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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 zákon)
Identifikační údaje:
Název:

Lakovna LASER Liberec

Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je vestavba technologie nové linky rozpouštědlové lakovny a předúpravy dílů do části
stávající výrobní haly ve stávajícím výrobním areálu provozovatele lakovny. Předmětná část haly
byla dosud užívána k jiným účelům, povrchovou úpravu dílů zajišťoval provozovatel u externího
dodavatele.
Celková plocha úprav:
Spotřeba barev:

70 000 m2/rok.
17,754 tun/rok.

Charakter záměru:
Záměr je zařaditelný podle přílohy č. 1 zákona, kategorie II pod bod 4. 2: „Povrchová úprava kovů
a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav“.
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:
st. p.:

Zahájení:
Ukončení:

05 / 2013
10 / 2013

Liberecký kraj
Liberec
Dolní Hanychov
562

Oznamovatel: LASER CENTRUM CZ, s.r.o.,
České mládeže 470/134, Liberec VIII - Dolní Hanychov, 460 08 Liberec
IČ: 259 47 699

Krajský úřad Libereckého kraje
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Dle § 7 zákona bylo k záměru provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému
zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
„Lakovna LASER Liberec“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení
1. V dalších správních řízeních bude upřesněno množství spotřebovaných těkavých organických
látek (VOC). Rozhodná hodnota projektované spotřeby VOC, při které se mění podmínky
provozu a emisní limity, je 5 tun, což bude řešeno v rámci řízení o vydání závazného stanoviska
ke stavbě a v podmínkách povolení provozu uvedeného zdroje z hlediska ochrany ovzduší.
2. Vypouštěné odpadní vody ze zneškodňovací stanice mohou být kanalizací odváděny jen
v souladu s kanalizačním řádem. Bude požádáno o povolení dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, k vypouštění odpadní vody do kanalizace.
3. Odpad s katalogovým číslem 20 01 21 – Zářivky bude využíván v systému zpětného odběru
výrobků.
4. Budou dodržena opatření uvedená v kapitole D.IV dokumentu Oznámení.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření
k záměru od České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice
Libereckého kraje a Statutárního města Liberec. Za veřejnost se nikdo v průběhu zjišťovacího řízení
nevyjádřil.
Česká inspekce životního prostředí OI Liberec
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší:
Z hlediska ochrany ovzduší se domníváme, že by neměl být záměr posouzen dle zákona. Avšak
podle předloženého Oznámení není plánována instalace zařízení na záchyt či omezení emisí VOC,
nelze tedy vyloučit na možný vliv zápachu z posuzované technologie na okolní bytovou zástavbu.
V tomto ohledu je také nutno upozornit, že VOC jsou uvedeny jako jedna z priorit v platném znění
Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje - aktualizace 2012, který
byl vyhlášen nařízením Libereckého kraje č.14/2012 ze dne 12. 9. 2012. V tomto Integrovaném
programu je v kapitole B 1.3. Priorita 3. Snížení emisí těkavých organických látek uvedeno
omezení emisí VOC při používání rozpouštědel jako jedno z opatření snížení průměrných emisí
těkavých organických látek.
Dále není z Oznámení také zcela patrná u lakovny projektovaná spotřeba organických rozpouštědel.
Podle údajů by se spotřeba měla pohybovat okolo 5 tun za rok. Rozhodná hodnota projektované
spotřeby VOC, při které se mění podmínky provozu a emisní limity, je právě 5 tun. Toto by však
mělo být řešeno při vydání závazného stanoviska ke stavbě a v podmínkách povolení provozu
tohoto uvedeného zdroje krajským úřadem.
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Vyjádření z hlediska ochrany vod:
Odběr vody pro plánovaný záměr nebude nijak významného rozsahu, splaškové vody budou
odváděny veřejnou kanalizací na městskou ČOV a malé množství technologické vody bude
likvidováno čistícím zařízením v areálu. V blízkosti předmětného provozu se nenachází žádný
vodní tok ani žádné zdroje podzemní vody. Oddělení ochrany vod nemá, za předpokladu správné
manipulace a skladování závadných látek, jak při výstavbě, tak při následném provozu, závažnější
