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ZÁVÌR ZJIŠ•OV AcíHO ØíZENí
podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí),v platném znìní (dále jen zákon)
Zámìr: Rozšíøení

haly

práškové

lakovny

Technocol

s.r.o., lednická

351,

Praha 14, k.ú. Kyje

Zaøazenízámìru dle zákona: Bod 4.2, kategorie II, pøílohaè. 1
Povrchová úprava kovù a plastických materiálù vèetnì lakoven od 10 000 do
500000 m2/rok celkové plochy úprav.

Oznamovatel: Technocol s.r.o.
IÈ: 27213579
19900 Praha 9 - Kyje, lednická 351

Umístìní:

kraj:
obec:
katastrální území

Hlavní mìsto Praha
Praha
Kyje

Charakter a kapacita zámìru: Do prostor stávající lakovny bude umístìno nové
technologické zaøízení pro nanášení práškù s následným vytvrzováním a pracovištì
pro pøípravu povrchu souèástí a výrobkù pøedaplikací práškových plastù. Lakovna je
tvoøena sestavou technologických zaøízení pro nanášení práškových plastù (dvì
nanášecí kabiny) a následné vytvrzování pøi zvýšené teplotì v peci (cca 200°C).
Koneèné povrchové úpravì výrobkù pøedchází pøíprava povrchu podmiòující kvalitu
výsledku, kterým je koneèný povlak s ochrannì dekoraèní funkcí.
Pro umístìní nového technologického zaøízení pro pracovištì nanášení práškù
s následným vytvrzováním a pro vybudování pracovištì k pøípravì povrchu souèástí
a výrobkù pøed aplikací práškových plastù je vymezen prostor cca 50 x 22 m I výška
3,2 m.
Kapacita vanové linky pøedúprav je omezena parametry manipulátoru
a technologickými èasy. Maximální nosnost manipulátoru je 500 kg (zboží + závìs),
což pøedstavuje max. cca 250 kg zboží na jednu vsázku.
Za hodinu jsou pøedpokládány cca 3 - 4 vsázky.
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha1
Pracovištì: Jungmannova35/29, 11121 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074

-2-

Energetické nároky nového zaøízení budou pokryty ze stávajících zdrojù, v pøípadì
potøebybudou posíleny.
Kapacita práškové lakovny je cca 50 000 m2/rok ošetøené plochy.
Obsluhu zajistí 4 - 6 pracovníkù na smìnu, pøedpokládá se jednosmìnný provoz,
v budoucnu s možným rozšíøenímna provoz dvousmìnný.
Zámìrem je rozšíøení stávající ocelové haly a zmìna využití a prodloužení lhùty
trvání doèasných staveb firmy Technocol s.r.o. na pozemku do roku 2010.
Prùbìh zjiš•ovacího øízení: Pøizjiš•ovacím øízeníse zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu
mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom
kritéria, která jsou stanovena v pøíloze è. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné
stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající
významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování, zda
zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k obdrženým vyjádøením
veøejnosti,dotèených správních úøadùa dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru (listopad 2006) bylo zpracováno spoleèností DEKONTA, a.s. pod
vedením Ing. Pavla Veselého. Dle zpracovatelù oznámení je možno zámìr doporuèit
k rea1izacibez významnìjších vlivù na životní prostøedí.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha (vyjádøeníè.j. PRM 9/2007 ze dne 22. prosince 2006)
. mìstská èást Praha 14
(usnesení 3. jednání Rady mìstské èásti Praha 14 ze dne 12. 12.2006 è.
95/RMÈ/2006)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - sever
(vyjádøeníè.j. S.HP/1503/26869/06 ze dne 11. 12. 2006)
. Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha (vyjádøení è.j.
41/ØI/0637120.01/06/PVB ze dne 20.12.2006)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníSZn. S-MHMP-434235/2006/1/00PNI ze dne 9. 1. 2007).

Podstata jednotlivých pøipomínek ve vyjádøeních je shrnuta v následujícím textu:
Hlavní mìsto Praha konstatuje z hlediska urbanistické koncepce, že areál lakovny
leží ve funkèním území SV - všeobecnì smíšené území, ve které jsou lakovny
nepøípustné. Pro trvalé využití území pro lakovnu je tedy nutná zmìna územního
plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy. Z urbanistického hlediska je se
zámìrem vysloven nesouhlas a nedoporuèuje se ani prodloužení lhùty trvání stavby,
které by pøineslo nežádoucí stabilizaci této funkce v území.

