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Praha: 3. 8. 2015 Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 087003/2015/KUSK 

Spisová značka: SZ_087003/2015/KUSK 

Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková/ l. 773 

Značka: OŽP/Tuč 

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a podle § 22 písm. a) zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění (dále jen zákon) na základě provedeného zjišťovacího řízení 

rozhodl 

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr 

„Instalace výrobní linky F5, LASSELSBERGER, s.r.o., závod RAKO 3, 

Lubná u Rakovníka“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název záměru:  „Instalace výrobní linky F5, LASSELSBERGER, s.r.o., závod RAKO 3, 

Lubná u Rakovníka“ 

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona:  kategorie II bodu 6.1 „Průmyslová výroba 

keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, 

dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od 25 000 t/rok.“ 

Oznamovatel:  LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň 

IČ oznamovatele: 25238078 

Zpracovatel oznámení:  Ing. Karel Kolář, Nad Sokolovnou 874, 463 12 Liberec 25 (držitel 

autorizace MŽP dle § 19 zákona). 

Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je instalace nové výrobní linky pro výrobu 

glazovaných pórovinových obkladaček ve stávající průmyslové hale, kde jsou již instalovány 

čtyři technologicky obdobné výrobní linky pro výrobu obkladaček. Jedná se o nové moderní 

zařízení s vysokým stupněm automatizace a s vysokou spolehlivostí provozu. 

Stávající kapacita výroby obkladaček v RAKO 3 celkem: 10,25 mil m2/rok. 

Max. výrobní kapacita pórovinových obkladaček linky F5: cca 3,27 mil. m2/rok, cca 

170 t/den, cca 57 900 t/rok při formátu 300 x 600 mm. 

Výrobní kapacita pórovinových obkladaček v RAKO 3 po uvedení linky F5 do provozu bude 

celkem: cca 13,7 mil. m2/rok, cca 452 t/den, cca 153 820 t/rok. 
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Kapacita technologických zařízení nové linky na výrobu obkladaček: 

Rozprachová sušárna SACMI ATM 65 - je určena k sušení keramického kalu při teplotě cca 

600 °C. Při sušení kalu je snižován obsah vody z cca 35 % na cca 6 % vody. Produktem 

sušení je granulát, určený pro lisování výlisků obkladaček. Horký vzduch pro sušení kalu je 

získáván spalováním zemního plynu v hořáku sušárny. 

Tepelný příkon sušárny: 6,4 MW  

Výrobní kapacita: 6 500 l/hod odpařené vody 

Sušárna EVA 793 - vertikální kazetová sušárna je určena k sušení výlisků obkladaček, 

vylisovaných na hydraulických lisech. Sušení výlisků obkladaček probíhá při teplotě cca 

110 – 130 °C. Sušením je snižován obsah vody ve výliscích pod 0,6 %. Horký vzduch pro 

sušení je získáván spalováním zemního plynu v hořácích sušárny.  

Tepelný příkon sušárny: 2 x 581 kW (celkem 1162 kW)  

Výrobní kapacita: 3 067 000 m2/rok , 9 020 m2/den při formátu obkladaček 300 x 600 mm 

Rolnová předsušárna SACMI JBN 250/10.5 - technologické zařízení je určeno k dovysušení 

oglazovaných obkládaček před výpalem. Zařízení sušárny je funkčně spojeno s rolnovou 

dvoukanálovou vypalovací pecí.  

Tepelný příkon: 800 kW  

Výrobní kapacita: 3 270 000 m2/rok, 9 617 m2/den, 170 t/den, 57 900 t/rok při formátu 

300 x 600 mm 

Rolnová pec SACMI FBN 250/105 - Technologické zařízení funkčně navazuje na rolnovou 

předsušárnu. Zařízení pece je určeno pro výpal pórovinových obkladaček různých formátů při 

teplotě 1 050 – 1 150 °C. Pec je osazena kompletním řídícím systémem pro automatický chod 

pece a vyhodnocování provozních stavů. Teplo potřebné pro výpal je získáváno spalováním 

zemního plynu. Pracovní prostor pece je rozdělen do 3 pásem: předehřívací pásmo, pálící 

pásmo a chladící pásmo. Válečková pec je opatřena výdechovým potrubím, které ústí na 

střechu haly. 

