
HLA VNt MÌSTO PRAHA
MAGISTRA T HLA VNtHO MÌST A PRAHY

ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf

V Praze dne 7. 10. 2004
È.j.:MHMP-117335/2004/0lPNI/EIA/106-2/Be
Vyøizuje: Ing. Beranová

podle § 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù

na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb.

Identifikaèní údaje:

Siemens KV - Lakovna II, Praha - ZlièínNázev:

Zaøazení zámìru dle zákona: bod 4.2, kategorie II, pøílohy È. 1
Povrchová úprava kovù a plastických materiálù vèetnì lakoven od 10 000 do
500000 m2/rok celkové plochy úprav.

Kapacita (rozsah) zámìru: Plánovaná kapacita nové lakovny II je 90 kolejových
vozidel za rok, tj. 33 000 m2 upravené plochy za rok.

Charakter zámìru: Jedná se o výstavbu nové lakovny II pro povrchovou úpravu a
lakování nových kolejových vozidel (železnièní vagóny typu DESIRO - opracovávaná
plocha 1 typového vozidla DESIRO je 360 m2) ve výrobním objektu firmy Siemens
Kolejová vozidla s.r.o. Bude mít 3 kabiny - kabinu pro nástøik základního laku
(kabina G2), kabinu pro nástøik krycích lakù (kabina L3) a pøípravnou kabinu (kabina
V3) pro tmelení a broušení. Oznaèení tøí nových kabin lakovny II (G2, L3 a V3)
navazuje na oznaèení pìti kabin lakovny I. Kabiny budou mít délku 29,5 m, šíøku
6,5 m a výšku 7 m.

Umístìní: Praha
Praha
Praha - Zlièín
Zlièín, Tøebonice

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

IV. ètvrtletí/2004
II. ètvrtletí/2005

Zahájení:
Ukonèení:



Siemens Kolejová vozidla, s.r.o.
Ringhofferova 115/1
15521 Praha 5

Oznamovatel:

Zpracovatel oznámení:

7275/4713/0EP/92

Ing. Karel Vurm, CSc.
Ortenovo nám. 13
170 00 Praha 7
osvìdèení odborné zpùsobilosti è.j
ze dne 11.2.1993

Souhrnné vypoøádání pøipomínek:

Oznámení bylo zasláno tìmto subjektùm:
. Hlavní mìsto Praha
. Mìstská èást Praha - Zlièín
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - západ
. Odbor životního prostøedí MHMP
. Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha

Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili

Hl. m. Praha z akustického hlediska doporuèuje porovnat vypoètené hodnoty
s mìøením na vybraných výpoètových bodech.
Z hlediska ochrany ovzduší se uvádí, že je nezbytné na výduších z kabin
navrhnout zaøízení ke snížení hmotnostního toku emisí VOC. Do provozního øádu
lakovny je nutno zapracovat podmínku, že k soubìhu procesù základního
lakování ze všech provozù bude docházet maximálnì 144 hod. za rok.
V provozním øádu lakovny je rovnìž tøeba vìnovat pozornost možnosti informovat
obyvatele o pøípadných zdravotních rizikách, zejména pro pøípad havárií, vèetnì
pøipravení postupù pro pøípad havárií.
Z hlediska hospodaøení s odpady doporuèuje, aby odpadní su• z betonových
konstrukcí byla analyzována z hlediska pøípadné kontaminace a následnì dle
výsledkù analýzy byl urèen zpùsob nakládání s tímto odpadem.
Závìrem se uvádí, že pokud budou formulované pøipomínky øešeny
v následujících fázích projektové pøípravy stavby, hlavní mìsto Praha netrvá na
dalším posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb.

Mìstská èást Praha - Zlièín nemá pøipomínky.

Hygienická stanice hl. m. Prahy, poboèka Praha - západ nemá pøipomínky.

Odbor životního prostøedí MHMP z hlediska nakládání s odpady má pouze
formální pøipomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že vliv navrhovaného provozu lakovny na
kvalitu ovzduší v dané lokalitì je akceptovatelný pøi splnìní podmínek, že na
výduších z lakovacích kabin i pøípravné kabiny budou navrhnuta zaøízení ke
snížení hmotnostního toku emisí VOC a dále budou použita nízkoemisní zaøízení,
která podle mìøení autorizovaného pracovištì vykazují pøi nominálním výkonu (v
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celém rozsahu nominálního výkonu) emise oxidù dusíku do 80 mg/m3 NOx (jako
NO2)/Nm3 suchých spalin pøi obsahu kyslíku 3 % objemová.
Z hlediska ochrany vod vyjádøení uvádí podmínky pro stavební øízení a pro obdobf
provozu. Upozoròuje na povinnost vypracovat plán opatøení pro pøípady
havarijního úniku závadných látek (havarijní plán).
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu, lesù a lesního hospodáøství,
ochrany pøírody a krajiny a z hlediska myslivosti je vyjádøení bez pøipomínek.

Závìr:
Zámìr "Siemens KV - Lakovna II, Praha - Zlièin" naplòuje dikci bodu 4.2,

kategorie II, pøílohy È. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí, ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.

Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona
dospìl pøíslušný orgán k závìru, že zámìr

Siemens KV - lakovna II, Praha - Zlièín

nebude posuzován

podle citovaného zákona a v navazujících øízeních je nezbytné zohlednit výše
uvedené pøipomínky a dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì
kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená v oznámení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní
správy, ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

J U Dr. H~;:;~~~~ ~ á
øeditelka odboru
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Pøílohy: vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení mìstské èásti Praha - Zlièín
vyjádøení Hygienické stanice hl. m. Prahy - poboèka Praha - západ
vyjádøení odboru životního prostøedí MHMP
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