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Přehled zkratek 
 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
HPP  hrubá podlahová plocha 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
n.m. nad mořem 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
N nebezpečný odpad 
NP nadzemní podlaží 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV Nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
O ostatní odpad 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
TKO tuhý komunální odpad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Tento posudek byl zpracován na základě pověření Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 
086976/2012/KUSK ze dne 7. 6. 2012. 

Požadavek na zpracování posudku dle zák. 100/2001 Sb. v platném znění byl vznesen ze strany Krajského 
úřadu Středočeského kraje 10.5.2012. 

Na základě výběrového řízení byla zpracována Smlouva č.1766/OŽP/2012 o zpracování posudku mezi 
Krajským úřadem Středočeského kraje a fy. Bucek, s.r.o., zastoupené ing. Pavlem Cetlem, jako 
autorizovanou osobou podle zákona č. 100/2001Sb. 

Předmětem posudku byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace) 

VÝROBA PORÉZNÍCH KOTOUČŮ 

kterou zpracovala, dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Ing. Radka 
Vokurková (autorizace č.j. 48799/ENV/08).  

Dle údajů zpracovatele dokumentace posuzovaná stavba spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do 
kategorie II, bod 7.3 „Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t za rok“.  

Dokumentace EIA, kterou zpracovala autorizovaná osoba Ing. Radka Vokurková na základě § 8 zákona č. 
100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4, je datována na 23.2.2012. Tato dokumentace byla rozeslána a 
zveřejněna Krajským úřadem Středočeského kraje dne 11.04.2012.  

K datu 6.6.2012 byly zpracovateli posudku předány všechny vyjádření a připomínky k předmětné 
dokumentaci. 

Dne 24.7.2012 byl Krajskému úřadu Středočeského kraje předán zpracovaný posudek. 
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ČÁST I 
(ZÁKLADNÍ ÚDAJE) 

I.1. Název záměru 

VÝROBA PORÉZNÍCH KOTOUČ 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Navržený záměr předpokládá zavedení nové technologie výroby porézních brousicích kotoučů ve stávajících 
výrobních prostorách. Investor je tradiční výrobce brusných nástrojů a má v tomto oboru rozsáhle 
zkušenosti. Předmětný záměr představuje rozšíření stávajícího sortimentu.  

Výrobu porézních brousicích kotoučů za použití naftalenu bude zajišťovat jedna technologická část 
situovaná do části haly 77, kde pro tuto výrobu bude vyčleněn a upraven potřebný prostor. Instalace 
zařízení si vyžádá pouze drobné stavební úpravy stávající haly a instalaci nové dopalovací jednotky 
INTEGRA pro likvidaci naftalenových par vznikajících při výrobě. 

Projektovaná kapacita výroby činí 850 t finálního výrobku (porézních kotoučů) za rok. 

Navržená technologie používá k výrobě naftalen, těkavou látku, která je využívána pro tvorbu pórů  v 
kotoučích a v průběhu výroby je odpařena a následně termicky zlikvidována (spálena) v dopalovací 
jednotce. Celková roční spotřeba naftalénu pro výrobu výše uvedeného množství výrobků činí 110 tun.  

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

  kraj:      Středočeský 
  správní obec s rozšířenou působností:  Benátky nad Jizerou 
  obec:      Benátky nad Jizerou 
  katastrální území:    Staré Benátky 

I.4. Obchodní firma oznamovatele 
  CARBORUNDUM ELECTRITE a.s 

I.5. IČ oznamovatele  

  45148295 

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele  

  Tovární ul. 
  294 71 Benátky nad Jizerou 
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I.7. Oprávněný zástupce oznamovatele:    
  Ing. Jan Merta 

  Zárybská 226 
  250 01 Brandýs n.L. –St.Boleslav 
  tel.: +420  724 142 623 
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ČÁST II. 
(POSOUZENÍ DOKUMENTACE) 

II.1. Úplnost dokumentace 

Z hlediska naplnění osnovy dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. je v zásadě možno posuzovanou 
dokumentaci označit za úplnou. 

Z hlediska věcného naplnění obsahu jednotlivých kapitol byly ze strany zpracovatele posudku vzneseny 
dílčí výhrady komentované v následných kapitolách. Tyto výhrady však nejsou zásadního charakteru a 
nikterak nezpochybňují tvrzení uvedené v předchozím odstavci.  

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod 
hodnocení  

Při studiu dokumentace byla věnována pozornost především obsahové a věcné správnosti uvedených 
údajů, případné stylistické chyby, překlepy a další drobné chyby pokud nepřesahují únosnou míru a  
nesnižují vypovídací schopnost textu nejsou v dalším textu posudku komentovány. 

Citace či úryvky z dokumentace a příloh jsou psány tučnou kurzívou. 

Část A - Údaje o oznamovateli 

Kapitola obsahuje údaje úplné a správné, ze strany zpracovatele posudku k nim nejsou připomínky. 

Část B - Údaje o záměru 

Kapitola uvádí základní údaje o vstupech a výstupech a základní popis navrhované technologie. Dále je v 
dokumentaci uveden postup výstavby.  

