. a pro Difenylmetan-4,4´-diisokyanát platí následující hodnoty:


PEL = 0,05 mg/m3 (přípustný expoziční limit)



NPK-P = 0,1 mg/m3 (nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti)

Nařízení vlády zde citované bylo zrušeno od 01.01.2008, tedy neplatí již více než 7 let.
Nahrazeno bylo NV 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Limity pro sledované látky však zůstaly stejné, jedná se tedy o chybu formální.
Dále je nezbytné upřesnit, že v textu uvedené PEL a NPK-P jsou hodnoty pracovního
prostředí a lze je použít jako referenční pro srovnání i pro mimopracovní prostředí.
Nezbytné je však vždy dodat, že je významný rozdíl mezi dobrovolnou pracovní expozicí a
dlouhodobým životem v exponovaném prostředí bez možnosti expozici odmítnout. Vždy
musí být maximální snaha o minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo. U pracovního
prostředí se rovněž předpokládá, že je exponován dospělý člověk. Z tohoto pohledu pak
nejsou koncentrace dle rozptylové studie zanedbatelnými i z hlediska ročních průměrů a je
třeba udělat maximum pro kvalitní život v území.
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Stana 20

Tabulka 10a: Míra překročení čichového prahu styrenu – HQ
Tabulka není součástí rozptylové studie, na základě získaných hodnot předpokládám, že
se jedná o zadání pachového prahu do RS s následným vyhodnocením. Metodiku
Symos 97 nelze tímto způsobem bez dalších modifikací použít. Viz předchozí
komentáře, kdy je nezbytné přepočítat hodinová maxima na špičkové koncentrace, či
zvolit jiný objektivní postup. Tabulka zde prezentovaná v žádném případě nebude
odpovídat reálnému obtěžování zápachem v lokalitě.
4. 3. Charakterizace rizika imisím strana 20
Je velmi komplikované z hlediska vlivů na veřejné zdraví hodnotit spolupůsobení celé řady
látek formou odděleného srovnání každé substance se svým limitem. Vzájemné interakce je
však velmi obtížné hodnotit – to potvrzuje i zpracovatel zdravotních rizik, se zvoleným
postupem hodnocení, kdy byl vybrán hlavní zástupce a následnou aproximací lze souhlasit.
Str. 21
V RS nebyl hodnocen stávající stav, ale stavy hypotetické, maximální před realizací záměru
a po realizaci, tedy stavy kapacitní. Stávající, reálný stav v území hodnocený nebyl.
Zpracovatel souhlasí s hodnotitelem zdravotních rizik, že navrhovaný stav významně zlepší
kvalitu života v území.
Str. 27
Jak již bylo konstatováno, akustická studie je zpracována formou příspěvků navrhovaného
záměru ke stávajícímu stavu, celkové dosažené hodnoty akustického tlaku vlivem celého
provozu záměru nebyly stanoveny.
Díky extenzivnímu pojetí hodnocení zdravotních rizik, nutnosti dodržet zákonné hygienické
normy je však hodnocení zdravotních rizik v plně dostatečném rozsahu. Hlavním cílem je
dodržet hygienické limity.
II.3. POŘADÍ VARIANT (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) Z HLEDISKA VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V „Dokumentaci“ je řešena jediná varianta.
Odůvodnění posuzovaného, předloženého řešení je logické a i z ostatních pohledů
přijatelné. Už i z důvodu, že objekt již stojí.
II.4. HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Předkládaný záměr nemůže v žádném případě ohrozit lokality za státními hranicemi
našeho státu. Přímé vlivy posuzovaného provozu lze zaznamenat řádově v desítkách až
stovkách metrů okolo posuzovaného areálu.
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III. POSOUZENÍ
TECHNICKÉHO
ŘEŠENÍ
ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD
JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Z hlediska zvolené technologie se jedná o obvyklý postup nanášení barev s ohledem
na to, že výrobní program ja charakterizován pestrou výrobkovou škálou v malých a
středních sériích, automatizovaná výroba je pro takovéto šarže nerentabilní.
V rámci diskuze se Oznamovatelem navrhl zpracovatel posudku několik opatření,
která by usnadnila akceptovatelnost záměru v jinak exponovaném území:


Zaústění sušárny do jiného vzduchotechnického prvku s vyšším průtokem
vzdušiny pro naředění ideálně před filtry aktivního uhlí. Dle Dokumentace toto
bylo částečně akceptováno pro novou lakovnu.



Zvážit, zda by se nevyplatilo zajistit pro lakovny aktivní převýšení pro zlepšení
rozptylu, přes počáteční investiční náklady je takovýto postup v obytných
zástavbách ne neobvyklý. Vzhledem k tomu, že lakovny již stojí, je technická
realizace relativně náročná.



Zvážit vyšší četnosti výměny filtrů s aktivním uhlím, které by tak nezachytávalo
jen píky, ale vykonávalo skutečnou adsorpci – bylo akceptováno a navrženo.



Diskutována byla i jednotka katalytické termické oxidace. Zpracovatel posudku
souhlasí s komplikovaností takového opatření vzhledem k objemům vzdušiny a
počtu výdechů. Cena pak je rovněž příliš vysoká.

Dle názoru zpracovatele posudku je zvolená technologie nanášení barev zcela
vyhovující z hlediska potřeby komplexního nanesení ochranné vrstvy. Provoz jako
takový je s vysokou mírou ruční práce s proměnou emisí během výrobního cyklu.
Zvolený záchyt VOC na aktivním uhlí je z hlediska realizovatelnosti reálnou,
realizovatelnou a plně přijatelnou variantou, která je díky blízkosti obytné zástavby
potřebnou pro dosažení přijatelného konsenzu.

IV.