Tepelný příkon: 3 900 kW  

Výrobní kapacita: 3 270 000 m2/rok, 9 617 m2/den, 170 t/den, 57 900 t/rok při formátu 

300 x 600 mm 

Spotřeba surovin:                     v roce 2014                  po uvedení linky F5 do provozu 

Jíly                      73 360 t                                 95 400 t 

Kaoliny               30 900 t                                 40 200 t 

Vápenec              13 130 t                                 17 100 t 

Dolomit                    860 t                                   1 120 t 

Umístění záměru: kraj:    Středočeský 

  obec:   Lubná 

  k. ú.:    Lubná u Rakovníka 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměrem je instalace nové výrobní linky pro výrobu glazovaných pórovinových obkladaček 

v areálu průmyslového závodu RAKO 3 v obci Lubná, okr. Rakovník. V současné době jsou 

v dotčené průmyslové hale provozovány čtyři technologicky stejné linky na výrobu 

obkladaček. Vzhledem k umístění a charakteru výrobní činnosti můžeme předpokládat 

kumulaci vlivu emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší při sušení a výpalu 

obkladaček s ostatními stávajícími zdroji v závodě RAKO 3. Dojde i k nárůstu dopravy se 

vstupními surovinami a při expedici hotových výrobků na silnici III/22912. 

Umístění areálu RAKO 3 je mimo zastavěné území obce, nejbližší další zdroje znečišťování 

ovzduší jsou ve větší vzdálenosti (průmyslové závody v Rakovníku, obalovna v Lubné, 
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bioplynová stanice v Senomatech - k přímým kumulativním jevům zde již pravděpodobně 

nebude docházet). 

Oznámení záměru se tedy podrobněji zabývá nově instalovanými technologiemi se zvýšeným 

důrazem na oblast ochrany ovzduší. Záměr podléhá řízení o integrovaném povolení. 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Nová výrobní linka bude umístěna ve stávající výrobní hale společnosti LASSELSBERGER, 

s.r.o., závod RAKO 3, st. p.č. 920/9, k. ú. Lubná u Rakovníka, okres Rakovník. Zájmové 

území leží severně od obce Lubná (cca 220 – 500 m od obytné části obce) a jihozápadně od 

Rakovníka (cca 1 500 m), Nejbližší bod Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko je cca 

3 700 m severovýchodním směrem. Nejbližší objekty hygienické ochrany se nacházejí ve 

vzdálenosti cca 220 m od hranice výrobního závodu.  

Technologický postup výroby porovinových obkladaček lze rozdělit na:  

a) Výroba lisovacího granulátu  

Za účelem zintenzivnění výroby keramického kalu a granulátu budou dva diskontinuální 

mlýny nahrazeny kontinuálním mlýnem MTC 054 a stávající rozprachová sušárna ASK 

2000F č. 2 bude nahrazena rozprachovou sušárnou ATM 65 s vyšším výkonem. 

Suroviny jsou po navážení mostovými jeřáby dopraveny pásovou dopravou do 

diskontinuálních nebo kontinuálních mlýnů. V mlýnech jsou pomocí mlecích těles za 

přídavku vody suroviny rozemlety do formy keramického kalu. Keramický kal je čerpadly 

dopravován do zásobních jímek a z nich dále pomocí vysokotlakých čerpadel do 

rozprachových sušáren. V rozprachových sušárnách dochází pomocí horkého vzduchu 

získaného spalováním zemního plynu k vysoušení keramického kalu na sušinu vhodnou pro 

lisování (vlhkost cca 6,5 %). Lisovací hmota (granulát), vzniklá sušením keramického kalu, je 

pásovou dopravou dopravena do zásobníků lisovací hmoty. Z těchto zásobníků je hmota dále 

dopravována pásovou dopravou do zásobníků lisovací hmoty lisů. Veškeré dopravní cesty 

jsou odsávány filtry tuhých znečišťujících látek.  

b) Lisování a rychlosušení obkladaček  

Lisovací granulát ze zásobníků lisů je hydraulickými lisy lisován do plošných výlisků různých 

rozměrů (150 x 150 až 900 x 300 mm). Za každým lisem je vertikální kazetová sušárna 

výlisků, ve které dochází pomocí teplého vzduchu ke snižování vlhkosti výlisků pod cca 

0,6 %. V rámci rozšíření výroby bude ve výrobní hale instalována jedna vertikální kazetová 

sušárna EVA 793. 

c) Glazování a zdobení obkladaček  

Obkladačky jsou od sušáren výlisků dopravovány pomocí řemenových dopravníků na 

glazovací linky, na kterých dochází k zabroušení hran, nanesení engoby, glazury a barevného 

dekoru. Z pracovního prostoru zabrušování je proveden odtah odbrušovaného materiálu přes 

filtrační zařízení. 