Z hlediska vstupů (viz kap. B.II.) nemá posuzovaný záměr nároky na zábor zemědělské půdy. Z hlediska 
spotřeby vody záměr technologie klade relativně malé nároky (cca 3m3 za den), spotřeba bude pokryta v 
rámci stávajícího povoleného odběru z vlastního zdroje. 

Spotřeba surovin odpovídá objemu produkce plus spotřeba naftalenu, který je v rámci výroby spalován.  

Z nároků na spotřebu energií je nejvýznamnější spotřeba zemního plynu pro dopalovací jednotku a sušení 
kotoučů (cca 530 tis. m3 za rok). 

Dopravní nároky areálu se oproti stávajícímu stavu podstatněji nemění.  

Z hlediska výstupů jsou uváděny emise z provozu dopalovací jednotky, sušárny a prosévání nafalenu 
(včetně fugitivních emisí s manipulace s naftalenem), údaje v kapitole doplňují údaje v rozptylové studii. 

Produkce splaškových vod se oproti stávajícímu stavu nezmění podstatněji nezmění, maximální nárůst je 
odhadován na cca 2 m3, zneškodňování bude probíhat stávajícím způsobem bez nutnosti navýšení kapacity 
ČOV. 

Likvidace odpadní vody z technologie je v dokumentaci řešena variantně, dle informací investora je v 
současné době preferováno předávání technologických odpadních vod externí firmě k likvidaci. 
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Provoz zařízení není významným zdrojem odpadů (vyjma odpadních vod z technologie), většinou se bude 
jednat o obalový materiál a spotřební materiál (maziva, sorbční a filtrační materiály atd.) odpady budou 
separovány a předávány k využití nebo likvidaci jinými subjekty.  

Z hlediska emise hluku je jako nejvýznamnější uvažován provoz dopalovací jednotky (elektrický pohon) a 
zařízení na prosévání naftalenu (výdech z odsávání), údaje v kapitole podrobněji rozvádí hluková studie. 

Celkově zpracovatel posudku považuje zpracování části B dokumentace jako dostatečné a správné, 
případné drobné nejasnosti byly zodpovězeny investorem.  

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

Zpracovatel posudku v zásadě považuje způsob zpracování této kapitoly za správný. V následujícím textu 
se zpracovatel posudku vyjadřuje k některým kapitolám Dokumentace poněkud podrobněji v následujících 
odstavcích: 

C.1. Environmentální charakteristiky území 

Popisy jednotlivých složek životního prostředí, dotčených posuzovaným záměrem, jsou provedeny 
dostatečně a obsahují relevantní údaje pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

 

C.2. Stav ovlivnitelných složek životního prostředí  

Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány odpovídajícím způsobem. Informace o kvalitě ovzduší, hluku jsou 
doplněny podrobnějšími údaji v jednotlivých přílohách dokumentace. 

Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky, jedná se o stručné shrnutí 
podstatných údajů, údaje v kapitole doplňují údaje doprovodných studií (hlukové a rozptylové).  

 

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení 

Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky. 

 

Část D - Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí 

D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení 
jejich velikosti a významnosti 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví vychází z hlukové a z rozptylové studie zpracované Ing. Vraným 
(studie jsou doloženy v přílohách dokumenatce. 

Ze závěru posouzení vlivu na obyvatelstvo vyplývá následující: 

Kvalitativní odhad zdravotního rizika - ovzduší  

Imisní příspěvek hodnoceného záměru je málo významný, imisní příspěvek záměru dosahuje velmi nízkých 
hodnot, imisní limity základních škodlivin nebudou vlivem provozu dosaženy. Co se týče možného 
obtěžování zápachem tak čichového prahu může být dosaženo na 3 z celkem 4 vyhodnocovaných 
nejbližších obytných objektů, doby dosažení čichového prahu jsou však velmi nízké (od 0,1 do 1,4 h za 
rok) podstatnější obtěžování se tedy nepředpokládá. 

Kvalitativní odhad zdravotního rizika - hluk  

„U objektu s číslem popisným 319 na stavební parcele číslo 253 ve studii pod referenčním 
bodem 1 bylo studií indikováno možné překročení hygienického limitu pro noční dobu, neboť 
výpočet se nachází v pásmu nejistoty výpočtu a nelze zcela vyloučit případné porušení 
hygienických limitů. Tento stav je zejména způsoben již stávajícím provozem kompresorovny. 
V případě potřeby je pro zajištění splnění limitů vhodnější realizovat případná protihluková 
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opatření na stávajících technologiích. V tomto případě se jedná o protihlukové clony, 
provedení technologického opatření u stávajících kompresoroven.“ Vliv hluku z automobilové 
dopravy je vyhodnocen jako zanedbatelný. 

