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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

I.1. NÁZEV ZÁMĚRU

„Umístění linky pro nanášení zeolitové vrstvy do stávající haly společnosti KASTT
spol.s.r.o. provoz Hradec Králové – Svobodné Dvory.
I.2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU



Projektovaná celková plocha povrchových úprav bude činit 440000 m2/rok při
oboustranném nanášení zeolitové vrstvy na hliníkovou folii.



Projektovaná roční spotřeba surovin 44,5 tun hliníkové folie, Zeolit 8,58 tun, Ethyl
lactate 1,17 tun , PU polyuretanové pojivo 7,28 tun.

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

Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Pozemek p.č. :

Královéhradecký
Hradec Králové
Hradec Králové – Svobodné Dvory
Svobodné Dvory
962

I.4. OBCHODNÍ FIRMA OZNAMOVATELE

KASTT spol. s.r.o.
Jižní 870
50003 Hradec Králové
I.5. IČ OZNAMOVATELE

IČO:

13583948

I.6. SÍDLO (BYDLIŠTĚ) ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE

Ing. Petr Tajzler . ředitel společnosti

Tel 495404010.
Jižní 870 , 50003 Hradec Králové
I.7. ZPRACOVATEL DOKUMENTACE A SUBDODAVATELÉ

 Ing. Vladimír Plachý – vedoucí řešitelského týmu a zpracovatel dokumentace ,
držitel autorizace ze dne 21.1.1993 pod č.j. 182/OPV/93 s prodloužením ze dne
16.7.2015 pod č.j. 43015/ENV/15
 Ing. Pavel Fajmon - spoluzpracovatel
 Ing. Marcela Skříčková – rozptylová studie
 Ing. Jiří Bartoš – zpracovatel technického měření emisí pachových látek

I.8. ZPRACOVATEL POSUDKU

Zpracovatel:

Ing. Vraný Miroslav
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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 23.6.2016
Česká inspekce životního prostředí ze dne 24.6.2016,
Vyjádření kraje v samostatné působnosti ze dne 27.6.2016,
Vyjádření Královéhradeckého kraje ,odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 27.6.2016,
Magistrát města Hradec Králové , zastoupený odborem životního prostředí ze
dne 23.6.2016.
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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 10
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
Vedle kontaktního údaje na oznamovatele jsou uvedeny údaje na zástupce
oznamovatele na základě plné moci – Ing. Plachý Vladimír
V kapitole A- jsou dále uvedeny údaje o vlastníkovi objektu pro umístění záměru a
provozovateli záměru
Kapitola obsahuje veškeré požadované údaje
Část B – údaje o záměru
B. I. Základní údaje
Název záměru obsahuje zamýšlený proces posuzování .
Zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb- zařazení do
kategorie II bod 4.2. povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven , od
10000 do 500000 m2/rok celkové plochy úprav.
B.II- Kapacita záměru
V uvedené kapitole je uvedena kapacita záměru 200000 m2 / rok hliníkové folie.
V kapitole G je uvedena kapacita 220000 m2/ rok hliníkové folie.
Na základě rozdílných informací o kapacitě zařízení a celkové roční výroby, které se
v dokumentaci mírně rozcházely , vyzval jsem oznamovatele o upřesnění výrobní kapacity.
Na základě vyjádření oznamovatele se jedná o zpracování 220000 m2 / roh hliníkové folie na
kterou bude nanesena oboustranná vrstva zeolitu. Kapacita záměru tedy ve vztahu k objemu
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povrchové úpravy hliníkové folie je 440000 m2/rok při oboustranném nanesení zeolitové
vrstvy. To představuje roční spotřebu 42, 5 tun hliníkové folie pro výrobu.
B. I. 3. Umístění záměru –
Obsahuje požadované údaje , přiložená přehledná mapa širších vztahů a zákres do snímku
katastrální mapy.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry –
Kapitola obsahuje jednotlivé body v dostatečném rozsahu s dobrou vypovídací schopností ,
v kapitole souladu s územním plánem uvádí , že záměr není v rozporu s regulativy stanovenými
pro tuto lokalitu . Při konfrontaci s plným obsahem územního plánu , který je přílohou
dokumentace je zřejmé , že důležitým ukazatelem pro umístění činností v daném území je jejich
provoz bez negativních účinků na okolí , které by neměly překračovat hranice vlastních provozů.
Tato dokumentace je zpracována za účelem posouzení vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí , aby byly výstupy možno použít pro následné kroky v povolovacím řízení provozu.