Předpokládaná roční spotřeba glazury (složení: frita 88 - 94 %, kaolin 6 - 12 %, vápenec      

0 – 3 %, pomocné prostředky - ztekucovadla, pojiva - do 0,5 %) pro provoz nové linky bude 

2 600 tun a engoby 1 900 tun (složení: frita 15 - 25 %, kaoliny 50 - 70 %, živec 7 – 10 %, jíly 

5 - 10 %, pomocné prostředky - ztekucovadla, pojiva - do 0,5 %). 

d) Sušení a výpal obkladaček  

Oglazované obkladačky jsou z glazovacích linek nakládány automatickým nakládacím 

zařízením do automatických přepravních vozů LGV. Přepravními vozy jsou obkladačky 

dopraveny k automatickému vykládacímu zařízení, které vyloží obkladačky do předsušárny 

rolnové pece. V předsušárně jsou obkladačky předsušeny při teplotě 120 - 150°C a jsou dále 

přepraveny do dvoukanálové rolnové vypalovací pece. Prostorem pece se obkladačky 

pohybují po keramických válečcích (rolnách) a jsou při teplotě cca 1 050 – 1 150 °C 
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vypáleny. Po průchodu pecí jsou obkladačky naloženy nakládacím zařízením do 

automatických přepravních vozů a dopraveny na třídírnu obkladaček, kde jsou vytříděny do 

jednotlivých jakostí a zabaleny do kartonových obalů. 

 

Vstupní suroviny pro výrobu keramického kalu tvoří směs kaolinů, jílů, vápence, dolomitu 

a pomocných látek. Přesné složení je dáno recepturou hmoty. Další suroviny jsou využívány 

k povrchové úpravě (frita, kaolin, oxid hlinitý, vápenec, jíly, milisil, pomocné látky, barvítka). 

Suroviny (i hotové výrobky) jsou naváženy mostovými jeřáby a přepravovány pásovou 

dopravou uvnitř areálu. Veškeré dopravní cesty jsou odsávány filtry tuhých znečišťujících 

látek. 

Dopravní napojení areálu bude po stávající komunikaci III/22912 a hlavní dopravní trasa je 

vedena po severní hranici obce Lubná – vjezd do středu obce je pro těžká nákladní vozidla 

omezen dopravním značením - směrem k Rakovníku. Do areálu RAKO 3 je přivedena 

železniční vlečka. Ostatní požadované inženýrské sítě jsou vyvedeny do stávající průmyslové 

haly. Realizace nové výrobní linky si nevyžádá nové nároky na dopravní a jinou 

infrastrukturu. Nárůst automobilové dopravy vstupních surovin a odvoz hotových výrobků se 

předpokládá celkem 5 403 těžkých nákladních aut za rok, tj. 22,55 TNV/den a 30 OA/den. 

Celkem se jedná o navýšení ze současných cca 81 nákladních vozů za den na cca 

103 nákladních vozů za den. Nákladní doprava je realizována převážně v denní době 

a vzhledem k nízké intenzitě dopravy na silnici III/22912 se neočekává překročení limitních 

hodnot hluku pro denní dobu 55 dB(A) a 45 dB(A) u chráněných stavebních objektů. 

Technologické vody při výrobě nevznikají. Odpadní vody se navýší zvýšením počtu 

zaměstnanců (o 35 pracovních míst), kanalizace je stávající podniková splašková, vedena dále 

na podnikovou čistírnu odpadních vod. Dešťová kanalizace je stávající podniková, vedená do 

nejbližší vodoteče a dále do Černého potoka. Předpokládané množství navýšení odpadů je 

o 130 t za rok, systém nakládání s odpady se nemění. 

