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ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
jako příslušný orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) na základě oznámení podle přílohy č. 3 zákona podaného společností LICON HEAT
s.r.o., Na poříčí 1041/12, 110 00 Praha, IČ 60462183, provoz na adrese: Svárovská 699,
Průmyslová zóna Sever, 460 11 Liberec, (dále jen „oznamovatel“)
rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Zvýšení kapacity lakovny – LICON HEAT s.r.o.“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Identifikační údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: Zvýšení kapacity lakovny – LICON
HEAT s.r.o. Zařazení dle kategorie II bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů
včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav“.
2. Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je rozšíření výrobní kapacity lakovny otopných těles
v pronajaté stávající hale H3.1. Celková plocha povrchových úprav za rok 2014 byla 10 717 m2.
V cílovém stavu se předpokládá dosažení kapacity lakovny 20 000 m2.
3. Umístění záměru: kraj: Liberecký
obec: Stráž nad Nisou
k. ú.: Stráž nad Nisou
p. p. č.: 1333/14
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Z hlediska charakteru záměru se jedná o rozšíření výrobní kapacity lakovny ve stávající hale H3.1.,
která je situována v Průmyslové zóně Sever. Dosažení požadované kapacity je možné následujícími
způsoby:
1. Cílové kapacity lakovny bude dosaženo pouze prodloužením fondu provozní doby lakovny na
4040 hodin za rok. Úměrně se zvýší spotřeba práškových plastů. Ostatní parametry lakovny
zůstanou oproti stávajícímu stavu nezměněné.
2. V této variantě bude zahájeno zvyšování výkonu lakovny stejným způsobem jako v
předcházející variantě, tj. pouhým zvyšováním fondu provozní doby lakovny. Po dosažení
kapacity lakovny cca 15 000 m2 povrchových úprav za rok (této kapacitě odpovídá fond
provozní doby lakovny ve výši cca 3030 hodin za rok) bude strojní zařízení lakovny rozšířeno
o další pec (sušící nebo vypalovací) a stříkací kabinu. Instalace další stříkací kabiny a pece
umožní zkrátit dobu jedné operace a tím zvýšit počet operací za hodinu.
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Navyšování kapacity lakovny bude postupné. Dosažení kapacity 15 000 m2 povrchových úprav za
rok předpokládá oznamovatel v roce 2018. Při dosažení této kapacity oznamovatel rozhodne
o dalším způsobu zvyšování kapacity, tj. zda bude realizována varianta 1. (pouhé navyšování fondu
provozní doby), nebo varianta 2. (dílčí navýšení fondu provozní doby a osazení další pece a stříkací
kabiny).
Rozšířením kapacity lakovny nedojde k výstavbě nových stavebních objektů, komunikací nebo
zpevněných ploch. Záměr nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL. Realizací záměru rovněž nedojde k
zavádění nových technologických postupů, ke změně sortimentu zpracovávaných surovin a nedojde
ke vzniku nových druhů odpadů. Z rozptylové studie je patrné, že vypočtené příspěvky k imisní
zátěži lze označit za malé a málo významné. Ze závěru hlukové studie vyplývá, že v časovém
horizontu zprovoznění záměru nebude u řešeného objektu obytné zástavby v žádné z řešených
variant docházet k překračování základního hygienického limitu pro denní, respektive noční dobu.
Ovlivnění povrchových nebo podzemních vod záměrem nenastane, protože bilance ani způsob
odvodu srážkových vod se záměrem nezmění. Nevznikají nové stavby ani zpevněné plochy.
Stávající doprava je dána průjezdy 3 TNA, 4 LNA, 30 OA. Po rozšíření se předpokládá průjezd 5
TNA, 8 LNA, 50 OA. Z hlediska posuzovaných vlivů je patrné, že v souvislosti s předkládaným
záměrem nejsou očekávány žádné významné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí
respektive veřejné zdraví.
5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
V současné době je linka povrchových úprav úzkým článkem výroby otopných těles, který
významně limituje celkovou kapacitu výroby. Povrchové úpravy zahrnují tyto operace:
odmašťování a fosfátování, sušení, nanášení práškových plastů, vypalování. Navýšení výrobní
kapacity linky povrchových úprav se oznamovatel rozhodl řešit ve výše uvedených variantách, kdy
variantu č. 2 je možné rozdělit na další 2 podvarianty.
a) V lince povrchových úprav bude osazena další pec. V současné době se provádí sušení i
vypalování ve stejné peci. Instalace další pece umožní provádět sušení a vypalování odděleně na
samostatném zařízení. Stávající provozní doba jedné pece se rozdělí na dvě pece a zkrátí se tak
celková provozní doba jedné operace.
b) V lince povrchových úprav bude osazena další stříkací kabina. V současné době je osazena jedna
stříkací kabina. Otopná tělesa se dle požadavků odběratelů vyrábí v různých odstínech. Při každé