B. I. 5.Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Lze souhlasit s ohledem na potřebné výrobní prostory a umístění poměrně jednoduchého
technologického zařízení s variantním řešením umístění technologie ve stávajícím areálu výroby.
Kapitola zpracována v dostatečném rozsahu.

B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru
Kapitola obsahuje podrobný popis technologického procesu , parametry navrhovaného
zařízení , podrobný popis vlastní linky pro kontinuální nanášení zeolitové vrstvy.
Jsou zde uvedeny parametry vzduchotechniky s technickými daty.
Obsahuje popis technologického postupu a podrobný popis veškerých úkonů od
přípravy směsi , vložení folie , nalití směsí do technologického zařízení až po ukončení
výroby na konci směny.
Bod 6.4 . obsahuje soupis opatření pro jednotlivé fáze přípravy , realizace až po
ukončení záměru s podrobným popisem technologie procesu výroby, podrobný popis
vlastního technologického zařízení. Dáje podrobně popsán technologický postup
přípravy zeolitové vrstvy, plnění zásobníku , AL svitku , nanášení na AL svitek sušení
a manipulace s hotovým naneseným svitkem . Tato část je podrobně zpracována.
B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Údaje uvedené v dokumentu jsou s plánovanou realizací záměru 2016/2017.
V daném okamžiku je vhodné přiznat že záměr byl již realizován a je provozován , což
dokládá i fotodokumentace použitá v dokumentaci a výsledky měření pachových látek
, které byly provedeny na již provozovaném zařízení.
( Lze pochopit provozovatele , že z počátku nebyl obeznámen, že posuzovaný záměr je
předmětem posuzování EIA)
B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávních celků
Obsahově správné
B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutíObsahově správné
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B.
C. Údaje o vstupech
Z hlediska obsahového nemá zpracovatel posudku připomínek, dle zpřesněných
informací budou vstupy surovin pro vlastní výrobu o cca 15 % nižší . Hodnocení na
max 100 % výrobní kapacitu , která z důvodů technologických přestávek nebude
naplněna nejsou na závadu
U vstupních surovin je provedena jejich charakteristika včetně fyzikálně chemických
vlastností v dostatečném rozsahu.
Z hlediska dopravního zatížení lze souhlasit
s tvrzením že nárust dopravy
v souvislosti s novým provozem bude minimální.

B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B. III. 1. Ovzduší
Za zdroje emisí jsou určeny dva zdroje a to vlastní nanášecí linka s výduchem v 9 m výšce
s výkonem ventilátoru 500 m3 / hod. druhým zdroje je označeno zařízení na přípravu smesi
jako náplně do nanášecí linky s výduchem ve výšce 6,5 m s ventilátorem o výkonu 1008
m3/hod. s nasáváním z digestoře nad míchacím zařízením. Posouzení emisí bylo soustředěno
a hlavní složku případných emisí a to etylallaktát , který se vyznačuje v koncentrovaném
stavu specifickým pachovým projevem mírně nakyslého mléka.
Hodnocení provedeno k nejbližším referenčním bodům mateřské školky a nejbližšího RD.
Se závěry hodnocení pachových látek a vyčíslenými výstupy , lze souhlasit .
Kapitola obsahuje návrh zařazení dle Z 201/2012 Sb. , návrh je dle přílohy č. 2 bod 4.12.
Zpracovatel posudku se s návrhem tohoto zařazení ztotožňuje .