Z hlediska mìstské zelenì se uvádí, že není v oznámení doložen výpoèet koeficientu
zelenì a je postrádána informace, zda realizací zámìru dojde ke kácení døevin.
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Z hlediska hospodaøení s odpady se pro období výstavby postrádá alespoò hrubá
bilance zemních prací a v období provozu nárùst odpadù po rozšíøení kapacity
lakovny.
Z dopravního hlediska se uvádí, že je potøeba i v pøípadì malých dopravních nárokù
konkretizovat obslužnou dopravu.

Mìstská èást Praha14 požaduje øešit soulad zámìru doèasné stavby s územním
plánemsídelníhoútvaru.
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy (HS HMP) nemá pøipomínky.
Èeská inspekce životního prostøedí nemá podstatné pøipomínky.
Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP), orgán
ochrany ovzduší konstatuje, že posuzovaná technologie nanášení práškových plastù
o roèní projektované spotøebì práškové barvy 6 tun je kategorizována podle bodu è.
4.2.8 pøílohy è. 2 vyhlášky è. 355/2005 Sb. a podle § 4 odst. 4 zákona È. 86/2002
Sb., o ochranì ovzduší, jako ostatní stacionární støední zdroj zneèiš•ování ovzduší.
Taktéž jeden ze spalovacích zdrojù - kotel na ohøev lázní linky pøedúprav o výkonu
250 kW je støedním zdrojem zneèiš•ování podle § 4 odst. 5 písm c) zákona È.
86/2002 Sb.
Dále správní orgán konstatuje, že oznámení zámìru se nezabývá skuteèností, že
zdrojem zneèiš•ování ovzduší bude i technologie pøípravy výrobkù (pøedúprava), ve
které bude provádìno odmaštìní na vanové lince. Jedná se o technologii, kde bude
umístìno sedm van, ètyøi procesní vany, každá o objemu 6900 I (celkový objem
27,6 m3) a tøi vany na oplach. Jedná se o technologii povrchové úpravy, která je pøi
celkovém objemu van (kromì oplachu) do 30 m3 kategorizována podle bodu 2.6.
pøílohy è. 1 naøízení vlády è. 615/2006 Sb. jako støední zdroj zneèiš•ování ovzduší
(zaøízení na povrchovou úpravu kovù, plastù a jiných nekovových pøedmìtù
s použitím elektrolytických nebo chemických postupù, je-Ii obsah lázní vìtší než
30 m3). Kromì toho suroviny (pøípravky ALFICLEAN 145, ALFIDEOX 74, ALFISID
16, FERROPAS 7815 a ALFICOAT 748) používané v technologii pøedúpravy nejsou
v pøedložených podkladech dostateènì specifikovány tak, aby bylo možno posoudit
eventuální emisní vlivy používaných lázní v prùbìhu procesù pøedúpravy. Hodnocení
vlivu navrhovaného pøemístìní a rozšíøenívýroby není tedy v pøedloženém oznámení
zámìru v plné míøeprovedeno.
Z hlediska ochrany vod se konstatuje, že povolení k vypouštìní pøedèištìných
odpadních vod do splaškové kanalizace pro veøejnou potøebu podléhá projednání dle
ust. § 18 odst. 3 zákona è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou
potøebu a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o vodovodech a kanalizacích) u
pøíslušnéhovodoprávního úøadu.
Dále se upozoròuje, že jakost odpadních vod vypouštìných do kanalizace musí
splòovat limity dle schváleného kanalizaèního øádu.
V kapitole 8.111.5.Riziko havárie jsou uvedena možná rizika ohrožení podzemních
vod a pùdního prostøedí závadnými látkami (ropné látky z mechanizace po dobu
výstavby, chemické látky za provozu). Upozoròuje se, že každý, kdo zachází se
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závadnými látkami ve vìtším rozsahu nebo je nakládání s nimi spojeno se zvýšeným
nebezpeèím, je povinen dodržovat ust. § 39 odst. 2 vodního zákona, zejména
zpracovat plán havarijních opatøení, který schvaluje pøíslušný vodoprávní úøad.
Uživatel závadných látek je dále povinen pøi zacházení s nimi uèinit odpovídající
opatøení,aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod èi do kanalizace.
Vzhledem k výše uvedenému se požaduje dopracovat nejednoznaèné informace
o likvidaci deš•ových vod ve fázi výstavby i provozu posuzovaného zámìru.