Prvky ochrany přírody: Lokalita výstavby nespadá do zvláště chráněného území, nezasahuje 

a neovlivní žádnou přírodní rezervaci, památku ani park ani významný krajinný prvek nebo 

prvky územního systému ekologické stability. Posuzované území se nenachází na žádné 

lokalitě NATURA 2000. 

Zhodnocení dopadu na ŽP: V současné době jsou v areálu závodu RAKO 3 v provozu již 

4 obdobné technologické linky, tudíž se jedná o známou výrobu se známými provozními 

ukazateli. Technologický postup výroby je bezproblémový s nízkou produkcí odpadů, jsou 

používány filtrační jednotky s vysokou účinností záchytu tuhých znečišťujících látek 

a pravidelná autorizovaná měření emisí dokládají nepřekračování platných emisních limitů. 

Modelový výpočet očekávaných imisí u nejbližších obytných objektů se po realizaci záměru 

zvýší nevýznamně a nepřevýší platné imisní limity s vysokou rezervou. Z hlediska vlivů na 

ostatní složky životního prostředí není předpoklad jejich výrazného ovlivnění. 

 

ODŮVODNĚNÍ: 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při 

hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 19. 6. 2015 oznámení záměru „Instalace 

výrobní linky F5, LASSELSBERGER, s.r.o., závod RAKO 3, Lubná u Rakovníka“, které 

bylo podáno společností LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň, 

IČ: 25238078. 

Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno 

k vyjádření příslušným orgánům státní správy, územním samosprávným celkům a dalším 

subjektům. Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena na 
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úřední desce Středočeského kraje ode dne 30. 6. 2015 a na příslušných internetových 

stránkách - www.kr-stredocesky.cz, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA –

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1897 a na úřední desce obce Lubná. 

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 

může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným 

úřadem k zajištění zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje. 

Zpracované oznámení hodnotí vlivy navrhované instalace nové výrobní linky pro výrobu 

glazovaných pórovinových obkladaček v areálu průmyslového závodu RAKO 3, společnosti 

LASSELSBERGER, s.r.o., která bude umístěna ve stávající výrobní hale na severním okraji 

obce Lubná. V současné době jsou v dotčené průmyslové hale provozovány čtyři 

technologicky stejné linky na výrobu obkladaček. Se stoupající stavební činností je zvýšená 

poptávka po obkladačkách. Pro uspokojení požadavků zákazníků na kvalitní obkladačky 

v širokém výběru se největší český výrobce obkladaček rozhodl instalovat další moderní plně 

automatizovanou výrobní linku. 

Vzhledem k umístění a charakteru výrobní činnosti můžeme předpokládat kumulaci vlivu 

emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší při sušení a výpalu obkladaček s ostatními 

stávajícími zdroji v závodě RAKO 3. Dojde i k nárůstu dopravy se vstupními surovinami a při 

expedici hotových výrobků na silnici III/22912. Umístění areálu RAKO 3 je mimo zastavěné 

území obce. Oznámení záměru se tedy podrobněji zabývá nově instalovanými technologiemi 

se zvýšeným důrazem na oblast ochrany ovzduší. Záměr podléhá řízení o integrovaném 

povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Průběh výstavby, vzhledem k umístění záměru ve výrobním areálu na okraji obce Lubná, 

neovlivní zásadním způsobem okolní životní prostředí ani neohrozí zdraví občanů 

v nejbližších obytných objektech v obci. Ani v bezprostředním důsledku provozu nedojde 

k ovlivnění, případně narušení okolního prostředí. V současné době jsou v areálu závodu 

RAKO 3 v provozu již čtyři obdobné technologické linky, a tudíž se jedná o známou výrobu 

se známými provozními ukazateli. Technologický postup výroby je bezproblémový s nízkou 

produkcí odpadů, jsou používány filtrační jednotky s vysokou účinností záchytu tuhých 

znečišťujících látek a pravidelná autorizovaná měření emisí dokládají nepřekračování 

platných emisních limitů. 

