ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj: KUJCK 24100/2015/OZZL
Sp.zn.: OZZL 17632/2015/kaper

datum: 27. 3. 2015

vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

telefon: 386 720 648

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

I. Identifikační údaje:
Název: Novostavba výrobní haly Denios Strakonice
Kapacita a charakter záměru:
Předmětem záměru je výstavba a provoz nového administrativního objektu a výrobní haly pro výrobu záchytných
van a kontejnerů pro uskladnění nebezpečných látek. Hlavním materiálovým výrobním vstupem pro výrobu
ocelových záchytných van jsou ocelové pláty, které budou skladovány, řezány, ohýbány, svařovány a lakovány do
požadovaných tvarů. Skladovací kontejnery jsou tvořeny tepelně izolačními panely s požární odolností, které jsou
řezány na požadované rozměry a následně montovány na ocelové konstrukce. Předpokládaná kapacita výroby je
2
123 000 m upravených ploch za rok.
Umístění záměru: kraj: Jihočeský
město: Strakonice
pozemkové parcely č.: 759/1, 759/4
kat. území: Strakonice
lokalita: průmyslová zóna „Na Jelence“
Oznamovatel: DENIOS s.r.o., Heydukova 1305, 386 01 Strakonice II, IČ: 25178831.
II. Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení bylo k záměru „Novostavba výrobní haly Denios Strakonice“ doručeno 5 vyjádření
dotčených orgánů a veřejnosti -Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice; Krajská hygienická
stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích; Městský úřad Strakonice, Odbor životního prostředí;
paní Blanka Volková, Herálecká I. 1577/6, 140 00 Praha 4; pan Stanislav Křivanec, Raisova 950, 386 01
Strakonice.
Oblastní inspektorát České Budějovice
Z hlediska ochrany přírody nemá k předloženému oznámení záměru žádné připomínky, pokud budou provedena
opatření navržená v kapitole D.4. oznámení záměru, zejména – bude vydáno povolení ke kácení dřevin, ve kterém
bude uložena náhradní výsadba za pokácené dřeviny, kácení dřevin bude provedeno mimo hnízdní období ptáků,
při výstavbě nebude narušen interakční prvek IP 220.
Připomínka zohledněna při vydání závěru zjišťovacího řízení.
Z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že se záměr nachází v blízkosti obytné zóny (cca
110 m), je důležité maximálně omezit znečišťující látky, které by ovlivňovaly životní prostředí v této obytné zóně.
Zdrojem znečišťování ovzduší po dobu výstavby bude provoz stavebních mechanizmů, nákladních aut a případně
další techniky v průběhu výstavby. Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že nebude významně
ovlivněna emisní a imisní zátěž okolí záměru. V předloženém oznámení jsou dostatečně posouzeny vlivy záměru
na kvalitu ovzduší. ČIŽP z hlediska ochrany ovzduší nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.
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Z hlediska ochrany vod nemá z vodohospodářského hlediska k realizaci předloženého záměru připomínky, neboť
veškeré vody (odpadní, technologické, srážkové) z areálu firmy budou vypouštěny do veřejné kanalizace
zakončené městskou ČOV.
Z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje, že jsou v oznámení zcela pominuty evidenční a ohlašovací
povinnosti ohledně nakládání s odpady. Avšak vzhledem k tomu, že v oznámení je zdůrazněno komplexní
nakládání s odpady dle zákona o odpadech, a že je ČIŽP z kontrolní činnosti známo, že společnost Denios s.r.o.
své evidenční a ohlašovací povinnosti plní (kontrola dne 4. 9. 2014) nemá ČIŽP k oznámení tak, jak je k dnešnímu
dni předloženo, z pohledu zákona o odpadech, žádné připomínky.
Krajská hygienická stanice nemá připomínky a nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat.
Městský úřad Strakonice, Odbor životního prostředí
Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny se záměrem uvedené novostavby souhlasí za podmínky, že
zemní práce proběhnou teprve po kácení, odklizení dřevní hmoty, pokosení a odvozu travní biomasy. Před
zahájením zemních prací a během jejich průběhu zajistí investor biologický dozor odborně způsobilou osobou.
Bude-li během prací zjištěn v rámci biologického dozoru výskyt zvláště chráněného živočicha, navrhne odborně
způsobilá osoba bezodkladně příslušná opatření, která budou pro žadatele závazná (jde např. o odchyt a
záchranný přenos mimo prostor zemních prací). K povolení kácení dřevin rostoucích mimo les bylo vydáno
pravomocné rozhodnutí Č.j.: MUST/010283/2015/ŽP/fei ze dne 2. 3. 2015. Za kácené dřeviny byla uložena
náhradní výsadba, která by měla být dle podmínek rozhodnutí splněna nejpozději do kolaudace stavby.
Připomínka zohledněna při vydání závěru zjišťovacího řízení.
Z hlediska zákona o vodách nemá MěÚ k přeloženému záměru zásadní připomínky.
Z hlediska zákona o odpadech upozorňuje, že v oznámení zpracovaného záměru je uvedeno, že zářivky
vznikající při provozu, budou zařazovány jako odpad. Zářivky jsou dle zákona zařazovány jako vybraná zařízení tj.
zpětně odebírané výrobky, proto doporučujeme zářivky ekologicky odstraňovat prostřednictvím zpětného odběru
osvětlovacích zařízení. V další fázi zpracování následné dokumentace doporučuje MěÚ podrobně popsat, jak
bude nakládáno s vytěženou zeminou. Z pohledu státní správy v odpadovém hospodářství nemá k předloženému
záměru zásadní připomínky a nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona.
Z hlediska zákona o ochraně ovzduší nepovažuje MěÚ za nutné záměr dále posuzovat podle zákona.
Upozorňuje však na § 16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší, kdy „ Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to pro
ni technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro
vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem“. Aplikací
této povinnosti se však předložený záměr nezabývá. V kontextu výše uvedeného bude v průběhu dalšího
správního řízení nutno se naplněním uvedené povinnosti zabývat v návaznosti na vydání závazné stanoviska dle §
11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.
Jedná se o zákonná opatření, nemá charakter připomínky.
Pan Stanislav Křivanec vznesl k záměru následující připomínky:
1.1. Zatímco průzkumy biologické a ekologické (a z nich vyplývající závěry) jsou pro hodnocení v procesu EIA
nezbytné, výběr vhodnější lokality pro toto technické řešení je daleko méně podstatný.
Bez komentáře.
1.2. Podobně je tomu se závěry dokumentace, které bagatelizují závažné vlivy stavby na životní prostředí. To se
týká zejména posouzení z hlediska hlukové zátěže, výfukových plynů a rozptylu těkavých aromatických látek do
těsně sousedící obytné rezidenční čtvrti rodinných domků, zahrad a dětského hřiště.
Komentář zpracovatele oznámení
Vlivy na životní prostředí, včetně hlukové a imisní zátěže byly posouzeny v souladu s platnými metodikami.
Vzdálenost, umístění obytné zástavby a jejich očekávané ovlivnění, byly v textu oznámení i odborných studiích,
které jsou součástí oznámení, zhodnoceny v dostatečném rozsahu a správně.
1.3. Dokumentace obsahuje tvrzení, že průmyslová zóna schválená pro skladování-lehký průmysl nezpůsobí
zvýšení ekologické zátěže v území. Toto tvrzení je účelové, neboť již stávající provoz slévárny, který schválila
minulá rada města cca před 7 lety, svými exhalacemi silně znečišťuje životní prostředí dané lokality a vybudování