Vyhodnocení zdravotních vlivů na obyvatelstvo je provedeno standardním způsobem odpovídajícímu 
očekávaným důsledkům a významu stavby, s uvedenými závěry lze souhlasit. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Záměr je vyhodnocen rozptylovou studií dle metodiky SYMOS 97, doloženou v příloze (výpočet pro 
škodliviny NOx, NO2, CO, SO2, PM10, TOC a naftalen). Nejvyšší vypočtené příspěvky provozu záměru 
vycházejí u krátkodobých maxim do výpočtového bodu 65 a 56, případně 55, tedy do prostoru severně od 
zdrojů kde terén stoupá (okolí Husova náměstí) a do těsné blízkosti zdroje (ul. Podolecká a vlastní areál). 
Vliv pachové zátěže je hodnocen dle metodiky ČHMÚ. 

S metodou vyhodnocení i s výsledky lze v zásadě souhlasit. 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Součástí dokumentace je hluková studie, která specifikuje zdroje hluku, chráněný venkovní prostor 
(výpočtové body) a výpočet hladin hluku z provozu záměru. Výpočtový model hodnotil ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku ve 4 referenčních bodech ve 2 výškách nad terénem (3 a 6 m). Vyhodnocena byla etapa 
provozu v denní i noční době. Pro výpočet byl použit program Hluk+, verze 7.16., pro popis stávající 
hlukové situace byla byl využit protokol z měření hluku ze dne 15.10.2007 (protokol č. 1110, EMPLA). 

Použité postupy a výsledky výpočtů jsou korektní a nemáme k nim významné připomínky. Hodnocení a 
závěry dokumentace o vlivech záměru na hlukovou situaci jsou správné. 

Z porovnání s hygienickými limity vyplývá, že hladiny hluku v dotčeném chráněném venkovním prostoru 
podlimitní, u objektu s číslem popisným 319 na stavební parcele číslo 253 ve studii pod referenčním bodem 
1 bylo studií indikováno možné překročení hygienického limitu pro noční dobu, neboť výpočet se nachází v 
pásmu nejistoty výpočtu a nelze zcela vyloučit případné porušení hygienických limitů. Tento stav je 
zejména způsoben již stávajícím provozem kompresorovny. V případě potřeby je pro zajištění splnění limitů 
vhodnější realizovat případná protihluková opatření na stávajících technologiích. V tomto případě se jedná 
o protihlukové clony, provedení technologického opatření u stávajících kompresoroven.  

Vliv hluku z automobilové dopravy je vyhodnocen jako zanedbatelný. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Autor dokumentace stručně komentuje potenciální možnosti ovlivnění v průběhu výstavby a provozu, vliv 
na povrchové i podzemní vody hodnotí zpracovatel jako málo významné. Variantně je řešena možnost 
čištění technologických odpadních vod obsahujících naftalen (a následné vypouštění vyčištěných OV do 
recipientu), varianta je vyhodnocena jako přípustná. Dle informací investora se však v současnosti s touto 
variantou nepočítá. 

Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek. 

 

D.I.5. Vlivy na půdu 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. Nová zábor půdy se nepředpokládá. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. 
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Zhodnocení vlivu na faunu, flóru a ekosystémy je v dokumentaci zpracováno dostatečně. K této kapitole 
nemá zpracovatel posudku žádné podstatnější připomínky.  

 

D.I.8 Vlivy na krajinu 

K údajům v této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné zásadní výhrady. Záměr je umisťován do 
vnitřního prostoru stávajících budov.  

 

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné zásadnější připomínky. 

 

D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 
a možnosti přeshraničních vlivů 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku podstatnější připomínky, v zásadě jsou zde shrnuty údaje 
uvedené v kapitole D.I.  

 

D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

Tato kapitola se věnuje případnému povodňovému stavu. S ohledem na polohu areálu v zátopovém území 
bude skladování naftalenu řešeno tak, aby bylo mimo dosah případné zátopy, jímka pro odpadní vody s 
obsahem naftalenu bude konstruována tak, aby nedošlo k vniknutí povodňové vody nebo k úniku 
odpadních vod v době povodně. 

Dále se v kapitole zmiňuje riziko poruchy dopalovací jednotky.  

Zpracovatel stručně charakterizuje jednotlivá rizika a postup při jejich eliminaci. 

K této kapitole nemá zpracovatel posudku podstatnější připomínky. 

 

D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 
životní prostředí 

V posuzované dokumentací bylo uvedeno celkem 13 opatření k prevenci, vyloučení, snížení, nebo 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, opatření jsou řazeny podle jednotlivých složek životního 
prostředí.  

V části IV tohoto posudku jsou tato opatření rekapitulována i se stručným vyjádření zpracovatele posudku. 

 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů 

Dokumentace byla zpracována metodou kvalifikovaných expertních odhadů na základě údajů z použitých 
podkladů (jak dodaných zadavatelem, tak získaných z jiných zdrojů), a na základě vlastních průzkumů, 
výpočtů, matematických modelů a praktických zkušeností řešitelů. Údaje jsou obsaženy v kapitole F.1. 

