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Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství 
 
Datum:           28. 5. 2013                                  
Jednací číslo:        1380/ZPZ/2013 
Vyřizuje/linka:       Ing. Jan Koutecký / 970 
E-mail:  koutecky.j@kr-ustecky.cz 

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí) ve 

znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon).  

Identifika ční  údaje:  

Název: „Modernizace sklá řské vany a využití odpadního tepla VITRABLOK, s.r.o . 
Duchcov“ 

Charakter zám ěru:  

Záměrem modernizace sklářské vany je komplexní přestavba tradiční pece s kovovým 
rekuperátorem na regenerativní pec odpovídající požadavkům nejlepší dostupné technologie 
(BAT). Nová „U plamenná regenerátorová vana“ navazuje na dva rekuperátory a 
výměníkovou stanici s ventilátorem. Odtud jsou kouřové plyny odváděny do stávajícího filtru 
a komína. Účelem této sestavy je maximální využití teploty spalin k ohřevu spalovacího 
vzduchu, a tím k úspoře zemního plynu resp. zmenšení množství plynných emisí 
vypouštěných z komína vany. 

Kapacita (rozsah) zám ěru: 

V souvislosti s modernizací sklářské vany se zvýší také její tavící výkon ze současných 172 t 
na 220 t utavené skloviny za den při zachování tavicího povrchu cca 75 m2. Maximální roční 
tavící kapacita modernizované vany tak bude činit 80 300 t/tok. Tato maximální roční 
kapacita odpovídá 31 621 000 kusů vyrobených skleněných cihel.   

Umíst ění záměru:     

kraj: Ústecký 
obec:    Duchcov 
k.ú.: Duchcov (p.p.č 634, 635, 639/1, 649/1, 649/35) 

Zahájení  zám ěru: 

předpokládaný termín zahájení stavby - III. čtvrtletí 2013 
předpokládaný termín zahájení provozu - IV. čtvrtletí 2013  

Oznamovatel:   VITRABLOK, s.r.o., Bílinská 42, 419 14 Duchcov  

IČ: 14864592 
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Závěr:  

Záměr „Modernizace sklářské vany a využití odpadního tepla VITRABLOK, s.r.o. Duchcov“ 
naplňuje dikci změny záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) bodu 6.3  kategorie II přílohy č. 1 
zákona „Výroba skla, skelných a umělých vláken s kapacitou nad 10 000 m2/rok nebo nad 
7 000 t/rok“. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, 
zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle 
citovaného zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

„Modernizace sklá řské vany a využití odpadního tepla VITRABLOK, s.r.o . Duchcov“ 

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

ODŮVODNĚNÍ 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů 
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím ke všem připomínkám a 
zaslaným vyjádřením dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na 
životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.  

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující 
dotčené uzemní samosprávné celky a dotčené správní úřady: 

Krajský ú řad Ústeckého kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství 

Odbor životního prostředí a zemědělství nemá k předloženému oznámení připomínky a 
nepožaduje další posouzení záměru podle zákona.  

Rada Ústeckého kraje   

Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení nepožaduje provést posouzení záměru podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů 
státní správy. 

Město Duchcov 

Město Duchcov ve svém usnesení nepožaduje zpracování posuzování vlivů na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Magistrát m ěsta Teplice, odbor dopravy a životního prost ředí 

Magistrát města Teplice, jako dotčený orgán státní správy z hlediska všech složek ochrany 
životního prostředí nemá k předloženému oznámení připomínky a nepožaduje posuzování 
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

Krajská hygienická stanice, Územní pracovišt ě Teplice 

Krajská hygienická stanice konstatuje, že k předloženému oznámení nemá připomínky. 
Vzhledem k tomu, že předložené oznámení v podstatných bodech vyhovuje požadavkům 
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, nepožaduje záměr posoudit dle zákona. 

Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 

Po prostudování předloženého oznámení záměru ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že 
nemá k tomuto oznámení z hlediska ochrany ovzduší a ochrany vod žádné připomínky a 
nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.  
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POUČENÍ 
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

 

 

 

 

Ing. Veronika Miláčková 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
Rozdělovník:  
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 