takového komplexu, jako jsou výrobní haly Denios toto prostředí ještě významně zhorší.
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Komentář zpracovatele oznámení
Zvýšení imisní zátěže je v oznámení řádně zhodnoceno. Vyslovené závěry posouzení se opírají o kvalitativní i
kvantitativní hodnocení provedené v rozptylové a hlukové studii, které jsou zpracovány v souladu s platnými
metodikami. Tvrzení v připomínce, že "průmyslová zóna schválená pro skladování-lehký průmysl nezpůsobí
zvýšení ekologické zátěže v území" je nepřesné. Oznámení obsahuje v případě hlavních negativních vlivů záměru
(znečišťování ovzduší a hluk) tyto závěry:
§ Celkově lze hodnotit vliv navrženého záměru na ovzduší a klima jako trvalý, málo významný, negativní.
§ Na základě výsledků hlukové studie lze konstatovat, že záměr nezpůsobí překročení žádného z platných
hygienických limitů a nedojde k hodnotitelné změně ekvivalentní hladiny hluku.
1.4. Závěry dokumentace někdy vycházejí z přinejmenším sporných předpokladů. Neuvádí se v ní například, že v
těsném sousedství cca 100 m od posuzovaného území je rezidenční čtvrť s rodinnými domky a zahradami s
využitím pro rekreaci včetně dětského hřiště. Dokumentace navíc zcela pomíjí fakt, že výstavbou výrobních hal s
lakovnou bude rekreační potenciál z velké části a trvale znehodnocen. To se projeví i na menším zájmu o investice
do oblasti a na poklesu cen zdejších nemovitostí. Dokumentace uvádí, že zátěž pro obyvatele podél silnic
určených pro přepravu materiálů ke stavbě bude malá, přičemž přepravní trasa vede přes obslužnou komunikaci
rodinných domků. Seriózní hodnocení zátěže obyvatel podél přepravní trasy v dokumentaci chybí.
Komentář zpracovatele oznámení
Existence zmíněné obytné zástavby a její umístění, včetně její vzdálenosti od záměru, jsou v oznámení
specifikovány. Záměr bude umístěn ve stávající průmyslové zóně. Zastavění místa záměru průmyslovými objekty
je v souladu s územním plánem a bylo ho proto možno očekávat, včetně souvisejícího imisního a dopravního
zatížení, které bude hlediska vlivů na zdraví a životní prostředí akceptovatelné. K údajnému znehodnocení
rekreačního potenciálu, které je zmíněno v připomínce, proto dle výsledků posouzení nedojde.
2. Ke kapitole „4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu“.
2.1. Počítá se s tím, že ulice Raisova bude příjezdová komunikace. Je to však komunikace obslužná, ne tranzitní
ani sběrná na silnici II.tř., jak záměr předpokládá. Nyní je zde zákaz vjezdu nákl. automobilů do 3,5t a zatížení
hlukem již nyní překračuje hygienické limity. Jaký vliv bude mít takto velká průmyslová výroba od 6:00-22:00 hod.
si nedovedu představit.
Komentář zpracovatele oznámení
Vliv průmyslové výroby byl v oznámení posouzen v rámci hlukové a rozptylové studie, včetně režimu provozu
zdrojů těchto emisí. Závěry posouzení jsou v oznámení uvedeny.
2.2. Sčítání dopravy z r. 2010 není relevantní, protože změna dopravní situace v r. 2011 vytvořená odborem
dopravy Strakonice způsobila 30-50 % nárůst dopravy v dané lokalitě a hlukové emise překračují již nyní vysoko
hygienické normy (viz. dle studie Hluk ve venkovním prostoru v r. 2000 byl 58,9 dB a její navýšení bude na 59,9
dB). S přihlédnutím na nárůst dopravy od r. 2011 viz. výše, bude průměr hlukového zatížení mnohem vyšší!
Komentář zpracovatele oznámení
Výsledky celostátního sčítání dopravy je v této době jediný oficiální podklad, který lze pro výpočty použít. Intenzity
dopravy ze sčítání v r. 2010 byly navýšeny o předpokládaný nárůst dopravy v letech 2010 - 2015, koeficienty byly
převzaty z dokumentu „TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy“
2.3. Zátěž vibracemi, oxidy dusíku, aromatickými uhlovodíky a Benzo a pyrenem je již nyní vysoká a její navýšení o
10% bude mít negativní vliv na obyvatele Raisovy ulice a rezidenční čtvrti s dětským hřištěm. Zástavba nejsou
obytné městské domy, ale rodinné domky se zahradami s určením pro bydlení a rekreaci. Nehledě na to, že do 2
let zprovozněním Severního půloblouku se přivede do lokality i tranzitní doprava Praha-Plzeň a zátěž opět vzroste
o dalších více jak 10%.
Komentář zpracovatele oznámení
Navýšení o 10% nastane pouze na ulici Raisova, a to pouze v případě osobních vozidel. Intenzita nákladní
dopravy na ulici Raisova vzroste dle poskytnutých podkladů maximálně o 8 vozidel/den, tj. o max. 2,4%. Na
základě modelového výpočtu v rozptylové a hlukové studii lze konstatovat, že vliv tohoto maximálního přitížení
(počítáno na plnou kapacitu navržených parkovacích ploch a plnou kapacitu výroby - reálná situace se bude
vyznačovat menší zátěží) bude málo významný a nezhorší zdraví obyvatel v obytné zóně. Tyto skutečnosti jsou v
oznámení uvedeny. Severní půloblouk přivede do blízkosti ulice Raisova řádově větší počet vozidel, než jaký bude
spojen s provozem záměru. Ve srovnání s touto připravovanou liniovou stavbou bude imisní a hlukový vliv záměru
nevýznamný.
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2.4. Využívání ulice Raisova a MUDr. Hradeckého po dobu výstavby bude z hlediska zatížení prachem, hlukem a
vibracemi nákladních aut a strojů vysoká. Minimálně po dobu stavby nemůže být lokalita používána k rekreaci.
Termín stavby 1 měsíc je nereálný a průjezd nákladních vozidel s nosností do 18t s 96 průjezdy denně po dobu 79
prac. dnů, jak uvádí studie, je nepřesný a i alarmující. Při průjezdu pod okny rodinného domu je hluk projíždějícího
nákladního auta měřený 2m od fasády ve výšce 4m 96dB! Nedovedu si představit průjezdy nákladních aut každých
10 min.
Komentář zpracovatele oznámení
Uvedených 96 průjezdů denně se vztahuje pouze na část etapy výstavby, kdy budou prováděny zemní práce a
dovoz hlavních stavebních hmot (betonáž), nikoliv na celou dobu výstavby. Údaj o době 79 pracovních dnů je horní
odhad délky prací, reálně to bude pravděpodobně méně (část zeminy bude pravděpodobně využita k terénním
úpravám na lokalitě, ve výpočtu je navíc předpokládán odvoz pouze po dobu 8-mi hodin/den). Jedná se o naplnění
zásady předběžné opatrnosti, kdy je hodnocen nejnepříznivější možný scénář z hlediska vlivů na životní prostředí.
V oznámení uváděné očekávané vlivy jsou při budování obdobných průmyslových záměrů v blízkosti obytných zón
obvyklé a vzhledem ke krátké době trvání budou akceptovatelné, pokud budou dodržena opatření navržená pro
období výstavby v kapitole D.IV oznámení.
2.5. Není zpracována varianta jiné přístupové cesty a její vliv na životní prostředí k dané lokalitě rezidenčního
bydlení. Je uvedena pouze jako návrh, či doporučení, které nemá vypovídající hodnotu.
Komentář zpracovatele oznámení
Posouzeny byly všechny předložené varianty záměru. Jiné vedení trasy v současnosti není připraveno. V
oznámení se k tomuto tématu vztahuje text v kapitole B.II.4:
§ Vedení příjezdové komunikace, které je znázorněno na obrázku 2 (viz kapitola B.I.3), respektuje zásadu
předběžné opatrnosti. Jedná se o variantu, které je nejnepříznivější z hlediska vlivu na obytnou zástavbu.
V případě vybudování dopravního napojení záměru východním směrem na ulici Písecká, pouze přes
průmyslově využívané plochy, budou vlivy záměru na obyvatelstvo menší než jaké jsou vyhodnoceny v
předkládaném oznámení.