B. III. 2. Odpadní vody
Bez připomínek

B. III. 3. Odpady
Rozděleny dle doby vzniku a dle kategorizace v dostatečném obsahu .

B. III. 4. Ostatní
Hluk – Vychází z provedeného měření hluku ve vtahu ke třem měřícím místům, lze
souhlasit s konstatováním , že zdrojem hluku jsou stávající zdroje provozu a linka na
nanášení zeolitové vrstvy s ohledem na umístění ve stávajícím objektu a výstupy do
venkovního prostředí jsou pouze výduchy vzduchotechniky které ovlivňují
akustickou situaci jen minimálně. Ostatní posuzované vlivy jsou zpracovány
v dostatečném rozsahu.
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C. I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
V kapitole podrobným způsobem vyloučen střet záměru s územím s vyšším stupněm
z hlediska ochrany přírody.
C. 2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
Jedná se o obsáhle zpracovanou kapitolu ve velmi širokých vztazích s velmi dobrou
vypovídací schopností.. Bez dalších připomínek.
C. III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
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.
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 zpracován v dostatečném rozsahu , při zvýraznění charakteristiky jediné složky
s předpokládanými možnými vlivy na ovzduší a pracovní prostředí a to Ethyllaktát
s jeho charakteristikou ve vztahu k působení na lidský organismus.
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
Lze souhlasit že novým provozem zařízení nebudou překročeny limitní hladiny hluku
dané hygienickými předpisy.
D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Souhlas se závěrem že provoz nezpůsobí významné vlivy.
Kapitoly D.1.5 - D.1.9
Zpracovány v dostatečném rozsahu s hodnoceními - málo významném vlivu nebo nulovém
vlivu lze souhlasit.
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. Odkaz na kapitolu
B.I.6.4 – opatření – v této kapitole byly dostatečně zhodnoceny.
D.V.Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů při
hodnocení

vlivů

Bez připomínek , vlastní měření zařízení z hlediska pachových látek a hluku přineslo
objektivní údaje pro závěry posuzování.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti , které se vyskytly při
zpracování
Obsahově vyhovující.
Kapitoly E.-I.
S obsahem a hodnocením lze souhlasit.
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
metrů v rámci 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 specifický postup nanášení zeolitové vrstvy
na hliníkovou folii , která slouží pro výrobu Rekuperačních výměníků
vzduchotechniky.
Nově používaná zeolitová vrstva nahrazuje původní nánosové materiály , která však
na sebe vázali pachové látky z odvětrávaných provozů a vracely zpět. Zeolitová
vrstva na sebe váže vlhkost z odsávaného prostředí ale neváže na sebe pachové látky.
V rámci diskuze s Oznamovatelem navrhl zpracovatel posudku několik opatření, která
by v případě negativních oznámení veřejnosti dále zvýšila bezpečnost provozu a
minimalizovala nadále koncentrace imisních látek na hranici areálu.


Jedná se
případné prodloužení výdechového potrubí vzduchotechniky
technologického zařízení o cca 2,5 m vertikálním směrem a opatření vyústění
potrubí pouze samotížnou klapkou s vyústěním potrubí vertikálním směrem ,
který zabezpečí aktivní převýšení vyústění vzdušniny a tím zlepšení rozptylových
podmínek a rychlejšího naředění emisních látek vnášených do venkovního
prostředí. Tento návrh je nad rámec posouzení , kde posuzované výstupy jsou
z hlediska ochrany životního prostředí dostatečné a je třeba ho brát jako možnou
rezervu.