Z hlediska zpracovatele posudku je podstatné, že dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 k 
zákonu č. 100/2001 Sb. a její přílohu tvoří doprovodné studie zpracované odpovídajícím způsobem dle 
příslušných metodik. Metody použité při zpracování jednotlivých studií jsou komentovány v příslušných 
kapitolách jednotlivých studií. 

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů 

Charakteristiky nedostatků jsou řešeny v kapitole F.2., v rámci doprovodných studií a popisu v příslušných 
kapitolách. 
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Část E.  Porovnání variant 

Dokumentace vyhodnocuje 2 základní varianty - aktivní a nulovou. V rámci aktivní varianty jsou řešeny 2 
varianty řešení nakládání s technologickými odpadními vodami (odvoz externí firmou k likvidaci a 
vybudování vlastní technologické ČOV). Kapitola v zásadě konstatuje přípustnost aktivní varianty a 
odkazuje se na konstatování a závěry předchozích kapitol a doprovodných studií.  

K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek. 

Část F.  Závěr 

Dokumentace vyhodnocuje záměr (na základě veškerých dílčích i celkových výsledků hodnocení) jako 
proveditelný, za podmínky dodržení všech opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních dopadů 
stavby na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Na základě veškerých dílčích i celkových výsledků hodnocení je realizace záměru doporučena.  

S vyhodnocením závažnosti jednotlivých vlivů zpracovatel posudku v zásadě souhlasí. Celkovou 
akceptovatelnost záměru budu komentovat v příslušné kapitole posudku. 

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

V dokumentaci byla podrobněji řešena aktivní varianta spočívající ve výrobě 850 t porézních brusných 
kotoučů za rok. V rámci aktivní varianty bylo variantně řešeno nakládání s technologickými odpadními 
vodami (odvoz externí firmou k likvidaci a vybudování vlastní technologické ČOV).  

Varianta odvozu externí firmou k likvidaci je z dlouhodobého hlediska ekonomicky náročná. Představuje 
však bezpečný způsob odstranění odpadních vod s obsahem naftalenu, kdy se úplně vyloučí případné 
negativní ohrožení toku Jizery a následně vodního zdroje. 

Varianta předpokládající vybudování vlastní technologické ČOV je ekonomicky náročná zejména ve fázi 
realizace čistírny odpadních vod. Oproti předchozí variantě vylučuje riziko vzniku havárie při přečerpávání 
odpadní vody s obsahem naftalenu do přepravního zařízení případně únik odpadní vody při dopravní 
nehodě. Přínosem je i eliminace emisí z provozu nákladních automobilů převážejících odpadní vodu k 
odstranění mimo areál. 

K tomuto vyhodnocení nemá zpracovatel posudku připomínky, dle informací investora je v současnosti 
preferována varianta odvozu odpadních vod k likvidaci externí firmou. 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující 
státní hranice 

V dokumentaci je uvedeno, že vlivy překračující státní hranici jsou vyloučeny. Zpracovatel posudku s tímto 
konstatováním souhlasí. 
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ČÁST III. 
(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM 

NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O 
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) 

Návrh technického řešení záměru „VÝROBA PORÉZNÍCH KOTOUČŮ“ odpovídá technickým řešením pro 
tento typ výrobku využívaným a provozně prověřeným v závodě Tyrolit Svarovski KG ve Schwatzu. 

Způsob likvidace naftalenových par v dopalovací jednotce je způsob označovaný jako BAT technoloogie, 
tedy nejlepší dostupná technika.  

Environmentální rizika z běžného provozu vyplývají především z potenciální možnosti znečištění ovzduší 
parami naftalenu. Toto nebezpečí je minimalizováno svedením odsávání nejvýznamnějšího zdroje těchto 
par (sušící komory) do dopalovací jednotky, která je současně zdrojem tepla pro sušení, což prakticky 
zajišťuje odstavení zdroje při výpadku provozu dopalovací jednotky.  

Z rizik spojených s možností vzniku havárie je třeba zmínit rizika spojená s možností zátopy. Areál je v 
současné době vybaven protipovodňovou ochranou a nově budované zařízení bude respektovat všechny 
požadavky na ochranu proti zátopě vyplývající ze zkušeností ze zátopy areálu v minulosti. Naftalen bude 
skladován nad úrovní dosahu zátopy. Jímka odpadních vod s obsahem naftalenu včetně kanalizace bude 
zajištěna proti vniknutí povodňové vody a následnému vypláchnutí obsahu jímky. Podrobné technické 
řešení a další opatření budou podrobně řešena v prováděcí projektové dokumentaci a následně zakotvena 
v provozním řádu a havarijním plánu. 