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Popis opatření, navržených k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
účinků posuzované stavby na životní prostředí je zpracován průběžně v celé
Dokumentaci.
Z těchto opatření byl proveden výběr, doplněný o další opatření, která vyplynula
jednak ze zpracování posudku, tak i připomínek a požadavků ze stanovisek dotčených
orgánů státní správy. Tyto doporučuji převzít jako hlavní podmínky do podmínečného
kladného stanoviska krajského úřadu.
Zde uvedený seznam opatření nezahrnuje ta, která jsou vyplývající ze zákonného
rámce a jejich dodržování je nezbytnou podmínkou realizace a provozování záměru.
I. Opatření k minimalizaci negativních dopadů – ovzduší
 Na základě zpracované Dokumentace a souvisejících podkladů je navržen emisní
strop pro provozovnu „Lakovna“ zastoupenou technologickými samostatnými
celky „Lakovna I“ a „Lakovna II“. Tento limit se stanovuje na úrovni:
o 5238 VOC/rok pro provozovnu „Lakovna“ jako celek
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Tento limit bude převzat jako závazný do provozního řádu provozovny a dalších
souvisejících dokumentů na základě §4 Z 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 Prokázání plnění emisního stropu bude prokázáno hmotnostní bilancí na základě
postupu uvedeného v NV 415/2012 Sb., přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.,
části čtvrté - způsob provedení roční hmotnostní bilance těkavých organických
látek s tím, že pro potvrzení objektivity výpočtu budou provedeny následující
opatření:
o Podíl polymerujících složek VOC bude ověřen vědecky průkazným,
zdokumentovaným postupem, či deklarací výrobce. Alternativně je možné
předpokládat, že k zapojení do polymerizace nedochází.
o Odpady z lakovny budou evidovány odděleně od ostatních, tak aby bylo
možné provést jednoznačně jejich identifikaci.
o U odpadů tvořících hlavní složku odpadů vzniklých z lakovny bude
vědecky průkazným, zdokumentovaným způsobem stanoven obvyklý
obsah VOC a způsob stanovení. Za významné odpady jsou ty odpady, které
tvoří 80% celkového objemu odpadů dle nejvyššího celkového obsahu
VOC.
o Uhlí bude evidováno a na vstupu a před odvezením bude provedeno jeho
opětovné vážení. Zajištěna bude trvalá evidence záchytu pro celou
provozovnu.
 V případě přetrvávajících stížností na zápach bude provedena analýza a zjištěny
zdroje zápachu a provedeny návrhy opatření k další minimalizaci.
 Automatické je dodržování všech ostatních omezení vyplývajících z právního
rámce ČR a souvisejících norem EU.
II. Opatření k minimalizaci negativních dopadů – ochrana vod
 Ke kolaudaci bude doložen schválený havarijní plán dle Vyhlášky 450/2005 Sb.,
případně výpočet za provozovnu prokazující, že není dosaženo limitních hodnot
pro jeho zpracování.
III. Opatření k minimalizaci negativních dopadů – hluk
 Bude provedeno kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku v denní i v
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 13, č.p.
16 a č.p. 65 v k.ú. Kocbeře akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle
doporučené metodiky.
Zpracované protokoly budou mimo standardních náležitostí obsahovat:
o Schéma areálu se zakreslením jednotlivých zdrojů hluku, které byly v daný
čas v provozu s uvedením jejich provozního režimu.
o Četnost, druhy dopravních prostředků během doby měření, popis jejich
pracovních operací.


Na základě provedených měření bude zpracován provozovatelem návrh na provoz
areálu v denní a noční době. Součástí budou navržené provozní režimy pro
stacionární zdroje i dopravu v areálu tak, aby byly splněny hygienické limity.
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V.