Dle názoru zpracovatele posudku je zvolená technologie nanášení zeolitové vrstvy
zcela vyhovující z hlediska potřeby komplexního nanesení požadované vrstvy. Provoz
jako takový je s malou mírou ruční práce s konstantními emisemi během výrobního
procesu. Technologické zařízení pro nanášení zeolitové vrstvy vykazuje vysoký stupeň
technického vyspělého řešení.
Příprava zeolitové směsi je jednoduchým technologickým postupem smíchání
jednotlivých složek dle přesné receptury a časového postupu. Vlastní míchání směsi
provádí průmyslová míchačka o objemu cca 30 l. Vkládání jednotlivých komponentů
do míchačky je řešeno ručně , při dodržení bezpečnostních předpisů a použití
ochranných pracovních pomůcek s ohledem na látky , s kterými bude obsluha
manipulovat. ( k jednotlivým surovinám jsou v dokumentaci přiloženy bezpečnostní
listy obsahující potřebné informace).

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.
V rámci hodnocení záměru lze charakterizovat provoz s ohledem na množství vstupů ,
požadavků na technologická zařízení jako jednoduchý , bezproblémový a bezpečný
při dodržení technologické kázně , dodržení výrobních receptur a výrobního procesu.
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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





dodržení technologického postupu přípravy zeolitové směsi , zacházení
s jednotlivými složkami – vstupními surovinami dle bezpečnostních listů.
Zajistit do výrobního prostoru dostatečný přívod vzduchu ,aby nebyl ovlivněn
výkon ventilátorů digestoře přípravy zeolitové směsi a vlastní technologické
linky pro nanášení směsi na hliníkovou folii .
V případě výskytu
stížnosti na zápach bude provedena úprava
vzduchotechnického výduchu nanášecí linky pro zlepšení rozptylových podmínek
a snížení koncentrace pachových látek.

II. Opatření k minimalizaci negativních dopadů – ochrana vod
 Ke kolaudaci bude doložen schválený havarijní plán dle Vyhlášky 450/2005 Sb.,
v aktuálním znění, případně výpočet za provozovnu prokazující, že není dosaženo
limitních hodnot pro jeho zpracování.
 Skladování látek tekuté konzistence zajišťovat v záchytné vaně.
III. Opatření k minimalizaci negativních dopadů – hluk
 Kontrola řádného chodu vzduchotechniky a ventilátorů , včasná výměna při
změnách akustické situace zařízení .
 Na základě provedených měření bude zpracován provozovatelem návrh na provoz
areálu v denní 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.
.
1. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
ze dne 23.6.2016
S dokumentací vlivů záměru „Umístění linky pro nanášení zeolitové vrstvy do stávající
haly společnosti KASTT spol.s.r.o. Provoz HradecKrálové – Svobodné Dvory „
na životní prostředí lze z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví
souhlasit.
V odůvodnění stručná charakteristika provozu , konstatování , že k uvedenému oznámení
bylo vyjádření ze dne 23.12.2015 .
Konstatování , že dokumentace byla posouzena dle možných zdravotních rizik pro
obyvatelstvo dle Z 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Podepsána Ing. Kateřina Hrušková ,
odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální ,
pracoviště Hradec Králové
Zpracovatel posudku: bez připomínek .
2. Česká inspekce životního prostředí ze dne 24. 6. 2016