S navrženým technickým řešením tedy zpracovatel posudku souhlasí a pokládá jej za vhodné. 
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ČÁST IV. 
(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

Zpracovatel dokumentace navrhuje následující opatření: 

• v rámci projektové přípravy vyřešit protipožární zabezpečení stavby, které umožní bezpečnou 
evakuaci osob z ohroženého objektu, zabrání šíření požáru uvnitř objektu bez porušení jeho 
stability po předpokládanou ekvivalentní dobu trvání požáru, zabrání šíření požáru na jiné objekty 
nebo pozemky ve vlastnictví jiných majitelů a umožní účinný a bezpečný zásah požárních jednotek,  

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí, nicméně se jedná o požadavek vyplývající z platné legislativy, 
který není nutno v rámci procesu EIA samostatně ukládat proto 

podmínku nepřebírám do návrhu stanoviska  

 

• v rámci projektové přípravy vyřešit odvod vzdušiny obsahující emise tak, aby byly spolehlivě 
splněny emisní limity,  

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí, nicméně se jedná o požadavek vyplývající z platné legislativy, 
který není nutno v rámci procesu EIA samostatně ukládat proto 

podmínku nepřebírám do návrhu stanoviska  

 

• při realizaci - hlučné stavební práce budou prováděny pouze v denní době,  

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

• při provozování záměru zajistit správné zacházení s komponenty pro výrobu porézních kotoučů, 
především skladovací nádoby a prostory pro naftalen,  

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku částečně přebírám do návrhu stanoviska  

 

• provozním řádem bude zajištěn bezproblémový provoz všech zařízení,  

S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí, nicméně se jedná o požadavek vyplývající z platné legislativy, 
který není nutno v rámci procesu EIA samostatně ukládat proto 

podmínku nepřebírám do návrhu stanoviska  

 

• v rámci zkušebního provozu po zahájení provozování záměru zajistit měření znečištění ovzduší v 
závislosti na následných doporučeních vyplývajících z později zpracovávaných dokumentů (odborný 
posudek z hlediska znečištění ovzduší).  

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí  
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podmínku částečně přebírám do návrhu stanoviska  

 

• před uvedením technologie do provozu zpracovat nový povodňový plán zahrnující opatření pro 
bezpečné nakládání s odpadními vodami s obsahem naftalenu a pro skladování naftalenu v době 
povodně.  

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

• před uvedením technologie do provozu zpracovat nový plán opatření pro případ havárie pro 
veškeré závadné látky, s kterými bude v areálu nakládáno, včetně kapalných odpadů.  

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

• realizovat veškerá protipovodňová opatření navržená v projektové dokumentaci.  

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

• v případě realizace varianty č. 2 v průběhu zkušebního provozu čistírny odpadních vod pro čištění 
odpadní vody s obsahem naftalenu ověřit dostatečnou účinnost zařízení a v případě nedosažení 
emisního limitu osadit za stripovací kolony filtry s aktivním uhlím.  

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

• dodržet všechna technologická opatření během výstavby, jednotlivé technologické prvky s 
akustickým výkonem umisťovat tak, aby v rámci možností byly co nejvíce odstíněny objekty 
areálu.  

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku částečně přebírám do návrhu stanoviska  

 

• realizovat protihlukové zakrytování částí dopalovací jednotky se zvýšeným akustickým výkonem.  

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  

 

• u objektu s číslem popisným 319 na stavební parcele číslo 253 provést po instalaci technologie 
měření hluku v noční době, v případě že se prokáže porušení hygienických limitů, provést nezbytná 
opatření na hlavních akustických zdrojích v areálu pro dosažení splnění limitu. 

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí  

podmínku přebírám do návrhu stanoviska  
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ČÁST V. 
(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K 

DOKUMENTACI) 

Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (Krajského úřadu Středočeského kraje) celkem 5 
vyjádření k dokumentaci od orgánů státní správy a samosprávy. Žádná z připomínek neobsahovala 
nesouhlasné vyjádření k dokumentaci. Veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila. 

V této příloze uvádíme jejich přehled a vypořádání případných připomínek nebo námitek.  

Plný text připomínek je uveden v příloze, v rámci následujícího textu je vždy v černém rámečku uvedena 
citace připomínky, v dalším odstavci (již bez orámování) je uveden stručný komentář zpracovatele 
posudku. 

K vypořádání byly ze strany příslušného úřadu předány následující připomínky: 
1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 18.4.2012, č.j.:KHSSC 

16936/2012  
2. Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí ze dne 2.5.2012, č.j.ŽP -208 -

7958/2012 
3. Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, ze dne 25.4.2012, č.j.:ČIŽP/41/IPP/1116029 

.002/12/PBA 
4. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP ze dne 10.5.2012, č.j. 087022/2012/KUSK 
5. Středočeský kraj, ze dne 30.4.2012 

Kopie těchto vyjádření jsou součástí přílohy zpracovaného posudku. 

1.  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 
18.4.2012 

č.j.: KHSSC 16936/2012 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

S uvedenými požadavky souhlasím, požadavky zahrnuji do návrhu podmínek pro fázi přípravy 
stavby. 
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2. Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí ze dne 2.5.2012,  

č.j.: ŽP -208 -7958/2012 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Požadavek zahrnuji do návrhu podmínek pro fázi provozu. 

 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Připomínku není třeba komentovat, orgán souhlasí bez připomínek. 

 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Připomínku není třeba komentovat, orgán souhlasí bez připomínek. 

