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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství 
 
Datum:           14. 5. 2014                                  
Jednací číslo:        1542/ZPZ/2014 
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: „PREOL, a.s. – Extruze řepkových šrot ů“ 

Charakter zám ěru:  

Záměrem je rozšíření provozovaného zařízení „Výroba FAME“ o výrobnu extrudovaných 
řepkových šrotů. Jedná se o instalaci zařízení k dalšímu zpracování části stávajících 
extrahovaných řepkových šrotů na extrudovaný řepkový šrot s lepšími nutričními hodnotami. 
Bude vybudován nový výrobní objekt extruze, sklad extrudovaných šrotů, hala expedice 
šrotu a propojovací prvky mezi těmito objekty (dopravníkové pásy, úprava stávajících 
vnitropodnikových komunikací). K zásahu do stávajícího technologického procesu výroby 
FAME nedojde, pouze bude provedena úprava na stávajícím zařízení toasteru v budově 
extrakce za účelem možnosti odklonu části extrahovaných šrotů pro extruzi. Výrobna bude 
vybudována ve dvou etapách.  

Kapacita (rozsah) zám ěru: 

V první etapě je provoz dimenzován na kapacitu 80 000 t/rok a následně v druhé etapě po 
instalaci druhé linky stejné technologie na celkovou kapacitu 160 000 t/rok. Celková 
skladovací kapacita sila je 1600 t (2 x 800 t). Skladovací kapacita odpovídá 3 denní výrobě.  

Umíst ění záměru:     

kraj: Ústecký 
obec:    Lovosice 
k.ú.: Lovosice   

Zahájení zám ěru: 

předpokládaný termín zahájení výstavby – květen 2015 
přepokládaný termín zahájení provozu – květen 2016  

Oznamovatel:   PREOL, a.s., Terezínská 1214, 410 02 Lovosice 

IČ: 26311208 

Závěr:  

Záměr „PREOL, a.s. – Extruze řepkových šrotů“ (ULK879) naplňuje dikci bodu 8.7 kategorie 
II přílohy č. 1 zákona „Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s kapacitou od 20 
000 t/rok výrobků“, a to ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Dle § 7 zákona 
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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 

„PREOL, a.s. – Extruze řepkových šrot ů“ 

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

 

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky, 
týkající se ochrany životního prostředí, které jsou výsledkem zjišťovacího řízení a které 
zahrne příslušný správní úřad do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro 
které tak neučinil nebo učinil jen částečně (§10 odst. 4 a 5 zákona).  

Požadavky závěru zjišťovacího řízení: 

1. Zařízení bude provozováno tak, aby odpadní vzdušina z technologie neobtěžovala okolí 
zápachem (pachové látky budou vhodným způsobem zneškodňovány dle navrženého 
opatření v oznámení). 

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 

Z hlediska prevence závažných havárií - extruze šrotu bude přímo napojena na objekt 
stávající extrakce řepkových semen hexanem. Tato skutečnost může ovlivnit stávající úroveň 
bezpečnosti v areálu společnosti PREOL, a.s., který je zařazen do skupiny A dle zákona o 
prevenci závažných havárií. Pouze upozorňujeme, že z výše uvedeného důvodu je třeba 
před realizací zpracovat aktualizaci Bezpečnostního programu. V aktualizaci budou 
zohledněny všechny změny, ke kterým v areálu dojde nebo došlo od schválení 
Bezpečnostního programu v roce 2009. 

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

Rada Ústeckého kraje   

Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení požaduje provést posouzení záměru podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Vypořádání připomínek: Rada Ústeckého kraje využila svého práva vyjádřit se ve zjišťovacím 
řízení dle § 6 odst. 6 zákona. Vyjádření Rady Ústeckého kraje však neobsahuje žádné 
informace nebo požadavky na doplnění, které by bylo vhodné uvést do dokumentace ve 
smyslu § 7 odst. 1 zákona. Požadavek Ústeckého kraje, aby záměr byl posuzován podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, neobsahuje žádné důvody, 
s nimiž by se mohl příslušný úřad konkrétně vypořádat. 

