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Pro lepší orientaci v předkládaném posudku uvádím přehled nejčastěji používaných zkratek, 

symbolů a vysvětlení některých pojmů: 

EIA  Enviromental Impact Assesment – posuzování vlivů na životní prostředí 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ÚPSÚ  územní plán sídelního útvaru 

ÚPN VÚC územní plán vyššího územního celku 

ZPF  zemědělský půdní fond 

PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

ČOV  čistírna odpadních vod 

SO  stavební objekt 

BPEJ  bonitovaná půdní ekologická jednotka 

SZU  Státní zdravotní ústav v Praze 

POH  plán odpadového hospodářství 

BAT  best available techniques - nejlepší dostupná technika 

BREF reference document on BAT – referenční dokumenty o nejlepších 
dostupných technikách 

TOC  celkový organický uhlík 

VOC  těkavé organické látky 

MT  svařenec (nosič gondol) 

FET  základový díl pro věže 

WKT  tubusy 
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I.ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

1. Název zám ěru:  Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ Chrudim 

2. Kapacita (rozsah) zám ěru:  Předmětem záměru je výroba věží větrných 
elektráren nejčastěji do výšky 105 m a svařenců, zejména nosičů gondoly. V nové výrobní 
hale je navržen provoz, kde se bude provádět sestava jednotlivých segmentů věží. Součástí 
nové výrobní haly bude tryskání a lakování. Součástí objektu je i sociální zázemí s 
kancelářemi, sklad, dále bude v areálu parkovací a manipulační plocha. Předpokládaná 
kapacita lakovny bude cca 473 200 m2/rok povrchově upravené plochy. 

Vybudování nových lakovacích prostor umožní investorovi zvýšení kapacity u části výroby 
zejména nosičů gondoly a základových dílů věží až o 50%. Jelikož se jedná v porovnání s 
díly věží o relativně malé výrobky (jejich nátěrová plocha je do 100 m2) nedojde k 
podstatnému zvýšení množství lakovaných m2. U věží zůstává kapacita výroby na současné 
výši. Z hlediska celkového zvýšení kapacity výroby v m2 lakované plochy se jedná pouze 
o zlomky %. Realizace záměru umožní modernizaci stávajícího procesu lakování, 
které se už ve stávající hale nebude dále provozovat. Ve skladu bude skladováno přibližně 3 
402,8 kg nátěrových hmot + 270,4 I ředidla (tj. množství na 2 dny). 

3. Umíst ění zám ěru: 

Kraj Pardubický 

Obec Chrudim 

Katastrální území Chrudim 

4. Obchodní firma oznamovatele:  SIAG CZ s.r.o. 

5. I Č oznamovatele:  471 245 39 

6. Sídlo (bydlišt ě) oznamovatele: 

Ing. Josef Čvančara, jednatel 

Průmyslová 307 

537 01 Chrudim IV 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Dle názoru zpracovatele posudku je nepřesně definován rozsah záměru. V této pasáží musí 
být definováno to co bude nově umístěno do území a příspěvek těchto vlivů ke stávajícímu 
stavu životního prostředí musí být zhodnocen. Je zřejmé, že nově do území nebude umístěna 
výrobní hala, výroba větrných elektráren ani tryskání. Tyto procesy jsou již v území 
provozovány případně je realizována jejich výstavba. V dokumentaci se uvádí na straně 32 
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v odstavci nulová varianta odkaz na zjišťovací řízení ze 17. 6. 2008. Konkrétně se jedná o č.j. 
28433-8/2008/OŽPZ/KU kdy byl vydán závěr zjišťovacího řízení na záměr: Výrobní hala 
SIAG CZ Chrudim. Jednalo se o záměr výstavby nové výrobní haly. V odstavci charakter 
záměru se uvádí následující: „Předmětem záměru bude výroba věží větrných elektráren do 
výšky 105 m a dílu nosné konstrukce jednotlivých zařízení. Nová výrobní hala bude sloužit 
jako provoz, kde se bude provádět sestava jednotlivých segmentů věží. Součástí nové výrobní 
haly budou dvě tryskací haly“. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že znění odstavce kapacita (rozsah) posuzovaného záměru je 
nezbytné upravit do následující podoby: 

Předmětem posuzovaného záměru je náhrada stávající lakovny novou lakovnou. Nová 
lakovna včetně příručního skladu nátěrových hmot a ředidel bude umístěna do nově budované 
výrobní haly v přímé návaznosti na stávající výrobní prostory investora v průmyslové zóně 
města Chrudim. Realizací záměru nedojde k nárůstu povrchově upravených ploch v m2/rok 
oproti stávajícímu stavu. 

Provoz stávající lakovny je povolen rozhodnutím KÚ Pardubického kraje do 31. 12. 2010 
(viz. příloha č. 5 posudku). Rozhodnutím byl schválen i provozní řád lakovny s kapacitou do 
500 000 m2/rok. Je tedy zřejmé, že oproti stávajícímu stavu nedojde k navýšení kapacity 
lakování. 

Nesprávně jsou rovněž uvedeny údaje o jednateli společnosti v kapitole A.IV na straně 25 
dokumentace. Novým jednatelem v době zpracování dokumentace již byl Ing. Jiří Koděra. 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)  

V rámci zákona č. 100/2001 Sb. u probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí uplatnil příslušný orgán státní správy – tedy v tomto případě KÚ Pardubického kraje 
– dikci paragrafu 7, odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a 
vydal závěr zjišťovacího řízení pod č.j. 6435-10/2009/OŽPZ/KU ze dne 13. 3. 2009. Na 
základě zjišťovacího řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb. došel příslušný orgán k závěru, 
že záměr „Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim“ bude 
posuzován podle citovaného zákona. 

Vzhledem k výše uvedeným faktům byla předložena dokumentace s náležitostmi podle 
přílohy č. 4. Po obdržení vyjádření k dokumentaci, rozhodl příslušný úřad o dalším 
dopracování dokumentace a po obdržení připomínek k dopracované dokumentaci rozhodl o 
zpracování posudku. 

1.  Úplnost  dokumentace  (oznámení):  

Dokumentace (oznámení) o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla 
zpracována Ing. Vladimírem Plachým, autorizace č.j. 79312/ENV/06 ze dne 6.11. 2006. 

Dokumentace (oznámení)  obsahuje  část A – Údaje o oznamovateli. 

Vlastní dokumentace (oznámení) v části B – Údaje o záměru - popisuje základní 
charakteristiky stavby a splňuje požadavky Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území, je v souladu s požadavky 
Přílohy č. 4. Z hlediska naplnění podstaty Přílohy zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na 
obsah dokumentace (oznámení) splněny. 

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a  životní 
prostředí, z hlediska obsahové stránky naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky 
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 

Část E, F, G, H je součástí dokumentace (oznámení). 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

1) Předložená dokumentace z hlediska kompletnosti odpovídá požadavkům zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

2) Věcná náplň jednotlivých bodů dokumentace (oznámení) je komentována v dalších 
částech tohoto posudku. 
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2.  Správnost  údaj ů uvedených  v  dokumentaci  

(oznámení)  v četn ě použitých  metod  hodnocení:  

Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí v procesu zákona č. 100/2001 Sb., je 
záměr s názvem ”„Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim“. 
Jedná se o umístění lakovny do nově připravovaného objektu (výstavba objektu výrobní haly 
včetně umístění dvou tryskacích hal byla předmětem posouzení, kdy závěr zjišťovacího řízení 
byl vydán pod č.j. 28433-8/2008/OŽPZ/KU ze dne 17. 6. 2008). Instalace nové lakovny bude 
provázena zrušením stávající lakovny v původním výrobním objektu. 

2.1 Popis technického a technologického řešení  

V dokumentaci je popsán stávající stav a dále výstavba, technické a funkční řešení záměru. 
Jsou definovány zastavěné, zpevněné celková plocha areálu. Dále jsou popsány stavební a 
inženýrské objekty. 

V další části jsou popisovány dvě tryskací kabiny, jsou uvedeny rozměry, popis provozu, 
podrobná technická data pro obě kabiny. 

Dále jsou popisovány kombinované stříkací a sušící kabiny, kde je uvedeno, že 
předpokládaná kapacita lakovny bude 473 200 m2/rok. Je uveden popis technologie lakování 
ve dvou kabinách a na ploše volného stříkání. Pro všechny způsoby jsou uvedeny technická 
data tj. rozměry, výkony ventilátorů, účinnost filtrů včetně instalovaného topného příkonu. 

Je popisována referenční instalace s odkazem na přílohovou část, kde je doložen odborný 
posudek včetně autorizovaného měření emisí lakovny Vítkovice HARD a.s. v Jeseníku. Na 
tento text bezprostředně navazuje popis zařízení (str. 46 dokumentace). Není uvedeno o jaké 
zařízení se jedná. Z dalších stránek lze dovodit, že se jedná o zařízení na snižování emisí, 
které bude instalováno k posuzované lakovně.  

Je popisována činnost adsorpčních filtrů, katalytické oxidační jednotky KOJ 3500, je 
doložena adsorpční izoterma xylenu pro dvě teploty a dále je doloženo plnění emisního limitu 
bilančním výpočtem pro kabinu a volné stříkání. 

V závěru kapitoly je popsáno umístění skladu nátěrových hmot (2 denní zásoba), hlavní 
sklad zůstane zachován v původním objektu. Je uveden výčet nátěrových hmot, které budou 
skladovány. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

I přes to, že byla dokumentace vrácena k dopracování má tato kapitola pouze 
podprůměrnou vypovídací schopnost. Je to dáno těmito skutečnostmi: 

1. Nepřesným vymezením předmětu posuzování (viz hodnocení  na straně 4-5 posudku). 
Pro laickou, ale i odbornou veřejnost je obtížné vysledovat z textové části rozdíl mezi 
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stávajícím a novým stavem tj. mezi tím co je již provozováno případně je ve výstavbě a 
tím co bude objektivně nově v území instalováno. 

2. Je zcela zbytečné uvádět v této kapitole podrobný popis nové výrobní haly včetně 
podrobného popisu stavebních a inženýrských objektů, tryskacích kabin (viz. strany 33-
41), když je na straně 32 v odstavci nulová varianta zmiňován odkaz na zjišťovací řízení 
EIA, které se těmito skutečnostmi zabývalo s kladným závěrem.  

3. Na stranu 45 dokumentace (popis referenční instalace Vítkovice Hard a.s. Jeseník) 
bezprostředně navazuje popis zařízení (str. 46) bez uvedení zda se jedná detailní popis 
referenční instalace nebo posuzované technologie. 

Výše uvedené nepřesnosti ztěžují orientaci v textu kapitoly, ale nemají, dle názoru 
zpracovatelů posudku, zásadní význam z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
na životní prostředí a proto je doporučeno pokračovat v procesu vyhodnocení. 

2.2 Údaje o p římých vlivech na životní prost ředí  

2.2.1. Údaje o vstupech 

1.P ůda 

V dokumentaci jsou posuzovány pozemky, které budou záměrem dotčeny. Je uvedeno, že 
řešený záměr byl v rámci stavebního řízení rozdělen na zpevněnou skladovací plochu, na který 
bylo vydáno stavební povolení a na výrobní halu, na kterou bylo zahájeno stavební řízení. 

2.Voda 

Je uvedeno, že byla spotřebována voda v etapě výstavby. Během instalace lakovny a 
zařízení na likvidaci emisí nedojde k výraznému odběru vody. V etapě provozu je uvedena 
spotřeba ve výrobní hale pro 45 zaměstnanců. Je uvedeno, že v technologii se vody nebude 
využívat. 

3.Ostatní surovinové a energetické zdroje 

V etapě výstavby je uvedeno, že byly použity běžné stavební hmoty a materiály. Během 
realizace lakovny a zařízení na likvidaci emisí bude spotřeba surovinových a energetických 
zdrojů minimální. 

Ve fázi provozu je uvedena spotřeba nátěrových hmot a ředitel. Celková spotřeba VOC je 
vyčíslena na 118,78 t/rok 

4.Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Komunikační napojení: není uvedeno. 