3. K části „4 Ostatní”
3.1. Hluk
Stacionární hluk - provoz obrábění, svařování bude způsobovat hluk až 88dB, provoz s pilou 100dB
a vzduchotechnika až 95dB, spolu s dopravou na místní komunikaci a hlukem dopravy Severního půloblouku spolu
nepříznivými rozptylovými podmínkami zcela znemožní používání zahrad k rekreačním účelům.
Komentář zpracovatele oznámení
Hluk ze zdrojů, které jsou instalovány uvnitř haly je tlumen obvodovými konstrukcemi haly. V hlukové studii a
oznámení jsou uvedeny hladiny akustických výkonů na fasádách haly a u vzduchotechnických zařízení. Tyto
hodnoty jsou závislé, mimo jiné i na ploše jednotlivých částí zdroje hluku (stěna, okno, vrata atp.) a představují
celkovou akustickou energii vyzářenou za jednotku času. Je to veličina, která slouží k výpočtu hladiny
akustického tlaku. Ta je základním ukazatelem pro hodnocení hluku. Nelze tedy tvrdit, že provoz obrábění a
svařování bude způsobovat v připomínce uváděné hodnoty v dB.
Rovněž tak nelze směšovat hluk ze stacionárních zdrojů a hluk z dopravy na pozemních komunikacích. Jedná se o
typy hluku, které mají různé hygienické limity a hodnotí se za různou dobu.
4. K části „C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,… ”
4.1. Rozptylové podmínky:
Ve studii je uvažováno převážně Z a SZ proudění vzduchu (35% času) a proto veškeré exhalace nebudou
zamořovat obytnou zónu. SV a V proudění není ve studii považováno jako relevantní a tvoří pouze 24% času.
Znamená to však, že zápach bude obyvatele obtěžovat minimálně 2x týdně. V posledních letech se však proudění
vzduchu mění a SV a V proudění je na jižním svahu velmi časté. Již dnes nás obtěžuje silný zápach ze slévárny
umístěné přes protesty občanů v těsné blízkosti obytné zástavby. Pokud i zde používají textilní filtry, budou emise
z obrábění a svařování, které nejsou součástí studie navyšovat zatížení obyvatel.
Komentář zpracovatele oznámení
Možné obtěžování zápachem bylo vyhodnoceno v rozptylové studii a je shrnuto v textu oznámení. Vypočtené
koncentrace pachových látek v obytné zástavbě reprezentující maximální výrobní kapacitu závodu nepřekračují
čichové prahy. V žádném případě proto nelze očekávat obtěžování zápachem 2x týdně, jak je uvedeno v
připomínce. Podle platných metodik pro hodnocení pachové zátěže k němu nebude docházet vůbec, což je v
oznámení konstatováno.
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4.2. Kvalita ovzduší
Negativní vliv těkavých látek PMx a NOx zasáhnou populaci bydlící na kraji rezidenční čtvrtě a dětské hřiště s
přihlédnutím na rozptylové podmínky i větší část lokality. Při spotřebě nátěrových hmot cca 20t/rok má být roční
hmotnostní tok do ovzduší VOC jako TOC za filtrem 2,12 t/rok. Zápach n-butylacetátu a xylenu bude pro část
obyvatelstva významný a velmi obtěžující.
Cituji: „V objektu budou používány chemické látky, které potenciálně mohou být zdrojem zápachu. Podrobně je
téma hodnoceno v rozptylové studii (Příloha 6). Z hlediska absolutní velikosti imisních příspěvků lze v obytné
zástavbě považovat za významné pouze špičkové koncentrace n-butylacetátu. S ohledem na většinově
publikované hodnoty čichových prahů by ani u této znečišťující látky nemělo dojít k obtěžování obyvatelstva
zápachem.“ Toto tvrzení je povrchní a zavádějící. S přihlédnutím na častou technologickou nekázeň výrobců v
České republice a probíhajících kauz za znečišťování životního prostředí včetně nepřesných závěrů studie
alarmující.
Komentář zpracovatele oznámení
Jak je uvedeno ve vypořádání předchozí připomínky a v textu oznámení, čichové prahy žádné z emitovaných látek
v obytné zástavbě nebudou překračovány. Vliv emisí těkavých organických látek proto bude čichem nepostižitelný
a k obtěžování zápachem nebude docházet. Uvedené tvrzení se opírá o standardní a běžně používanou metodu
hodnocení (modelový výpočet rozptylu znečištění a mezinárodně používané publikované hodnoty čichových
prahů). Údajnou povrchnost hodnocení proto zásadně odmítáme. K údajné časté provozní nekázni při provozu
zdrojů znečišťování nelze v EIA přihlížet, neboť plnění platné legislativy je samozřejmou povinností provozovatelů a
příslušných kontrolních orgánů.
Paní Blanka Volková vznesla k oznámení následující připomínky:
V dokumentaci jsou uvedené některé nepřesnosti, bagatelizuje se vliv záměru v mnoha aspektech (doprava, hluk,
ovzduší, veřejné zdraví a životní prostředí) a některé údaje jsou v přímém rozporu s realitou.
Komentář zpracovatele oznámení - konkrétně vypořádáno níže.
1. Dokumentace neuvádí, že záměr má vzniknout v těsném sousedství rezidenční vilové čtvrti. Hovoří pouze o
několika "obytných domech". Závěrem článku D. (Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí)
autor uvádí, že "negativní vlivy záměru zasáhnou pouze málo početnou populaci v několika nejbližších obytných
budovách (max. 100 osob)". Pravdou je, že bude zasaženo 7 přilehlých ulic (U cihelny, Jiráskova, Vrchlického,
Mánesova, Baarova, Raisova, Budovatelská) s několika desítkami domů, v nichž často žijí i dvě rodiny najednou.
Přikládám mapku s označením dotčených ulic i dětského hřiště umístěné jen desítky metrů od záměru, kam si
chodí místní děti hrát:
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Komentář zpracovatele oznámení
Jak je uvedeno v dokumentaci a rozptylové studii, vliv na ovzduší zasáhne pouze blízké okolí příjezdové
komunikace (desítky m od komunikace, především vlivem tzv. resuspendované prašnosti z povrchu vozovky, která
relativně rychle sedimentuje a nešíří se proto na větší vzdálenosti) a navržené výrobní haly (v neobydlené oblasti
cca 100 m severně až severovýchodně od navržené haly). V rozptylové studii je proto uvedeno, že: "Negativní vlivy
zasáhnou pouze málo početnou populaci vázanou na několik nejbližších obytných budov na ulicích U cihelny,
Jiráskova a Vrchlického." Další ulice uvedené v připomínce se nacházejí již mimo dosah vyhodnocených vlivů
záměru (větší vzdálenost, popř. i umístění výše ve svahu, což omezuje šíření lokálně působících emisí, hlavně
suspendovaných částic). Provedený orientační odhad dotčené populace považujeme za správný, pro hodnocení
vlivů však není podstatným parametrem. Podstatný je vliv záměru na plnění imisních limitů a velikost jeho imisního
příspěvku, které byly vyhodnoceny v rozptylové studii.
2. Rozptylová studie tvrdí, že příznivý vliv na snížení vlivu na obytnou zástavbu bude mít převládající Z a SZ
proudění, tedy ve směru od obytné zástavby ke zdrojům znečišťování.
Opak je pravdou. Bydlím západně od místa záměru a už nyní registruji dopad stávajícího provozu průmyslové
zóny Jelenka a to jak z hlediska dopravního zatížení, tak hluku a zhoršení ovzduší. Proto pokud autor studie uvádí,
že dopad stavby záměru bude málo významný až neutrální, pak uvádí zjevnou nepravdu. A pokud při nepřesně
uvedeném proudění vzduchu autor připouští, že zlomek obyvatel bude obtěžován zápachem z výroby, pak se dá
očekávat, že ve skutečnosti půjde o daleko větší dopad na mnohem širší skupinu obyvatel. Jak se ukazuje na
provozech lakoven v jiných městech, provoz není nikdy bezproblémový. Jeden příklad za všechny je třeba Adamov
a místní lakovna, jejíž projekt byl ve fázi příprav také hodnocen jako nerizikový a neutrální a realita je taková, že
Adamovští občané jsou v beznadějné situaci. Jednatel lakovny v tisku hájí používanou technologii, považuje ji za
moderní a špičkovou, ale sám dodává, že " V současné době neznám technologii, která by zápach a dým
z lakovny odstranila úplně". A občané skutečně trpí, podávají žaloby, případ řeší MŽP, ČIŽP a situace je pro
všechny
zúčastněné
strany
velmi
nepříjemná
a
komplikovaná.
(Zdroj:http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/adamovsti-jsou-proti-nove-lince-vadi-jim-hluk-a-zapach20140711.html). Této situaci je podle mého názoru třeba zabránit dříve, než nastane.
Komentář zpracovatele oznámení
Četnost a směr proudění byly hodnoceny na základě standardní větrné růžice, nikoliv na základě subjektivního
názoru zpracovatele oznámení. Tvrzení, že vliv záměru bude "málo významný až neutrální", není v oznámení
uvedeno. Pokud se jedná o kvalitu ovzduší, je vliv záměru hodnocen jako " trvalý, málo významný, negativní", v
případě vlivů na obyvatelstvo jako " trvalý, málo významný, neutrální" (málo významný z hlediska intenzity,
neutrální z hlediska celkového působení - nepřevažují ani pozitivní přínosy v podobě např. zaměstnanosti, ani
negativní vlivy v podobě zvýšení vlivů na zdraví). Nelze souhlasit s textem uvedeným v připomínce: "pokud autor