 

3. Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, ze dne 25.4.2012,  

č.j. ČIŽP/41/IPP/1116029 .002/12/PBA 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Připomínku není třeba komentovat, orgán souhlasí bez připomínek. 

 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Podmínku přebíráme do podmínek souhlasného stanoviska ve znění: V dalším stupni projektové 
přípravy stavby bude konkretizován způsob likvidace odpadních vod s obsahem naftalenu 
včetně uvedení konkrétního koncového zařízení. 

 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 
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Připomínku není třeba komentovat, orgán souhlasí bez připomínek. 

 

4. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP ze dne 10.5.2012,  

č.j. 087022/2012/KUSK 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Připomínku není třeba komentovat, orgán souhlasí bez připomínek. 

 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Připomínku není třeba komentovat, orgán souhlasí bez připomínek, pouze připomíná zákonné povinnosti. 

 

5. Středočeský kraj, ze dne 30.4.2012,  

č.j. bez č.j. 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Připomínku není třeba komentovat, orgán souhlasí bez připomínek. 
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ČÁST VI. 
(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU) 

Posuzovaný záměr „VÝROBA PORÉZNÍCH KOTOUČŮ“ představuje pokračování stávající činnosti, tedy 
výroby keramických brusných kotoučů. Tato výroba znamená rozšíření sortimentu a zvyšuje tak 
konkurenceschopnost výrobního závodu. 

Záměr využívá stávající infrastrukturu, část stávajícího strojního vybavení a kvalifikované pracovní síly ve 
stávajícím závodě. Navržené technické vybavení a zabezpečení odpovídá požadavkům na ochranu životního 
prostředí. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci a při respektování opatření k ochraně životního prostředí a 
veřejného zdraví rezultujících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivů na ŽP v platném znění lze konstatovat, že záměr je přijatelný. Posuzovaný záměr 
nebude mít nepřípustné nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Životní prostředí jako celek 
tedy nebude ovlivněno nad únosnou míru. 
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ČÁST VII. 
(NÁVRH STANOVISKA) 

 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Č.j.:  
Vyřizuje:      
tel.:  
fax:  
e-mail:  
datum:  

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru 

VÝROBA PORÉZNÍCH KOTOUČŮ 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Navržený záměr předpokládá zavedení nové technologie výroby porézních brousicích kotoučů ve stávajících 
výrobních prostorách. Investor je tradiční výrobce brusných nástrojů a má v tomto oboru rozsáhle 
zkušenosti. Výroba porézních kotoučů představuje rozšíření stávajícího sortimentu.  

Výrobu porézních brousicích kotoučů za použití naftalenu bude zajišťovat jedna technologická část 
situovaná do části haly 77, kde pro tuto výrobu bude vyčleněn a upraven potřebný prostor.  

Instalace zařízení si vyžádá pouze drobné stavební úpravy stávající haly a instalaci nové dopalovací 
jednotky INTEGRA pro likvidaci naftalenových par vznikajících při výrobě. 

Projektovaná kapacita výroby činí 850 t finálního výrobku (porézních kotoučů) za rok. 

Navržená technologie používá k výrobě naftalen, těkavou látku, která je využívána pro tvorbu pórů  v 
kotoučích a v průběhu výroby je odpařena a následně termicky zlikvidována (spálena) v dopalovací 
jednotce. Celková roční spotřeba naftalénu pro výrobu výše uvedeného množství výrobků činí 110 tun. 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
  kraj:      Středočeský 
  správní obec s rozšířenou působností:  Benátky nad Jizerou 
  obec:      Benátky nad Jizerou 
  katastrální území:    Staré Benátky 
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4. Obchodní firma oznamovatele 
  CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. 

5.  IČ oznamovatele  

  45148295 

6.  Sídlo (bydliště) oznamovatele  
  Tovární ul. 
  294 71 Benátky nad Jizerou 

7.  Oprávněný zástupce oznamovatele 
  Ing. Pavel Richter 

  jednatel společnosti 
  Tovární ul. 
  294 71 Benátky nad Jizerou 
  tel.: 602 189 053 
  fax.: 326 766 105 
  e-mail: pavel.richter@tyrolit.com 

 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

1. Oznámení 

 Zpracovatel: ing. Radka Vokurková,   

  Krnsko 159, 294 31 Krnsko  

 Číslo autorizace: 6509/2934/OPVI/04 (prodlouženo č.j. 48799/ENV/08) 

 Datum předložení: 24.10.2011 

2. Dokumentace 

 Zpracovatel: ing. Radka Vokurková,   

  Krnsko 159, 294 31 Krnsko  

 Číslo autorizace: 6509/2934/OPVI/04 (prodlouženo č.j. 48799/ENV/08) 

 Datum předložení: 11.04.2012 

3. Posudek 

 Zpracovatel: Ing. Pavel Cetl, Bucek, spol. s r.o., Pekařská 76, 602 00 Brno 

 Číslo autorizace: 46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97) 

 Datum předložení: 27.7. 2012 

4. Veřejné projednání 

 Místo: 

mailto:pavel.richter@tyrolit.com
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 Datum: 

 Čas: 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Předmětný záměr podléhá procesu podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon). Jedná se o záměr kategorie II proto investor - 
fy. CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. předložila příslušnému orgánu (KÚ Středočeského kraje) oznámení 
záměru ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. V rámci zjišťovacího řízení Krajský úřad rozhodl 
(č.j.194881/2011/KUSK), že záměr je třeba dále posuzovat v režimu zákona č. 100/2001 Sb. 