Oddělení ochrany ovzduší:
Uvádí , že dokumentace byla doplněna ve vazbě na požadavky uvedené ve vyjádření ČIŽP
a na základě jednání na ČIŽP dne 14.4.2016 v rámci stanovení úkolů zpracovateli
oznámení.
Dle názoru inspekce by měl být zdroj zařazen pod kódem 11.4.Přílohy č. 2 k zákonu č.
201/2012 Sb., který lépe vystihuje technologii linky pro nanášení zeolitové vrstvy. ČIŽP
předpokládá , že podrobný popis zdroje znečišťování ovzduší , návrh na jeho zařazení a
podmínky provozu budou předmětem odborného posudku , který bude vypracován v řízení
o povolení provozu zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) o ochraně ovzduší.
Požadují aby s ohledem na blízkost obytné zástavby a mateřské školy aby v odůvodnění
závěru řízení byla předkladateli stanovena podmínka , navrhnout technické řešení pro
případ stížností obyvatel na nadměrné emise pachových látek, což by mělo být řešeno
v řízení o povolení provozu podle §11 odst.2 písm. d) zákona o ochraně zdraví.
Zpracovatel posudku: Z hlediska zařazení se ztotožňuji spíše se zařazením dle autora
Dokumentace , lze souhlasit s návrhem , aby zařazení zdroje bylo předmětem Odborného
posudku na základě zpřesněného posouzení všech pracovních operací.
Požadavek na návrh technického řešení pro případ stížností na nadměrné emise pachových
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látek , bude možno řešit jedním z návrhu zpracovatele posudku na základě místního
šetření a to - zvýšení výdechové hlavice vzduchotechniky zařízení pro nanášení zeolitové
vrstvy s vertikálním vyústěním s dosažením aktivního převýšení a zajištění lepších
rozptylových podmínek.
Oddělení ochrany vod:
ČIŽP. K předložené dokumentaci vlivu záměru nemáme připomínek.
Bez komentáře.
Oddělení odpadového hospodářství:
ČIŽP nemá k předložené dokumentaci připomínky
Zpracovatel posudku: bez připomínek
Oddělení ochrany přírody:
ČIŽP, oddělení ochrany přírody,nemá k přeložené dokumentaci připomínky.
Bez komentáře.
Oddělení ochrany lesa:
ČIŽP, oddělení ochrany lesa, nemá k předložené dokumentaci připomínky.
Bez komentáře.
Stanovisko podepsal Ing. Lukáš Trávníček
ředitel oblastního inspektorátu
3. Vyjádření kraje v samostatné působnosti ze dne 27.06.2016,
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 27.06.2016
K výše uvedené dokumentaci krajský úřad vydal vyjádření :
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: Dr.Ing. Veselý / 184
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
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předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předložené dokumentaci záměru
připomínek.
Vyřizuje: Dr. Ing. Veselý /184
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.
Z hlediska ochrany 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. Kottová /196
Vyjádření - bez připomínek.
Vyjádření podepsal RNDr. Miroslav Krejzlík
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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5. Magistrát města Hradec Králové ze dne 23.06. 2016
vydal stanovisko , v úvodu uvádí charakteristiku provozu a následují vyjádření
jednotlivých odborů:
Vodní hospodářství( Tlu)
Z hlediska zájmů chráněných zákonem 254/2001 Sb o vodách v platném znění
připomínky.