Fáze výstavby: není hodnocena 
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Fáze provozu: Intenzita vozidel přijíždějících do areálu a odjíždějících se zprovozněním 
areálu oproti stávajícímu stavu nezmění. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

V kapitole o půdě jsou z hlediska platné legislativy zcela protichůdné informace. Na jedné 
straně jsou vyjmenovány pozemky, které budou dotčeny a na druhé straně je v navazujícím 
odstavci uvedeno, že probíhá stavební řízení. 

Při vědomí toho, že proces posuzování vlivů na životní prostředí předchází územnímu a 
stavebnímu povolení je zjevné, že nepřesné vymezení toho co je posuzováno působí v dalších 
kapitolách (půda, voda, ostatní surovinové a energetické zdroje) závěry, kdy je směšován 
stávající stav (provozovaný případně aktuálně realizovaný) a příspěvek posuzovaného záměru 
tj. v tomto případě náhrada staré lakovny novou. 

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vystihují údaje uvedené 
v této části dokumentace podstatu vstupů spojených s posuzovaným záměrem (při 
respektování předchozích výhrad) a lze se s nimi vzhledem k charakteru záměru a jeho 
lokalizaci v zásadě vyslovit souhlas. Kromě vstupů spojených s etapou výstavby (vzhledem k 
charakteru záměru nejsou významné) se jedná o vstupy, které jsou již spojeny se stávajícím 
provozem společnosti SIAG CZ Chrudim. 

Obecně považuji za nutné zdůraznit následující pozitivní fakta z hlediska vlivů na životní 
prostředí: 

1. Posuzovaný záměr je umístěn do průmyslové zóny v dostatečné vzdálenosti od 
nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb (obytná zástavba). 

2. Realizací záměru nedojde k záboru ZPF. Lakovna bude instalována do nově 
budovaného výrobního objektu. 

Z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí lze údaje uvedené v této kapitole 
považovat po doplnění za dostačující pro pokračování procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

2.2.2. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

Etapa výstavby: Dle dokumentace vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze 
předpokládat, že množství emitovaných znečišťujících látek vyvolaná provozem mechanismů 
obslužné dopravy budou nízké. 

Etapa provozu: Jak je uvedeno v dokumentaci budou v rámci posuzovaného záměru 
umístěny dvě nové lakovací kabiny, lakovna volného stříkání, dva tryskací boxy, dále 
vytápění objektu 10 kusy teplovzdušných agregátů POWRMATIC, každý o výkonu 40 kW a 
kotle VAILLANT VU 466/3-5 pro vytápění administrativní části objektu o výkonu 45 kW. 
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Z hlediska nově umisťovaných výduchů se jedná pro technologii o 3 výduchy z adsorpční 
filtr ů a 1 výduch z katalytické oxidační jednotky. Tryskací stroje jsou řešeny jako uzavřené, 
kdy po vyčištění emisí přes filtr tuhých znečišťujících látek je vzdušina vedena zpět do 
tryskacích kabin. Dále bude posuzovaný záměr představovat 10 výduchů teplovzdušných 
agregátů a 1 výduch z kotelny administrativní budovy. 

Jako znečišťující látky jsou uvažovány benzen, suspendované částice PM10, oxidy dusíku, 
xylen a TOC. 

Emise posuzovaného záměru byly vyčísleny pomocí garantovaných emisí dodavatelem 
technologie a v případě spalovacích zdrojů pomocí spotřeb zemního plynu a emisních faktorů 
daných nařízením vlády č. 352/2002 Sb. 

Mezi plošné zdroje byly zařazené emise z dopravy nákladního vozidla, vysokozdvižných 
vozíků, nakladače, tryskače v nové hale. Emise z nákladních automobilů byly vyčísleny 
pomocí programu MEFA-06. 

Liniovými zdroji jsou obslužné komunikace rozdělené na jednotlivé úseky, na nichž jsou 
definovány pohyby osobních a nákladních automobilů. Úseky komunikace jsou přehledně 
znázorněny na mapovém podkladu a emise jsou shrnuty v tabulce. 

Dále zpracovatel dokumentace včlenil podkapitolu návrh na zařazení zdrojů a výčet platné 
legislativy k jednotlivým zařazením zdrojů. Lakovnu zařazuje jako velký zdroj znečišťování 
ovzduší, dále uvádí podmínky pro zařazení tryskač a kategorizují plynové agregáty jako 
střední zdroj a kotel administrativy jako malý zdroj. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dle zpracovatele posudku je kapitola o výstupech do ovzduší a tedy i vlastně vymezení a 
kvantifikace emisí pro výpočet rozptylové studie zpracována nepřehledně v kontextu 
předchozích poznámek. Jak již bylo uvedeno je nepřesně definován předmět posuzování a tato 
nepřesnost se promítla do hodnocené kapitoly. 

Pro přehlednost uvádíme, že novou skutečností je náhrada stávající lakovny novou 
lakovnou a její umístění do nově budované výrobní haly v bezprostřední blízkosti stávající 
výrobní haly a dále převozy mezi stávající a novou halou. Lakovna bude mít dvě lakovací 
kabiny a lakovnu volného stříkání. Ostatní zdroje – tryskače, vytápění a pohyby automobilové 
byly schváleny v rámci předchozího procesu EIA a jsou stávajícím stavem. 

Z hlediska ochrany ovzduší bude provoz nové lakovny emitovat do venkovního ovzduší 
polutanty z provozu výduchy z „filtrů“ a z katalytické oxidační jednotky. Tvrzení zpracovatele 
dokumentace, že se jedná se o „filtry“ na VOC, popírá princip plánovaného zařízení. Dle 
skutečností uvedených v dokumentaci se jedná o adsorpční zařízení, kde dochází na náplni 
adsorpčního zařízení k adsorbci těkavých organických látek, tedy záchytu plynné složky na 
pevný sorbent. Po nasycení adsorbentu je tento regenerován a následně opět využit pro záchyt 
těkavých organických látek. 
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Je možné akceptovat, že není uvažováno s emisemi z pomocného sušení, které mají být 
zavedeny do adsorpcí. Sušení za použití dodatečných hořáků bude probíhat pouze výjimečně. 
Dle sdělení investora k tomuto mimořádnému stavu může dojít pouze při výpadku speciální 
externí dopravy (porucha speciálně upraveného návěsu s tahačem) a tím by došlo 
k nahromadění tubusů k lakování. Poté lze předpokládat využití dodatečných hořáků pro 
sušení, tak aby byla zkrácena doba sušení. Dle sdělení provozovatele se bude jednat 
maximálně o provoz po dobu 10 hodin po dobu 4 dnů, tedy ročně 40 hodin.  

Emise ze spalování zemního plynu budou s ohledem na dobu provozu pro tyto „sušící 
hořáky“ minimální a lze akceptovat, že nebyly i z tohoto důvodu zohledněny v rozptylové 
studii. Jedná se o mimořádnou situaci, kterou je provozovatel povinen zohlednit v provozním 
řádu. Provozní řád bude předmětem schválení příslušného orgánu ochrany ovzduší.  

V závěru kapitoly je popsán postup pro zařazení zdrojů znečišťování ovzduší. V případě 
výstavby výrobní haly a tryskání byl zpracován odborný posudek a byla příslušným orgánem 
v oblasti ochrany ovzduší provedena kategorizace. Pro posuzovaný záměr je součástí posudku 
uveden v příloze č. 6 odborný posudek z oblasti ochrany ovzduší, kde je příslušná 
kategorizace provedena. 

Z pohledu procesu EIA není striktně stanovena povinnost provést stanovení kategorie 
zdroje. Toto se provádí v dalších stupních řízení, kdy prostřednictvím zpracování odborného 
posudku autorizovanou osobou v souladu s § 17 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a jeho předložením orgánu ochrany ovzduší, investor žádá o povolení provozu a popř. 
i změny na zdroji znečišťování ovzduší. 

2. Odpadní vody 

Dle dokumentace během instalace lakovny a zařízení na likvidaci emisí nedojde k výrazné 
spotřebě vody, tedy ani ke vzniku splaškových vod. 

V etapě provozu jsou bilancovány splaškové vody z výrobní haly a dále je proveden 
výpočet množství srážkových vod pro výrobní halu a komunikace. Jsou popsána zaústění 
jednotlivých typů odpadních vod. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Dle názoru zpracovatele posudku se uvedený popis týká stávajícího stavu. Při zohlednění 
skutečnosti, že předmětem posouzení je instalace nové lakovny a zrušení stávající lakovny lze 
předpokládat, že bilance splaškových vod se nezmění (kapacita lakování se nemění a 
pracovníci ze stávající lakovny budou přesunuti do nové). V případě bilance nové haly je 
potřeba zmínit, že byla posouzena v rámci zjišťovacího řízení, které bylo ukončeno se 
závěrem, že výstavba výrobní haly nebude posuzována. Tudíž je zřejmé, že popis v této 
kapitole hodnotí v podstatě současný stav. I přes výše uvedené výhrady z hlediska bilančních 
propočtů a závěrů týkajících se odpadních vod z posuzovaného záměru lze výstupy 
akceptovat. 
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3. Odpady 

Dokumentace specifikuje odpady, které vznikaly ve fázi výstavby. Během realizace lakovny 
a zařízení na likvidaci emisí bude vznikat minimální množství odpadů obdobného charakteru 
jako při výstavbě výrobní haly.  

V etapě provozu je uvedeno, že budou vznikat odpady charakteristické pro provoz lakovny, 
tryskání a z údržby instalovaných zařízení. Dále je upozorněno na povinnosti vyplývající 
z platné legislativy. Zpracovatelé uvádějí, že pro nakládání s nebezpečnými odpady si 
provozovatel musí požádat o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Je uvedena obsáhlá 
tabulka odpadů, které pravděpodobně vzniknou v etapě provozu. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Lze konstatovat, že nakládání s odpady v areálu společnosti SIAG CZ již standardně 
probíhá, a že s ohledem na charakter záměru a možnou produkci odpadů nelze očekávat 
z hlediska ochrany životní prostředí a veřejného zdraví nestandardní situace s nepříznivým 
vlivem na životní prostředí. 

Je evidentní, že investor v daném území působí již delší dobu a musí mít souhlas 
k nakládání s nebezpečnými odpady a zároveň musí vést evidenci odpadů. Z tohoto pohledu 
by bylo správnější uvést v dokumentaci aktuální množství a druhy odpadů, které vznikají 
činností investora. V této souvislosti požádal zpracovatel posudku o předložení příslušných 
dokumentů. V roce 2008 bylo vyprodukováno celkem 15 druhů odpadů z toho dva 
nebezpečné (13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje a 15 02 02 Absorpční činidla, 
filtrační materiály). Celkem bylo předáno k využití případně odstranění 1 136 tun odpadu a 
z toho cca 13 tun nebezpečných odpadů.  

Provoz stávající lakovny zajišťuje pro investora externí provozovatel, který má platné 
povolení k nakládání s nebezpečnými odpady pro následující katalogová čísla (08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, 08 01 17 
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky, 12 01 06 Odpadní materiál z tryskávání obsahující nebezpečné látky, 14 06 
03 Jiná rozpouštědla nebo směsi rozpouštědel, 15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné a 15 02 02 Absorpční činidla, 
filtrační materiály). Při provozu posuzovaného záměru lze očekávat stejný rozsah 
nebezpečných odpadů. Po doplnění příslušných informací ze strany zpracovatele dokumentace 
a investora není zásadních připomínek k této kapitole. 

4. Ostatní (hluk, vibrace, zá ření, zápach, jiné výstupy) 

Byly vyspecifikovány stacionární zdroje hluku a dopravní hluk vyvolaný vozidly 
zajišťujícími dopravní obslužnost. Jsou uvedeny dvě tabulky pravděpodobně z hlukové studie, 
které popisují jednotlivé zdroje hluku a jejich umístění.  



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

”LAKOVNA VE VÝROBNÍCH PROSTORECH SPOLEČNOSTI SIAG CZ CHRUDIM” 

 

 Strana č. 13 

 

Záměr nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Vzhledem ke 
vzdálenosti nejbližších obytných objektů od místa záměru se přenos vibrací z provozu záměru 
do těchto objektů nepředpokládá. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Lze vyslovit souhlas s hodnocením v této kapitole. 