studie uvádí, že dopad stavby záměru bude málo významný až neutrální, pak uvádí zjevnou nepravdu." V
oznámení je uveden opak - na základě provedených modelových výpočtů je konstatováno, že k obtěžování
zápachem nebude docházet. Jedná se pravděpodobně o nepochopení ze strany autorky připomínky. Lakovna
v Adamově není součástí posouzení předloženého záměru fy Denios. Oznámení bylo vypracováno s využitím
aktuálně platných metodik a za předpokladu nejnepříznivějšího scénáře velikosti emisí. I při zohlednění nejistot,
které jsou s expertním hodnocením vždy spojeny, zpracovatel oznámení trvá na vysloveném celkovém závěru, že
jeho celkový vliv na životní prostředí bude akceptovatelný.
3. Území v prostoru dotčené lokality je výrazně zatíženo imisemi z ovzduší i hlukem již nyní, a to zejména při
komunikaci Raisova. Její obyvatelé nedávno provedli na vlastní náklady nezávislé měření hluku a naměřené
hodnoty dosahovaly až 96dB. V letních měsících se situace pravidelně zhoršuje s četnými průjezdy zemědělských
strojů. Dá se proto logicky předpokládat, že nejen po čas stavby, kdy by měly ulicí projíždět další těžkotonážní vozy
a stavební stroje, ale i po jejím dokončení, kdy by lokalitou měly jezdit zase desítky vozů (nejen osobní vozy
zaměstnanců závodu, ale i nákladní vozy na dovoz surovin a expedici výrobků), nebude dopad pro rezidenty
nevýznamný, ba právě naopak!
V záměru zcela chybí další variantní řešení, které by počítalo se zřízením příjezdové komunikace z druhé strany
pozemku, tzn. napojením na Píseckou ulici, čímž by se předešlo dalšímu zatěžování již tak exponované dopravy
napříč obytnou zónou.
Připomínám, že ulice Raisova, se kterou záměr počítá, je přitom místní obslužná komunikace a platí zde i zákaz
vjezdu automobilům nad 3.5t, což je už nyní arogantně ignorováno. Je smutnou ironií, že když se podíváte na
mapu této ulice v aplikaci Google street view, vidíte důkaz:
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Proto se nemůžu nevymezit proti záměru, který by měl tuto situaci ještě významně zhoršit.
Komentář zpracovatele oznámení
Posouzeny byly všechny předložené varianty záměru. Jiné vedení trasy v současnosti není připraveno. V
oznámení se k tomuto tématu vztahuje text v kapitole B.II.4:
§ Vedení příjezdové komunikace, které je znázorněno na obrázku 2 (viz kapitola B.I.3), respektuje zásadu
předběžné opatrnosti. Jedná se o variantu, které je nejnepříznivější z hlediska vlivu na obytnou zástavbu.
V případě vybudování dopravního napojení záměru východním směrem na ulici Písecká, pouze přes
průmyslově využívané plochy, budou vlivy záměru na obyvatelstvo menší, než jaké jsou vyhodnoceny v
předkládaném oznámení.
Varianta vybudování napojení záměru východním směrem je doporučena také v rozptylové studii:
§ Vybudovat a využívat výhradně dopravní napojení záměru na ulici Písecká východním směrem přes
průmyslovou zónu, tzn. bez průjezdu podél obytné zástavby v okolí ulic Raisova a MUDr, K. Hradeckého.
I v případě nejnepříznivějšího scénáře, tj. řešení napojení po ulici Raisova, však budou vlivy záměru
akceptovatelné.
Pokud obyvatelé nechali provést měření hluku je škoda, že je jako argument uváděna hladina akustického tlaku při
průjezdu nákladního automobilu a ne ekvivalentní hladina akustického tlaku za 16, resp. za 8 hodin. Hladina
akustického tlaku při průjezdu nákladního automobilu není srovnatelná s platnými limity.
4. Dále zde hrozí nezanedbatelný stacionární hluk při dvousměnném provozu 240 dní v roce. Argument, že limity
jsou už nyní na několika bodech přesahovány provozem betonárky, a ve srovnání s ní má být předpokládaný hluk
spojený s provozem záměru nižší, vzbuzuje úsměv. Za prvé, zmiňovaná betonárka je mnohem dále od obytné
zóny. Za druhé - z pozice matky můžu s jistotou prohlásit, že když je jedno dítě při hře hlučnější a druhé méně,
neznamená to, že by se jejich akustické projevy nesčítaly a bylo slyšet jen jednom jedno. Naši sousedé by určitě
souhlasili. Tvrzení, že řezání a ohýbání plechů má být méně hlučné, mě proto nijak neuklidňuje.
Komentář zpracovatele oznámení
Posouzení současné hladiny akustického tlaku i očekávaných vlivů v období výstavby i provozu záměru je detailně
provedeno v hlukové studii. Autor hlukové studie trvá na platnosti zjištěných a prezentovaných výsledků.
5. Ještě více znepokojující mi přijde bagatelizování vlivu nárůstu PMx, NOx B(a)P, VOC.
Už nyní jsou hladiny koncentrace polétavého prachu a benzo(a)pyrenu alarmující a jak známo, negativní vlivy se
sčítají, proto mě ani ujištění o těsně podlimitní hladině nebo nezanedbatelném zápachu neuspokojí. Všechny
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negativní vlivy spojené s projednávaným záměrem nelze posuzovat izolovaně, ale ve vzájemném kontextu s
celkovým stávajícím stavem lokality a vzít kumulaci vlivů v potaz.
Komentář zpracovatele oznámení
Stávající situace byla při zpracování oznámení dostatečně vzata v úvahu, včetně kumulativního působení okolních
aktivit v řešeném území. V souladu se závaznou metodikou pro vypracování rozptylových studií byl výchozí stav
kvality ovzduší definován na základě pětiletého klouzavého průměru koncentrací publikovaného ČHMÚ, který
zahrnuje vliv všech okolních zdrojů znečišťování. Imisní limity jsou v řešeném území plněny, jedinou výjimkou je
3
3
těsné překročení limitu pro benzo(a)pyren (1,03 ng/m , přičemž limit činí 1 ng/m ), který je překročen téměř ve
všech sídlech na území ČR, velikostí srovnatelných se Strakonicemi. Pro dokreslení bezproblémových vlivů
záměru na ovzduší připojujeme tuto citaci z rozptylové studie:
"Imisní příspěvky všech hodnocených látek budou výrazně nižší, než imisní limity, referenční koncentrace
relevantní z hlediska rizik pro lidské zdraví i než čichové prahy. Odstup imisních koncentrací od imisních limitů se v
obytné zástavbě po realizaci záměru významně nezmění. Záměr nemůže sám o sobě způsobit překračování
imisních limitů, riziko pro lidské zdraví ani obtěžování obyvatelstva zápachem."
6. Alarmující mi taky přijde, že by tak blízko obytné zóny vznikl záměr, který by představoval potenciální riziko pro
obyvatele v případě havárie (požár, výbuch). Selhání lidského faktoru nebo technologie nelze nikdy bezpečně
vyloučit.
Komentář zpracovatele oznámení
Záměr bude umístěn v průmyslové zóně, která je dle platného územního plánu pro tyto aktivity přímo určena.
Objekty, které by mohly představovat riziko havárie s důsledky pro okolní obytnou zástavbu, podléhají platné
legislativě v oblasti prevence závažných havárií. Tyto povinnosti s vzhledem k podlimitnímu množství a druhům
skladovaných látek na posuzovaný záměr nebudou vztahovat. Zmíněné riziko požáru a výbuchu s negativním
vlivem na obytnou zástavbu, ať už vlivem selhání lidského faktoru nebo z jiných důvodů, lze považovat za
nevýznamné.
7. Za zavádějící považuji i tvrzení autora, že záměr bude mít pozitivní vliv na sociální situaci v okolí zvýšením
zaměstnanosti, resp. vznikem 90 pracovních míst. Bohužel není zmíněna i druhá strana mince, tj. například pokles
cen nemovitostí v postižené lokalitě, znehodnocené investice občanů do bydlení, pokles kvality jejich života a
výrazně nižší (nebo nevýhodnější) šance na prodej domu a odstěhování se. I to se dá považovat za sociálněekonomický aspekt a nikterak nevýznamný.
Komentář zpracovatele oznámení
Na rozdíl od vytvoření pracovních míst je údajný pokles cen nemovitostí způsobený záměrem neprůkazný a nelze
jej v současnosti objektivně vyhodnotit. Tento aspekt není součástí hodnocení v rámci EIA procesu. Vzhledem k
tomu, že předmětné nemovitosti jsou umístěny v sousedství průmyslové zóny, která je v souladu se schváleným
územním plánem pro průmyslové účely přímo určena, považujeme argumenty týkající se znehodnocení okolních
pozemků a s tím souvisejícího poklesu kvality života za irelevantní.
III. Závěr:
Záměr „Novostavba výrobní haly Denios Strakonice“ naplňuje dikci bodu 4.2 - Povrchová úprava kovů a
2
plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m /rok celkové upravené plochy. Proto bylo dle § 7
zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad –
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr
„Novostavba výrobní haly Denios Strakonice“
n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e posuzován podle zákona,
za těchto podmínek:
· Provedení následujících opatření (uvedených v kapitole D.4. Oznámení záměru):
Opatření v období přípravy a výstavby záměru
Ochrana ovzduší, hluk