Součástí předloženého oznámení je rozptylová studie (zpracovaná 5. 6. 2015 Ing. Karlem 

Kolářem). Zvýšení emisí v době realizace záměru bude minimální. Při vlastním provozu 

areálu RAKO 3 s výrobní linkou F5 budou emitovány znečišťující látky ze stávajících 

a nových stacionárních zdrojů a z dopravy. Z rozptylové studie vyplývá, že po realizaci 

záměru nedojde k nadlimitním imisním koncentracím sledovaných znečišťujících látek v okolí 

areálu RAKO 3 a imisní situace v těchto místech nebude posuzovaným zdrojem významněji 

ovlivněna. 

Z hlediska hluku nelze předpokládat v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí 

závodu překročení hlukových limitů. Plánované navýšení nákladní dopravy z důvodu 

přivážení surovin a odvozu hotových výrobků bude v rozsahu navýšení z 81 nákladních 

automobilů na 103. Dopravní trasa je vedena podél severní hranice zastavěného území obce 

Lubná. Nákladní doprava je a bude realizována převážně v denní době, vzhledem k nízké 

intenzitě dopravy na silnici III/22912 nelze očekávat překročení hygienických limitů, 55 dB 

pro denní dobu a 45 dB pro noční dobu. Pokud se týká hluku při výstavbě, bude řešen v rámci 

použití techniky a organizace. Dále je navrženo po realizaci výstavby změřit hladinu hluku 

v chráněných venkovních prostorech nejbližší zástavby pro případ dodatečných 

protihlukových opatření. 

Realizací záměru nebude dotčen rozsah zemědělského půdního fondu, ani pozemky určené 

k plnění funkcí lesa. 

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1897
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Lokalita výstavby nespadá do zvláště chráněného území, nezasahuje a neovlivní významný 

krajinný prvek nebo prvek ÚSES, nenachází se na žádné lokalitě NATURA 2000 a svojí 

realizací a provozem ani takové území nenaruší. Krajinnou zónu území je možné 

charakterizovat jako průmyslovou/agrární. Celkový stávající architektonický výraz areálu 

závodu RAKO 3 se po realizaci záměru prakticky nezmění.  

Vlivy na obyvatelstvo lze hodnotit kladně především z hlediska vznikajících pracovních 

příležitostí pro cca 35 zaměstnanců.  

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí není předpoklad jejich výrazného 

ovlivnění. 

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Lubná, předmětný areál je zařazen mezi 

plochy pro výrobu, sklady a služby. 

V oznámení byly posouzeny všechny známé vlivy a rizika z hlediska možného negativního 

ovlivnění životního prostředí. Zpracovatel předkládaného oznámení nenalezl důvody 

závažného negativního ovlivnění životního prostředí v důsledku realizace záměru. Veškeré 

negativní vlivy, které by záměr mohl přinést, mohou být technicky nebo organizačně zajištěny 

a eliminovány. Předpokladem je plnění navrhovaných opatření v době přípravy, realizace 

a provozu záměru.  

Celkově lze konstatovat, že vlivy výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní 

prostředí budou nevýznamné. Na základě posouzení všech přímých i nepřímých vlivů na 

životní prostředí a za splnění předpokladů uvedených v předkládaných podkladech, nebude 

výstavbou a provozem záměru „Instalace výrobní linky F5, LASSELSBERGER, s.r.o., závod 

RAKO 3, Lubná u Rakovníka“ docházet k nadměrnému zatížení antropogenních ani 

přírodních systémů. Navrhovaný záměr je z hlediska životního prostředí přijatelný a za 

dodržení podmínek uvedených v kapitole D.IV. oznámení, je možné záměr doporučit 

k realizaci. 

S ohledem na charakter záměru a lokalizaci stavby, při jejímž hodnocení nebyly shledány 

závažné vlivy na životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku realizace 

a následného provozu areálu, a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů 

a dotčených územních samosprávných celků, které nepodaly žádný relevantní požadavek na 

další posuzování vlivů záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodl příslušný úřad tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části. 

 

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího 

řízení: 

Obec Lubná – vyjádření ze dne 30. 6. 2015 pod č.j. 58/2015, 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 

20. 7. 2015 pod č.j. 098517/2015/KUSK, 

Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 16. 7. 2015 pod 

zn. MURA/35907/2015, 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště 

v Rakovníku - vyjádření ze dne 8. 7. 2015 pod č.j. KHSSC 30213/2015, 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – vyjádření ze dne 13. 7. 2015 

pod č.j. ČIŽP/41/IPP/1509073.001/15/PVZ, 

Středočeský kraj – vyjádření ze dne 13. 7. 2015 pod č.j. 097812/2015/KUSK. 