5. Dopl ňující údaje 

Je uvedeno, že vzhledem k tomu, že se jedná o změnu využívání stavby nepředpokládají se 
zásahy do terénu ani do krajiny. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

K hodnocení není dalších připomínek. 

2.3 Stru čný popis životního prost ředí pravd ěpodobn ě významn ě 
ovlivn ěného  

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí 
dotčeného území: 

� základní charakteristiky 

� ovzduší a klima 

� voda 

� půda 

� horninové prostředí a přírodní zdroje 

� fauna a flora 

� ostatní charakteristiky 

� krajina 

� obyvatelstvo 

� hmotný majetek 

� kulturní památky 

� ochranná pásma 

� jiné charakteristiky životního prostředí 

� situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 

Záměr není v rozporu s územním plánem města dle přílohy předkládané dokumentace. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
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Předložená dokumentace obsahuje všechny podstatné charakteristiky potřebné pro 
odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které mohou být posuzovaným 
záměrem ovlivněny.  

2.4 Charakteristika p ředpokládaných vliv ů zám ěru na 
obyvatelstvo a životní prost ředí a hodnocení jejich velikosti a  
významnosti  

2.4.1 Vlivy na obyvatelstvo v četn ě sociáln ě ekonomických 
vliv ů 

Vlivy na obyvatelstvo jsou vyhodnoceny dle platné metodiky v samostatné studii, kdy byl 
proveden odhad zdravotních rizik.  

Byly zhodnoceny výstupy z rozptylové studie pro polutanty oxid dusičitý, suspendované 
částice PM10, benzen a xylen. Pro xylen je uvedeno, že průměrná roční koncentrace je o dva 
řády nižší než hodnota, která by mohla přispívat k ovlivnění veřejného zdraví. 

Pro oxid dusičitý je uvedeno, že příspěvky plánovaného provozu jsou v řádu setin ug/m3 a 
jsou z praktického hlediska nehodnotitelné a nemohou ovlivnit zdravotní stav obyvatelstva. 
Příspěvky suspendovaných částic PM10 dosahují u nejbližší zástavby max. 0,10 ug/m3 což na 
nemocnost v oblasti nemůže mít vliv. Vypočtené imisní příspěvky k denním ani ročním 
koncentracím nepřekračují směrné koncentrace světové zdravotnické organizace. Z hlediska 
vyhodnocení benzenu realizace záměru neznamená změnu rizika. 

Pro hlučnost je uvedeno, že nebude mít záměr vliv na změnu akustického působení 
posuzovaného záměru na zdravotní stav obyvatel v nejbližší zástavbě. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, který se 
nachází v akceptovatelné vzdálenosti od souvislé obytné zástavby. 

S ohledem na údaje soustředěné v dokumentaci a doplněných informací, které byly 
zpracovány podle standardních metodik, lze s uvedenými závěry v této části dokumentace 
souhlasit. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pokračování v činnosti již řadu let provozované nelze se 
s ohledem na vzdálenost souvislé obytné zástavby od posuzovaného záměru obávat 
negativního ovlivnění zdraví ani pohody obyvatel nejbližší obytné zástavby. 

Podle názoru zpracovatele posudku, při komplexním zhodnocení vlivů celé stavby, 
s ohledem na situování a charakter provozu, nepřináší žádná významná rizika ani negativní 
vlivy na obyvatelstvo. 
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Z hlediska vlivů na obyvatelstvo je nezbytné trvat na níže uvedených doporučeních, při 
jejichž respektování lze označit vlivy na obyvatelstvo v rámci uvažovaného záměru za malé a 
málo významné: 

���� Ke kolaudaci do trvalého provozu předložit měření hlučnosti z posuzovaného záměru 
u nejbližší obytné zástavby, 

���� Posuzované zařízení bude provozováno pouze v době denní 

2.4.2 Vlivy na ovzduší a klima 

Dle dokumentace byla zpracována rozptylová studie, která je přílohou posuzované 
dokumentace.  

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze předpokládat, že během etapy výstavby 
množství emitovaných znečišťujících látek vyvolané provozem mechanismů obslužné 
dopravy bude nízké. 

Etapa provozu záměru je hodnocena v kontextu modelových výpočtů rozptylové studie, 
resp. z očekávaných imisních příspěvků, které vzniknou v důsledku realizace záměru. 

Rozptylová studie byla počítána pomocí doporučeného software SYMOS´97, verze 2001 a 
verze 2003.  

Do nové haly bude přestěhována technologie lakování a tryskání ze stávající výrobní haly.  

V rámci několika stupňů dopracování dokumentace a požadavků orgánů státní správy byla 
rozptylová studie rozšířena o další varianty, tedy o výpočty příspěvku imisní zátěže SIAG CZ 
a.s. společně se společností TRANZA Strojírny a.s.  

Rozptylová studie je počítána variantně, kdy jsou zohledněny následující stavy: 

• Stávající stav – provoz SIAG CZ a.s. – příspěvek stávající technologie 

• Předpokládaný stav – příspěvek po dokončení nové výrobní haly SIAG CZ a.s. 

• Stávající stav + TRANZA Strojírny a.s. 

• Předpokládaný stav + TRANZA Strojírny a.s. 

Pro hodnocení kvality ovzduší byly vybrány následující látky: oxid dusičitý, prašný aerosol 
(frakce PM10), benzen, xylen a TOC (těkavé organické látky). Pro všechny polutanty byly 
vyčísleny příspěvky k imisní zátěži v ukazateli průměrná roční koncentrace a dále pro oxid 
dusičitý a benzen i pro ukazatel maximální hodinová koncentrace, pro PM10 maximální denní 
koncentrace a pro xylen a TOC maximální půlhodinová a maximální hodinová koncentrace. 

Dále kapitola obsahuje v tabulkové formě výsledky pro definované varianty pro 
vyhodnocení v referenčních bodech a v geometrické síti referenčních bodů.  

Z výsledků bylo definováno šest doporučení.  



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

”LAKOVNA VE VÝROBNÍCH PROSTORECH SPOLEČNOSTI SIAG CZ CHRUDIM” 

 

 Strana č. 16 

 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Hodnocení emisí z posuzovaného záměru je v dokumentaci věnována velká pozornost. 
S uvedeným hodnocením se lze s ohledem na definování charakteru záměru ztotožnit pouze 
částečně. Je nesprávně konstatováno (na straně 92 dokumentace)…, že cituji: „…do nové haly 
bude přestěhována technologie lakování a tryskání ze stávající výrobní haly“. V nové hale 
budou realizovány dvě nové lakovací kabiny a lakovna volného stříkání. Instalace technologie 
tryskání bylo posouzena a schválena v rámci předchozího řízení.  

V následující tabulce jsou rozepsány jednotlivé varianty hodnocené v dokumentaci a 
činnosti, které byly zahrnuty do výpočtu rozptylové studie. V posledním sloupci jsou uvedeny 
činnosti, které tam měly být zahrnuty, aby odpovídaly definici předmětu posuzování. 

Název varianty  

dle dokumentace 

Činnosti uvažované 
v dokumentaci  

Činnosti dle zpracovatelů posudku 

1 

Stávající stav - Provoz SIAG CZ 
příspěvek stávající technologie 

• Stará hala - lakování, 
tryskání, vytápění, 
související doprava 

• Stará hala - lakování, vytápění, 
související doprava 

• Nová hala - tryskání, 
vytáp ění, související doprava 

2 
Předpokládaný stav - příspěvek  

po dokončení nové výrobní haly 
SIAG  

• Stará hala – vytápění, 
související doprava 

• Nová hala - lakování, 
tryskání, vytápění, 
související doprava 

• Stará hala – vytápění, 
související doprava 

• Nová hala - lakování, tryskání, 
vytápění, související doprava 

3 

Stávající stav + TRANZA  

Strojírny a.s 

• Stará hala - lakování, 
tryskání, vytápění, 
související doprava 

 

•  TRANZA Strojírny a.s. 

• Stará hala - lakování, vytápění, 
související doprava 

• Nová hala - tryskání, 
vytáp ění, související doprava 

• Okolní zdroje 

4 

Předpokládaný stav + 

 TRANZA Strojírny a.s 

• Stará hala -vytápění, 
související doprava  

• Nová hala - lakování, 
tryskání, vytápění, 
související doprava  

• TRANZA Strojírny a.s. 

• Stará hala – vytápění, 
související doprava 

• Nová hala -, lakování, tryskání, 
vytápění, související doprava 

• Okolní zdroje 

Z tabulky je zřejmé chybné definování činností pro stávající stav (Jak je mimo jiné 
vyhodnoceno v kapitole I. Základní údaje na straně 4-5 posudku). Do stávajícího stavu měly 
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být zahrnuty činnosti nejen, které jsou již provozu, ale činnosti již schválené v rámci 
předchozího řízení EIA. Z toho je patrné, že v rámci nového stavu bude na staré hale pouze 
zrušena lakovna a bude společně s odpovídající dopravou provozována lakovna nová v nově 
připravované hale.  

S využitím informací obsažených v dokumentaci uvádíme následující srovnání pro 
příspěvky k imisní zátěži vypočítané pro referenční bod č. 1 pouze pro provoz SIAG CZ a.s.  

Ukazatel 
Maximální hodinové koncentrace 
[ µg.m-3 ] 

Průměrné roční koncentrace 
[ µg.m-3 ] 

Varianta Stávající stav 
Předpokládaný 
stav 

Stávající stav Předpokládaný stav 

benzen 1,268194 0,486826 0,004216 0,001366 

oxid dusičitý 12,241966 10,279131 0,045265 0,040139 

suspendované 
částice PM10 

40,194639 5,153778 0,581610 0,059627 

xylen 83,079236 77,073009 1,472002 0,507469 

TOC 183,664783 154,125999 3,383391 1,014843 

Z této tabulky je zřejmé, že realizací provozu dojde ke snížení příspěvků k imisní zátěži 
vlivem provozu nové technologie oproti stávající technologii u všech polutantů. Pro polutant 
suspendované částice PM10 bude snížení řádové. Ve výhledovém stavu jsou emise vyčísleny 
dle emisních faktorů a představují maximální možné emise. Je tedy možné predikovat závěr, 
že při řádném provozu posuzovaného záměru bude vliv reálného provozu ještě nižší, než je 
vyčísleno rozptylovou studií. 

I přes množství vypočítaných variant a srovnávacích tabulek, dle názoru zpracovatelů 
posudku, absentuje v této kapitole včetně závěru, relevantní komentář ke všem výpočtům a 
odpovídající slovní porovnání se současným stavem. Závěr zpracovatele rozptylové studie, že 
souhlasí s posuzovaným záměrem, a že realizace a provoz budou provedeny v souladu 
s rozptylovou studií a budou respektována doporučení (uveden pouze odkaz na příslušné 
legislativní povinnosti v oblasti ochrany ovzduší) zpracovatele rozptylové studie je 
nedostatečný. 

Podstatou celého záměru je zásadní modernizace lakování včetně nové technologie záchytu 
škodlivin. Instalace nové technologie záchytu VOC bude znamenat značné snížení emisí z 
procesu lakování. Např. v roce 2008 unikalo do ovzduší (podle hlášení) při prakticky stejné 
nalakované ploše 53,2 tun VOC, po zavedení záchytu je garantováno maximálně 15,6 tun/rok 
VOC. Obdobně u ostatních sledovaných škodlivin. 
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Z hlediska hodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší je hodnotím jako malé 
(vzhledem k podstatnému snížení emisí oproti stávajícímu stavu) a málo významné při 
zohlednění skutečnosti, že bude instalována nová technologie splňující BAT. Technologie 
záchytu významně přispěje ke snížení imisní zátěže všech hodnocených škodlivin 
v ukazatelích maximální hodinové i průměrné roční koncentrace. Nejvíce markantní zlepšení 
je zřejmé u polutantu PM10, kdy dojde ke snížení v ukazateli maximální denní koncentrace o 
87,2% z vypočtené koncentrace stávajícího stavu a pro průměrné roční koncentrace o 89,7% 
z vypočtené koncentrace stávajícího stavu. 