-

stavební práce s použitím těžké stavební techniky provádět v souladu s ustanoveními nařízení vlády č.
272/2011 Sb. v platném znění, tedy pouze v době 7.00 - 21.00 hod.
řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují sklony k prášení
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-

udržování příjezdové komunikace v čistotě a před výjezdem dopravních prostředků ze staveniště na
veřejné komunikace zajistit vhodný způsob čištění dopravních prostředků pro omezení resuspendované
prašnosti
v klimaticky nepříznivých suchých (prašných) obdobích zajistit kropení přístupové komunikace a prašných
povrchů vystavených pohybu vozidel na staveništi.

Ochrana horninového prostředí, půdy, vod

-

část skrývky kulturních půdních horizontů, kterou nebude možno opětovně využít na lokalitě, doporučuje se
po konzultaci s orgánem ochrany ZPF přednostně využít k zemědělské činnosti
provedení inženýrsko-geologického průzkumu a prověření hydrogeologického režimu lokality a poté
stanovení vhodných podmínek pro přípravu území
specifikace technických parametrů retenčního objektu pro zachycení dešťových vod
umístění odlučovače ropných látek, přes které budou odváděny dešťové vody z parkovacích a
manipulačních ploch
umístění odlučovače tuků, přes který budou odváděny vody z kuchyně, poté vody mohou být svedeny do
splaškové kanalizace.

Ochrana fauny, flóry a ekosystémů

-

-

kácení dřevin bude provedeno na základě rozhodnutí příslušného OOP a dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v rámci plánovaných vegetačních úprav bude vysazena doprovodná zeleň v okolí haly a parkoviště, ve
výsadbě budou použity výhradně autochtonní druhy dřevin a rostlin, návrh druhové skladby dřevin
doporučuje se konzultovat s pracovníky OOP
vzhledem k charakteru lokality není vhodné provádět náhradní výsadbu v areálu, s výjimkou vegetačních
úprav (ozelenění parkoviště, areálu atp.). Jako kompenzaci ekologických škod je doporučeno uskutečnit
dohodu s městem Strakonice a výsadbu provést na místě určeném obcí pokud nebude dohodnuto, že
ozelenění areálu nahrazuje ekologické škody způsobené kácením.
vzhledem ke stavu dřevin, respektive pozemku, je doporučeno správnímu orgánu zvážit variantu nevázat
vykonatelnost povolení ke kácení dřevin na nabytí správní moci územního rozhodnutí. Pozemek bude totiž
nutné v předstihu připravit, zejména ve vazbě na jeho zamokření, a to již před územním rozhodnutím.
kácení dřevin realizovat mimo hnízdní období ptáků
při výstavbě nenarušit interakční prvek IP 220, který se nachází v bezprostřední blízkosti záměru. Všechny
stavební činnosti situovat pouze na dotčených parcelách tak, aby nedošlo ke změnám, které by snižovaly
funkčnost tohoto interakčního prvku.