Pøíslušný úøad zhodnotil jednotlivá vyjádøení a konstatuje, že uplatnìné pøipomínky
ve vyjádøeních lze povìtšinou zhodnotit jako upøesòující pøipomínky pro další
projektovou pøípravu stavby. K požadavkùm na výpoèet koeficientu zelenì, bilanci
zemních prací pøi výstavbì, pøípadnì nakládání s deš•ovými vodami je možno
konstatovat, že zámìr je navržen do již postaveného stavebního objektu. Dopravní
nároky spojené s lakovnou jsou velmi malé, jak uvádí rozptylová studie v oznámení,
nárùst dopravy je 12 osobních a 2 nákladní automobily dennì. K problematice
územního plánu a ochrany ovzduší uvádí pøíslušný úøad na základì doplòujících
informací následující:

Umístìní stavby
Posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona zahrnuje zjištìní,
popis,
posouzení a vyhodnocení pøedpokládaných pøímých a nepøímých vlivù provedení
i neprovedení zámìru na životní prostøedí. Umístìní stavby a stanovení podmínek
k ochranì veøejných zájmù v území, a tím zabezpeèení zejména souladu s cíly
a zámìry územního plánování, vèetnì architektonických a urbanistických hodnot
v území, je pøedmìtem územního øízení, které provádí pøíslušný stavební úøad.
Souèástí oznámení je vyjádøení pøíslušného stavebního úøadu (odbor výstavby a
dopravy Úøadu mìstské èásti Praha 14), dle nìhož je pro pøedmìtnou lokalitu
územním plánem stanoveno zpracování urbanistické studie, která bude øešit
podmínky vstupu do území, jeho celkové návaznosti v souladu s vlastnickými právy
k jednotlivým pozemkùm a jejich využití. Do zpracování a projednání této studie
stavební úøad souhlasí se zámìrem
využití stávajících objektù jako stavbou
doèasnou i rozšíøením lakovny pøi ul. Lednická, a to do 31.12.2010, tedy doby
platnosti stávajícího územního plánu.
Pøíslušný úøad se ztotožòuje s názorem stavebního úøadu.

Ovzduší
Pøíslušný úøad obdržel
k pøipomínkám HMP:

vysvìtlující

informace

od

zpracovatele

oznámení

Dalším zdrojem zneèiš•ování ovzduší, situovaným v prostoru lakovny je yanová linka
pøedúprav pøedkoneènou technologickou operací - nanášením práškového plastu.
Vanová linka s technologií bezoplachové pasivace hliníkových a železných
povrchù na bázi Ti a Zr sestává z následujících pracovních operací
mírnì alkalické odmaštìní
oplach
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- 5kyselé odmaštìní
DEMI - oplach 1
DEMI - oplach 2
pasivace AI
pasivace Fe
sušení
Každý technologický krok používající chemikálie bude realizován
v samostatné vanì o maximálním pracovním objemu 6200 I (snížení oproti hodnotì
uvedené v Oznámení). Navíc, jeden z krokù - 3 nebo 4 - bude vynechán v závislosti
na druhu pøedupravovaného výrobku (u železných výrobkù bude vynechán krok 3 pasivace hliníku, u hliníkových výrobkù naopak krok 4 - pasivace železa).
Souèástí linky budou dále tøi vany pro oplachy, z toho dvì budou používat
demineralizovanou vodu, tøetí vodu èistou. Ze dvou van používajících DEMI vodu
bude v provozu vždy jen jedna (v závislosti na typu pøedupravovaného výrobku železný nebo hlinikový - tedy stejný postup jako pøi používání procesních van pro
pasiva ci povrchu (Fe) . Maximální redukovaný provozní objem tìchto van bude stejný
jako u van procesních, tj. 6200 I.