 

Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření. 
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3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:  

Obec Lubná souhlasí se záměrem dle předložených podkladů. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje - OŽPaZ 

 Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - orgán ochrany přírody 

příslušný dle ust. § 77a zákona (tj. zejména z hlediska regionálního územního systému 

ekologické stability, přírodních rezervací a přírodních památek a jejich ochranných pásem 

a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů) k předloženému záměru nemá připomínky. 

K vlivu předmětného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti v souladu 

s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se již orgán ochrany přírody vyjádřil 

stanoviskem č.j. 079787/2015/KUSK ze dne 8. 6. 2015, kterým byl vyloučen významný vliv 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti; toto stanovisko je nadále platné. 

 Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 

Realizací posuzovaného záměru dojde k instalaci nových vyjmenovaných zdrojů znečišťování 

ovzduší (resp. ke změně vyjmenovaného zdroje uvedeného pod bodem 5.10 přílohy č. 2 

k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Po realizaci záměru bude stávající kapacita 

výroby obkladaček navýšena na 13,7 mil m2. 

Uvedený záměr podléhá procesu podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

v kategorii činností 3. Zpracování nerostů, bod 3.5) – Výroba keramických výrobků 

vypalováním zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny 

nebo porcelánu o výrobní kapacitě větší než 75 t za den, nebo o kapacitě pecí větší než 4 m3 

a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3 na pec. 

Vzhledem k výše uvedenému bude tedy závazné stanovisko pro územní rozhodnutí dle § 11 

odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší vydávat Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor 

životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší. Vzor a náležitosti žádosti jsou 

uvedeny na webu Krajského úřadu         (http://stredocech.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-

a-zemedelstvi/ochrana-ovzdusi/informace-pro-provozovatele/vzory-zadosti-provozovatelu-

stacionarnich-zdroju-pro-krajsky-urad-stredoceskeho-kraje.htm)  

Závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje se vydává jako podklad pro řízení vedená 

podle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů). Vzhledem k tomu nelze bez souhlasného závazného stanoviska 

Krajského úřadu vydat územní rozhodnutí.  

V další fázi povolování bude vydávat závazné stanovisko ke stavbě (případně změně stavby) 

a povolení provozu zařízení Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí 

a zemědělství, oddělení integrované prevence a prevence závažných havárií. 

 Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění  

S ohledem na předložené oznámení upozorňujeme, že provozovatel má již pro zařízení platné 

integrované povolení podle přílohy č. 1 cit. zákona. Vzhledem k plánované změně 

upozorňujeme na povinnost plynoucí ze zákona č. 76/2002 Sb., a to zejména § 16 

odst. b) ohlásit úřadu každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu 

zařízení (změna integrovaného povolení), která není v souladu s vydaným integrovaným 

povolením. Kromě výše uvedeného nemáme k oznámení další námitky. 

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá 

připomínky. 

http://stredocech.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ochrana-ovzdusi/informace-pro-provozovatele/vzory-zadosti-provozovatelu-stacionarnich-zdroju-pro-krajsky-urad-stredoceskeho-kraje.htm
http://stredocech.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ochrana-ovzdusi/informace-pro-provozovatele/vzory-zadosti-provozovatelu-stacionarnich-zdroju-pro-krajsky-urad-stredoceskeho-kraje.htm
http://stredocech.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ochrana-ovzdusi/informace-pro-provozovatele/vzory-zadosti-provozovatelu-stacionarnich-zdroju-pro-krajsky-urad-stredoceskeho-kraje.htm
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Vypořádání: Jedná se o upozornění na zákonné povinnosti do dalších stupňů přípravy stavby. 

Příslušná povolení budou řešena v samostatných navazujících řízeních. 