Opatření při provozu
- vybudovat a využívat výhradně dopravní napojení záměru na ulici Písecká východním směrem přes
průmyslovou zónu, tzn. bez průjezdu podél obytné zástavby v okolí ulic Raisova a MUDr. K. Hradeckého
- provoz haly bude pouze v denní době
- veškeré nakládání s odpady zajišťovat smluvně, u subjektů k tomu oprávněných a v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech
- skladování chemických látek v originálních obalech, shromažďování a nakládání s nimi tak, aby byly
chráněny dvěma bariérami a nemohlo dojít k jejich uvolnění do životního prostředí. Obaly a místa
používaných chemických látek a přípravků budou označeny dle platné legislativy.
- učinit veškerá dostupná opatření k tomu, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vody, především látkami
ropného charakteru.
Opatření pro prevenci a řešení havárií a nestandardních stavů
- při prevenci vzniku mimořádných událostí a jejich řešení bude postupováno dle schváleného provozního
řádu a plánu opatření pro případ havárie při nakládání s vodám závadnými látkami (dle zákona č. 254/2001
Sb., o vodách)
- k řízení mimořádných událostí bude před zahájením provozu zpracován plán řešící problematiku požárního
nebezpečí.
· Zemní práce proběhnou teprve po kácení, odklizení dřevní hmoty, pokosení a odvozu travní biomasy. Před
zahájením zemních prací a během jejich průběhu zajistí investor biologický dozor odborně způsobilou
osobou. Bude-li během prací zjištěn v rámci biologického dozoru výskyt zvláště chráněného živočicha,
navrhne odborně způsobilá osoba bezodkladně příslušná opatření, která budou pro žadatele závazná (jde
např. o odchyt a záchranný přenos mimo prostor zemních prací)
Odůvodnění:
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky a umístění záměru,
charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel k
oznámení celkem 5 vyjádření. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny
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závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a
které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné
požadavky vyplývající z vyjádření jsou ve formě podmínek uvedeny v části III. Závěr. Tyto podmínky musí být
v souladu s § 10 odst. 4 a 5 zákona zahrnuty do rozhodnutí v navazujících správních řízeních nebo v jiných
postupech podle zvláštních právních předpisů. V opačném případě musí být uvedeny důvody, pro které tak
správní úřad neučinil nebo učinil jen částečně.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění není předpoklad významného negativního vlivu na životní
prostředí a veřejného zdraví a ani v předloženém oznámení zpracovaném autorizovanou osobou ve smyslu
zákona nebyly žádné významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví identifikovány.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Došlá vyjádření (v příloze):
1. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 16. 3. 2015
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích ze dne 10. 3. 2015
3. Vyjádření Městského úřadu Strakonice, Odboru životního prostředí ze dne 23. 3. 2015
4. Vyjádření paní Blanky Volkové, Herálecká I. 1577/6, 140 00 Praha 4 ze dne 20. 3. 2015
5. Vyjádření pana Stanislava Křivance, Raisova 950, 386 01 Strakonice ze dne 21. 3. 2015
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DoporuþenČ + e-mailem
Ing. KateĜina PernikáĜová
Odbor životního prostĜedí, zemČdČlství a lesnictví
OddČlení ochrany pĜírody a krajiny a EIA
email: pernikarova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úĜad Jihoþeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 ýeské BudČjovice
V Praze dne 20.3.2015
ýj.: KUJCK 17653/2015/OZZL
Sp.zn.: OZZL 17632/2015/kaper
VČc: V y j á d Ĝ e n í
ve smyslu § 8 odst. 3 zákona þ. 100/2001 Sb. k
dokumentaci EIA zámČru " Novostavba výrobní haly Denios Strakonice"

Dne 3.3. 2015 bylo úĜední desce Krajského úĜadu Jihoþeského kraje vyvČšeno oznámení o
zveĜejnČní dokumentace EIA na uvedený zámČr pod þíslem JHC725. Termín písemných
vyjádĜení byl stanoven na 24.3.2015.

Na základČ zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon EIA“), podávám tímto jako obþan a rezident
v zákonné lhĤtČ k oznámení zámČru „Novostavba výrobní haly Denios Strakonice“
(dále jen „zámČr“) následující:
Nesouhlasné vyjádĜení

DĤvod: v dokumentaci jsou uvedené nČkteré nepĜesnosti, bagatelizuje se vliv zámČru v
mnoha aspektech (doprava, hluk, ovzduší, veĜejné zdraví a životní prostĜedí) a nČkteré údaje
jsou v pĜímém rozporu s realitou.
1. Dokumentace neuvádí, že zámČr má vzniknout v tČsném sousedství rezidenþní vilové
þtvrti. HovoĜí pouze o nČkolika "obytných domech" . ZávČrem þlánku D. (Údaje o vlivech
zámČru na veĜejné zdraví a na životní prostĜedí) autor uvádí, že "negativní vlivy zámČru
zasáhnou pouze málo poþetnou populaci v nČkolika nejbližších obytných budovách (max.
100 osob)".
Pravdou je, že bude zasaženo 7 pĜilehlých ulic (U cihelny, Jiráskova, Vrchlického,
Mánesova, Baarova, Raisova, Budovatelská) s nČkolika desítkami domĤ, v nichž þasto žijí i
dvČ rodiny najednou. PĜikládám mapku s oznaþením dotþených ulic i dČtského hĜištČ
umístČné jen desítky metrĤ od zámČru, kam si chodí místní dČti hrát:

2. Rozptylová studie tvrdí, že pĜíznivý vliv na snížení vlivu na obytnou zástavbu bude mít
pĜevládající Z a SZ proudČní, tedy ve smČru od obytné zástavby ke zdrojĤm zneþišĢování.
Opak je pravdou. Bydlím západnČ od místa zámČru a už nyní registruji dopad stávajícího
provozu prĤmyslové zóny Jelenka a to jak z hlediska dopravního zatížení, tak hluku a
zhoršení ovzduší. Proto pokud autor studie uvádí, že dopad stavby zámČru bude málo
významný až neutrální, pak uvádí zjevnou nepravdu. A pokud pĜi nepĜesnČ uvedeném
proudČní vzduchu autor pĜipouští, že zlomek obyvatel bude obtČžován zápachem z výroby,
pak se dá oþekávat, že ve skuteþnosti pĤjde o daleko vČtší dopad na mnohem širší skupinu
obyvatel.
Jak se ukazuje na provozech lakoven v jiných mČstech, provoz není nikdy bezproblémový.
Jeden pĜíklad za všechny je tĜeba Adamov a místní lakovna, jejíž projekt byl ve fázi pĜíprav
také hodnocen jako nerizikový a neutrální a realita je taková, že Adamovští obþané jsou v
beznadČjné situaci. Jednatel lakovny v tisku hájí používanou technologii, považuje ji za
moderní a špiþkovou, ale sám dodává, že " V souþasné dobČ neznám technologii, která
by zápach a dým z lakovny odstranila úplnČ". A obþané skuteþnČ trpí, podávají žaloby,
pĜípad Ĝeší MŽP, ýIŽP a situace je pro všechny zúþastnČné strany velmi nepĜíjemná a
komplikovaná. (Zdroj: http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/adamovsti-jsou-proti-novelince-vadi-jim-hluk-a-zapach-20140711.html).
Této situaci je podle mého názoru tĜeba zabránit dĜíve, než nastane.

