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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí 

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

Dle rozdělovníku

Č.j.:                               Sp. zn.:                                              Vyřizuje/linka                         V Brně dne:
JMK 111790/2010   S- JMK 111790/2010 OŽP/Še          Ing. Šenkyříková/2214    31. 8. 2010

„Vestavba linky na opravu PB lahví do stávající haly oprav PB lahví firmy 
FLAGA s.r.o., Nádražní 47, Hustopeče u Brna“, k.ú. Hustopeče u Brna, okres Břeclav –
závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad 
ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 
4. 8. 2010 oznámení společnosti CyTec Cylinder Technologies s.r.o., Nádražní 47, 693 01 
Hustopeče, IČ: 28296753, o záměru „Vestavba linky na opravu PB lahví do stávající haly 
oprav PB lahví firmy FLAGA s.r.o., Nádražní 47, Hustopeče u Brna“, k.ú. Hustopeče u Brna,
okres Břeclav.

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) – bod 4.2, sloupec B – Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, 
od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úpravy.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné 
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek 
a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení 
§ 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: Vestavba linky na opravu PB lahví do stávající haly oprav PB lahví firmy 
FLAGA s.r.o., Nádražní 47, Hustopeče u Brna

Umístění: Jihomoravský kraj
okres Břeclav
město Hustopeče
k.ú. Hustopeče u Brna

Oznamovatel: CyTec Cylinder Technologies s.r.o., Nádražní 47, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 28296753
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Charakter záměru: Ve stávajícím areálu firmy FLAGA s.r.o. bude provedena firmou 
CyTec Cylinder Technologies s.r.o. vestavba technologické linky na opravu 
PB lahví do stávající výrobní haly oprav PB lahví  na stavební parcele 
č. 4663/2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Jedná se o náhradu stávající zastaralé 
technologie novou moderní technologií, kterou bude provozovat jiný 
provozovatel než dosud. Významnou součástí linky je nová lakovna 
na práškové barvy. Kapacita nové práškové lakovny bude 150 000 m2/rok 
celkové plochy úprav. Na lince na opravu PB lahví se budou opravovat lahve 
na propan butan pro různé dodavatelské firmy.  

Městský úřad Hustopeče, stavební úřad sděluje, že navrhovaný záměr je 
v souladu s platným územním plánem města Hustopeče.

Zahájení výstavby: 09/2010
Dokončení výstavby:  12/2010

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Jihomoravský kraj, Krajská 
hygienická stanice Jihomoravského kraje, Česká inspekce životního prostředí – OI Brno a 
Městský úřad Hustopeče.

Vyjádření Jihomoravského kraje a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
jsou bez připomínek. 

ČIŽP – OI Brno má k záměru následující připomínky:
- u tryskacího zařízení se ČIŽP přiklání k variantě instalace sekundárního filtru a 

vracení vyčištěné vzdušiny zpět do haly, 
- v záměru chybí popis, kde a jakým způsobem bude zajištěno zasychání 

vodouředitelných NH užitých pro popis PB lahví. 

Městský úřad Hustopeče
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů, (dále jen 

„vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů:
- požaduje vypracovat nebo aktualizovat stávající havarijní plán, který bude 

schválen MěÚ Hustopeče, OŽP, vodoprávním úřadem.

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší):

- uvádí požadavky dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší), jejichž splněním je realizace záměru podmíněna.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna 
doručená vyjádření a konstatuje, že se v žádném z nich nepožaduje další pokračování procesu 
posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vznesené požadavky a 
připomínky budou řešeny v rámci následných správních řízení vedených dle zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, resp. složkových předpisů v oblasti životního prostředí.
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Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze 
konstatovat, že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, 
které by odůvodňovaly potřebu dalšího posuzování. 

Závěr:

Záměr „Vestavba linky na opravu PB lahví do stávající haly oprav PB lahví firmy 
FLAGA s.r.o., Nádražní 47, Hustopeče u Brna“, k.ú. Hustopeče u Brna, okres Břeclav
naplňuje dikci bodu 4.2 kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného 
zákona stanoví, že uvedený záměr

nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti 
němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona 
závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a 
dotčeným správním úřadům.

Dotčené město Hustopeče žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 
prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je 
možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým 
způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme město Hustopeče
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a 
o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

            Ing. Jiří Hájek, v.r.
              vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
70888337 CZ 70888337 541651111 541651579 senkyrikova.alena@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz

otisk razítka

mailto:SENKYRIKOVA.ALENA@kr-jihomoravsky.cz


4

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění 
na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, 
o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni 
vyvěšení na úřední desce:
- Město Hustopeče, k rukám starosty, Dukelské nám. 2, 693 01 Hustopeče
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:
- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče -
DS
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS
- ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS

Dále obdrží:
- Městský úřad Hustopeče, stavební úřad, Dukelské nám. 2, 693 01 Hustopeče – DS
- MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice - DS
- MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno – DS
- CyTec Cylinder Technologies s.r.o., Nádražní 47, 693 01 Hustopeče 
- Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov 

Potvrzení o zveřejnění (provede pouze město Hustopeče a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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