V kontextu provedeného hodnocení lze záměr z hlediska vlivů na ovzduší akceptovat při 
splnění následujících podmínek: 

���� V dalších stupních projektové dokumentace doplnit posuzované zařízení o 
kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů, 

���� Instalovat kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů. V rámci 
zkušebního provozu zjistit průběh změn koncentrací TOC na výstupu z adsorbérů po 
celou dobu jejich pracovní periody, tj. od počátku práce po provedené regeneraci až 
po dosažení garantované výstupní koncentrace. Ověřit navrhovanou dobu adsorpční 
periody pro přepínání adsorbérů a řádného provozu adsorpce. Výsledky včetně 
vyhodnocení předložit orgánu ochrany ovzduší, 

���� V rámci zkušebního provozu provést hmotnostní bilanci rozpouštědel používaných 
při stříkání na volné ploše a vyhodnotit plnění emisního limitu pro fugitivní emise. 
Výsledky předložit orgánu ochrany ovzduší, 

���� Ke kolaudaci do trvalého provozu předložit autorizované měření emisí škodlivin 
VOC jako TOC, TZL, p řípadně další dle požadavku orgánu ochrany ovzduší. 

2.4.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a  
biologické charakteristiky 

Součástí dokumentace je v příloze akustická studie. V rámci zpracování bylo provedeno 
měření současného stavu. Výpočty jsou provedeny pro nulovou variantu a pro nárůst oproti 
nulové variantě.  

Je uvedeno, že ve všech modelových bodech umístěných u chráněného venkovního prostoru 
staveb i u řešených variant budou splněny hygienické limity  pro hluk ze stacionárních zdrojů 
hluku v době denní. 

Protihluková opatření nejsou navrhována. Velikost a významnost vlivu není uvedena. 
V závěru akustické studie je uvedeno, že skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až 
přímým měřením hladin akustického tlaku A až po zprovoznění záměru. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

”LAKOVNA VE VÝROBNÍCH PROSTORECH SPOLEČNOSTI SIAG CZ CHRUDIM” 

 

 Strana č. 19 

 

Stávající hluková zátěž byla vyhodnocena měřením, které je doloženo v příloze 
dokumentace. Výsledné hodnoty dokládají nepřekročení hygienických limitů hluku ze 
stávajícího provozu stacionárních zdrojů průmyslové zóny v chráněných venkovních 
prostorech staveb. Vzhledem ke všem dříve popisovaným skutečnostem je zřejmé, že realizací 
záměru nedojde k nárůstu dopravy z posuzovaného záměru. 

Na základě uvedených skutečností lze tedy predikovat závěr, že v porovnání se stávajícím 
stavem nemůže dojít ke zhoršení akustické situace v takovém rozsahu, aby byly překročeny 
limitní hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. Je uvedeno, že provoz vozidel 
vysokozdvižných vozíků a jeřábů ve venkovním prostoru severně od výrobní haly 
posuzovaného záměru bude znamenat výrazný nárůst ekvivalentní hladiny hluku. I přes tento 
nárůst je doloženo výpočtem splnění hlukových limitů 

Dle zpracovatele lze vliv záměru na stávající hlukovou situaci v území hodnotit z hlediska 
velikosti jako malý, a z hlediska významnosti jako středně významný vzhledem 
k předpokládanému nárůstu hlukové zatížení z plošných zdrojů hluku. Je doporučena 
následující podmínka: 

���� Ke kolaudaci do trvalého provozu předložit měření hlučnosti z posuzovaného 
záměru u nejbližší obytné zástavby, 

���� Posuzované zařízení bude provozováno pouze v době denní 

2.4.4  Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Dle dokumentace se řešený záměr nenachází v CHOPAV. Ochranná pásma vodních zdrojů 
ani žádné vodní toky se v bezprostředním okolí nenachází. Během instalace lakovny a zařízení 
na likvidaci emisí nedojde k výraznému odběru vody ani ke vzniku výrazného množství 
splaškových vod. 

V etapě provozu budou vznikat pouze splaškové vody v množství odpovídající počtu 
zaměstnanců. Splaškové odpadní vody budou napojeny do kanalizační přípojky a na ČOV. 

Dále je pospán odvod dešťových vod včetně množství. V další části jsou uvedeny obecná 
pravidla pro skladování chemických látek a přípravků a povinnosti vyplývají z platné 
legislativy. 

Je uvedeno, že při realizaci popsaného řešení a respektování navržených opatření lze záměr 
z hlediska velikosti a významnosti vlivu na vodu označit za méně významný. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Stávající systém odvodnění oblasti zůstane zachován i po realizaci záměru, nedochází 
k výstavbě nových zastavěných ploch. Realizace záměru nezmění odtokové poměry 
srážkových vod v území. Rovněž nelze předpokládat negativní vlivy na hladiny podzemních 
vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů.  
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Nedochází k nárůstu ani změně znečištění splaškových vod. Stávající systém odvodnění 
srážkových vod zůstane zachován.  

Vlivy záměru na vody lze hodnotit z hlediska velikosti jako malé až nevýznamné, 
z hlediska významnosti jako málo významné při splnění následující podmínky: 

���� Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby do zkušebního provozu„ Plán opatření 
pro případ havarijních úniků látek škodlivých vodám“. 

2.4.5 Vlivy na p ůdu 

V dokumentaci jsou uvedeny pozemky, které budou záměrem dotčeny. V dalším odstavci je 
uvedeno, že na výrobní halu bylo zahájeno stavební řízení. V další části je uvedeno k jakým 
účelům je možné  využít dané území s odkazem na vyhlášku. 

Vliv záměru z hlediska velikosti a významnosti není uveden. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Z pohledu hodnocení kapitoly o vlivech na půdu je nezbytné zmínit, že se jedná o změnu 
užívání stavby, kdy vlivy výstavby a provozu výrobní haly byly posouzeny v rámci 
zjišťovacího řízení v roce 2008. V kontextu výše uvedeného se jeví většina odstavců 
v kapitole vlivy na půdu jako zbytečná. V podstatě se jedná o popis stávajícího stavu, na který 
jsou v dokumentaci EIA vymezeny jiné kapitoly. 

Z pohledu vlivů na půdu se jedná o změnu užívání stavby, kdy bude nainstalována 
technologie lakovny do stávajícího výrobního objektu a k tomu bude vyčleněna místnost jako 
pohotovostní sklad nátěrových hmot. Vlivy na půdy lze považovat co do velikosti za malé a a 
z hlediska významnosti za nevýznamné. 

2.4.6 Vlivy na horninové prost ředí a p řírodní zdroje 

Podle zpracovatele dokumentace realizace záměru nepředpokládá narušení horninového 
prostředí ani přírodních zdrojů. Vliv je označen za nulový. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho 
lokalizaci připomínky. 

2.4.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 

Dle dokumentace jedná pouze o změnu užívání stavby a proto nebylo nutné provádět 
biologické hodnocení. Je uvedeno, že přílohou dokumentace je stanovisko k ptačím oblastem 
a evropsky významným lokalitám z 13. 6. 2008 pro záměr Výrobní hala SIAG CZ Chrudim. 
Je uvedeno, že jelikož se jedná pouze o změnu užívání stavby nebylo zažádáno o nové 
stanovisko. I přes poměrně starší datum od vydání stanoviska nedošlo k novým skutečnostem. 
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Lze vyslovit souhlas s provedeným hodnocením v rámci zpracované dokumentace. 
K hodnocené kapitole není připomínek. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy lze označit 
z hlediska velikosti i významnosti pouze za malé. Posuzovaný záměr přímo ani nepřímo 
neovlivní evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

2.4.8 Vlivy na krajinu 

Je uvedena obecná definice krajinného rázu dle platné legislativy. Je popisována umístění 
výrobní haly v území. Dokumentace uvádí, že společnost SIAG CZ tvoří negativní prvek 
technického rázu v řešeném území. Během provozu záměru se nepředpokládají negativní 
vlivy na funkční a rekreační využití okolní krajiny. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Dle názoru zpracovatele posudku má změna užívání stavby tj. umístění technologie 
lakování a pohotovostního skladu nátěrových hmot do výrobního objektu nulový vliv na 
krajinu a krajinný ráz. 

2.4.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Je uvedeno, že investor dle pracovníka muzea splnil podmínky dané zákonem o památkové 
péči. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Dokumentace nepředpokládá, že by došlo realizací posuzovaného záměru  k ovlivnění 
antropogenních systémů, jejich složek a funkcí. Nepředpokládá se ani ovlivnění kulturních 
hodnot nehmotné povahy. Zpracovatel posudku hodnotí vlivy na hmotný majetek a kulturní 
památky jako nulové. 

2.5 Charakteristika enviromentálních rizik p ři možných 
haváriích a nestandardních stavech  

Za rizika havarijních stavů jsou označeny a požár a havarijní únik látek škodlivých vodám. 
Dle dokumentace nelze předpokládat, že by případný požár ovlivnil významně a dlouhodobě 
nejbližší obytné objekty. Jsou specifikovány mimořádné situace havarijního úniku látek 
škodlivých vodám. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

S hodnocením a závěry k tomuto bodu lze vyslovit souhlas. Vliv lze považovat za málo 
významný až nevýznamný při důsledném dodržování provozního řádu a preventivních 
opatření. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou navržena následující doporučení: 
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���� V dalších stupních projektové dokumentace předložit aktualizaci požárního 
posouzení pro umístění příručního skladu nátěrových hmot a ředidel do nově 
budované výrobní haly, 

���� Předložit ke kolaudaci stavby do zkušebního provozu požární řád posuzovaného 
záměru 

3.  Po řadí  variant  z  hlediska  vliv ů na  životní  

prost ředí  

Dle předložené dokumentace je záměr navržen jednovariantně. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Protože podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru obligatorní 
a příslušný úřad, Krajský úřad Pardubického kraje, nenavrhl podle § 7 odst. 5 zákona 
č. 100/2001 Sb. zpracování  variant řešení záměru, předložené invariantní řešení v  
dokumentaci se s  ohledem na charakter záměru (změna užívání stavby) považuje za 
dostačující k uzavření posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Dokumentace splňuje požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

4.  Hodnocení  významných  vliv ů zám ěru  na  životní  

prost ředí  p řesahujících  státní  hranice  

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený 
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice. 

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ S OHLEDEM 

NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ, POKUD JDE O ZNE ČIŠ ŤOVÁNÍ 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Dle dokumentace (oznámení) jsou rizika stavby a následného provozu akceptovatelná za 
předpokladu dodržení technologické kázně, všech závazných norem a předpisů a při 
respektování doporučených podmínek z hlediska fáze přípravy, výstavby a provozu. 

Na základě předloženého technického řešení předloženého záměru lze vyslovit názor, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 
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použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí – zejména z hlediska ochrany ovzduší. 

Všechny základní technologie, použité v provozovně společnosti SIAG k omezování emisí 
znečišťujících látek do ovzduší, tj. dvojstupňová filtrace vzdušiny za použití tkaninových 
filtr ů, záchyt VOC v adsorbérech (kromě jiného i za užití fixního lože) a spalování VOC 
uvolněných z adsorbentu při jeho regeneraci patří mezi BAT. Formu či tvar fixní vrstvy však 
příslušný BREF neřeší. Volba optimálního typu adsorbérů je tudíž záležitostí dodavatele 
technologie, který též přebírá odpovědnost za dodržení emisních limitů. 

Vedle vhodného typu zařízení, však podmínky BAT vyžadují ještě dosažení dostatečné 
účinnosti odlučování. Konkrétně pro adsorpci VOC na granulované aktivní uhlí se jedná o 
hodnotu 80 – 95%, u termické oxidace 98 – 99,9%. Podle názoru zpracovatelského týmu je 
nezbytné, aby adsorpční jednotka dosahovala natolik vysoké účinnosti, aby byla za každých 
okolností dodržena výstupní koncentrace, ať již ve shodě s emisním limitem nebo jinou 
hodnotou předepsanou Krajským úřadem. V příloze č. 3 posudku je uvedeno prohlášení 
dodavatele technologie zařízení na záchyt polutantů potvrzující účinnost adsorbérů v rozmezí 
požadovaném BAT po dobu 100 hodin od regenerace. 