3. Území v prostoru dotþené lokality je výraznČ zatíženo imisemi z ovzduší i hlukem již nyní,
a to zejména pĜi komunikaci Raisova. Její obyvatelé nedávno provedli na vlastní náklady
nezávislé mČĜení hluku a namČĜené hodnoty dosahovaly až 96dB. V letních mČsících se
situace pravidelnČ zhoršuje s þetnými prĤjezdy zemČdČlských strojĤ. Dá se proto logicky
pĜedpokládat, že nejen poþas stavby, kdy by mČly ulicí projíždČt další tČžkotonážní vozy a
stavební stroje, ale i po jejím dokonþení, kdy by lokalitou mČly jezdit zase desítky vozĤ
(nejen osobní vozy zamČstnancĤ závodu, ale i nákladní vozy na dovoz surovin a expedici
výrobkĤ), nebude dopad pro rezidenty nevýznamný, ba právČ naopak!
V zámČru zcela chybí další variantní Ĝešení, které by poþítalo se zĜízením pĜíjezdové
komunikace z druhé strany pozemku, tzn. napojením na Píseckou ulici, þímž by se pĜedešlo
dalšímu zatČžování již tak exponované dopravy napĜíþ obytnou zónou.

PĜipomínám, že ulice Raisova, se kterou zámČr poþítá, je pĜitom místní obslužná
komunikace a platí zde i zákaz vjezdu automobilĤm nad 3.5t, což je už nyní arogantnČ
ignorováno. Je smutnou ironií, že když se podíváte na mapu této ulice v aplikaci Google
street view, vidíte dĤkaz:

Proto se nemĤžu nevymezit proti zámČru, který by mČl tuto situaci ještČ významnČ zhoršit.
4. Dále zde hrozí nezanedbatelný stacionární hluk pĜi dvousmČnném provozu 240 dní v roce.
Argument, že limity jsou už nyní na nČkolika bodech pĜesahovány provozem betonárky, a ve
srovnání s ní má být pĜedpokládaný hluk spojený s provozem zámČru nižší, vzbuzuje úsmČv.
Za prvé, zmiĖovaná betonárka je mnohem dále od obytné zóny. Za druhé - z pozice matky
mĤžu s jistotou prohlásit, že když je jedno dítČ pĜi hĜe hluþnČjší a druhé ménČ, neznamená
to, že by se jejich akustické projevy nesþítaly a bylo slyšet jen jednom jedno. Naši sousedé
by urþitČ souhlasili. Tvrzení, že Ĝezání a ohýbání plechĤ má být ménČ hluþné, mČ proto nijak
neuklidĖuje.

5. JeštČ více znepokojující mi pĜijde bagatelizování vlivu nárĤstu PMx, NOx B(a)P, VOC.
Už nyní jsou hladiny koncentrace polétavého prachu a benzo(a)pyrenu alarmující a jak
známo, negativní vlivy se sþítají, proto mČ ani ujištČní o tČsnČ podlimitní hladinČ nebo
nezanedbatelném zápachu neuspokojí. Všechny negativní vlivy spojené s projednávaným

zámČrem nelze posuzovat izolovanČ, ale ve vzájemném
stávajícím stavem lokality a vzít kumulaci vlivĤ v potaz.

kontextu s celkovým

6. Alarmující mi taky pĜijde, že by tak blízko obytné zóny vznikl zámČr, který by pĜedstavoval
potenciální riziko pro obyvatele v pĜípadČ havárie (požár, výbuch). Selhání lidského faktoru
nebo technologie nelze nikdy bezpeþnČ vylouþit.

7. Za zavádČjící považuji i tvrzení autora, že zámČr bude mít pozitivní vliv na sociální situaci
v okolí zvýšením zamČstnanosti, resp. vznikem 90 pracovních míst. Bohužel není zmínČna i
druhá strana mince, tj. napĜíklad pokles cen nemovitostí v postižené lokalitČ, znehodnocené
investice obþanĤ do bydlení, pokles kvality jejich života a výraznČ nižší (nebo nevýhodnČjší)
šance na prodej domu a odstČhování se. I to se dá považovat za sociálnČ-ekonomický
aspekt a nikterak nevýznamný.
Z tČchto dĤvodĤ proto považujte, prosím, moje vyjádĜení k zámČru Novostavba výrobní haly
Denios Strakonice za nesouhlasné, a žádám Vás o pĜihlédnutí k výše uvedenému pĜi vydání
Vašeho stanoviska.

DČkuji.

S pozdravem,

Blanka Volková
Herálecká I. 1577/6
140 00 Praha 4
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Oblastní inspektorát ýeské BudČjovice
U Výstavi"tČ 16, Post Box 32, 370 21 ýeské BudČjovice
tel.: 386 109 111, e-mail: public_cb@cizp.cz
Iý: 41 69 32 05, www.cizp.cz
DS: v3cdzr7
Vás dopis zn.:
Ze dne:

KUJCK 17633/2015/OZZL 17632/2015/kaper SO
3.3.2015

Na"e ZN.:
VyĜizuje:
Telefon:
E-mail:

ýI#P/42/IPP/1503469.001/15/CDV
Ing. Du"an Vyslou!il,
386 109 121
vyslouzil_dusan@cb.cizp.cz

Datum:

16.3.2015

Krajský úĜad-Jihoþeský kraj
Odbor !ivotního prostĜedí,
zemČdČlství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 06 ýeské BudČjovice

Stanovisko ýI#P k vlivĤm zámČru $Novostavba výrobní haly Denios Strakonice%.
Dne 6.3.2015 bylo oblastnímu inspektorátu ýI#P v ýeských BudČjovicích doruþeno
oznámení zámČru $Novostavba výrobní haly Denios Strakonice%. Oznamovatelem je
spoleþnost DENIOS s.r.o.
PĜedmČtem zámČru je výstavba a provoz administrativního objektu a výrobní haly pro výrobu
záchytných van a kontejnerĤ pro uskladnČní nebezpeþných látek v prĤmyslové zónČ $Na
Jelence% na pozemku p.þ. 759/1 a 759/4 k.ú. Strakonice. ZámČr je v souladu s územním
plánem, je potĜebné vynČtí pozemkĤ ze ZPF.
Ochrana pĜírody
V místČ zámČru se nenacházejí !ádná zvlá"tČ chránČná území. Ve stanovisku krajského úĜadu
byl vylouþen vliv na evropsky významné lokality a ptaþí oblasti. V pĜedmČtné lokalitČ se
nenacházejí !ádné významné krajinné prvky. V oznámení zámČru chybí bli!"í informace
k prvkĤm ÚSES nacházejícím se v blízkosti, pravdČpodobnČ ne pĜímo v místČ zámČru, a!
v kapitole D.4 se objevuje odkaz na interakþní prvek IP 220. Vliv na krajinný ráz byl
vyhodnocen s ohledem na umístČní do prĤmyslové zóny jako málo významný. Pozemky jsou
v souþasnosti porostlé bylinnou vegetací, keĜi a stromy. ýást lokality je podmáþená, þást
suchá. Nebyl zde zji"tČn výskyt zvlá"tČ chránČných druhĤ rostlin a !ivoþichĤ & pochĤzka
v"ak byla provedena dne 10.9.2014.
ýI#P nemá k pĜedlo!enému oznámení zámČru !ádné pĜipomínky, pokud budou provedena
opatĜení navr!ená v kapitole D.4. oznámení zámČru, zejména & bude vydáno povolení
ke kácení dĜevin, ve kterém bude ulo!ena náhradní výsadba za pokácené dĜeviny, kácení
dĜevin bude provedeno mimo hnízdní období ptákĤ, pĜi výstavbČ nebude naru"en interakþní
prvek IP 220.
Ochrana ovzdu!í
V nové výrobní hale budou místČny nové stacionární zdroje zneþi"Ģování ovzdu"í, a to:
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pĜedúpravy povrchĤ (odma"Ģování a fosfátování),
prá"ková lakovna s vytvrzovací pecí,
mokrá lakovna,
spalovací zdroje.