nejsou

Ochrana přírody a krajiny ( Mark)
Z hlediska zájmů hájených zákonem 114/1992 Sb. nejsou připomínky.
Odpadové hospodářství (Huk)
Dle Z 185/2001 Sb. nejsou připomínky.
Požadavek -Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů které při
stavební činnosti vzniknou a to tak , že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle ustanovení
§ 12 odst. 3 zákona o odpadech. Požaduje třídění odpadů podle druhu a kategorií a
zabezpečeny před znehodnocením , odcizením nebo únikem. Požaduje předložení dokladů o
využití nebo předání odpadů oprávněným osobám při závěrečné kontrolní prohlídce.
Vyjádření posudkáře- Pro kontrolní prohlídku zabezpečit doklady o naložení s odpady , které
vznikly při realizaci záměru.
Ochrana ovzduší ( Par)
Správní orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou dokumentaci a
201/2012 Sb. v záměru nemá námitek.

z hlediska zákona

Stanovisko podepsala ing.. Iva Šedivá
Vedoucí odboru životního prostředí
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VI.

CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Předmětem záměru je umístění a zprovoznění linky pro nanášení zeolitové vrstvy na
hliníkovou folii , která slouží pro výrobu rekuperačních výměníků pro vzduchotechnické
jednotky , která vyrábí fa KASTT . spol.s.r.o.
Zeolitová vrstva má fyzikální vlastnosti , na základě kterých je schopna jímat vlhkost ze
vzduchu bez navázání pachových látek, které by byly v rámci rekuperace zpět vnášeny do
přiváděného vzduchu. To bylo nevýhodou původní technologie v minulosti využívanou při
použití silikagelu .
Záměr je umístěn v rámci intravilánu obce Hradec Králové . místní část Svobodné Dvory
v objektu stávající výrobní haly vzduchotechnických jednotek.
Emise, imise, zápach
Při výrobním procesu nanášení zeolitové vrstvy dochází k namíchání směsi pro nanášení
skládající se ze zeolitu , vody , ethyllaktátu a polyuretanového pojiva.
Z látky ethyllaktátu a polyuretanu při výrobě budou vznikat v nízkých koncentracích pachové
emise charakteristické pachovým zabarvením po nakyslém mléce s příchutí ovocných plodů,
podobné prostředí ve zpracovnách mléka a mléčných výrobků.
V prostoru přípravy směsi , kde bude docházet ke smísení vstupních surovin a vzájemné
promíchání průmyslovým mixérem o objemu cca 30 l bude umístěn digestoř pro podtlakové
odvětrání pracovního prostoru míchačky s odsáváním mimo objekt výduchem do venkovního
prostředí.
Vlastní technologická linka , kterou prochází hliníková folie , ze svitku a prochází nanášecí
komorou se zeolitovou směsí , dále procesem sušení při teplotě cca 130 st. C a opětovným
vyminutím na cívku. Sušící komora je vybavena el ohřevem na požadovanou teplotu a
ventilátorem , který odvádí sušící vzduch s vodními parami do venkovního prostředí
vzduchotechnickým výduchem . S vodní parou jsou vnášeny do vzdušniny i malá množství
pachových látek , především z ethyllakrátu.
Bylo přistoupeno k měření pachových látek olfaktometrickou metodou (SOP E6).
Na základě vyhodnocení hmotnostního toku pachových látek u výdechového místa
vzduchotechniky technologického zařízení byly vyčísleny koncentrace pachových látek u
nejbližšího obytného RD ( vzdálenost cca 60 m ) a mateřské školky vzdálené cca 100 m).
Vypočtené hodnoty pro RD jsou na hranici čichového prahu , u mateřské školy
vyčísleny pod úrovní čichového prahu.

jsou

Při dodržení všech navrhovaných parametrů, záměr nebude působit negativně na zdraví
obyvatel , pachové látky by neměly být dle provedeného hodnocení u obyvatel za
provozovnou mimo rozsah čichového vnímání..
Použité suroviny jsou běžnými látkami , které jsou používány ve stavebnictví ,
v potravinářském průmyslu bez významných vlivů na jednotlivé složky ZP a zdraví
obyvatelstva.
Navýšení emisí z dopravy je s ohledem na nepatrné navýšení dopravy nevýznamné .
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Hluk
Z hlediska hluku lze konstatovat, že již stávající provoz je hlavní složkou akustické situace .
Měřením hluku bylo prokázáno ve vztahu k Chráněnému venkovnímu prostoru , že nejsou
překročeny limity hluku pro denní ani noční dobu .
Příspěvek hluku od ventilátorů které jsou umístěny ve vnitř výrobní haly a jde pouze o
vyústění vzduchotechniky v obvodovém plášti stávající provozovny je zanedbatelný.
Vlastní hlučnost zařízení je v uzavřeném prostoru pod hranicí 80 dB , pracovní prostředí
obsluhy nevyžaduje ochranné pomůcky z hlediska ochrany před hlukem .
Ostatní složky životního prostředí
nevýznamném rozsahu .

provoz záměru neovlivňuje , nebo ve zcela

Shrnutí
Závěrem je možné konstatovat, že připravovaný záměr nanášení zeolitové vrstvy na AL folii
je připraven jak z hlediska budoucího provozu, tak zejména z hlediska ochrany životního
prostředí. Při dodržení podmínek výroby a
provozního řádů , který je předložen
v dokumentaci a z toho vyvozených doporučení a podmínek, které jsou rovněž součástí
dokumentace, je možné konstatovat, že navržený provoz nemůže významněji negativně
ovlivnit úroveň okolního životního prostředí.
V Pardubicích 09/2016

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
ZÁVAZNÉ STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
Královéhradeckého kraje
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
podle ustanovení § 9a 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“).
Číslo jednací:
I. Povinné údaje
1. Název záměru
„Umístění linky pro nanášení zeolitové vrstvy do stávající haly společnosti KASTT
spol.s.r.o. provoz Hradec Králové- Svobodné Dvory“
2. Kapacita (rozsah) záměru


Projektovaná celková plocha povrchových úprav bude činit 440000 m2/rok – spotřeba
cca 42,5 tun hliníkové folie.