Příslušný úřad se proto při vypořádávání tohoto požadavku omezuje na konstatování, že v 
průběhu zjišťovacího řízení nebylo zjištěno, že záměr má významný vliv na životní prostředí 
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a požadavek Ústeckého kraje nekoresponduje se zjištěným stavem očekávaného vlivu 
záměru na životní prostředí.  

Město Lovosice 

Ve svém usnesení sděluje, že ke zjišťovacímu řízení záměru „PREOL, a.s. – Extruze 
řepkových šrotů“ nemá námitky a nepožaduje další posouzení záměru za předpokladu 
dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku odboru životního prostředí MěÚ 
Lovosice.  

Městský ú řad Lovosice, odbor životního prost ředí 

Z hlediska ochrany ovzduší – upozorňuje, že se z hlediska zákona jedná o uvedený 
stacionární zdroj. Bude tedy nutné zažádat krajský úřad o závazné stanovisko a dále o 
změnu integrovaného povolení. Dále uvádí, že s realizací záměru souhlasí za předpokladu, 
že provozem nebude docházet k překračování přípustné míry obtěžování zápachem a budou 
dodržovány specifické emisní limity pro tuhé znečišťující látky stanovené v integrovaném 
povolení pro zařízení „Výroba FAME - Preol, a.s. – Extruze řepkových šrotů“. Technologické 
vybavení provozu bude splňovat parametry nejlepší dostupné techniky (BAT). 

Za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek sděluje, že nebude požadovat další 
posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání připomínek: navržená technologie popisovaná v oznámení splňuje parametry 
nejlepších dostupných technik (BAT). Uvedený požadavek z hlediska obtěžování zápachem 
byl v požadavcích závěru zjišťovacího řízení zohledněn.  

Krajská hygienická stanice, územní pracovišt ě Litom ěřice 

Krajská hygienická stanice ve svém vyjádření konstatuje, že lze předložený záměr doporučit 
ke kladnému projednání. 

Krajské hygienické stanici byla v rámci zjišťovacího řízení doložena akustická studie 
hodnotící stávající akustickou situaci v zájmové lokalitě včetně vlivu po zprovoznění záměru. 
Kontrolní měření hluku z provozu areálu vůči nejbližší obytné zástavbě v Lovosicích, 
Lukavci, Píšťanech a Žalhosticích bylo provedeno ve dnech 25. – 26. 4. 2014. Z následně 
provedeného výpočtu vyplývá, že se akustický příspěvek v referenčních bodech téměř 
neprojeví (max +0,3 dB) a tudíž nedojde k zaznamenatelné změně stávající hlukové situace 
v zájmové lokalitě při dodržení protihlukových úprav, specifikovaných v akustické studii, která 
budou následně konkrétně zapracována v dalším stupni řízení.  

Z výpočtu rozptylové studie v oznámení vyplývá, že vliv záměru na ovzduší bude 
zanedbatelný, imisní limity po realizaci nebudou překračovány. Odpadní vzduch z 
technologie extruze s malým množstvím pachových látek bude za ventilátorem zaveden do 
zařízení studené plazmy, kde dojde k jejich odstranění. 

Závěrem je konstatováno, že s ohledem na výše citované není z hygienického hlediska 
požadováno zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. v pozdějším znění. 

Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 

Z hlediska ochrany vod - nemá zásadní připomínky, pouze upozorňuje, že je v navazujících 
řízeních v žádosti o změně integrovaného povolení nutno doplnit údaje o předpokládaném 
zatížení (množství, jakost) vod z technologie výroby ve vztahu k jejich likvidaci na stávající 
ČOV PREOL, a.s. 

Po prostudování předloženého oznámení záměru konstatuje, že nemá k tomuto oznámení 
z hlediska ochrany ovzduší a ochrany vod připomínky a nepožaduje posouzení záměrů dle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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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. Radek Braum 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
Rozdělovník:  
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 