PĜedúprava povrchĤ (odma"Ģování a fosfátování) se bude provádČt pomocí taktovaného
odma"Ģovacího stroje PPS-K. Jedná se o zdroj vyjmenovaný podle pĜílohy þ. 2 zákona
þ. 201/2012 Sb., pod kódem 4.12 ,,Povrchová úprava kovĤ a plastĤ a jiných nekovových
pĜedmČtĤ a jejich zpracování s objemem láznČ do 30 m3 vþetnČ, procesy bez pou!ití lázní''.
V provozu je instalována prá"kovací kabina urþená pro ruþní nebo automatické naná"ení
prá"kových plastĤ pomocí stĜíkacího zaĜízení. Po nanesení prá"kové nátČrové hmoty se díly
vlo!í do komorové pece typu PKP. Vytvrzovací pec je vytápČná s nepĜímým ohĜevem (hoĜák
na zemní plyn o neznámém jmenovitém pĜíkonu). Naná"ecí kabina je vybavena úþinnými
filtry pro odlouþení prá"kových barev z filtrované vzdu"iny. PĜefiltrovaná vzdu"ina se vrací
do pracovního prostĜedí. Technologie naná"ení je bez výduchu do vnČj"ího prostĜedí.
Vytvrzovací pece je bez zaĜízení ke sni!ování emisí, vzdu"ina vedena nad stĜechu objektu.
Mno!ství zpracovaných prá"kových barev cca 16 000 kg/rok. Jedná se o zdroj vyjmenovaný
podle pĜílohy þ. 2 zákona þ. 201/2012 Sb. Zdroj uvedený pod kódem 9.11 ,,Naná"ení
prá"kových plastĤ''.
Dal"ím zdrojem je mokrá lakovna. V provoze bude umístČna stĜíkací a su"ící kabina typu
PKPF MAXI. Vzduch je do pracovního prostoru pĜivádČn pĜes filtraþní mezistrop a odsáván
pĜes podlahové filtraþní kanály se suchým vícestupĖovým filtraþním systémem. Pro záchyt
organických látek bude instalován filtr s aktivním uhlím. Roþní spotĜeba nátČrových hmot cca
20 t. PĜepokládaná roþní nalakovaná plocha 43000 m2. Jedná se o zdroj vyjmenovaný podle
pĜílohy þ. 2 zákona þ. 201/2012 Sb. Zdroj uvedený pod kódem 9.8 ,,Aplikace nátČrových
hmot, vþetnČ kataforetického naná"ení, nespadají-li pod þinnosti uvedené v bodech 9.9. a!
9.14. s projektovanou spotĜebou organických rozpou"tČdel od 0,6 t/rok''.
U mokré lakovny není uvedena projektová spotĜeba organických látek a nelze vyhodnotit
pĜípadnČ zhodnotit dostateþnČ úþinné filtraþní zaĜízení s aktivním uhlím.
VytápČní haly je navr!eno pomocí stĜe"ních VZT jednotek o celkovém tepelném výkonu
cca 300 kW, 14 ks topných jednotek ROBUR o celkovém tepelném výkonu 616 kW a
vytápČní administrativní þásti bude zaji"Ģovat kotel o výkonu 45 kW. Jedná se
o nevyjmenované zdroje.
PĜi rozhodování o pĜedlo!eném zámČru je také potĜeba vzít v úvahu, !e zva!ovaný zámČr se
nachází v blízkosti obytné zóny (cca 110 m) a proto je dĤle!ité maximálnČ omezit zneþi"Ģující
látky, které by ovlivĖovaly !ivotní prostĜedí v této obytné zónČ.
Zdrojem zneþi"Ģování ovzdu"í po dobu výstavby bude provoz stavebních mechanizmĤ,
nákladních aut a pĜípadnČ dal"í techniky v prĤbČhu výstavby. Vzhledem k charakteru zámČru
lze pĜedpokládat, !e nebude významnČ ovlivnČna emisní a imisní zátČ! okolí zámČru.
V pĜedlo!eném oznámení jsou dostateþnČ posouzeny vlivy zámČru na kvalitu ovzdu"í
ýI#P z hlediska ochrany ovzdu"í nemá k pĜedlo!enému oznámení zámČru jiné pĜipomínky.
Ochrana vod
Vzhledem k tomu, !e ve"keré vody (odpadní, technologické, srá!kové) z areálu firmy budou
vypou"tČny do veĜejné kanalizace zakonþené mČstskou ýOV, nemá ýI#P k realizaci
pĜedlo!eného zámČru z vodohospodáĜského hlediska pĜipomínky.
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Odpadové hospodáĜství
Ve"keré nakládání s odpady bude dle oznamovatele ve fázi výstavby v souladu se zákonem
þ. 185/2001 Sb., o odpadech, je uveden jmenovitý výþet spolu s kvantitativním odpadem
vznikajícího mno!ství. Za tyto odpady bude odpovČdný zhotovitel stavby, ke kolaudaci budou
pĜedlo!eny doklady o likvidaci. Bude provedena skrývka kulturních pĤdních vrstev.
Pro fázi provozu vychází oznamovatel ze zku"eností stávajícího provozu a z Hlá"ení
o produkci a nakládání s odpady za rok 2013 a z provozu obdobných pracovi"Ģ, opČt je
uveden jmenný výþet vznikajících odpadĤ vþetnČ nebezpeþných spolu s odhadovaným
mno!stvím. Vznikající odpady budou shroma!ćovány ve sbČrných nádobách a kontejnerech,
u nebezpeþných odpadĤ bude shroma!ćovací prostĜedek zabezpeþen, oznaþen a bude k
dispozici identifikaþní list pĜíslu"ného nebezpeþného odpadu. Projekt poþítá s plochou pro
odpady a skladem nebezpeþných látek.
V oznámení jsou zcela pominuty evidenþní a ohla"ovací povinnosti ohlednČ nakládání
s odpady, ale vzhledem k tomu, !e v oznámení je zdĤraznČno komplexní nakládání s odpady
dle zákona o odpadech a !e je ýI#P z kontrolní þinnosti známo, !e spoleþnost Denios s.r.o.
své evidenþní a ohla"ovací povinnosti plní (kontrola dne 4.9.2014) nemá ýI#P k oznámení
tak, jak je k dne"nímu dni pĜedlo!eno, z pohledu zákona o odpadech, !ádné pĜipomínky.

Otisk razítka

Ing. Vladimír Jiráþek
Ĝeditel oblastního inspektorátu

Ing.
Vladimír
JiráǏek

Digitálnǔ podepsal Ing. Vladimír
JiráǏek
DN: c=CZ, o=Ǝeská inspekce
životního prostǲedí [IƎ 41693205],
ou=CIZP - OI Ǝeské Budǔjovice,
ou=6076, cn=Ing. Vladimír JiráǏek,
serialNumber=P272038,
title=Ʋeditel oblastního
inspektorátu
Datum: 2015.03.16 11:09:41
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