Následně tedy investor předložil dokumentaci ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb.  

Proces posuzování vlivu na životní prostředí ve věci záměru "VÝROBA PORÉZNÍCH KOTOUČŮ" byl zahájen 
po předložení příslušné dokumentace. Její zveřejnění bylo oznámeno dne 11.04.2012 pod č.j. 
062795/2012/KUSK. 

Zpracováním posudku byl dne 7.6.2012 pod č.j. 086976/2012/KUSK pověřen Ing. Pavel Cetl, Bucek, s.r.o., 
Pekařská 76, 602 00 Brno. 

Dokumentace byla zveřejněna a předložena dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 
samosprávným celkům, v úplném souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. 

Zpracovaný posudek byl řádně zveřejněn dopisem ze dne ………. zn. …………… a zainteresované subjekty a 
veřejnost byla vyzvána k podávání připomínek v zákonné lhůtě. 

Vlivy záměru „VÝROBA PORÉZNÍCH KOTOUČŮ“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných 
hledisek.  

Podrobně jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání č.j.: ……… ze 
dne ……… 

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

Vyjádření k dokumentaci: 
1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 18.4.2012, č.j.:KHSSC 

16936/2012  
2. Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí ze dne 2.5.2012, č.j.ŽP -208 -

7958/2012 
3. Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, ze dne 25.4.2012, č.j.:ČIŽP/41/IPP/1116029 

.002/12/PBA 
4. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP ze dne 10.5.2012, č.j. 087022/2012/KUSK 
5. Středočeský kraj, ze dne 30.4.2012 
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

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

Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování vlivů 
staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy použitého typu technologie do 
životního prostředí a na charakter okolní krajiny, včetně její současné environmentální zátěže.  

Z hlediska životního prostředí je třeba zmínit, že realizace záměru je spojena s umístěním nového zdroje 
znečišťování ovzduší a skutečnost, že jako jedna z hlavních surovin bude používán naftalen, tedy chemická 
látka s možným negativním vlivem na lidské zdraví a životní prostředí. 

Z hlediska výstupů do životního prostředí byla největší pozornost věnována vlivům na ovzduší a vlivům na 
stávající hlukovou zátěž. Vyhodnocení bylo provedeno na základě zpracovaných výpočtových modelů. Vliv 
na kvalitu ovzduší byl rozptylovou studií vyhodnocen jako málo významný a tedy přípustný, vliv na 
hlukovou zátěž byl (na základe hlukové studie) vyhodnocen jako přípustný, v jednom výpočtovém bode 
ležela výsledná hodnota v pásmu nejistoty (tedy se blížila hodnotě limitu) proto byly navrženy 
kompenzační opatření. 

Umístění záměru do prostoru zátopového území je řešeno návrhem technických opatření a bude 
podrobněji řešeno v dalších stupních přípravy stavby včetně zpracování provozních řádů a havarijních 
plánů. Nakládání s technologickými odpadními vodami je řešeno variantně, z hlediska možných vlivů na 
životní prostředí spíše doporučujeme odvoz odpadních vod k likvidaci mimo areál závodu. 

V průběhu výstavby nedojde k podstatnějším zásahům do stávajících budov ani stávajícímu terénu. Provoz 
záměru neklade podstatnější nároky na automobilovou dopravu. 

Záměr stavby "VÝROBA PORÉZNÍCH KOTOUČŮ" nemůže mít vliv na lokality soustavy NATURA 2000. 

Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou s ohledem na polohu a typ záměru málo významné. 

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

Záměr byl vyhodnocen z hlediska možných vlivů na životní prostředí jako akceptovatelný. 

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 

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházející z procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí pro fázi realizace a provozu záměru.  

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

V rámci dokumentace byla předložena 1 aktivní varianta. V rámci této varianty je variantně řešeno 
nakládání s technologickými odpadními vodami s obsahem naftalenu, uvažováno je buď předávání těchto 
vod k likvidaci externímu subjektu nebo výstavba vlastního zařízení pro čištění této odpadní vody. Dle 
stávajících informací investor preferuje variantu odvozu OV k externí likvidaci. 

Varianta navrhovaného řešení byla z hlediska vlivu na životní prostředí vyhodnocena jako přípustná, 
zpracovatel posudku s tímto závěrem souhlasí, souhlas podmiňuje splněním dále uvedených podmínek.  
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5.  Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „VÝROBA PORÉZNÍCH KOTOUČŮ“ na životní prostředí, která jsou 
předmětem řešení posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí a vyjádření k tomuto posudku 
jsou vypořádána v tomto stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí, resp. v rámci podmínek tohoto stanoviska. Žádná z připomínek neobsahovala nesouhlasné 
vyjádření k dokumentaci.  