Projektovaná spotřeba surovin za rok Zeolit v množství 8,58 tun za rok
Ethyllaktate v množství 1,17 tun za rok
Polyuretanové pojivo 7,28 tun za rok

3.Zařazení záměru
Podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění je záměr zařazen do kategorie II.,
bod 4.2. Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven , od 10000 do 500000
m2/rok celkové plochy úprav.

4. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Hradec Králové
Obec:
Hradec Králové – Svobodné Dvory
Katastrální území:
Svobodné Dvory
P.č. pozemek
p.č. 962
V druhém podlaží stávající výrobního objektu.
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5. Obchodní firma oznamovatele
KASTT spol. s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové
6. IČ oznamovatele
IČO:

135 83 948

7. Sídlo (bydliště) zástupce oznamovatele
Ing. Petr Tajzler ředitel společnosti , Tel 495404010
KASTT spol.s.r.o. , Jižní 870,500 03 Hradec Králové
V zastoupení na základě plné moci
Ing. Plachý Vladimír tel : 495 218 875

8. Podmínky pro fázi přípravy záměru , realizace záměru , provozu záměru , případně
podmínky pro fázi ukončení provozu za účelem prevence, vyloučení a snížením
popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí , včetně
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí.
Podmínky přípravy záměru nevyžadují zvláštní opatření nad rámec platné legislativy.
Podmínky provozu včetně všech pracovních operací jsou v dokumentaci podrobně popsány,
nevyžadují speciální opatření nad rámec dotčených legislativních předpisů .

II. Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně stanovení uvedených podmínek
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí záměru „ Umístění linky pro nanášení
zeolitové vrstvy do stávající haly společnosti KASTT spol.s.r.o. , provoz Hradec Králové –
Svobodné Dvory“ byly posouzeny možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a
veřejného zdraví . Dokumentace prokázala , že záměr je akceptovatelný a dopady na
jednotlivé složky ŽP jsou málo významné nebo nejsou dotřeny.
2. 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 a mateřskou školu. Hodnoty pachových látek byly vyčíslena u RD na hranici
čichového prahu , u mateřské školy pod čichovým prahem.
Za předpokladu dodržení všech opatření a procesu výroby , které jsou uvedeny v
dokumentaci, 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.
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3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Z hlediska zvolené technologie se jedná o
postup nanášení zeolitové vrstvy
v technologickém zařízení , které minimalizuje negativní vlivy procesu nanášení na
jednotlivé složky životního prostředí. Rovněž tak použití vstupních surovin a jejich
fyzikálně chemické vlastnosti patří mezi látky , které se běžně využívají v jiných výrobních
procesech a jejich vlivy především na ovzduší jsou přijatelné.
Výrobní proces , který zabezpečuje nanášení tenké zeolitové vrstvy na hliníkový pás ,
který je následně využíván k výrobě rekuperačních vzduchotechnických jednotek.
Tímto nahrazuje původní používání hliníkových pásů potažených silikagelem , který mě
tu nevýhodu , že spolu s vlhkostí jímal do sebe i pachové látky a ty byly zpět při
rekuperaci vnášeny do řízeného prostředí.
Dle podrobného popisu přípravy zeolitové vrstvy jednoduchým smícháním vstupních
surovin při přesném poměru a dodržení pracovního postupu .
Vlastní technologické zařízení je poloautomatickým zařízením , které ze svitku odvíjí
hliníkovou folii zavádí do zeolitové lázně , kde se oboustranně nanáší vrstva na folii a
následně el zářiči suší při teplotě cca 130 st. C aby došlo k vysušení nanášené vrstvy a
odpařováním vodní páry , která je odváděná ventilátorem výdechovou hlavicí. Hliníkový
pás s nanesenou vysušenou vrstvou je navinut do role.
Tímto je folie upravena pro použití při výrobě rekuperačních rotačních výměníků.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace je řešena v jednom variantním řešení, posuzovaný proces výroby je
specifický , umístění technologie do stávajícího provozu bylo posouzeno jako vhodné
řešení.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
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.
Proces posuzování proběhl , v následujícím sledu:
Zjišťovací řízení
Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru krajský úřad rozeslal ve smyslu § 6
zákona dne 21.12..2015. Autorem oznámení - Ing. Vladimír Plachý- autorizovaná
osoba.
. Na úřední desce bylo oznámení vyvěšeno dne 21.12.2015 , sejmuto 7.1.2016
Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávních celků, dalších
osob k oznámení :





Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové ze dne 23.12.2015
Česká inspekce životního prostředí ze dne 6.1.2016,
Vyjádření kraje v samostatné působnosti ze dne 11.1.2016,
Vyjádření Královéhradeckého kraje ,odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 6.1.2016,
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 Magistrát města Hradec Králové , zastoupený odborem životního prostředí ze
dne 5.1.2016.
Závěr zjišťovacího řízení vydal krajský úřad dne 18.1.2016 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.
V závěru je zdůrazněno že je třeba vypořádání všech připomínek a to především
s důrazem na oblast ochrany ovzduší.
Dokumentace
Dokumentaci k předmětnému záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona zpracoval Ing. Vladimír
Plachý., autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona (osvědčení
odborné způsobilosti č.j.: 182/OPV/1993, prodloužení autorizace č.j.: 43015/ENV/15).
Dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním
úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Dne 14.6.2016.
Na úřední desce byla dokumentace vyvěšena naod 14.6.2016 , sejmuta 30.6.2016.
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 včetně jednotlivých vyjádření byla zpracovateli posudku zaslána 15.7..2016
Krajským úřadem.
Posudek
Dne 16.9.2016 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.: 51521/ENV/15). Dne bude
doplněno byl posudek rozeslán dotčeným subjektům ke zveřejnění a vyjádření.
6. 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 23.6.2016
Česká inspekce životního prostředí ze dne 24.6.2016,
Vyjádření kraje v samostatné působnosti ze dne 27.6.2016,
Vyjádření Královéhradeckého kraje ,odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 27.6.2016,
Magistrát města Hradec Králové , zastoupený odborem životního prostředí ze
dne 23.6.2016.
Ze strany veřejnosti nebylo doručeno žádné vyjádření.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vyjádření k dokumentaci byla převážně bez připomínek , případné požadavky vzešlé
z došlých vyjádření byly převzaty do podmínek vydání souhlasného stanoviska.
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5. Vypořádání vyjádření k posudku
Bude doplněno
Datum vydání závazného stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

DADA VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANODAVISKA:DADADD
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VIII. SEZNAM PŘÍLOH
1.

PŘEDANÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU KÚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE 15.07.2016

.2.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V
HRADCI KRÁLOVÉ ZE DNE 23.6.2016 .....................................................................................................

3.

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OBLASTNÍ INSPEKTORÁT HRADEC
KRÁLOVÉ ZE DNE 24.06.2016 ....................................................................................................................

4.

VYJÁDŘENÍ KRÁLOVÉHRADECKÉJHO KRAJE V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI ZE DNE
27.6.2016 ...........................................................................................................................................................

5.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ZE
DNE 27.6.2016 ..................................................................................................................................................

6. MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ ZE DNE 23.6..2016 ............................................................
7.

8.

UPŘESNĚNÍ KAPACITY ZÁMĚRU

Osvědčení odborné způsobilosti
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