VYPOŘÁDÁNÍ
VŠECH
K DOKUMENTACI

OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

Plná znění stanovisek příslušné obce a dotčených orgánů státní správy, dalších organizací a
fyzických osob jsou doložena v přílohové části tohoto posudku, a proto je v této části uveden
pouze stručný smysl příslušných připomínek tak, aby bylo možno zaujmout stanovisko
zpracovatele posudku.
V případě, že se připomínky opakují, je uvedena reference, že tato otázka již byla řešena dříve
v textu.
1. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
ze dne 20.01.2015
S dokumentací vlivů záměru „Změna novostavby montážní haly v areálu PETER-GFK
spol. s r.o., Lakovna II“ na životní prostředí lze z hlediska zájmů chráněných orgány
ochrany veřejného zdraví souhlasit za předpokladu, že před uvedením stavby do trvalého
provozu bude provedeno kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku v denní i v
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 13, č.p. 16 a č.p.
65 v k.ú. Kocbeře akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky.
Zpracovatel posudku: bez výhrad převzato do opatření.
2. Česká inspekce životního prostředí ze dne 23. 01. 2015
Oddělení ochrany ovzduší:
V rámci řízení je předložena opakovaně přepracovaná dokumentace s vypořádáním
námitek k záměru.
I po předcházejícím doplnění informací měla ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, k předchozí
dokumentaci připomínky (stanovisko ČIŽP č.j. ČIŽP/45/IPP/1412292.002/14/KDR ze dne
21.10.2014). Ve stanovisku bylo uvedeno, že zpracovatel dokumentace se nezabýval
připomínkou k rozptylové studii ani k připomínce ohledně zvýšení pachové zátěže, která je
možná vzhledem k emisím z ethylbenzenu a acetátů. Inspekci je z úřední činnosti známo, že
projektovaná spotřeba těkavých organických látek pro výrobu kompozitů za použití
nenasycených kapalných pryskyřic v provozovně přesahuje 200 t/rok a dokonce byla
stanovena na 300 t/rok v žádosti o povolení provozu laminátovny dle § 11 odst. 2 písm. d)
zákona č. 201/2012 Sb., podané na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Podle názoru inspekce by měl KÚ posoudit, zda by plánované navýšení spotřeby VOC na
300 t/rok nemělo být posouzeno podle zákona č. 100/2001 Sb. – tato připomínka není
řešena. Navýšení roční projektované spotřeby organických rozpouštědel je také podle
názoru ČIŽP změnou na vyjmenovaném zdroji znečišťování ovzduší, která by měla být
podle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. doložena odborným posudkem.
Zpracovatel posudku: Dne 2. 2. 2015 bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje číslo jednací 16010/ZP/2013-Ja-18, které povoluje provoz
Laminátovny v deklarovaném rozsahu 300 t/rok projektované spotřeby rozpouštědel. Celé
znění je součástí příloh.
Zpracovatel posudku má za to, že vydáním povolení provozu s již nabytou právní mocí je
tento bod vyřešen.
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ČIŽP opakovala ve svém stanovisku, že provozovna je umístěna v občanské zástavbě a již v
současné době zatěžuje přilehlou lokalitu emisemi pachových látek. Výsledky měření na
vyjádření ČIŽP k tomuto záměru. Provozovatel argumentoval, že se jedná o BAT
technologii snižování emisí VOC (uváděná účinnost záchytu VOC a pachových látek je
uváděna v úrovni 75-95 %) a uvedl, že při správném provozování této technologie a
dostatečně časté výměně aktivního uhlí budou emise znečišťujících a pachových látek z
provozu Lakovny II snižovány s vysokou účinností. ČIŽP rekapitulovala, že lokalita je
vystavena vysokým emisím VOC a tím i pachových látek.
Zpracovatel posudku: zpracovatel posudku se ztotožňuje s názorem ČIŽP, kdy území bylo
zejména v minulosti zatěžováno vzhledem k umístění významným způsobem zejména ve
vazbě na zápach, je třeba však akceptovat i deklarované snížení emisí z celého záměru, ke
kterým se v rámci opatření provozovatel zavazuje a deklaruje je v rámci Dokumentace
EIA.
Zpracovatel v předložené dokumentace upřesňuje nepřesné údaje referenčních koncentrací
styrenu a acetonu vydané SZÚ, které uvedla ČIŽP.
Souhrnné vypořádání připomínek z hlediska ochrany ovzduší uvedené v přepracované
dokumentaci (aktualizace prosinec 2014):
V době od podání Dokumentace (verze srpen – září 2014) došlo z rozhodnutí
provozovatele ke změnám, které výrazně ovlivní (a již i ovlivňují) jak emisní situaci v
lokalitě, tak i parametry připravované změny záměru a číselné hodnoty vstupních i
výstupních údajů, uvedených v této přepracované a doplněné dokumentaci.
Tyto změny jsou shrnuty v dokumentaci do následujících bodů:
1. V případě Lakoven I a II došlo ke sjednocení nátěrového systému u obou
technologických celků (bezpečností listy používaných barev a ředidel v elektronické
podobě jsou přílohou doplněné a přepracované dokumentace). S ohledem na tuto
skutečnost lze pro posuzování Lakovny II v plné míře využít údajů z roční hmotnostní
bilance VOC Lakovny I, předkládané v rámci ISPOP.
2. Do bilance emisí jsou tak zahrnuty údaje o produkci odpadů s obsahem VOC
(zohledňující i nutnost častého mytí stříkacích pistolí od zbytků polymerujících barev v
uzavřeném mycím zařízení), z roční hmotnostní bilance VOC jsou převzaty údaje o
polymeraci některých složek používaných nátěrových systémů.
Používat se budou převážně polyesterové, polyuretanové a akrylátové nátěrové
systémy, většina nátěrových hmot je „vysokosušinových“ („high-solid“) nebo
„vodouředitelných“ (tj. s obsahem organických rozpouštědel, na potřebnou viskozitu
pro aplikaci se dořeďují vodou) nebo má vysokou kryvost či nízký odpar VOC z důvodu
jejich polymerace po aplikaci (dvousložkové, zejména polyesterové a polyuretanové
nátěrové hmoty).
3. Zařízení ke snižování emisí VOC sorpcí na aktivní uhlí budou u obou lakoven
provozována s optimálním intervalem výměn aktivního uhlí tak, aby bylo dosahováno
průměrné účinnosti sorpce 50%. Ve stříkacích kabinách vybavených adsorbéry s
aktivním uhlím není a nebude prováděno sušení povrchově upravených výrobků za
zvýšené teploty.
Zpracovatel posudku: V rámci dokumentace je deklarované významné snížení emisí
z celého procesu, nelze vyloučit, že výsledná nezbytná úroveň sorpce bude vyšší než
50% pro dodržení v Dokumentaci uvedených emisí.
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4. V případě laminátovny byla do doplněné a přepracované Dokumentace zahrnuta nově
realizovaná opatření ke snižování emisí VOC (popis dle poslední verze zpracovaného
provozního řádu ze dne 18.11.2014) – odstavení přímých odtahů sušících boxů do volné
atmosféry a jejich svedení do biofiltru.
Přílohou dokumentace je rozptylová studie vypracovaná v prosinci 2014. Rozptylová
studie je řešena variantně jako příspěvek těkavých organických látek VOC a styrenu tak,
aby mohl být posouzen stávající vliv na ovzduší již provozovaného zařízení a vliv na
ovzduší po všech změnách provedených v provozovně.
Aktualizace rozptylové studie reaguje na požadavky vznesené Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje, připomínky zpracovatele posudku a poslední vývoj situace ve
věci probíhajících schvalovacích řízení, aktuálního měření emisí a opatření ke snižování
emisí, vlivem posuzovaného záměru a realizací definovaných opatření dojde k
významnému snížení imisní zátěže v zájmovém území pro těkavé organické látky VOC. Při
porovnání výhledového stavu (stav „nový“) a stávajícímu stavu je zřejmé, že pro
maximální hodinové koncentrace výhledový stav představuje pouze 37% stávajícího
příspěvku k imisní zátěži. Průměrné roční koncentrace výhledového stavu představují
pouze 56% stávajícího příspěvku k imisní zátěži.
V případě snížení imisní zátěže v zájmovém území pro styren, při porovnání výhledového
stavu (stav „nový“) a stávajícímu stavu je zřejmé, že pro maximální hodinové koncentrace
výhledový stav představuje pouze 36% stávajícího příspěvku k imisní zátěži. Průměrné
roční koncentrace výhledového stavu představují pouze 51% stávajícího příspěvku k imisní
zátěži.
ČIŽP má k výše uvedenému připomínky
Dle názoru ČIŽP je v roční hmotnostní bilanci VOC lakovny (na str. 15) vykazována
neúměrně vysoká hodnota množství rozpouštědel likvidovaných v odpadech (jedná se např.
cca o 48 % z množství spotřeby VOC v provozovně pro obě lakovny s AU – lakovna po
rozšíření), kterou provozovatel zdůvodňuje vysokou spotřebou ředidla C 6000. V roce 2013
je vykázáno v bilanci skutečné množství rozpouštědel likvidovaných v odpadech
z provozovny v množství 6823 kg. Na str. 56 a 57 je uvedeno hlášení ISPOP 2013 (kopie
podaného hlášení), kde je uvedeno množství odpadních rozpouštědel 8,2 t, což je v rozporu
s hlášeními, které ČIŽP vyhledala v systému ISPOP a v Informačním systému odpadového
hospodářství (ISOH), kde je za provozovnu Kocbeře uvedeno množství 18,86 t odpadních
rozpouštědel.
Dle vysvětlení Oznamovatele:


8,223 tun - je vykazovaný odpad kategorie číslo 07 02 04 Jiná organická
rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy a byl použit jako vstup do
hmotnostní bilance pro výpočet hodnoty z hmotnostní bilance VOC (výsledná
hodnota je 6,823 tun)
Jde o čisté VOC v kapalných odpadech a VOC zachycené na aktivním uhlí. Tyto
číselné údaje nejsou přímo porovnatelné, kdy 8,223 tuny představuje množství
znečištěných Organických rozpouštědel v odpadech a slouží jako jeden ze vstupů
pro výpočet množství emisí čistých VOC v rámci hmotnostní bilance.
Další vstupy jsou například: odpady pod kat. číslem 15 01 10, 15 02 02 a z nich jen
podíl připadající na lakovnu.



Množství 18,86 tun je hlášeno za společnost PETER GFK, nikoliv za provozovnu
Kocbeře
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Zpracovatel posudku: vysvětlení Oznamovatele je plně dostačující pro vysvětlení
diskrepancí mezi jednotlivými údaji, zásadním problémem je v tomto případě spíše
terminologie. Zpracovatel posudku rovněž souhlasí s ČIŽP, že záchyt VOC v odpadech na
úrovni 48% je neobvykle vysoká hodnota s ohledem na relativně velké lakované plochy.
Diskuze zpracovatele posudku ohledně tohoto objemu probíhala již před zpracováním
doplněné a opravené Dokumentace. Zpracovatel Dokumentace deklaroval, že se jedná o
výpočty na straně bezpečné. Do opatření je akceptován emisní strop navržený v rámci
Dokumentace i požadavky na prokázání objemu záchytu těkavých organických látek
prokazatelným způsobem.
V dokumentaci je konstatováno, že v případě Lakoven I a II dojde při jejich provozování za
uvedených podmínek provozu adsorbérů s náplní aktivního uhlí k mírnému poklesu emisí
VOC oproti stávajícímu stavu – provozu Lakovny I. Provozem biofiltru dojde ke snížení
emisí VOC z Laminátovny (aceton a styren) o cca 32 t/rok (projektovaná kapacita uvedena
ve výpočtech 300 t/rok). Maximální hodinové imisní koncentrace se sníží v případě VOC
2,7 krát, v případě styrenu 2,8 krát, průměrné roční imisní koncentrace se sníží v případě
VOC 1,8 krát, v případě styrenu 2 krát. Realizací snižujících opatření v provozovně
PETERGFK spol. s r.o., eliminace 32 t/rok VOC, představuje cca 6-ti % snížení emisí
VOC v rámci celého okresu Trutnov, ale není komentováno zvýšení projektované spotřeby
VOC laminovny na 300 t/rok s otázkou povolení změny na zdroji znečišťování ovzduší dle
zákona č. 201/2012 Sb. a posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.
K otázce povolení provozu je uveden výčet povolení a probíhajících řízení. Provoz
laminátovny dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., nebyl KÚ povolen.
Zpracovatel posudku: zpracovatel Dokumentace provádí srovnání kapacit dvou
teoretických stavů při plných výkonech zařízení. Takové srovnání je přípustné. Tyto stavy
byly definovány nejhorším možným stavem v území před realizací opatření vedoucích ke
snížení emisí a stavu po realizaci všech opatření. Je nesporné, že realizace například
biofiltru by proběhla i bez instalace druhé lakovny. Provozovatel však v zájmu realizace
projektu našel prostor k minimalizaci emisí i u lakovny stávající, tak aby nezhoršoval
kvalitu v území. Z hlediska objemů je 300 tun/rok VOC v laminátovně - to reálný kapacitní
výkon i v minulosti, jakým způsobem byl stanovený a deklarovaný v rámci předchozích
povolovacích procesů nelze jednoznačně stanovit a je na to více výkladů. Dne 2. 2. 2015
bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje číslo jednací
16010/ZP/2013-Ja-18, které povoluje provoz Laminátovny v deklarovaném rozsahu 300
t/rok projektované spotřeby rozpouštědel. Krajský úřad akceptoval, že se jedná o stávající
kapacitu.
V dokumentaci je uvedeno, že dle projektové dokumentace se předpokládá, že aktivní uhlí
bude měněno 1x za měsíc. Zařízení ke snižování emisí VOC sorpcí na aktivní uhlí budou u
obou lakoven provozována s optimálním intervalem výměn aktivního uhlí tak, aby bylo
dosahováno průměrné účinnosti sorpce 50%. V předešlé dokumentaci zpracovatel
dokumentace upřesnil způsob lakování a výměny aktivního uhlí v intervalu 10 dní pro
vhodnou účinnost filtrů nikoliv za 1 měsíc. ČIŽP v tomto shledává rozpor. Stanovení
četnosti výměny by mělo být podloženo a prováděno na základě hmotnostní bilance VOC.
Zpracovatel posudku: sám zpracovatel Dokumentace tuto četnost dále v textu vyvrací. Je
však otázkou, proč vůbec informaci od projektanta stavby uvádí. Jedná se o zavádějící
informaci bez negativního dopadu na hodnocení vlivů na životní prostředí.
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Na str. 97 je uvedeno, že „Vliv posuzovaného záměru – Lakovny I a II a souběžně
realizovaných opatření na provozovně Laminátovna přináší významné zlepšení kvality
venkovního ovzduší v posuzovaném území. Z hlediska ochrany ovzduší (z hlediska imisní
zátěže) lze vyhodnotit tento záměr při řádném provozu jako nevýznamný.“ Rozptylová
studie vychází z hodnot zjištěných autorizovaným měření emisí v roce 2013 a 2014. Podle
názoru inspekce jsou její výsledky zkresleny, protože pomíjí hmotností bilanci VOC jako
takovou a zejména nárůst uváděné projektované spotřeby VOC v laminátovně o 100 t
VOC.
Zpracovatel posudku: viz předchozí informace, KÚ akceptoval deklarovanou kapacitu jako
stávající. Dle podkladů byly údaje roku 2013 přepočteny lineární extrapolací na kapacitu.
Takový postup pro stanovení kapacity je přípustný. Souhlasím s tím, že tvrzení v celé
Dokumentaci je zavádějící, nejedná se o hodnocení stávajícího stavu, ale stávající kapacity.
Představu o záměru však poskytuje.
Dále dle názoru inspekce není KÚ posouzeno, zda by plánované navýšení spotřeby VOC
na 300 t/rok nemělo být posouzeno podle zákona č. 100/2001 Sb. Jak již bylo vícekrát
uvedeno, je dotčená lokalita vystavena vysokým emisím VOC a tím i pachových látek a je
předmětem šetření opakovaných podnětů občanů na obtěžující zápach.
Zpracovatel posudku: viz předchozí body. Zápach je spolu s hlukem asi nejdůležitějším
kritériem pro hodnocení záměru. Zpracovatel posudku v rámci opatření akceptoval návrhy
zpracovatele Dokumentace na stanovení emisního stropu ve formě vypočtené kapacitní
emise do ovzduší.
Oddělení ochrany vod:
ČIŽP, oddělení ochrany vod, se k realizaci záměru změny novostavby montážní haly
vyjádřila souhrnným stanoviskem ČIŽP. K předložené dokumentaci vlivu záměru nemáme
dalších připomínek.
Bez komentáře.
Oddělení odpadového hospodářství:
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, nemá k doplněné dokumentaci výrazných
připomínek. ČIŽP pouze upozorňuje, že bližším prostudováním charakteru produkovaných
odpadů s odkazem na hlášení ISPOP za rok 2013 zjistila, že vyprodukovaná množství
odpadů odpovídají roku 2012, nikoliv roku 2013. Dle názoru ČIŽP, oddělení odpadového
hospodářství, by tato mohla mít vliv na výpočet VOC a dalších údajů na úseku ochrany
ovzduší, zejména s ohledem na konstatování zpracovatele dokumentace na straně č. 56
(cit.: „většina ředidla je likvidována jako kapalný odpad“).
Při akceptování všech výše uvedených připomínek, nemá ČIŽP, oddělení odpadového
hospodářství, k předloženému záměru dalších připomínek.
Dle Oznamovatele: Kocbeře zůstávají v roce 2013 na stejné úrovni jako v roce 2012.
Zpracovatel posudku: v rámci opatření je stanoven požadavek na jasné a průkazné
stanovení emisí VOC ze záměru. Právě míra záchytu v odpadech je předmětem diskuze,
zda je tak vysoký záchyt možný. Pravděpodobnost, že by byla produkce odpadů za dva
roky identická, je velice nízká.
Oddělení ochrany přírody:
Vzhledem ke skutečnosti, že záměr má být realizován uvnitř stávajícího průmyslového
objektu v místech, kde by neměly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, nemá ČIŽP,
oddělení ochrany přírody, k přeložené dokumentaci další připomínky.
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Bez komentáře.
Oddělení ochrany lesa:
Podle předložené dokumentace záměru umístění nové lakovny ve stávající montážní hale v
průmyslovém areálu PETER – GFK spol. s r.o. v k.ú. Kocbeře nejsou dotčeny pozemky
určené k plnění funkce lesa, ani ochranné pásmo lesa. ČIŽP, oddělení ochrany lesa, nemá
proto z hlediska ochrany lesa k předložené dokumentaci připomínky.
Bez komentáře.
3. Vyjádření kraje v samostatné působnosti ze dne 15.01.2015,
K výše uvedenému Královéhradecký kraj uvádí následující:
Záměr není v rozporu s cíli a opatřeními uvedenými v Programu rozvoje Královéhradeckého
kraje. Integrovaném krajském programu snižování emisí a Krajském programu k zlepšení
kvality ovzduší Královéhradeckého kraje. Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého
kraje. Koncepcí ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje. Regionální surovinovou
politikou Královéhradeckého kraje a Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje. K dokumentaci zpracované v rozsahu přílohy č. 4 zákona nemáme
připomínky.