Všechna obdržená vyjádření jsou archivována na KÚ Středočeského kraje. 

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

Na základě „dokumentace“, „posudku“, „veřejného projednání“ podle §9, odst. 9, vyjádření k nim 
uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k záměru 

 

„VÝROBA PORÉZNÍCH KOTOUČŮ“ 

v rozsahu: 

 Výroba porézních brusných kotoučů o roční kapacitě výroby 850 tun.  

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních 
projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.  

Podmínky souhlasného stanoviska:  

Níže uvedený návrh opatření sumarizuje doporučení uvedená v dokumentaci, doporučení vzešlá z 
vyhodnocení došlých vyjádření k oznámení a dokumentaci záměru v rámci posudku a doporučení, vzešlá z 
vyhodnocení průběhu veřejného projednání: 

ve fázi přípravy a výstavby 

Ve fázi přípravy záměru budou respektovány platné legislativní podmínky pro provoz, kontrolu i ukončení 
provozu a konečnou rekultivaci. Vlastní návrh technického řešení záměru odpovídá požadavkům platných 
norem a je v souladu s požadavky BAT. Mezi konkrétní opatření, která vyplývají z platných předpisů lze 
zařadit zejména následující činnosti: 

• v dalším stupni projektové přípravy stavby bude konkretizován způsob likvidace odpadních vod  s 
obsahem naftalenu (akumulovaných v bezodtoké jímce) včetně uvedení konkrétního koncového 
zařízení 

• před uvedením technologie do provozu zpracovat nový povodňový plán zahrnující opatření pro 
bezpečné nakládání s odpadními vodami s obsahem naftalenu a pro skladování naftalenu v době 
povodně 

• před uvedením technologie do provozu zpracovat nový plán opatření pro případ havárie pro 
veškeré závadné látky, s kterými bude v areálu nakládáno, včetně kapalných odpadů 

Opatření ve fázi výstavby 

• hlučné stavební práce budou prováděny pouze v denní době, u vozidel a mechanismů bude 
omezen volnoběžný provoz 



 

VÝROBA PORÉZNÍCH KOTOUČŮ 
POSUDEK NA DOKUMENTACI 
 

 

STRANA 24 z 24 
 

• dodržet všechna technologická opatření během výstavby, jednotlivé technologické prvky s 
akustickým výkonem umisťovat tak, aby v rámci možností byly co nejvíce odstíněny objekty areálu 

• realizovat protihlukové zakrytování částí dopalovací jednotky se zvýšeným akustickým výkonem 

• realizovat veškerá protipovodňová opatření navržená v projektové dokumentaci 

Opatření ve fázi provozu 

• v rámci zkušebního provozu po zahájení provozování záměru zajistit měření znečištění ovzduší v 
závislosti na následných doporučeních vyplývajících z později zpracovávaných dokumentů (odborný 
posudek z hlediska znečištění ovzduší).  

• v případě realizace varianty č. 2 v průběhu zkušebního provozu čistírny odpadních vod pro čištění 
odpadní vody s obsahem naftalenu ověřit dostatečnou účinnost zařízení a v případě nedosažení 
emisního limitu osadit za stripovací kolony filtry s aktivním uhlím.  

• u objektu s číslem popisným 319 na stavební parcele číslo 253 provést po instalaci technologie 
měření hluku v noční době, v případě že se prokáže porušení hygienických limitů, provést nezbytná 
opatření na hlavních akustických zdrojích v areálu pro dosažení splnění limitu. 

• při provozování záměru zajistit správné zacházení s komponenty pro výrobu porézních kotoučů, 
především skladovací nádoby a prostory pro naftalen v souladu se schváleným provozním řádem a 
havarijním plánem 

• provádět rozbor vypouštěných odpadních vod v ukazateli "naftalen" i při likvidaci technologických 
odpadních vod obsahujících naftalen mimo areál společnosti. Četnost rozborů a další podmínky 
dohodnout s OŽP Magistrátu města Mladá Boleslav. 

Opatření po ukončení provozu 

• Nepotřebné technologické celky a zařízení budou po ukončení provozu odstraněny a plochy budou 
uvolněny k novému využití. Případná likvidace objektů bude prováděna v souladu s platnou 
legislativou ČR, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí. 

• S vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů.  

 
Datum vydání stanoviska: 
Otisk razítka příslušného úřadu: 
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 

Datum zpracování posudku:  24.7.2012 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku:  

 Ing. Pavel Cetl,  
 Bucek, spol. s r.o., Pekařská 76, 602 00 Brno,  
 tel.: 608 968 368 

Číslo autorizace: 46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97) 

 

Podpis zpracovatele posudku:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Odborná spolupráce:  

     Ing. Dita Janečková 

     Mgr. Jakub Bucek 