připomínky k předloženému záměru.
Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství:
K problematice nakládání s odpady popsané v kapitole B.III.3. předloženého záměru nemáme
zásadní připomínky. Ve výčtu odpadů, které budou vznikat z provozu jsou, mj. uvedeny zářivky
(kat. č. 200121), tento druh odpadů doporučujeme využít v systému zpětného odběru výrobků.
Závěr:
ČIŽP, OI Liberec nepovažuje za nutné záměr posuzovat dle zákona.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Krajská hygienická stanice jako dotčený správní úřad ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, posoudila výše uvedený záměr a po zhodnocení jeho souladu
s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví jej nenavrhuje posuzovat jako záměr
podléhající zákonu.
Statutární město Liberec
Vedení Statutárního města Liberec nepožaduje, aby byl záměr posouzen dle zákona.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem:
Ze zneškodňovací stanice jsou odpadní vody po jejich chemické úpravě a sedimentaci vypouštěny
do kanalizace. Kaly budou deponovány na určenou skládku. Kanalizace v ulici České mládeže je
napojena na kanalizační síť zakončenou městskou čistírnou. Schválený kanalizační řád pro město
Liberec má stanovenu nejvyšší míru znečištění v jednotlivých ukazatelích. V záměru není uvedeno
složení vypouštěné odpadní vody ze zneškodňovací stanice. Pouze na str. 21 je uvedeno
předpokládané složení lázně a oplachů, a to dle údajů dodavatele přípravku. Vypouštěné odpadní
vody ze zneškodňovací stanice mohou být kanalizací odváděny jen v souladu s kanalizačním řádem,
což je nutno doložit.
Dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích odpadní vody,
které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čistění,
mohou být do kanalizace vypouštěny jen s povolením vodoprávního úřadu. Toto povolení není
v kapitole 9. na str. 14, zmíněno.
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nepožadujeme záměr posuzovat dle zákona.
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Z hlediska ochrany ovzduší:
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že v daném provozu bude v důsledku realizace předmětné
stavby nově umístěno několik stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, a to vlastní aplikace
nátěrových hmot, odmašťovací pracoviště (předúprava dílů), ohřev odmašťovací lázně naftovým
hořákem (tepelný výkon 60 kW), vzduchotechnická jednotka (hořák na zemní plyn se jmenovitým
tepelným příkonem 110 kW) a vytápění komorové sušky (hořák na zemní plyn o jmenovitém
tepelném příkonu 110 kW). Z pohledu zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a předpisů
vydaných k jeho provedení, zde budou umístěny dva vyjmenované stacionární zdroje (uvedeny
v příloze č.2 zákona o ochraně ovzduší), a to Aplikace nátěrových hmot (lakování) a Povrchová
úprava kovů a plastů (odmašťování). Tyto zdroje jsou v předložené dokumentaci řešeny
standardním způsobem, a je zřejmé, že s rezervou budou plnit platné emisní limity pro relevantní
znečišťující látky.
Orgán ochrany ovzduší závěrem uvádí, že provozovatel těchto vyjmenovaných stacionárních zdrojů
již podal orgánu ochrany ovzduší žádost o vydání závazného stanoviska k jejich umístění a ke
stavbě. Orgán ochrany ovzduší v této věci rozhodne až po vydání stanoviska orgánu posuzování
vlivů na životní prostředí.
Orgán ochrany ovzduší nemá k předloženému záměru žádných konkrétních připomínek. Z hlediska
ochrany ovzduší není nutno záměr posoudit dle zákona.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF):
Zájmy ochrany zemědělského půdního fondu nejsou záměrem přímo dotčeny. Za předpokladu, že
provozem lakovny nebudou znečišťovány pozemky zemědělského půdního fondu v její blízkosti,
orgán ochrany zemědělského půdního fondu nepožaduje posouzení záměru podle zákona.
Z hlediska státní správy lesů:
Záměr se netýká zájmů státní správy lesů, a tudíž nepožadujeme posouzení podle zákona.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy
Odbor dopravy nemá z hlediska dopravy k Oznámení záměru žádné závažné připomínky, pouze
dodává, že:


zpracovatel mohl v textu uvést původní počet vozidel, které zajišťovaly přepravu k externí
firmě k provedení nátěrů, a počet vozidel které budou zajišťovat přepravu nátěrových hmot a
provozních chemikálií (str. 28, kap. B.II.4., odst. 1),



základ hlukového zatížení nemůže tvořit doprava z ulice Palackého, která nepatří v síti místních
komunikací města Liberce k zatíženým a provoz po nich je minimální. Dále je nutné
podotknout, že zmíněná železniční trať (v tomto případě 086 Liberec – Česká Lípa) spolu
s ulicí Palackého je vzdálena od záměru cca 1.400 m vzdušnou čarou a obě infrastruktury
nemohou mít z hlediska hluku na danou lokalitu žádný vliv (str. 28, kap. B.III.4.1., podkap. b.,
odst. 1).

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor zdravotnictví
Odbor zdravotnictví neuplatňuje k oznámení záměru žádné zásadní připomínky.
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Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stanovisko oddělení památkové péče:
Z hlediska orgánu státní památkové péče, příslušného pro nemovité národní kulturní památky
a památkové zóny, nemáme k předloženému záměru žádné připomínky. Z hlediska možného vlivu
na památkovou péči není nutné uvedený záměr posuzovat dle zákona.
Upozorňujeme, že v případě realizace záměru a jakékoliv stavební nebo jiné činnosti, zasahující
do stávajícího terénu, jsou stavebníci povinni již od doby přípravy stavby oznámit dle § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tento záměr Akademii věd České
republiky, Praha, v. v. i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jí nebo oprávněné organizaci provést
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Stanovisko oddělení cestovního ruchu:
K předloženému oznámení záměru nemáme připomínky. Záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
K uvedenému záměru nemáme z pohledu pořizovatele Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
žádné připomínky a nepokládáme za nutné posuzovat záměr dle zákona.

Vypořádání krajského úřadu:
Všechny relevantní odůvodněné požadavky k oznámení, které bylo zpracováno dle přílohy č. 3
k zákonu, byly zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Závěr:
S ohledem na povahu a rozsah záměru, podmínky jeho činnosti, jeho umístění a charakteristiky
předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru,
že při splnění výše uvedených podmínek závěru zjišťovacího řízení a opatření uvedených v kapitole
D. IV dokumentu oznámení, záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat.
Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst.
3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů.
Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této
informace na úřední desce.
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Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn na úřední desce krajského úřadu. S dokumentem se lze
dále seznámit na webových stránkách: http://www.kraj-lbc.cz/ nebo: http://www.cenia.cz/eia, kód
záměru LBK515.

Otisk úředního razítka
Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha:
doručená vyjádření
kapitola D.IV. oznámení

Rozdělovník: sp. zn. OŽPZ 329/2013:
Dotčené územně samosprávné celky:
1. Liberecký kraj - zde osobně
2. Statutární město Liberec - DS
Dotčené správní úřady:
1. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - DS
2. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí - prostřednictvím DS Statutárního města
Liberec
3. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec - DS
Oznamovatel:
1. LASER CENTRUM CZ, s.r.o., České mládeže 470/134, 460 08 Liberec VIII - DS
Zplnomocněný zástupce oznamovatele:
1. Ing. Lubomír Forejt, Golčův Jeníkov + vyjádření - písemně
Na vědomí:
1. MŽP ČR, Praha - DS
2. Magistrát města Liberec, stavební úřad + vyjádření; kap. D.IV. oznámení - prostřednictvím
DS Statutárního města Liberec
DS – datová schránka
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