Jako zcela nezbytná se jeví instalace kontinuálního měření TOC a ve vazbě na výsledky 
kontinuálního měření vyhodnocení zkušebního provozu dle podmínek stanovených 
posudkem. 

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POP ŘÍPADĚ KOMPENZACI 

NEPŘÍZNIVÝCH VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Posuzovaná dokumentace obsahuje soupis možných opatření k prevenci, eliminaci a 
minimalizaci vlivů stavby na životní prostředí rozdělená na územně plánovací opatření, 
technická opatření, kompenzační opatření a jiná organizační opatření. S navrženým 
opatřeními v dokumentaci se souhlasí s tím, že opatření jsou ve vazbě na vyjádření obdržená 
k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesněna a aktualizována. 

Uvedená opatření spolu s již dříve uvedenými podmínkami formulovanými do návrhu 
stanoviska příslušnému orgánu státní správy jsou dle názoru zpracovatele posudku dostatečná 
z hlediska omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí na akceptovatelnou úroveň. 
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat 
zejména opatření k ochraně ovzduší. Především instalace kontinuálního měření emisí a 
ověření předpokladů dodavatele zařízení na záchyt emisí. Opatření k eliminaci vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí jsou specifikována pro etapy přípravy, realizace a 
provozu v následující podobě: 

fáze přípravy 
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���� V dalších stupních projektové dokumentace doplnit posuzované zařízení o 
kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů, 

���� V dalších stupních projektové dokumentace předložit aktualizaci požárního 
posouzení pro umístění příručního skladu nátěrových hmot a ředidel do nově 
budované výrobní haly, 

fázi realizace 

���� Instalovat kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů. V rámci 
zkušebního provozu zjistit průběh změn koncentrací TOC na výstupu z adsorbérů po 
celou dobu jejich pracovní periody, tj. od počátku práce po provedené regeneraci až 
po dosažení garantované výstupní koncentrace. Ověřit navrhovanou dobu adsorpční 
periody pro přepínání adsorbérů a řádného provozu adsorpce. Výsledky včetně 
vyhodnocení předložit orgánu ochrany ovzduší, 

���� V rámci zkušebního provozu provést hmotnostní bilanci rozpouštědel používaných 
při stříkání na volné ploše a vyhodnotit plnění emisního limitu pro fugitivní emise. 
Výsledky předložit orgánu ochrany ovzduší, 

���� V rámci zkušebního provozu ověřit předpoklad, že vzdušina ohřátá na 50°C bude 
průchodem podlahovým filtrem a potrubním systémem vzduchotechniky ochlazena 
na 40°C, 

���� Ve zkušebním provozu ověřit celkovou účinnost adsorpce na VOC. Vyhodnocení 
předložit orgánu ochrany ovzduší. 

���� Předložit ke kolaudaci stavby do zkušebního provozu požární řád posuzovaného 
záměru 

���� Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby do zkušebního provozu„ Plán opatření pro 
případ havarijních úniků látek škodlivých vodám“. 

���� Ke kolaudaci do trvalého provozu předložit autorizované měření emisí škodlivin 
VOC jako TOC, TZL, p řípadně další dle požadavku orgánu ochrany ovzduší. 

���� Ke kolaudaci do trvalého provozu předložit měření hlučnosti z posuzovaného záměru 
u nejbližší obytné zástavby, 

fázi provozu 

���� Posuzované zařízení bude provozováno pouze v době denní 

���� Celý proces sušení provozovat tak, aby na vstupu do adsorbérů byla teplota vzdušiny 
maximálně 40°C 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ 

K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ) 

Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. se k posuzované dokumentaci 
(oznámení) vyjádřily: 

1) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ú zemní 
pracovišt ě Chrudim zn. 3162/09/HOK-CR/213 ze dne 22. 7. 2009.  

Podstata vyjádření: Z pohledu zájmů chráněných zákonem 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se 
s předloženou přepracovanou dokumentací souhlasí s podmínkou, že zařízení nebude 
provozováno v noční době a před uvedením do trvalého provozu bude měřením ověřena jeho 
skutečná hlučnost vůči okolní chráněné zástavbě (tzv. chráněné venkovní prostory staveb) 
v rámci zkušebního provozu. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Ad a) Uvedené požadavky jsou v návrhu stanoviska orgánu státní správy ošetřeny 
následujícími podmínkami: 

���� ke kolaudaci do trvalého provozu předložit měření hlučnosti z posuzovaného 
záměru u nejbližší obytné zástavby, 

���� posuzované zařízení bude provozováno pouze v době denní 

2) Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát 
Hradec Králové zn. ČIŽP/45/IPP/0903043.004/KDR ze dne 5.8. 
2009. 

Podstata vyjádření:  

a) Pokud bude využíván hořák, budou spaliny ochlazeny na teplotu 400C než budou 
přivedeny do zařízení pro snižování emisí. Dokumentace neuvádí, jakým způsobem 
bude „dochlazení“ spalin provedeno. 

b) V textu dokumentace se oznamovatel odvolává na jiné realizace zařízení pracující u 
tuzemských provozovatelů. Pokud má oznamovatel znalosti o vlastních úspěšných 
realizacích vybraného dodavatele, bylo by vhodné je uvést. 

c) Vzhledem ke skutečnosti, že provozovatel na stávající lakovně emisní monitorovací 
systém (dále jen EMS) léta provozuje v navazujících fázích projektového řízení navrhne 
inspekce instalaci EMS na nové lakovně jako jednu z podmínek povolení stavby. 
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d) Je poukazováno na to, že v přílohách není k dispozici vyobrazení rozmístění 
technologických zdrojů, vzduchotechniky apod. 

e) Podle názoru inspekce lze uvedené řešení záchytu VOC akceptovat, pokud budou 
dlouhodobě dodrženy výstupní koncentrace TOC pod úrovní 30 mg/m3

. Pro trvalou 
kontrolu zařízení inspekce požaduje instalaci EMS na výstupu z adsorpčních filtrů a 
z katalytického dopalování. Funkčnost a dlouhodobou spolehlivost systému pro záchyt 
emisí VOC bude možné zhodnotit až na základě zkušebního provozu. 

f) Vzhledem k tomu, že předkladatel neustále odmítá respektovat požadavek na 
vypracování komplexního plánu ozelenění areálu, požaduje ČIŽP i nadále jeho 
doplnění. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Ad a) Sušení za použití dodatečných hořáků bude probíhat pouze v případě mimořádné 
situace. Dle sdělení investora k tomuto mimořádnému stavu může dojít pouze při výpadku 
speciální externí dopravy, která bude zajišťovat převoz tubusů ze stávajíci haly do nové haly, 
kde bude umístěna nová lakovna. V takovém případě by došlo k nahromadění tubusů 
k lakování a bylo by nutné z důvodů plynulosti dodávek využít dodatečné hořáky pro sušení, 
tak aby byla zkrácena doba lakování tubusů. Dle sdělení provozovatele za celou dobu provozu 
společnosti k výpadku speciální dopravy nedošlo. Bylo odhadnuto, že se bude jednat 
maximálně o provoz po dobu 10 hodin po dobu 4 dnů, tedy maximálně ročně 40 hodin. 

Dodavatel technologie garantuje, že spaliny (ve skutečnosti se nejedná o pouhé spaliny, ale 
o směs sušicího vzduchu se spalinami z hořáku) budou ochlazeny na teplotu 40°C, než budou 
přivedeny do zařízení pro snižování emisí. Toto bude zajištěno délkou potrubního systému. 
Tuto garanci lze dle názoru zpracovatelů posudku akceptovat, protože dle dokumentace bude 
vzdušina ohřáta max. na 50° C. Během průchodu podlahovým filtrem a potrubním systémem 
vzduchotechniky je reálné ochlazení vzdušiny o 10° C. 

Vzhledem k výše uvedenému jsou do návrhu stanoviska orgánu státní správy 
naformulovány příslušné podmínky: 

���� V rámci zkušebního provozu ověřit předpoklad, že vzdušina ohřátá na 50°C bude 
průchodem podlahovým filtrem a potrubním systémem vzduchotechniky ochlazena 
na 40°C, 

���� Celý proces sušení provozovat tak, aby na vstupu do adsorbérů byla teplota 
vzdušiny maximálně 40°C 

Ad b) Dle sdělení zpracovatele dokumentace jsou jako úspěšné realizace společnosti 
Filtrační technika uváděny Alstom s.r.o., Brno, Otavské strojírny a.s., Horažďovice a Hard 
Jeseník a.s., Jeseník (nyní Vítkovice Power Engineering a.s., Jeseník).  

Autor odborného posudku z oblasti ochrany ovzduší získal informace z podniku Alsom 
Power Brno o provozu stejného typu adsorbérů, jaký bude používán v podniku SIAG. Tyto 
informace potvrzují dlouholetou bezchybnou funkci zařízení a bezproblémové dodržování 
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emisních limitů. Stejně tak informace z podniku HARD Jeseník potvrzují činnost adsorbérů 
jako vyhovující předpisům o ochraně ovzduší. 

Ad c) Na základě vyhodnocení zpracovatelů posudku a vypracovaného odborného posudku 
dle zákona o ochraně ovzduší (viz. Příloha č. 6) navrhl zpracovatelský tým posudku 
následující podmínky pro posuzovaný záměr: 

���� V dalších stupních projektové dokumentace doplnit posuzované zařízení o 
kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů, 

���� Instalovat kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů. V rámci 
zkušebního provozu zjistit průběh změn koncentrací TOC na výstupu z adsorbérů po 
celou dobu jejich pracovní periody, tj. od počátku práce po provedené regeneraci až 
po dosažení garantované výstupní koncentrace. Ověřit navrhovanou dobu adsorpční 
periody pro přepínání adsorbérů a řádného provozu adsorpce. Výsledky včetně 
vyhodnocení předložit orgánu ochrany ovzduší, 

���� V rámci zkušebního provozu provést hmotnostní bilanci rozpouštědel používaných 
při stříkání na volné ploše a vyhodnotit plnění emisního limitu pro fugitivní emise. 
Výsledky předložit orgánu ochrany ovzduší, 

���� Ke kolaudaci do trvalého provozu předložit autorizované měření emisí škodlivin 
VOC jako TOC, TZL, p řípadně další dle požadavku orgánu ochrany ovzduší. 

Ad d) V rámci zpracování posudku byl předložen zákres umístění posuzované technologie 
ve výrobní hale viz Příloha č. 2. Technologické schéma zapojení adsorbérů je součástí 
odborného posudku dle zákona o ochraně ovzduší viz příloha č. 6. 

Ad e) Emisní limit pro TOC dle platné legislativy je 50 mg/m3, dodavatel technologie 
garantuje max. 40 mg/m3 za adsorbéry a 25 mg/m3 za katalytickou oxidační jednotkou. Ve 
shodě se zpracovatelem odborného posudku (viz. Příloha č. 6) zastáváme názor, že za 
přijatelnou hodnotu na výstupu z adsorbérů je hodnota garantovaná dodavatelem technologie 
na snižování emisí tj. 40 mg/m3 za adsorbéry a 25 mg/m3 za katalytickou oxidační jednotkou 
pro škodlivinu TOC při splnění již uvedených podmínek pro oblast ochrany ovzduší. 

Ad f) Dle názoru zpracovatele posudku není předmětem posouzení výstavba výrobní haly 
společnosti SIAG CZ Chrudim. Toto posouzení bylo provedeno v rámci předchozího řízení, 
na který byl vydán Krajským úřadem Pardubického kraje závěr zjišťovacího řízení č.j. 28433-
8/2008/OŽPZ/KU ze dne 17. 6. 2008. V rámci tohoto řízení byly respektovány i připomínky 
ČIŽP pod č.j. ČIŽP/45/IPP/0813429.001/08/KRR ze dne 14. 7. 2008. 

Pokud se týká posuzovaného záměru předmětem posuzovaní je instalace lakovny včetně 
technologie záchytu polutantů a skladu nátěrových hmot a ředidel. Lakovna bude umístěna do 
již posouzené výrobní haly, na kterou bylo vydáno dodatečné stavební povolení. Realizací 
záměru dojde ke zrušení stávající lakovny v dnes provozovaném objektu. 
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3) Krajský ú řad Pardubického kraje, odbor životního prost ředí 
a zem ědělství zn. KrÚ 6435-20/2009/OŽPZ/KU ze dne 3. 6. 200 9. 

