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„Rozšíření lisovny plastů v závodě BDYI společnosti Continental Automotive Czech
Republic s.r.o.“, sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Dne 29. 1. 2019 (doplnění podkladů dne 13. 2. 2019) obdržel Krajský úřad Středočeského
kraje oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 42 „Výroba
neboodle
zpracování
polymerů,
elastomerů,
syntetických
odle
§ 7 zákona
č. 100/2001
Sb., ve znění
pozdějšíchkaučuků
předpisů nebo výrobků na bázi
elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu (1 tis. t/rok)“ kategorie II přílohy č. 1 zákona
v platném znění.
Identifikační údaje:
Charakter záměru (popis, kapacita či rozsah): Posuzovaným záměrem je navýšení
projektované kapacity výroby plastových komponentů automobilový průmysl. Jedná se
o několik desítek druhů plastových podložek do kombi přístrojů resp. budíků v palubní desce
automobilu. V současné době je technologie vstřikování plastů umístěna v hale H4, která
vznikla vestavbou do haly S2. Z důvodu navýšení výrobní kapacity bude hala H4 prodloužena
o cca 24 m, tedy v celé délce skladové haly S2. Rozšíření lisovny plastů spočívá v instalaci
3 ks nových vstřikolisů a navýšení projektované kapacity výroby z 840 t polymerů/rok
na 1800 t polymerů/rok.
Umístění:

obec: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
k.ú.: Brandýs nad Labem, parc.č. 2623,/1

Oznamovatel (firma/jméno, sídlo/adresa): Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Hradecká 1092, 506 01 Jičín
IČ: 62024922
Zpracovatel oznámení: Bc. Michaela Kolářová – EKOLET s.r.o.
Na výšinách 889/14, 170 00 Praha 7

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257280981

fax: 257280170

preiszlerova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2
k citovanému zákonu Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad dle § 22 písm. a)
cit. zákona sděluje, že podlimitní záměr
„Rozšíření lisovny plastů v závodě BDYI společnosti Continental Automotive Czech
Republic s.r.o.“
nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona
při zachování uvedených parametrů a činností.
Odůvodnění: Záměr bude realizován ve stávajícím objektu oznamovatele, který je součástí
výrobního areálu. Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Odboru stavebního
úřadu, územního plánování a památkové péče ve svém sdělení uvádí, že předloženou změnou
záměru v území nedojde ke změně využití v území, neboť se jedná o rozšíření stávajícího
provozu, podmínkou je dodržení stanovených regulativů. Zároveň sděluje, že zároveň nelze
zjistit, zda bude v souladu s výše uvedenými regulativy, jejichž posouzení bude součást
závazného stanoviska, které bude vydáno k projektové dokumentaci. Po splnění podmínek
z vyplývajících z ÚP konstatuje, že záměr bude v souladu s platnou ÚPD.
Pro výrobu syntetických polymerů a kompozitů není stanoven specifický emisní limit, platí
pouze technická podmínka provozu. Jednotlivá zařízení nemají technologické odtahy, odvod
vzduchu z pracovního prostředí je zajišťován centrální vzduchotechnikou. Emisemi z výroby
plastových dílů procesem vstřikování mohou být organické látky, které jsou omezovány
kontrolou a řízením teploty v pracovní komoře strojů. Teplota zpracování je dána konkrétním
složením materiálu a je hluboko pod bodem jeho rozkladu.
Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch závodu jsou odváděny do dešťové kanalizace.
Navýšení projektované kapacity a počtu vstřikolisů bude realizováno ve stávajícím objektu,
způsob nakládání a množství srážkových vod se nezmění.
Splaškové odpadní vody jsou odváděny oddílnou kanalizací do kanalizace pro veřejnou
potřebu. Oznamovatel na základě smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod
sleduje kvalitu vypouštěných odpadních vod v ukazatelích pH, BSKs, CHSKcr, NL a NEL
v četnosti 4 x ročně. Realizací záměru se způsob nakládání a míra jejich znečištění nezmění,
Dojde k zanedbatelnému navýšení množství vypouštěných odpadních vod v souvislosti
s navýšením počtu zaměstnanců lisovny, o cca 60 m3/rok.
V průběhu umísťování linek bude vznikat hluk z dopravy při navážení technologie, další
hlučnější činnosti a činnosti s většími nároky na dopravu se nepředpokládají. Z hlukové studie
vyplývá, že hluk vyvolaný provozem záměru ani po jeho rozšíření nepřekročí hygienické
limity na hranici chráněného venkovního prostoru nejbližších obytných budov.
Záměr stávající lisovny plastů prošel zjišťovacím řízením, jehož závěr vydalo Ministerstvo
životního prostředí dne 10. 3.2015 pod č.j,;11838/ENV/15 s tím, že tento záměr nemá
významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Protože realizací daného záměru nedojde k významnějším změnám ukazatelů sledovaných
příslušnými orgány ochrany životního prostředí a veřejného zdraví není požadováno další
projednávání předmětného záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
Sdělení je zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA na stránkách CENIA
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2041P.
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Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní
správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a ani není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

v.z. Ing. Anna Preiszlerová
odborný referent na úseku životního
prostředí