 

Městský úřad Rakovník, OŽP 

 Z hlediska odpadového hospodářství, vodního hospodářství - nemá připomínky 

 Z hlediska ochrany ovzduší – z předloženého oznámení vyplývá, že realizací záměru 

vzniknou nové vyjmenované spalovací zdroje znečišťování ovzduší (rozprachová sušárna 

ATM 65, sušárna Eva 793, rolnová předsušárna a rolnová vypalovací pec). Spalování paliv 

v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, patří na 

základě přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění mezi 

vyjmenované stacionární zdroje, k jejichž umístění vydává závazné stanovisko na základě 

§ 11 odst. 2 písm. b) zákona příslušný krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad 

Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha. 

Vypořádání: Jedná se o upozornění na zákonné povinnosti do dalších stupňů přípravy stavby. 

Příslušná povolení budou řešena v samostatných navazujících řízeních. 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP v Rakovníku po posouzení 

předloženého oznámení záměru z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví sděluje, že 

záměr není nutné dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha 

 Oddělení odpadového hospodářství, odd. ochrany ovzduší, odd. ochrany vod – nemá 

připomínky. 

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další 

posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Středočeský kraj souhlasí se záměrem, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a za 

předpokladu dodržení níže uvedených podmínek nepožaduje další posuzování dle 

zákona č. 100/2001 Sb.:  

a) Při provozu posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší musí být spuštěny 

vzduchotechnické odsávací jednotky.  

b) Stav filtrů pro záchyt TZL (v zařízení ATM 65) musí být v pravidelných intervalech 

kontrolován a při vyšším opotřebení musí být hadicový filtr vyměněn. 

Vypořádání: Jedná se o upozornění do dalších stupňů přípravy stavby a provozu zařízení. 

Příslušná povolení budou řešena v samostatných navazujících řízeních. Provoz areálu 

a technologický postup výroby je bezproblémový, jsou používány filtrační jednotky s vysokou 

účinností záchytu tuhých znečišťujících látek a prováděna pravidelná autorizovaná měření 

emisí. Záměr podléhá řízení o integrovaném povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., ve kterém 

budou stanoveny podrobné podmínky provozu. 

 

Shrnutí vypořádání došlých vyjádření: 

V obdržených vyjádřeních jsou shrnuty povinnosti vycházející z platné legislativy. Z výše 

uvedeného vyplývá, že dotčené orgány se k oznámení záměru vyjádřily kladně bez zásadních 

připomínek vznesených k předmětné problematice. 

V průběhu zákonných lhůt nebylo doručeno žádné vyjádření ze strany občanů. 
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Záměr podléhá řízení o integrovaném povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. s důsledkem 

aplikací technologií BAT. Veškeré negativní vlivy, které by záměr mohl přinést, mohou být 

technicky nebo organizačně zajištěny a eliminovány. Je třeba zdůraznit zvýšenou 

technologickou kázeň provozovatele, a to jak při provozu zařízení, tak i při zabezpečení 

navržených opatření technického a provozního charakteru. 

 

4. Podklady pro rozhodnutí 

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované Ing. Karlem Kolářem, 

(držitelem autorizace MŽP dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) včetně jeho příloh (rozptylová 

studie) a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3. 

 

POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená 

veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným 

u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění 

podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.  

 

 

 

 

 oprávněná úřední osoba 

Otisk úředního razítka Mgr. Lucie Tučková 

 odborný referent 

 na úseku životního prostředí 

 

 

Středočeský kraj a obec Lubná (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá 

ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. 

Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po datu 

vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje se písemnost považuje za doručenou. 

Zároveň příslušný úřad žádá obec Lubná o písemné vyrozumění o datu vyvěšení 

zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat také na 

adresu e-mail: tuckova@kr-s.cz). Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí je zveřejněno na 

internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním 

systému CENIA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1897. 

 

 

 

Datum vyvěšení:   Datum sejmutí: 

 

 

 

 

 

Razítko Razítko 

mailto:tuckova@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1897
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Rozdělovník k č.j.: 087003/2015/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce 

1. Středočeský kraj,  z d e 

2. Obec Lubná, č.p. 48, 270 36 Lubná 

Oznamovatel: 

3. LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň 

Na vědomí: 

4. MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10  Praha 10 

5. MěÚ Rakovník, stavební úřad, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník 

6. Ing. Karel Kolář, Nad Sokolovnou 874, 463 12 Liberec 
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