Podstata vyjádření:  

Po doplnění předložené dokumentace ve smyslu připomínek orgánu ochrany ovzduší 
uvedených ve vyjádření ze dne 3. 3. 2009 nemáme z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 
86/2002 Sb., v platném znění, připomínek. 

4) M ěstský ú řad Chrudim, odbor životního prost ředí zn. 
CR029801/2009 OŽP/Ry ze dne 4. 8. 2009. 

Podstata vyjádření:  

Bez připomínek. 

5)Vyjád ření JUDr. Petr Kšády ze dne 23. 7. 2009. 

Podstata vyjádření:  

Je poukazováno na skutečnost, že se jedná o zásah do územního rozhodnutí o umístění 
stavby a dále, že bez stavebního povolení vyrůstá výrobní hala společnosti SIAG. Je vyjádřen 
názor, že zamýšlenou výstavbou dojde k dalšímu zhoršení životního prostředí v okolí výrobní 
haly s velmi negativním dopadem na pozemek, který je v mém spoluvlastnictví. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí je v příloze číslo 2 dokumentace 
kopie vyjádření Městského úřadu v Chrudimi, stavebního odboru, kde je uvedeno, že 
posuzovaný záměr je v souladu s funkční i prostorovou regulací tohoto území. 

K otázce, zda je výstavba výrobní haly v souladu se stavebním zákonem je třeba uvést, že 
toto není předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Výstavba výrobní haly 
byla z hlediska životního prostředí posouzena v rámci předchozího zjišťovacího řízení EIA. 
Tato skutečnost je uvedena v dokumentaci na straně 32 v odstavci nulová varianta. Dle 
sdělení investora na výstavbu výrobní haly bylo získáno dodatečné stavební povolení. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo v dopracované dokumentaci dle 
názoru zpracovatele posudku má dostatečnou vypovídací schopnost pro zhodnocení všech 
připomínek. Při splnění navržených podmínek je záměr z hlediska vlivu na životní prostředí a 
obyvatelstvo akceptovatelný. Konkrétní velikost a významnost jednotlivých vlivů na složky 
životního prostředí je komentována v příslušných pasážích posudku. 

6) Vyjád ření advokátní kancelá ře Hladík Hladíková a Partne ři 
ze dne 7. 8. 2009. 

Vzhledem k obsáhlosti vyjádření jsou jednotlivé úseky vyjádření označeny (viz příloha č. 1 
posudku) a pod příslušným označením je v následujícím textu uvedena odpověď. 
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Ad 1, 8, 27) Dle názoru zpracovatele posudku je nepřesně definován rozsah záměru. Je 
zřejmé, že nově do území nebude umístěna výrobní hala, výroba větrných elektráren ani 
tryskání. Tyto procesy jsou již v území provozovány případně je realizována jejich výstavba. 
V dokumentaci se uvádí na straně 32 v odstavci nulová varianta odkaz na zjišťovací řízení ze 
17. 6. 2008. Konkrétně se jedná o č.j. 28433-8/2008/OŽPZ/KU, kdy byl vydán závěr 
zjišťovacího řízení na záměr: Výrobní hala SIAG CZ Chrudim.  

Předmětem posuzovaného záměru dle názoru zpracovatelů posudku je náhrada staré 
lakovny novou lakovnou včetně technologie záchytu polutantů a příručního skladu nátěrových 
hmot a ředidel. Lakovna bude umístěna do již posouzené výrobní haly, na kterou bylo vydáno 
dodatečné stavební povolení. Realizací záměru dojde ke zrušení stávající lakovny v dnes 
provozovaném objektu.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že nově do území nebude umístěna ani lakovna, ale že se jedná 
o modernizaci lakování ve firmě SIAG Chrudim. 

Provoz stávající lakovny je povolen rozhodnutím KÚ Pardubického kraje do 31. 12. 2010 
(viz příloha č. 5 posudku). Rozhodnutím byl schválen i provozní řád lakovny s kapacitou do 
500 000 m2/rok. Je tedy zřejmé, že oproti stávajícímu stavu nedojde k navýšení kapacity 
lakování. Z výše uvedených faktů je zřejmé, že pro stávající provoz byla přijata odpovídající 
zákonná opatření. 

Ad 2) Lze se ztotožnit s názorem, že pro ověření předpokladů uvedených v dokumentaci je 
nezbytná instalace kontinuálního měření. Zpracovatelé posudku navrhují navržené 
technologie záchytu emisí následující soubor podmínek: 

���� V dalších stupních projektové dokumentace doplnit posuzované zařízení o 
kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů, 

���� Instalovat kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů. V rámci 
zkušebního provozu zjistit průběh změn koncentrací TOC na výstupu z adsorbérů po 
celou dobu jejich pracovní periody, tj. od počátku práce po provedené regeneraci až 
po dosažení garantované výstupní koncentrace. Ověřit navrhovanou dobu adsorpční 
periody pro přepínání adsorbérů a řádného provozu adsorpce. Výsledky včetně 
vyhodnocení předložit orgánu ochrany ovzduší, 

���� V rámci zkušebního provozu provést hmotnostní bilanci rozpouštědel používaných 
při stříkání na volné ploše a vyhodnotit plnění emisního limitu pro fugitivní emise. 
Výsledky předložit orgánu ochrany ovzduší, 

���� Ke kolaudaci do trvalého provozu předložit autorizované měření emisí škodlivin 
VOC jako TOC, TZL, p řípadně další dle požadavku orgánu ochrany ovzduší. 

Kontinuální měření emisí dle vyhlášky č. 205/2009 Sb., je povinné pro zdroje emitující více 
než 10 t/rok VOC vyjádřených jako celkový organický uhlík. 
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Provádění autorizovaného měření emisí se řídí dle vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování 
emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší. Zde je stanovena i minimální doba jednorázového měření následujícím způsobem: 
Měření je prováděno v souladu s § 5, je cituji „…b) šest hodin u zvláště velkých a velkých 
zdrojů s neměnnými provozními podmínkami při obvyklém provozním výkonu zdroje, a c) 
dvanáct hodin u zvlášť velkých a velkých zdrojů s proměnlivými provozními podmínkami při 
obvyklém provozním výkonu tohoto zdroje, nebo u zdrojů s periodickým, přerušovaným nebo 
šaržovitým způsobem výroby stanovena tak, že se jednorázové měření provádí po celou dobu 
trvání jednoho nebo více cyklů nebo šarží při obvyklém provozním výkonu zdroje; trvá-li 
jeden cyklus nebo šarže méně než 4 hodiny včetně, zahrnuje jednorázové měření nejméně 
měření třech cyklů nebo šarží, pokud je tato měření možné provést během jednoho dne; trvá-li 
jeden cyklus nebo šarže déle než 4 hodiny nebo není-li možné provést měření třech cyklů nebo 
šarží, během jednoho dne, měří se emise pouze po dobu trvání jednoho cyklu nebo šarže….“ 

Vzhledem k výše uvedenému je evidentní, že autorizované měření emisí bude prováděno po 
celou dobu procesu lakování tzn. vlastního lakování, zasychání až do doby otevření lakovny 
popř. vypnutí odsávání a expedice výrobku. 

Ad 3, 29) Sušení za použití dodatečných hořáků bude probíhat pouze v případě mimořádné 
situace. Dle sdělení investora k tomuto mimořádnému stavu může dojít pouze při výpadku 
speciální externí dopravy, která bude zajišťovat převoz tubusů ze stávajíci haly do nové haly, 
kde bude umístěna nová lakovna. V takovém případě by došlo k nahromadění tubusů 
k lakování a bylo by nutné z důvodů plynulosti dodávek využít dodatečné hořáky pro sušení, 
tak aby byla zkrácena doba lakování tubusů. Bylo odhadnuto, že se bude jednat maximálně o 
provoz po dobu 10 hodin po dobu 4 dnů, tedy maximálně ročně o 40 hodin. Dle sdělení 
provozovatele za celou dobu provozu společnosti k výpadku speciální dopravy nedošlo. 

Dodavatel technologie garantuje, že spaliny (ve skutečnosti se nejedná o pouhé spaliny, ale 
o směs sušicího vzduchu se spalinami z hořáku) budou ochlazeny na teplotu 40°C, než budou 
přivedeny do zařízení pro snižování emisí. Toto bude zajištěno délkou potrubního systému. 
Tuto garanci lze dle názoru zpracovatelů posudku akceptovat, protože dle dokumentace bude 
vzdušina ohřáta max. na 50° C. Během průchodu podlahovým filtrem a potrubním systémem 
vzduchotechniky je reálné ochlazení vzdušiny o 10° C. 

Pro ověření byly do návrhu stanoviska orgánu státní správy naformulovány příslušné 
podmínky: 

���� V rámci zkušebního provozu ověřit předpoklad, že vzdušina ohřátá na 50°C bude 
průchodem podlahovým filtrem a potrubním systémem vzduchotechniky ochlazena 
na 40°C, 

���� Celý proces sušení provozovat tak, aby na vstupu do adsorbérů byla teplota 
vzdušiny maximálně 40°C 

Ad 4, 12, 22, 34) Zpracovatel dokumentace doložil materiálový list používaného aktivního 
uhlí viz příloha č. 4 posudku. Dodavatel technologie garantuje provoz navrženého sorpčního 
zařízení včetně katalytické oxidační jednotky v souladu s platnou legislativou. Garantuje na 
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výstupu z adsorpce maximálně koncentraci do 40 mg/m3 TOC a na výstupu z katalytické 
oxidační jednotky garantuje 25 mg/m3 TOC ve vzdušině. 

Adsorpční izoterma zobrazená na obrázku na str. 49 dokumentace je v obecném smyslu 
ukázkou experimentálně (patrně) získané rovnováhy a autorům se nepodařilo vystihnout její 
průběh některým z používaných matematický vztahů. Pro konkrétní podmínky práce 
v posuzované technologické lince však nemá příliš vysokou vypovídací hodnotu, protože  

a) rovnováha je stanovena pro xylen, avšak např. v  ředidlu navrhovaném pro používání v 
SIAG je xylenu jen 25 – 50% a vyskytuje se tam i butan-1-ol ve stejném množství a 
dále i solventnafta a etylbenzen  

b) bude tedy adsorbována směs VOC, bude docházet ke konkurenční adsorpci a vystižení 
takovéto rovnováhy bude daleko složitější. Zpracovatelé posudku podtrhují nutnost 
splnění následujících podmínek: 

���� V dalších stupních projektové dokumentace doplnit posuzované zařízení o 
kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů, 

���� Instalovat kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů. V rámci 
zkušebního provozu zjistit průběh změn koncentrací TOC na výstupu z adsorbérů po 
celou dobu jejich pracovní periody, tj. od počátku práce po provedené regeneraci až 
po dosažení garantované výstupní koncentrace. Ověřit navrhovanou dobu adsorpční 
periody pro přepínání adsorbérů a řádného provozu adsorpce. Výsledky včetně 
vyhodnocení předložit orgánu ochrany ovzduší, 

���� V rámci zkušebního provozu provést hmotnostní bilanci rozpouštědel používaných 
při stříkání na volné ploše a vyhodnotit plnění emisního limitu pro fugitivní emise. 
Výsledky předložit orgánu ochrany ovzduší, 

���� Ke kolaudaci do trvalého provozu předložit autorizované měření emisí škodlivin 
VOC jako TOC, TZL, p řípadně další dle požadavku orgánu ochrany ovzduší. 

Ad 5, 22, 26, 34) Všechny základní technologie, použité v provozovně společnosti SIAG 
k omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší, tj. dvojstupňová filtrace vzdušiny za 
použití tkaninových filtrů, záchyt VOC v adsorbérech (kromě jiného i za užití fixního lože) a 
spalování VOC uvolněných z adsorbentu při jeho regeneraci patří mezi BAT.  

