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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) pro zám ěr  

„Prášková lakovací linka PORSA SYSTEM ČR s.r.o.“ 

Název: Prášková lakovací linka PORSA SYSTEM ČR s.r.o.  

Charakter zám ěru : Záměrem oznamovatele je instalace linky na povrchovou úpravu 
produkovaných výrobků do stávající haly v průmyslovém areálu oznamovatele ve městě 
Děčín – Podmokly. V dotčeném průmyslovém areálu oznamovatel vyrábí kompletní 
vybavení prodejen – pulty, vitríny, regály, nákupní vozíky, koše atd.  Jedná se o zařízení 
Ideal Line f. ITS, sestávající se z průjezdné přepravy postřikem, průjezdné sušící pece, 
stříkací kabiny, průběžné vypalovací pece, podvěsného dopravníku a neutralizační stanice 
na úpravu odpadních vod z linky. 

Kapacita (rozsah) zám ěru: maximální výrobní kapacita povrchově upravované plochy 
384 000 m2 za rok,  specifikace linky 3 m x 1 m x 1 m.  

Umíst ění stavby: 

Kraj:    Ústecký 
Obec: Děčín 
k. ú:     Podmokly 

Oznamovatel : PORSA SYSTEM ČR s.r.o., Poděbradská 584/14, 405 02 Děčín IV 

IČ: 25014129 

Závěr: 

Záměr „Prášková lakovací linka PORSA SYSTEM ČR s.r.o.“  naplňuje dikci bodu 4.2 
„Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 
m²/rok celkové plochy úprav.“ kategorie II přílohy č. 1 zákona. 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 

„Prášková lakovací linka PORSA SYSTEM ČR s.r.o.“  
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nemá  významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle citovaného 
zákona. 

Odůvodn ění:  

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 nemusí být posuzován podle citovaného zákona.  

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

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

Odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje další posouzení záměru podle zákona.  

Ústecký kraj – 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 Děčín 

Město Děčín se v zákonem požadované lhůtě k předloženému oznámení nevyjádřilo. 

Magistrát m ěsta Děčín, odbor životního prost ředí 

Magistrát města Děčín nemá připomínky k výše uvedenému záměru a nepožaduje další 
posuzování podle zákona. 

ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem  

Česká inspekce životního prostředí po prostudování předloženého oznámení záměru 
konstatuje, že nemá k tomuto oznámení z hlediska odpadového hospodářství, ochrany 
ovzduší a ochrany vod připomínky a nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

KHS Ústeckého kraje se sídlem v D ěčíně 

Krajská hygienická stanice s předloženým oznámením záměru souhlasí a další posouzení 
podle zákona nepožaduje.  

 

 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 
 
Obdrží:  oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky. 