Vyjádření je bez připomínek.
4. Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 23.01.2015
K výše uvedené dokumentaci krajský úřad uvádí následující:
Z hlediska ochrany ovzduší: krajsky úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předložené
dokumentaci záměru připomínek.
Vyřizuje: Vyřizuje: Ing. Morávek/425
Vyjádření je bez připomínek.
Z hlediska veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství: krajský úřad podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, věznění pozdějších
předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předložené dokumentaci záměru
připomínek.
Vyřizuje: Ing. Morávek /425
Vyjádření je bez připomínek.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: krajský úřad podle zákona Č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných
zájmů k předložené dokumentaci záměru připomínek.
Vyřizuje: Ing. Čejka/209
Vyjádření je bez připomínek.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: krajský úřad podle zákona Č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon ZPF), ve znění pozdějších předpisů,
nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předložené dokumentaci záměru připomínek.
Vyřizuje: Ing. Kateřina Marková/457
Vyjádření je bez připomínek.
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Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa: krajský úřad podle zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předložené dokumentaci
záměru připomínek.
Vyřizuje: Ing, Kateřina Marková /457
Vyjádření je bez připomínek.
Z hlediska ochrany vod: krajský úřad podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím
chráněných zájmů k předložené dokumentaci připomínek.
Vyřizuje: Dr. Ing. Richard Veselý/184
Vyjádření je bez připomínek.
Z hlediska integrované prevence (1PPC): krajský úřad podle zákona 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,
nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předložené dokumentaci záměru připomínek.
Vyřizuje: Ing. Tomášková /196
Vyjádření je bez připomínek.
5. Obec Kocbeře ze dne 05. 02. 2015
Vzhledem k tomu, že je provoz firmy PETER-GFK spol. s r.o. umístěn v centru části
obce Kocbeře – Nové Kocbeře a je obklopen zástavbou rodinných domů ve vzdálenosti
kratší než 100m včetně sportoviště a budovy mateřské školy, Obec Kocbeře tímto trvá na
nutnosti záměr dále posuzovat dle zákona s důrazem na níže uvedené oblasti.