Celkem budou tedy v provozu lakovny umístìny pouze ètyøi technologické
kroky, používající následující chemické pøípravky:
1)
2)
3)
4)

mírnì alkalické odmaštìní (odmaš•ovací prostøedek ALFICLEAN 145)
kyselé odmaštìní s dezoxidací (ALfideox 74 + Alfisid 16)
pasivace hliníku (Alficoat 748)
pasivace železa (Ferropas 7815).

Žádný ze zmínìných pøípravkù neobsahuje tìkavé organické látky, tzn. že tato
skupina látek nebude emitována do ovzduší (pøíslušnému úøadu byly pøedloženy
bezpeènostní listy). Pokud jde o pøípadnì uvolòované aerosoly provozních lázní,
odsávací potrubí bude osazeno odluèovaèi kapek, èímž bude minimalizován únik
tìchto látek do ovzduší.
S ohledem na celkový objem procesních van nepøesahujících hodnotu 30 m3
(27,6 m3 resp. pøi redukovaném provozním objemu 24,8 m3) lze dle názoru
posuzovatele zmínìný zdroj oznaèit v souladu s pøílohou È. 1 NV 615/2006 Sb. jako
støednízdroj zneèiš•ování ovzduší.
Používané chemické pøípravkyv procesu pøedúpravypovrchu obsahují dle získaných
bezpeènostních listù následující nebezpeèné látky anorganického pùvodu.

Používaný

Nebezpeèná látka

Obsah v %

Uhlièitan sodnv Na2CO3

< 15
<5
<5
< 10

chemický
pøípravek

ALFICLEAN 145
-,

--

-

---

ALFICOAT 748
ALFIDEOX 74

1

lFetlammethoxvlát
-1-Kvse-llna-h-exafluortitanièitá
H2TiF6
-I~droaend ifluor!d-a-monnv
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Údaje o nebezpeènosti látky nebo pøípravku
-

Možná nebezpeèí

Používaný chemický
pøíoravek

lPro èTo~
ALFICLEAN 145

ALFICOAT 748
ALFIDEOX 74

Neidentifikována

-I Neidentifikována

Pro pøírodu

škodlivý pro vodní
organismy, mùže
zpùsobit dlouhodobé
nepøíznivépodmínky
ve vodním orostøedí

lNeid"elntifikována
--

Pøípravek
zapøièiòujetìžké
popáleniny, toxický
pøipožití,
vdechnutí a styku
s kùží --

Neidentifikována

ALFISID 16

Neidentifikována

FERROPAS 7815

zdraví škodlivý pøi
požití, vdechnutí a
pøi kontaktu s kùží
zapøièiòuje
poleotání

škodlivý pro vodní
organismy, mùže
zpùsobit dlouhodobé
nepøíznivépodmínky
ve vodním prostøedí
Neidentifikována

Další informace o používaných pøípravcích

ALFICLEAN 145

. za bìžného stavu skupenství pevné
. bìhem hoøeníse mohou uvolòovat nebezpeèné plyny (oxidy fosforu a dusíku)
. tenze par nestanovena
. pro vlastní používání v lázni se øedívodou.
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. za bìžného stavu skupenství kapalné
. bìhem hoøeníse mohou uvolòovat nebezpeèné plyny (napø.fluorovodík)
. tenze par nestanovena
. koncentrát je pro vdechování toxický, pro vlastní používání v lázni se øedí
vodou.
ALFIDEOX 74

.
.
.
.

za bìžného stavu skupenství kapalné
exotermní reakce s alkalickými látkami, pøi reakci s kovy možnost vzniku
vodíku
tenze par nestanovena
pro vlastní používání v lázni se øedí vodou.

ALFISID 16/3

.
.
.

za bìžného stavu skupenství kapalné
tenze par nestanovena
pro vlastní používání v lázni se øedívodou.

FERROPAS 7815

.
.
.

za bìžného stavu skupenství kapalné
tenze par nestanovena
bìhem hoøení se mohou uvolòovat nebezpeèné plyny (oxidy dusíku a

.

fluorovodík)
pro vlastní používání v lázni se øedí vodou.