Formu či tvar fixní vrstvy však příslušný BREF neřeší. Volba optimálního typu adsorbérů je 
tudíž záležitostí dodavatele technologie. Vedle vhodného typu zařízení však podmínky BAT 
vyžadují ještě dosažení dostatečné účinnosti odlučování. Konkrétně pro adsorpci VOC na 
granulované aktivní uhlí se jedná o hodnotu 80 – 95%, u termické oxidace 98 – 99,9%. 

Navrhované zařízení vyhovuje BAT, účinnost má podle BREF dosahovat 80 - 95 %. Vedle 
toho je zde stanoven emisní limit, který je nutné dodržet. Podle názoru posuzovatelů 
dokumentace musí účinnost adsorpce v tomto konkrétním případě dosahovat takových 
hodnot, aby byla dodržena garantovaná výstupní koncentrace, která je reálně ještě nižší než 
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emisní limit. Potřebná účinnost adsorpce je pak funkcí vstupní koncentrace. V příloze č. 3 je 
uvedeno prohlášení firmy dodávající adsorbéry potvrzující účinnost práce adsorbérů 
v rozmezí požadovaném BAT po dobu 100 hodin od regenerace. Pro ověření předpokladů 
uvedených v dokumentaci a doplněných informací byla navržena následující podmínka: 

���� Ve zkušebním provozu ověřit celkovou účinnost adsorpce na VOC. Vyhodnocení 
předložit orgánu ochrany ovzduší. 

Ad 6) Dle sdělení zpracovatele dokumentace jsou jako úspěšné realizace společnosti 
Filtrační technika uváděny Alstom s.r.o., Brno, Otavské strojírny a.s., Horažďovice a Hard 
Jeseník a.s., Jeseník (nyní Vítkovice Power Engineering a.s., Jeseník). 

Autor odborného posudku z oblasti ochrany ovzduší získal informace z podniku Alsom 
Power Brno o provozu stejného typu adsorbérů, jaký bude používán v podniku SIAG. Tyto 
informace potvrzují dlouholetou bezchybnou funkci zařízení a bezproblémové dodržování 
emisních limitů. Stejně tak informace z podniku HARD Jeseník potvrzují činnost adsorbérů 
jako vyhovující předpisům o ochraně ovzduší. 

Ad 7, 24, 30) Vlastní technologie záchytu emisí VOC z lakovny HARD Jeseník je 
srovnatelná s technologií projektovanou v SIAG. Posuzovatelé dokumentace se osobní 
návštěvou v HARD Jeseník s touto technologií seznámili. Údaje z měření emisí v HARD však 
zpracovatelé posudku nepokládají za relevantní, protože v době měření byl k lakování 
používán jiný typ barvy než jaké jsou plánovány pro používání v SIAG. Příslušné podmínky 
pro ověření předpokladů záchytu VOC jsou v kapitole IV posudku. Podrobnější hodnocení je 
v odborném posudku dle zákona o ochraně ovzduší viz příloha č. 6 posudku. 

Ad 9, 10, 17, 20, 28, 33) Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Ad 11, 21) Zpracovatelé dokumentace předložili zákres půdorysu s umístěním lakovny viz 
příloha č. 2 a technologické schema adsorpce, které je přílohou odborného posudku z oblasti 
ochrany ovzduší viz příloha č. 6. 

Ad 13) Z hlediska platné legislativy je třeba upozornit na § 2 zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění, kde je definován rozsah posuzování v rámci procesu EIA, cituji: „Posuzují se 
vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, 
ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, 
hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich 
vzájemné působení a souvislosti.“ 

Je patrné, že bude na dodavateli zařízení na záchyt emisí v rámci zkušebního provozu 
prokázat garantované hodnoty a jejich splnění doložit příslušným měřením emisí 
jednorázovým a kontinuálním včetně ověření účinnosti a dalších deklarovaných parametrů. 
Příslušné podmínky pro doložení výše požadovaného jsou součástí navržených podmínek. 
Vyhodnocení z hlediska vhodnosti použití zvolené technologie záchytu pro daný případ je 
obsaženo v odborném posudku dle zákona o ochraně ovzduší viz příloha č. 6. 
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Ad 14) V textu dokumentace jsou uvedeny garantované emise z adsorpcí ve výši max. 
40 mg/m3 a výstupní emise z katalytické oxidační jednotky ve výši 25 mg/m3. Nejedná se o 
rozpor, nebylo v posledním vydání dopracované dokumentace připomínkováno. 

Ad 15) Dodavatel technologie garantuje, že spaliny (ve skutečnosti se nejedná o pouhé 
spaliny, ale o směs sušicího vzduchu se spalinami z hořáku) budou ochlazeny na teplotu 40°C, 
než budou přivedeny do zařízení pro snižování emisí. Toto bude zajištěno délkou potrubního 
systému. Tuto garanci lze dle názoru zpracovatelů posudku akceptovat, protože dle 
dokumentace bude vzdušina ohřáta max. na 50° C. Během průchodu podlahovým filtrem a 
potrubním systémem vzduchotechniky je reálné ochlazení vzdušiny o 10° C. 

Pro ověření tohoto předpokladu byly naformulovány následující podmínky: 

���� v rámci zkušebního provozu ověřit předpoklad, že vzdušina ohřátá na 50°C bude 
průchodem podlahovým filtrem a potrubním systémem vzduchotechniky ochlazena 
na 40°C, 

���� celý proces sušení provozovat tak, aby na vstupu do adsorbérů byla teplota 
vzdušiny maximálně 40°C 

Ad 16) V rozptylové studii doložené k dokumentaci je počítáno s výkonem 13,89 m3/s na 
každý „filtr“, což představuje 50 004 m3/hod odsávané vzdušiny na každý „filtr“. Tedy 
celkově 150 000 m3/hod. Tyto údaje jsou uváděny i v rozptylové studii k původní 
dokumentaci. Z toho tedy vyplývá, že se i v rámci oznámení bylo uvažováno s 50 000 m3/hod 
na každý „filtr“ a tudíž nebyly vstupy rozptylové studie podhodnoceny. 

Doba provozu „filtrů“ byla v rozptylové studii uvažována 10 hodin denně, při celkové roční 
době provozu 30%. Toto odpovídá 2628 hodinách ročně. Je možné konstatovat, že pro 
výpočet rozptylové studie byla doba 2600 hodin provozu uvažována a hodnocena. Ke změně 
této doby nedošlo vlivem připomínek k dokumentaci, ale jen nesrozumitelnými a 
nejednoznačnými popisy uvedenými v dokumentaci. Je tedy možné konstatovat, že data 
vložená jako vstupy do rozptylové studie byly v pořádku a není nutné z tohoto důvodu 
vyvolávat pochybnosti o korektnosti výpočtu rozptylové studie. 

Ad 18) K otázce, zda je výstavba výrobní haly v souladu se stavebním zákonem je třeba 
uvést, že toto není předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Výstavba 
výrobní haly byla z hlediska životního prostředí posouzena v rámci předchozího zjišťovacího 
řízení EIA. Tato skutečnost je uvedena v dokumentaci na straně 32 v odstavci nulová varianta. 
Dle sdělení investora na výstavbu výrobní haly bylo získáno dodatečné stavební povolení. 

Ad 19) Zpracovatel dokumentace hodnotí imisní situaci v kontextu naměřených hodnot 
AIM a dle obvyklých zvyklostí při zpracování rozptylových studií. Závažný fakt, že se jedná o 
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, zohledňuje investor zejména náhradou staré technologie 
lakování novou technologií, kdy bude do ovzduší emitováno nižší množství polutantů při 
nezvýšení kapacity lakování. 
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Podstatou celého záměru je zásadní modernizace lakování včetně nové technologie záchytu 
škodlivin. Instalace nové technologie záchytu VOC bude znamenat značné snížení emisí z 
procesu lakování. Např. v roce 2008 unikalo do ovzduší (podle hlášení) při prakticky stejné 
nalakované ploše 53,2 tun VOC, po zavedení záchytu je garantováno maximálně 15,6 tun/rok 
VOC. Obdobně u ostatních sledovaných škodlivin. 

Z hlediska hodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší je hodnotím jako malé 
(vzhledem k podstatnému snížení emisí oproti stávajícímu stavu) a málo významné při 
zohlednění skutečnosti, že bude instalována nová technologie splňující BAT. Technologie 
záchytu významně přispěje ke snížení imisní zátěže všech hodnocených škodlivin 
v ukazatelích maximální hodinové i průměrné roční koncentrace. Nejvíce markantní zlepšení 
je zřejmé u polutantu PM10, kdy dojde ke snížení v ukazateli maximální denní koncentrace o 
87,2% z vypočtené koncentrace stávajícího stavu a pro průměrné roční koncentrace o 89,7% 
z vypočtené koncentrace stávajícího stavu. 

Ad 23, 25) V této věci odkazujeme na komentář k bodu č. 4. Bude se jednat o konkurenční 
adsorpci, bude záležet na poměru vstupních koncentrací jednotlivých VOC a dalších 
podmínkách (např. kinetika sorpce jednotlivých VOC může být rozdílná). Pokud nebude 
docházet během adsorpce ke změnám teploty, vymývání již naadsorbovaného množství 
nebude dle názoru posuzovatelů výrazné. 

Ad 31) Materiálový list aktivního uhlí je v příloze č. 4 posudku. 

Ad 32) K uvedenému bodu je třeba uvést, že předmětem posouzení je instalace a provoz 
lakovny do nové výrobní haly a vyhodnocení vlivů tohoto záměru na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva. Otázka zda je výstavba nové haly tzv. černou stavbou nejsou předmětem tohoto 
posuzování. Podobně otázka, zda je či není nová technologie lakování nainstalována v 
rozestavěné výrobní hale není v kompetenci orgánů ochrany životního, ale příslušného 
stavebního úřadu. 

Dle informací, které obdržel zpracovatel posudku od investora, bylo na stavbu výrobní haly 
vydáno dodatečné stavební povolení. 

Ad 35) Viz odborný posudek podle § 17 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší, který byl 
zpracován na hodnocený záměr a je v příloze č. 6. 

Ad Závěry) Sumárně lze konstatovat, že vypovídací schopnost dopracované dokumentace 
má podprůměrnou úroveň, o čemž svědčí řada připomínek v průběhu procesu EIA a 
hodnocení provedené v rámci posudku. 

Zpracovatelský tým, považuje za podstatnou skutečnost to, že realizací záměru dojde 
k modernizaci lakování včetně záchytu škodlivin ve společnosti SIAG CZ Chrudim. Při 
srovnání množství emisí VOC z aktuálně provozované lakovny a z lakovny, která je 
posuzována, dojde (při stejné výrobní kapacitě) k více jak trojnásobnému snížení emisí VOC 
do ovzduší. 
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Při vědomí této skutečnosti a při splnění podmínek, které byly naformulovány pro 
jednotlivé fáze realizace záměru, je možné z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva považovat předložený záměr za přijatelný. 

Poznámka: Všechna vyjádření obdržená k uvažovanému záměru jsou doložena v Příloze 
tohoto posudku. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z 

HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Posuzovaný záměr „Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ s.r.o.“ 
představuje pokračování ve stávající činnosti v posuzovaném území. Stará lakovna bude 
zrušena a nová lakovna bude umístěna do nového výrobního objektu ve stávající průmyslové 
zóně. Realizací záměru nedojde k navýšení lakovací kapacity oproti současnému stavu. 

Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví rezultujících z  procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., budou vlivy 
vlastního posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné. Ve srovnání 
se stávajícím stavem dojde k podstatnému snížení vlivu na ovzduší. Při plném využití 
kapacity lakovny bude emitováno 15,6 t/rok VOC. V případě stávající lakovny bylo v roce 
2008 při prakticky stejné nalakované ploše emitováno 53,2 tun VOC. 

Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí prezentované v oznámení lze akceptovat. 
Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí hodnotím z pohledu velikosti a 
významnosti nejvýše jako malé a málo významné, v případě vlivů na hlukovou situaci jako 
středně významné vzhledem k nárůstu hlukového zatížení z plošných zdrojů. 