Dle našeho názoru je nutno, aby oznamovatel prověřil a prodiskutoval
protihluková opatření s obyvateli, vlastníky nemovitostí a dalšími dotčenými
subjekty, kteří vlastní či obhospodařují nemovitosti v těsné blízkosti areálu firmy.
Jsou nejvíce vystaveni nadměrnému hluku a mají nejvíce zkušeností a poznatků s
obtěžujícím provozem. Realizace dohodnutých protihlukových opatření by pak
měla být kvantitativně, kvalitativně i termínově přesně stanovena.
Zpracovatel posudku: Oznamovatel již dle místního šetření zahájil práce na
odhlučnění areálu, a i když to z hlukové studie není zjevné, je si nejspíše vědom,
že není vše zcela v pořádku z hlediska hygienických limitů. Oznamovatel již otočil
ventilátory na posuzované lakovně od obytné zástavby do areálu, provádí
odhlučnění dalších stávajících zdrojů, provedl demontáže zařízení pro signalizaci
couvání na manipulačních prostředcích. To jestli jsou hygienické limity
překračovány, nebo splněny, není možné na základě zpracované hlukové studie
dovozovat. Teprve skutečné, objektivní měření může prokázat stav v území.
Následně je možné provést návrh protihlukových opatření, pokud budou nezbytná.
V rámci opatření bude zahrnut požadavek na provedení měření v definovaném
rozsahu pro denní i noční dobu ke kolaudaci.



Dle vyjádření některých občanů je obtěžování zápachem nejvíce spojeno se
stávající „tzv. starou lakovnou“. Žádáme o častější výměny filtrů a také častější
kontroly používání filtrů, zahrnutí do provozního řádu firmy.
Zpracovatel posudku: toto sám Oznamovatel navrhnul v rámci Dokumentace,
z důvodu ochrany občanů akceptoval zpracovatel posudku návrh Oznamovatele a
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do opatření byl převzat požadavek na zavedení emisního stropu dle Dokumentace.


Dle dokumentace jsou všechny limity splněny, ve spojení se stávajícím stavem,
který je mnohdy neúnosný, se obáváme, že ke zlepšení situace nedojde.
Zpracovatel posudku: z tohoto hlediska je zásadní, aby nebyly překročeny
deklarované parametry, pro které byla Dokumentace zpracována. V rámci návrhu
opatření jsou sumarizovány jednotlivé parametry požadavky tak, aby bylo možné
převést deklarované parametry jako závazné do skutečného provozu.



Máme obavy o budoucnost naší mateřské školy a ztráta atraktivnosti pro rodiče
vzhledem k blízkosti provozu – hluk, zápach, riziko vdechování nebezpečných látek
apod.
Zpracovatel posudku: viz předchozí bod, v rámci veřejného projednání můžete
navrhnout jasná opatření, která mohou přispět ke stabilizaci parametrů
deklarovaných rámci Dokumentace EIA.

Závěr: Dle našeho názoru je nutno přihlížet na kumulaci vlivů se stávajícím provozem,
s důrazem na fakt, že se areál nachází uprostřed obytné zástavby obce.
Zpracovatel posudku: právě tento fakt vede k návrhům striktních opatření
vyplývajících z Dokumentace včetně stanovení emisního stropu.
6. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.02.2015.
Ochrana přírody a krajiny
Orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění posoudil předloženou dokumentaci a nepovažuje za
nutné dále vlivy záměru posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Vyřizuje: Bc. Helena Hamanová, DiS., tel.: 499 318 122

Vyjádření je bez připomínek.
Vodní hospodářství
Vodoprávní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci. Nemáme žádné připomínky
ani návrhy.
Vyřizuje: Ing. Světlana Vitvarová, tel.: 499 318 160

Vyjádření je bez připomínek.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle ust. § 15zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ust. § 7
odst. 2 a 3, § 9 odst. 6 sděluje:
Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v
působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem
dotčeny.

Vyjádření je bez připomínek.
Lesní hospodářství
Orgán státní správy lesů, příslušný dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti
s ustanovením § 14 odst. 2 sděluje:
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Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany pozemků s funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti
městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Vyřizuje: Bc. Milan Šimek, DiS., tel.: 499 318 138

Vyjádření je bez připomínek.
Památková péče
Orgán státní památkové péče, příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů sděluje:
Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti
městského úřadu, odboru školství, kultury a sociálních věcí, nejsou předmětným záměrem
dotčeny. Upozorňuje současně na ust. § 22 a 23 výše uvedeného zákona, na území s
archeologickými nálezy.
Vyřizuje: Ing. Táňa Nováková, tel.: 499 318 296

Vyjádření je bez připomínek.
Doprava na pozemních komunikacích
Silniční správní úřad, příslušný dle ust. § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje:
Veřejné zájmy hájené na úseku dopravy, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu,
odboru dopravy, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Vyřizuje: Lenka Brůnová, DiS., tel.: 499 318 135

Vyjádření je bez připomínek.
Ochrana ovzduší
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako dotčený správní orgán
na úseku ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve
znění pozdějších předpisů s předloženou projektovou dokumentací souhlasí.
Orgán ochrany ovzduší nemá žádné připomínky ani návrhy.
Vyřizuje: Ing. Eva Šírková, tel.: 499 318 289

Vyjádření je bez připomínek.
Odpadové hospodářství
Orgán odpadového hospodářství, příslušný dle ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou
dokumentaci a nemá k ní žádné připomínky.
Vyřizuje: Bc. Anna KIustová, tel.: 499 318 274
Civilní ochrana
Podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dotčeným správním orgánem v územním a
stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva je orgán obce Kocbeře v přenesené
působnosti.
Vyřizuje: Ing. Miroslav Pejšek, tel.: 499 318 228

Vyjádření je bez připomínek.
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VI.

CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Předmětem záměru je zprovoznění nového pracoviště povrchových úprav – lakovny,
vybavené dvěma průjezdnými lakovacími boxy a společným sušícím boxem, příslušnou
vzduchotechnikou s ohřevem vzduchu a zařízením pro snižování emisí TZL a VOC pro ruční
nanášení nátěrových hmot na laminátové díly a skelety, vyráběné v areálu závodu. Součástí
areálu je další lakovna a výroba laminátů na bázi styrenu.
Záměr je umístěn v rámci intravilánu obce, což pro záměr, znamená vyšší nároky na ochranu
životního prostředí během jeho provozu. Za stěžejní lze označit obtěžování imisemi VOC,
jejich zápachem a hlukem.
Emise, imise, zápach
Lokalita je v současnosti již z hlediska emisí těkavých organických látek exponovanou.
Oznamovatel si je vědom zátěže, kterou působí v území a před několika lety zahájil kroky ke
stabilizaci svého podnikání v území z hlediska vlivů na své okolí. Mimo jiné nainstaloval
biologický filtr na čištění vzdušiny z výroby laminátů a dále postupuje ve smyslu
minimalizace negativních vlivů ze svého provozu v oblasti hluku i emisí. Pro navrhovanou
lakovnu se Oznamovatel rozhodl vytvořit prostor tím, že omezí emise ze stávajícího provozu
lakovny navýšením adsorpce na aktivním uhlí. Za dodržení parametrů uvedených
v Dokumentaci lze konstatovat, že z hlediska emisí v území bude stav akceptovatelný, lepší
než v minulosti.
Při dodržení všech navrhovaných parametrů záměr nebude působit negativně na zdraví nad
míru přijatelnou, z hlediska zápachu lze očekávat zlepšení. Záměr je nezbytný pro trvalou
udržitelnost již stávající výroby a lze říci, že navržené opatření je zcela v souladu se snahou o
minimalizaci negativních dopadů záměru na ŽP.
Hluk
Z hlediska hluku lze konstatovat, že již stávající provoz může být v území hraniční, blízkost
obytné zástavby i převýšení objektů neumožňují efektivní odclonění záměru a opatření je tak
nezbytné provádět přímo na zdrojích a optimalizací dopravy v rámci areálu. Bez ohledu na
cokoliv je provozovatel povinen dodržovat hygienické limity dané naším právním rámcem.
K ověření přípustných provozních režimů pro denní a noční dobu po realizaci záměru budou
provedena měření pokazující, že realizovaná opatření byla nebo nebyla dostatečná. Bez
reálného prokázání splnění hygienických limit není možné záměr dlouhodobě provozovat.
Shrnutí
Závěrem je možné konstatovat, že připravovaný záměr je připraven jak z hlediska budoucího
provozu, tak zejména z hlediska ochrany životního prostředí. Při dodržení výše stanovených
doporučení a podmínek je možné konstatovat, že navržený provoz nemůže zásadně negativně
ovlivnit úroveň okolního životního prostředí.
V Pardubicích 04/2015

Farm Projekt
Ing. Vraný Miroslav
č.j. osvědčení 15 650/4136/OEP/92
Jindřišská 1748
530 02 Pardubice
tel . 466 675 509, 602 434 897
email: farmprojekt@volny.cz
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VII. NÁVRH STANOVISKA
STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
Královéhradeckého kraje
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
podle ustanovení § 10 odst. 1 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“).
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
„Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o., Lakovna II“
2. Kapacita (rozsah) záměru


Projektovaná celková plocha povrchových úprav bude činit 75.000 m2/rok u Lakovny I
a 60.000 m2/rok u Lakovny II, celkem 135.000 m2/rok.



Projektovaná spotřeba organických rozpouštědel Lakovny I činí 14,7 t/rok, Lakovny II
12 t/rok, celkem 26,7 t/rok.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Trutnov
Obec:
Kocbeře
Katastrální území:
Kocbeře
4. Obchodní firma oznamovatele
PETER – GFK spol. s r.o.
Nové Kocbeře 51, 544 64 Kocbeře
5. IČ oznamovatele
IČO:

62026852

6. Sídlo (bydliště) zástupce oznamovatele
Ing. Karel Machač, jednatel

PETER – GFK spol. s r.o.
Nové Kocbeře 51, 544 64 Kocbeře
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II. Průběh posuzování
II. 1. Zjišťovací řízení
Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru krajský úřad rozeslal ve smyslu § 6 zákona
dne 24.07.2014 Závěr zjišťovacího řízení vydal krajský úřad dne 20.08.2014 s tím, že záměr
bude dále posuzován podle zákona a je nutné zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 zákona.
II. 2. Dokumentace
Dokumentaci k předmětnému záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona zpracoval Ing. Jiří
Blažek, CSc., autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona
(osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 46301/ENV/06, prodloužení autorizace č.j.:
53200/ENV/11). Dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a
dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Příslušným úřadem byl pověřen Ing.
Miroslav Vraný, který je držitelem autorizace ve smyslu zákona, zpracováním posudku na
dokumentaci o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“).
Dokumentace byla vrácena k doplnění a přepracování dne 26.11.2014 Krajským úřadem.
II. 3. Přepracovaná Dokumentace
Přepracovanou dokumentaci k předmětnému záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona zpracoval
Ing. Jiří Blažek, CSc., autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle
zákona (osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 46301/ENV/06, prodloužení autorizace č.j.:
53200/ENV/11). Dokumentace rozeslána 8.1.2015 dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
II. 4. Posudek
Dne bude doplněno obdržel příslušný úřad posudek, který zpracoval Ing. Miroslav Vraný,
autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona (č. osvědčení
15650/4136/EOP/92, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j.: 101303/ENV/10). Dne bude
doplněno byl posudek rozeslán dotčeným subjektům ke zveřejnění a vyjádření.
II. 5. Veřejné projednání
Místo:

bude doplněno

Datum konání:

bude doplněno

II. 6. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky č.
457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s
posuzováním vlivů na životní prostředí. Vlivy záměru na životní prostředí byly posouzeny ze
všech podstatných hledisek.
II.7. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávních celků, dalších
osob k dokumentaci:







Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové ze dne 20.01.2015,
Česká inspekce životního prostředí ze dne 23.01.2015,
Vyjádření kraje v samostatné působnosti ze dne 15.01.2015,
Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 23.01.2015,
Obec Kocbeře ze dne 05.02.2015,
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.02.2015.
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Z hlediska vlivů na životní prostředí byly identifikovány možné negativní vlivy zejména
v oblasti imisí, s nimi spojeným zápachem a hluku s ohledem na nejbližší obytnou
zástavbu.
Za předpokladu dodržení všech opatření, lze konstatovat, že i v této oblasti bude rozsah
dopadů na své okolí akceptovatelný při dodržení všech navržených parametrů.
Ostatní vlivy na životní prostředí jsou málo významné, nebo nevýznamné.
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Z hlediska zvolené technologie se jedná o obvyklý postup nanášení barev s ohledem na to,
že výrobní program ja charakterizován pestrou výrobkovou škálou v malých a středních
sériích, automatizovaná výroba je pro takovéto šarže nerentabilní.
Zvolený záchyt VOC na aktivním uhlí je z hlediska realizovatelnosti reálnou,
realizovatelnou a plně přijatelnou variantou, která je díky blízkosti obytné zástavby
potřebnou pro dosažení přijatelného konsenzu.
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 veřejného zdraví rezultující z
posuzování vlivů podle zákona jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy a provozu.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování podle
zákona, zejména pak opatření v oblasti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s tím,
že opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů musí oznamovatel
respektovat bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace je řešena v jednom variantním řešení.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a posudku
Požadavky vzešlé z došlých vyjádření byly převzaty do podmínek vydání souhlasného
stanoviska.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.
Krajský úřad jako příslušný orgán podle § 22 zákona na základě zveřejněné dokumentace,
vyjádření příslušných územních samosprávných celků, dotčených úřadů a veřejnosti,
doplňujících informací a zpracovaného posudku vydává podle § 10 odst. 1 zákona

vydává SOUHLASNÉ stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru
„Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o., Lakovna II“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky navazujících správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
Opatření k minimalizaci negativních dopadů pro provoz
I. Opatření k minimalizaci negativních dopadů – ovzduší
 Na základě zpracované Dokumentace a souvisejících podkladů je navržen emisní
strop pro provozovnu „Lakovna“ zastoupenou technologickými samostatnými
celky „Lakovna I“ a „Lakovna II“. Tento limit se stanovuje na úrovni:
o 5238 VOC/rok pro provozovnu „Lakovna“ jako celek
Tento limit bude převzat jako závazný do provozního řádu provozovny a dalších
souvisejících dokumentů na základě §4 Z 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 Prokázání plnění emisního stropu bude prokázáno hmotnostní bilancí na základě
postupu uvedeného v NV 415/2012 Sb., přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.,
části čtvrté - způsob provedení roční hmotnostní bilance těkavých organických
látek s tím, že pro potvrzení objektivity výpočtu budou provedeny následující
opatření:
o Podíl polymerujících složek VOC bude ověřen vědecky průkazným,
zdokumentovaným postupem, či deklarací výrobce. Alternativně je možné
předpokládat, že k zapojení do polymerizace nedochází.
o Odpady z lakovny budou evidovány odděleně od ostatních, tak aby bylo
možné provést jednoznačně jejich identifikaci.
o U odpadů tvořících hlavní složku odpadů vzniklých z lakovny bude
vědecky průkazným, zdokumentovaným způsobem stanoven obvyklý
obsah VOC a způsob stanovení. Za významné odpady jsou ty odpady, které
tvoří 80% celkového objemu odpadů dle nejvyššího celkového obsahu
VOC.
o Uhlí bude evidováno a na vstupu a před odvezením bude provedeno jeho
opětovné vážení. Zajištěna bude trvalá evidence záchytu pro celou
provozovnu.
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V případě přetrvávajících stížností na zápach bude provedena analýza a zjištěny
zdroje zápachu a provedeny návrhy opatření k další minimalizaci.
Automatické je dodržování všech ostatních omezení vyplývajících z právního
rámce ČR a souvisejících norem EU.

II. Opatření k minimalizaci negativních dopadů – ochrana vod
 Ke kolaudaci bude doložen schválený havarijní plán dle Vyhlášky 450/2005 Sb.,
případně výpočet za provozovnu prokazující, že není dosaženo limitních hodnot
pro jeho zpracování.
III. Opatření k minimalizaci negativních dopadů – hluk
 Bude provedeno kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku v denní i v
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 13, č.p.
16 a č.p. 65 v k.ú. Kocbeře akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle
doporučené metodiky.
Zpracované protokoly budou mimo standardních náležitostí obsahovat:
o Schéma areálu se zakreslením jednotlivých zdrojů hluku, které byly v daný
čas v provozu s uvedením jejich provozního režimu.
o Četnost, druhy dopravních prostředků během doby měření, popis jejich
pracovních operací.


Na základě provedených měření bude zpracován provozovatelem návrh na provoz
areálu v denní a noční době. Součástí budou navržené provozní režimy pro
stacionární zdroje i dopravu v areálu tak, aby byly splněny hygienické limity.

Výše uvedené podmínky jsou výčtem podmínek vzešlých z celého průběhu posuzovávání
vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. Uvedené podmínky nepředstavují úplný
přehled všech povinností, které musí oznamovatel splnit v navazujících řízeních podle
zvláštních právních předpisů.
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1.

Předané podklady pro zpracování posudku KÚ Královéhradeckého kraje 13.02.2015
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2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze
dne 20.01.2015
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
23.01.2015
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Vyjádření Královéhradeckéjho kraje v samostatné působnosti ze dne 15.01.2015
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5.

Farm Projekt
Královéhradecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 23.01.2015
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6.

Obec Kocbeře ze dne 05.02.2015
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7.

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.02.2015
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8.

Povolení provozu laminovny ze dne 2.2.2015
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9.

Osvědčení odborné způsobilosti
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