Emisí ze zaøízení bude zahøátý vzduch s vodní parou, ve kterém nelze vylouèit
stopové množství anorganických látek pøítomných v jednotlivých lázních. Vzhledem
k tomu, že nejsou dostupné informace o možných emisích škodlivin (napø. údaje
z mìøení emisí z obdobného provozu pøi použití stejných typù lázní, odhad emisí
výrobce z daných typù lázní apod.) byly pro doložení výše uvedeného tvrzení
vyhodnoceny úrovnì možných emisí z procesu moøení a dezoxidace (prostøedek
Alfideox 74), tj. pøi použití pøípravku s nejvyšším obsahem a spektrem nebezpeèných
látek resp. s nejvyšším možným rizikem na èlovìka.
Pozn. Údaje byly pøevzaty z Katalogu vanových zaøízení spoleènosti KOVOFINIS,
Ledeè nad Sázavou.
Proces moøenía dezoxidace
láznì

teplota

Obsah nejvýznamnìjších

-

pøípravek Alfideox 74:

H2SO4
.
Fluorovodík (3% roztok kys. fluorovodíkové)
Hydrogenfluorid

amonný...

.45-60°C

látek v lázni ALFIDEOX 74:

...

...

...

...

,

- 5,94 g/lláznì
- 2,97 g/lláznì
- 2,1 g/l láznì
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koeficient odparu vody (pro 60°C, rychlost proudìní vzduchu 0,8 m/s)5,2 l/hod.m2
koeficient úniku škodlivin z dezoxidaèní láznì
1,3 ml z m2plochy láznì/h
velikost hladiny van
d x š = 5 800 x 1 100 mm = 6,38 m2
odpar vody
únik láznì.

'

z toho - H2SO4

:

'.'.'

33,17 I/h
...8,29 ml/h
...49 mg/h

- hydrogenfluorid amonný
:
24,6 mg/h
- fluorovodík ... ... ... ... ... ... ..:... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ...17,41 mg/h

Pøi pøedpokládaném jednosmìnném provozu bude celkový poèet provozních hodin
(vè. ohøevua chlazení lázní) za rok èinit 250 dnù x 11,5 hod./den = 2 875 h/rok.
Pøi výše uvedených podmínkách bude emisní tok za rok (pro jednosmìnný
dosahovat následujících hodnot:

provoz)

- H2SO4
0,141 kg/rok
- hydrogenfluorid amonný 0,071 kg/rok
- fluorovodík
0,050 kg/rok.

Výše uvedená roèní množství emisí látek bude ve skuteènosti ještì významnì nižší
s ohledem na skuteènost, že odsávací potrubí bude osazeno odluèovaèi kapek
aerosolù.
S ohledem na výše uvedené posouzení lze považovat celkovou úroveò emisí
zneèiš•ujících látek vè. fluorovodíku z procesu pøedúprav za nevýznamnou. Tato
skuteènost bude ovìøena po uvedení zaøízení do zkušebního provozu autorizovaným
mìøením emisí zneèiš•ujících látek.

Orgán ochrany ovzduší na základì prostudování doplòujících informací zkonstatoval,
že doplòující podklady jsou dostaèující a správní orgán nepožaduje pokraèovat v
dalším stupni procesu EIA.

Pøíslušný úøad na základì dostupných informací došel k závìru, že zámìr pøi
dodržení opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých
vlivù navržených v oznámení nemùže vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné
zdraví. Pøipomínky, které jsou obsaženy v jednotlivých vyjádøení, jsou uspokojivì
øešitelné v návazných správních øízeních, aniž by vyžadovaly komplexní hodnocení
v rámci procesu posuzování vlivù na životní prostøedí.

Závìr:
Zámìr "Rozšíøení haly práškové lakovny Technocol s.r.o., Lednická 351, Praha 14,
k.ú. Kyje" naplòuje dikci bodu 4.2, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona È. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7
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- 9citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení,jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr
bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základì
že zámìr

dostupných podkladù a informací dospìl

pøíslušný úøad k závìru,

"Rozšíøení haly práškové lakovny Technocol s.r.o., lednická 351,
Praha 14, k.ú. Kyje"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivýchvlivù navržených v oznámení.
Zároveò je tøeba zohlednit pøipomínky, které jsou rozvedeny ve vyjádøeních
dotèených správních úøadùa dotèených územních samosprávných celkù (viz výše).
Zámìr je øešenjako stavba doèasná do roku 2010.
Závìr zjiš•ovacího

øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

).

orgánù státní správy,
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Ing. arch. Jan W i n k I e r
øeditelodboru
,4,.,
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Vlarl8:1 ké nál
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