K posouzení byla předložena dokumentace: 

Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ s.r.o. 

zpracovaná Ing. Vladimírem Plachým. Dokumentace byla posouzena dle požadavku  
zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentace je zpracována 
dle požadavku tohoto zákona. 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a po prostudování a zhodnocení 

d o p o r u č u j i 

realizovat akci: 

 

Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ s.r.o. 

 

ve variantě popsané v dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzovaní vlivů na 
životní prostředí v platném znění. 
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Na základě doložených a doplněných údajů lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují 
míru stanovenou zákony a dalšími předpisy při respektování podmínek prezentovaných 
v návrhu stanoviska orgánu státní správy. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA  

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 

   Odbor životního prostředí a zemědělství 

                                                                                              V Pardubicích dne: 

                                                                                               Č.j.:  

STANOVISKO 

o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., 

 o posuzování vlivů na životní prostředí 

I. Identifika ční údaje 

1. Název zám ěru:   Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ Chrudim 

2. Kapacita (rozsah) záměru:  Předmětem posuzovaného záměru je náhrada stávající 
lakovny novou lakovnou. Nová lakovna včetně příručního skladu nátěrových hmot a ředidel 
bude umístěna do nově budované výrobní haly v přímé návaznosti na stávající výrobní 
prostory investora v průmyslové zóně města Chrudim. Realizací záměru nedojde k nárůstu 
povrchově upravených ploch v m2/rok oproti stávajícímu stavu. 

3. Umíst ění zám ěru: 

Kraj Pardubický 

Obec Chrudim 

Katastrální území Chrudim 

4. Obchodní firma oznamovatele:  SIAG CZ, s.r.o. 

5. I Č oznamovatele:  471 245 39 

6. Sídlo (bydlišt ě) oznamovatele: 

Ing. Jiří Koděra, jednatel 

Průmyslová 307 

537 01 Chrudim 

Telefon: 469 656 162 
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II. Pr ůběh posuzování 

1. Oznámení 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 bylo zpracováno Ing. 
Vladimírem Plachým, č. j. 79312/ENV/06 ze dne 6.11. 2006. 

2. Dokumentace 

Krajský úřad s využitím paragrafu 7, odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí vydal závěr zjišťovacího řízení pod č.j. 6435-10/2009/OŽPZ/KU ze dne 
13. 3. 2009. Na základě zjišťovacího řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb. došel příslušný 
orgán k závěru, že záměr „Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. 
Chrudim“ bude posuzován podle citovaného zákona. 

Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 byla zpracována Ing. 
Vladimírem Plachým, č. j. 79312/ENV/06 ze dne 6.11. 2006. Po obdržení vyjádření k 
dokumentaci, rozhodl příslušný úřad o dalším dopracování dokumentace a po obdržení 
připomínek k dopracované dokumentaci rozhodl o zpracování posudku. 

3. Posudek 

Posudek zpracoval Ing. Petr Pozděna, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke 
zpracování dokumentací a posudků podle zákona č. 100/2001 Sb., 
č.j. 3312/348/OPVŽP/97. Posudek byl příslušnému orgánu státní správy předložen v říjnu 
2009. 

4. Veřejné projednání 

Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod.  v ……… a proběhlo v souladu 
s § 17 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, a s § 4 vyhlášky  MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 13. 3. 2009 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení, a to 
s následujícím závěrem: Záměr lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ 
Chrudim bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Dokumentace byla zaslána k vyjádření 30. 4. 2009 

Dopracovaná dokumentace byla zaslána k vyjádření 9. 7. 2009 

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 16. 6. 2009 
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Vyhotovený posudek byl předložen dne: 12. 10. 2009. 

Závěry zpracovatele posudku : 

Zpracovatel posudku považuje dopracovanou dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na 
životní prostředí za akceptovatelnou s výhradami uvedenými v příslušných kapitolách 
posudku. Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace doporučuje příslušnému 
orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené 
oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.  

Závěry veřejného projednání: 

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

1) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ú zemní 
pracovišt ě Chrudim zn. 3162/09/HOK-CR/213 ze dne 22. 7. 2009.  

2) Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát 
Hradec Králové zn. ČIŽP/45/IPP/0903043.004/KDR ze dne 5.8. 
2009. 

3) Krajský ú řad Pardubického kraje, odbor životního prost ředí 
a zem ědělství zn. KrÚ 6435-20/2009/OŽPZ/KU ze dne 3. 6. 200 9. 

4) M ěstský ú řad Chrudim, odbor životního prost ředí zn. 
CR029801/2009 OŽP/Ry ze dne 4. 8. 2009. 

5)Vyjád ření JUDr. Petr Kšády ze dne 23. 7. 2009. 

6) Vyjád ření advokátní kancelá ře Hladík Hladíková a Partne ři 
ze dne 7. 8. 2009. 

III. Hodnocení záměru 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Posuzovaný záměr „Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ s.r.o.“ 
představuje pokračování ve stávající činnosti v posuzovaném území. Stará lakovna bude 
zrušena a nová lakovna bude umístěna do nového výrobního objektu ve stávající průmyslové 
zóně v návaznosti na výrobní objekty oznamovatele. Realizací záměru nedojde k navýšení 
lakovací kapacity oproti současnému stavu. 

Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví rezultujících z  procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., budou vlivy 
vlastního posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné. Ve srovnání 
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se stávajícím stavem dojde k podstatnému snížení vlivu na ovzduší. Při plném využití 
kapacity lakovny bude emitováno 15,6 t/rok VOC. V případě stávající lakovny bylo v roce 
2008 při prakticky stejné nalakované ploše emitováno 53,2 tun VOC. 

Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí prezentované v oznámení lze akceptovat. 
Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí hodnotím z pohledu velikosti a 
významnosti nejvýše jako malé a málo významné, v případě vlivů na hlukovou situaci jako 
středně významné vzhledem k nárůstu hlukového zatížení z plošných zdrojů. 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 
pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Vlastní technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno. Jako zcela nezbytné se jeví 
kontinuální měření emisí a ověření teoretických předpokladů v průběhu zkušebního provozu.  

Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů 
a ČSN, předpokládá v rámci další přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení 
předmětného záměru.  

Technická a organizační řešení lakování odpovídají při respektování navržených opatření 
požadavkům k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. 
podmínky, zmírňují a kompenzují nepříznivé účinky na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Všechny základní technologie, použité v provozovně společnosti SIAG k omezování emisí 
znečišťujících látek do ovzduší, tj. dvojstupňová filtrace vzdušiny za použití tkaninových 
filtr ů, záchyt VOC v adsorbérech (kromě jiného i za užití fixního lože) a spalování VOC 
uvolněných z adsorbentu při jeho regeneraci patří mezi BAT. Formu či tvar fixní vrstvy však 
příslušný BREF neřeší. Volba optimálního typu adsorbérů je tudíž záležitostí dodavatele 
technologie, který též přebírá odpovědnost za dodržení emisních limitů. 

Vedle vhodného typu zařízení, však podmínky BAT vyžadují ještě dosažení dostatečné 
účinnosti odlučování. Konkrétně pro adsorpci VOC na granulované aktivní uhlí se jedná o 
hodnotu 80 – 95%, u termické oxidace 98 – 99,9%. Podle názoru zpracovatelského týmu je 
nezbytné, aby adsorpční jednotka dosahovala natolik vysoké účinnosti, aby byla za každých 
okolností dodržena výstupní koncentrace, ať již ve shodě s emisním limitem nebo jinou 
hodnotou předepsanou Krajským úřadem. V příloze č. 3 posudku je uvedeno prohlášení 
dodavatele technologie zařízení na záchyt polutantů potvrzující účinnost adsorbérů v rozmezí 
požadovaném BAT po dobu 100 hodin od regenerace. 

 

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek 
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 
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Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané 
dopracované dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány s 
podprůměrnou vypovídací schopností a jsou dostačující pro pokračování procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. 

Technické řešení ošetřené navrženými doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí  respektuje dle názoru zpracovatele posudku požadavky na omezení 
respektive vyloučení řady negativních vlivů na  životní prostředí.  

Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez 
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. 

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

V rámci předložené dokumentace bylo předloženo invariantní řešení. Z hlediska dopadů na 
jednotlivé složky životního prostředí lze vyslovit souhlas s postupem zvoleným v 
dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí. 

Dokumentace splňuje požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku 

A)  Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný orgán státní správy celkem šest vyjádření. 
Jednalo se o vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a občanů. 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části 
V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření 
byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentována, respektive ve formě 
podmínek navržena do stanoviska příslušného orgánu státní správy. 

B) Vypořádání vyjádření k posudku: 

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru  

Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů na základě 
oznámení záměru  a dopracované dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí, 
vyjádření příslušných obcí, dotčených orgánů státní správy a veřejnosti, zpracovaného 
posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona  

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O 

k záměru stavby 
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LAKOVNA VE VÝROBNÍCH PROSTORECH SPOLE ČNOSTI SIAG CZ 

 

ve variantě popsané v dokumentaci 

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 
návazných správních řízení. 

fáze přípravy 

1) V dalších stupních projektové dokumentace doplnit posuzované zařízení o 
kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů, 

2) V dalších stupních projektové dokumentace předložit aktualizaci požárního 
posouzení pro umístění příručního skladu nátěrových hmot a ředidel do nově 
budované výrobní haly, 

fázi realizace 

3) Instalovat kontinuální měření emisí TOC na výstupu z adsorbérů. V rámci 
zkušebního provozu zjistit průběh změn koncentrací TOC na výstupu z adsorbérů 
po celou dobu jejich pracovní periody, tj. od počátku práce po provedené 
regeneraci až po dosažení garantované výstupní koncentrace. Ověřit navrhovanou 
dobu adsorpční periody pro přepínání adsorbérů a řádného provozu adsorpce. 
Výsledky včetně vyhodnocení předložit orgánu ochrany ovzduší, 

4) V rámci zkušebního provozu provést hmotnostní bilanci rozpouštědel používaných 
při stříkání na volné ploše a vyhodnotit plnění emisního limitu pro fugitivní emise. 
Výsledky předložit orgánu ochrany ovzduší, 

5) V rámci zkušebního provozu ověřit předpoklad, že vzdušina ohřátá na 50°C bude 
průchodem podlahovým filtrem a potrubním systémem vzduchotechniky 
ochlazena na 40°C, 

6) Ve zkušebním provozu ověřit celkovou účinnost adsorpce na VOC. Vyhodnocení 
předložit orgánu ochrany ovzduší. 

7) Předložit ke kolaudaci stavby do zkušebního provozu požární řád posuzovaného 
záměru 

8) Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby do zkušebního provozu„ Plán opatření 
pro případ havarijních úniků látek škodlivých vodám“. 
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9) Ke kolaudaci do trvalého provozu předložit autorizované měření emisí škodlivin 
VOC jako TOC, TZL, p řípadně další dle požadavku orgánu ochrany ovzduší. 

10) Ke kolaudaci do trvalého provozu předložit měření hlučnosti z posuzovaného 
záměru u nejbližší obytné zástavby, 

fázi provozu 

11) Posuzované zařízení bude provozováno pouze v době denní 

12) Celý proces sušení provozovat tak, aby na vstupu do adsorbérů byla teplota 
vzdušiny maximálně 40°C 
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Zpracovatel posudku:    Ing. Petr Pozděna 

Adresa:     Lonkova 470, 530 09 Pardubice 

Tel., fax.:    466 854 522 

Mobil:     603 289 332 

e-mail:     ppozdena@seznam.cz 

Autorizace ke zpracování posudku: č.j. 3312/348/OPVŽP/97 ze dne 28. 5. 1997 
prodloužené rozhodnutím MŽP č.j. 35271/ENV/06 ze dne 29. 5. 2006 

 

 

 

V Pardubicích dne 12. října 2009 
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PŘÍLOHA 

1)  Kopie vyjádření obdržených k posuzovanému záměru 

2)  Umístění posuzované technologie ve výrobní hale 

3)  Vyjádření dodavatele adsorbérů k účinnosti záchytu VOC 

4)  Materiálový list aktivního uhlí MAB 132 

5)  Kopie platného souhlasu k provozu stávající lakovny 

6)  Odborný posudek dle zákona o ochraně ovzduší na posuzovaný záměr 
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