změně odstínu je nutné celou linku povrchových úprav odstavit a provést důkladné vyčištění
stříkací kabiny. Instalací druhé stříkací kabiny se tyto prostoje zcela odstraní, k dispozici budou
dvě stříkací kabiny, které umožní průběžně provádět povrchovou úpravu dílu ve dvou odstínech.
V případě požadavku na aplikaci dalšího odstínu lze jednu stříkací kabinu vyčistit stávajícím
způsobem, aniž by došlo k odstavení linky povrchových úprav – povrchovou úpravu zajišťuje
druhá linka. Vyčištění stříkací kabiny provede obsluha linky nebo další pracovník.
Z hlediska stavebního řešení nevyžaduje varianta související pouze s navýšením fondu provozní
doby žádné stavební práce. Při realizaci varianty s novou pecí a stříkací kabinou bude rozsah
stavebních prací zcela nevýznamný (osazení výše uvedených zařízení do stávající haly a jejich
napojení na energie, odvod spalin od vypalovací pece). V rámci řešených variant záměru nedojde k
půdorysným ani výškovým změnám stávající haly, nebudou prováděny žádné zemní práce mimo
halu, nedojde k výstavbě nových zpevněných ploch nebo komunikací.
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6. Zpracovatel dokumentu oznámení: RNDr. Tomáš Bajer, č. osvědčení odborné způsobilosti
2719/4343/OEP/92/93.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 4. 9. 2015 od oznamovatele dokument oznámení zpracovaný
autorizovanou osobou (RNDr. Tomáš Bajer, CSc., č.j. osvědčení 2719/4343/OEP/92/93) podle
přílohy č. 3 zákona. Přílohou oznámení je rovněž rozptylová a hluková studie zpracovaná uvedenou
autorizovanou osobou, vyjádření Magistrátu města Liberec, oddělení územního plánování
č.j.: HAUP/7110/141148/15/St a stanovisko krajského úřadu z hlediska § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č.j.: KULK 24308/2015.
Krajský úřad rozeslal dopisem ze dne 9. 9. 2015 dokument oznámení spolu s žádostí o vyjádření
Obci Stráž nad Nisou, Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, Krajské hygienické
stanici LK a České inspekci životního prostředí, OI Liberec. Dokument oznámení krajský úřad
zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 9. 9. 2015, rovněž na své úřední desce zveřejnil
ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení nahlížet. V rámci zjišťovacího
řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření: Krajská hygienická stanice LK, –
č.j.: KHSLB 20766/2015 ze dne 23. 9. 2015, Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec
č.j.: ČIŽP/51/IPP/1512995.001/15/LTM ze dne 1. 10. 2015, Magistrát města Liberec, odbor
životního prostředí č.j.: MML/ZP/Pi/167895/15-SZ ze dne 29. 9. 2015 a Obec Stráž nad Nisou č.j.:
518/2015. Dále krajský úřad obdržel vyjádření od odborů Krajského úřadu LK bez připomínek.
Krajská hygienická stanice LK nenavrhuje posuzovat záměr v celém procesu posuzování vlivů dle
zákona. Po zhodnocení expozice obyvatel považuje záměr z hlediska hodnocení zdravotního rizika
za přijatelný. Rovněž Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec, Magistrát města Liberec,
odbor životního prostředí a Obec Stráž nad Nisou nepovažují za nutné záměr posoudit dle zákona.
Všechna doručená vyjádření od dotčených správních úřadů a Obce Stráž nad Nisou budou
oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím. Oznamovatel bude tedy s těmito vyjádřeními
seznámen. Dotčená veřejnost definovaná v § 3 odstavci i) zákona se k záměru nevyjádřila.
Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiné
následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:
I. Charakteristika záměru
Veškerá činnost společnosti oznamovatele je soustředěna pouze do výrobní haly H3.1. v
Průmyslové zóně Sever. Majitelem haly je firma P3 CZ II., s.r.o. Finálním produktem oznamovatele
jsou otopná tělesa nejrůznějších druhů, která se skládají z otopných registrů, opláštění a krycích
mřížek. Navýšení výrobní kapacity lakovny je navrženo ve výše uvedených variantách. Pokud
dojde k instalaci další pece a stříkací kabiny, potom bude rozsah stavebních prací velmi malý a
omezený pouze na část plochy stávající haly. Nedochází tudíž k výstavbě nových stavebních
objektů, komunikací nebo zpevněných ploch. Záměr nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL. Realizací
záměru nedochází k zavádění nových technologických postupů, nemění se sortiment
zpracovávaných surovin a nedochází ke vzniku nových druhů odpadů.
II. Umístění záměru
Záměr je umístěn v Průmyslové zóně Sever, Svárovská ulice 699 do stávající haly H3.1. Dle
vyjádření Magistrátu města Liberec, oddělení územního plánování č.j.: HAUP/7110/141148/15/St
je konstatováno, že záměr je v souladu s platným územním plánem obce Stráž nad Nisou. Ve
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vyjádření krajského úřadu č.j.: KULK 24308/2015 je konstatováno, že záměr nemůže mít
samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti. Záměr se nenachází ani v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek,
případně chráněném území podle horního zákona. Území záměru není součástí chráněné oblasti
přirozené akumulace vod. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nejsou polohou záměru
dotčena, záměr se nenachází ani v ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995
Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Zájmové území záměru není registrovaným VKP podle
§ 6 uvedeného zákona č. 114/1992 Sb., ani s žádným takovým prvkem není v kontaktu. Záměr se
nenachází v územním kontaktu s prvky ÚSES.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
V rámci uvedeného záměru dojde pouze k technologickým úpravám uvnitř objektu. Negativní vlivy
související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit
v oblastech znečištění ovzduší a hluku. V rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné
zdroje znečištění ovzduší související s etapou provozu. Jsou vyhodnoceny příspěvky záměru ve
variantách stávající a cílový stav. Vypočtené příspěvky k imisní zátěži lze označit za malé a málo
významné. Z akustické studie, která vyhodnocuje provoz posuzovaného záměru z hlediska
akustické situace v zájmovém území, vyplývá, že v časovém horizontu zprovoznění záměru nebude
u řešeného objektu obytné zástavby v žádné z řešených variant docházet k překračování základního
hygienického limitu pro denní, respektive noční dobu. U čistírny pro technologické odpadní vody (z
odmašťování a fosfátování) je produkce uvedena na 75 m3/rok. V cílovém stavu bude navýšení
technologických vod o cca 75 m3/rok s tím, že pro navýšení je kapacita čistírny postačující. Kvalita
vypouštěných technologických vod je stanovena rozhodnutím Magistrátu města Liberec –
povolením k vypouštění přečištěných odpadních vod do veřejné kanalizace. V oznámení je
uvedeno, že dle výsledku analýz z 11/14 dochází k překročení maximálních koncentrací u RAS,
C10-C40 a pH, ale lze předpokládat, že po smísení se splaškovými vodami budou limity plněny.
Dle vodoprávních předpisů se emisní limity nepovažují za dodržené v případě, že jich bylo
dosaženo prokázaným zřeďováním odpadních vod. Vzhledem k tomu, že novela zákona o
vodovodech a kanalizacích s účinností od 1. 1. 2014 (zákon č.275/2013 Sb.) zrušila nutnost
povolení vodoprávního úřadu pro odběratele, který vypouští do kanalizace odpadní vody po
předchozím čištění, je toto již řešeno jen smluvním vztahem mezi odběratelem a vlastníkem
kanalizace a kanalizačním řádem, kde jsou vymezeni producenti s vyšší nebo jinou mírou
znečištění.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může
mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Na základě informací
uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího
řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl krajský úřad tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS V, Liberec
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83
odstavcem 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů
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ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená
veřejnost předložit v odvolání.
Otisk úředního razítka
RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Obec Stráž nad Nisou (jako dotčený územní samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3
písm. a) zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15
dnů. Zároveň Obec Stráž nad Nisou žádáme, aby nám zaslala písemné potvrzení o vyvěšení tohoto
rozhodnutí na úřední desce.
Toto rozhodnutí se vyvěšuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na úřední desce Krajského úřadu Libereckého
kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu a na úřední desce Obce Stráž
nad Nisou s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující pouze vyvěšení na
úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který rozhodnutí doručuje. S vyvěšením či
nevyvěšením na jiných úředních deskách, v daném případě na úřední desce Obce Stráž nad Nisou,
zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu nespojuje.
Rozdělovník
Dotčené územně samosprávné celky:
1. Liberecký kraj - zde vnitřním sdělením
2. Obec Stráž nad Nisou

DS

Dotčené správní úřady:
1. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí
2. Krajská hygienická stanice LK
3. Česká inspekce životního prostředí

DS
DS
DS

Oznamovatel:
1. LICON HEAT s.r.o. (doručená vyjádření)

DS

Na vědomí:
1. MŽP ČR, Odbor EIA a IPPC, Praha
2. LICON HEAT s.r.o., Svárovská 699, Liberec 11

DS
DS

DS – doručováno do datové schránky
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