MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V Brně dne 1. září 2017
Č.j.: MZP/2017/560/480
Č.ev.: ENV/2017/19750

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Výroková část
Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
„Výrobní a skladová hala“
Bod 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a
zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok, kategorie II
přílohy č. 1 k zákonu.
Kapacita (rozsah) záměru:
Projektovaná spotřeba vstupních surovin po navýšení
Nová výrobní hala – zastavěná plocha
Nová skladová a expediční hala – zastavěná plocha

3500 tun/rok
1551 m2
1077 m2

Umístění záměru: kraj: Vysočina
obec: Ždírec nad Doubravou
k. ú.: 795640 Ždírec nad Doubravou
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Již realizovaný záměr spočíval v rozšíření stávající výroby přesných
plastových profilů - ceníkových lišt, vývěsek, štítků apod. - vytlačováním teplem
plastifikovaného PVC granulátu přes profilovací a kalibrační formy do vody. Celková
kapacita roční spotřeby vstupních surovin byla navýšena z původních cca 1050
t/rok na současných 3500 t/rok, s čímž souvisela výstavba nové výrobní haly a
následně nové skladové a expediční haly. Realizace posuzovaného záměru, tj.
stavba skladové a výrobní haly, umožnila instalaci až 17 výrobních linek (před
rokem 2005 bylo instalováno ve stávajícím objektu nástrojárny a pomocných
provozů 5 linek, v současnosti je ve výrobní hale instalováno 15 linek) a rozšíření
nástrojárny do stávajícího objektu. Třetí etapa dostavby, která následovala po
posuzovaném záměru, zahrnula objekt dokončovacích operací a balení a
administrativní budovu. Tímto je rozvoj provozovny ve stávajícím prostoru ukončen.

Vzhledem k tomu, že záměr již byl realizován a nové stavby jsou v provozu,
byl v oznámení vyhodnocen vliv záměru na životní prostředí v roce 2016 při reálné
výrobě a dále za předpokladu plného využití výrobní kapacity. Není hodnocena
etapa výstavby, která již proběhla a jejíž případné negativní vlivy již odezněly. V
době zpracování oznámení nebyly známy v posuzovaném území jiné záměry, které
by mohly spolu s předmětným záměrem způsobit výraznou nežádoucí kumulaci
nepříznivých vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Stavba byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě realizace záměru došlo k
výstavbě nové výrobní haly o rozloze 1476 m a přístavku vč. chladící stanice.
Součástí stavby je spojovací krček o ploše 76 m² s pomocnými provozy. V 2. etapě
došlo ke stavbě nové skladovací haly na ploše 1078 m² a k rozšíření nástrojárny ve
stávajícím objektu.
Plastové profily jsou vyráběny vytlačováním na linkách, které jsou tvořeny:
 vytlačovacími lisy – extrudéry; do jedné linky může být zařazeno 1 až 3 ks
extrudérů podle složitosti a barevnosti výsledného profilu (jednotlivé extrudéry
mohou zpracovávat granulované polymery různé barvy a kvality)
 kalibrovací sekcí s vodním chlazením, ve které se tvoří a stabilizuje výsledný tvar
a rozměr profilu
 stříhací sekcí
 odkládacím stolem.
Granulované PVC se plní do násypky extrudéru o objemu 20 – 30 kg, ze které
se podávacím šnekem zhutňuje a posunuje do elektricky vyhřívané zóny (160 –
180°C). Vzniklá tavenina je šnekem vytlačována přes tvarovou matrici s
požadovaným profilem výrobku do zóny chlazené vodou. Následuje stříhání na
požadovanou délku.
Dle typu zakázky jsou profily dále opracovány ručním pneumatickým nebo
elektrickým nářadím (operace vrtání, stříhání, vystřihování, mechanické spojování)
do finálních výrobků a následně baleny v hale dokončovacích operací a balení.
Zabalené výrobky jsou připraveny k expedici v nové skladové hale. Skladová zásoba
hotových výrobků je 30 – 40 t.
Obchodní firma oznamovatele:

Extruindustrie CR s.r.o.

IČ oznamovatele:

25279955

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Průmyslová 505, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Zpracovatel oznámení:

Ing. Jarmila Černá (Bioanalytika CZ, s.r.o.),
autorizovaná osoba podle § 19 zák.č. 100/2001
Sb.

Záměr „Výrobní a skladová hala “ naplňuje dikci bodu 7.1 (Výroba nebo
zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi
elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok) kategorie II přílohy č.1 k zákonu.
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
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posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení bylo
Ministerstvo životního prostředí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti
a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených
v příloze č. 2 k zákonu rozhodlo Ministerstvo životního prostředí jako příslušný
úřad podle § 21 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Výrobní a skladová hala“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
zákona.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
I. Charakteristika záměru
Již realizovaný záměr spočíval v rozšíření stávající výroby přesných
plastových profilů - ceníkových lišt, vývěsek, štítků apod. - vytlačováním teplem
plastifikovaného PVC granulátu přes profilovací a kalibrační formy do vody. Celková
kapacita roční spotřeby vstupních surovin byla navýšena z původních cca 1050
t/rok na současných 3500 t/rok, s čímž souvisela výstavba nové výrobní haly a
následně nové skladové a expediční haly. Kumulace s jinými záměry se
nepředpokládá.
Záměr je zdrojem emisí organických škodlivin z technologie a patří mezi
vyjmenované zdroje znečišťování podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, pod kódem 6.5. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a
kompozitu, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitu uvedených pod
jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou
projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší. Základní
vstupní surovina, PVC granulát, není zdrojem emisí pachových látek. Z extrudéru je
vytlačována po dosažení kapalného stavu, vždy za teploty nižší než rozkladné.
Dalšími zdroji znečištění ovzduší jsou kotle na zemní plyn, jejich příspěvek
k imisnímu zatížení je však nevýznamný.
S ohledem na výše uvedené charakteristiky zdrojů, situování předmětného
záměru v průmyslové zóně a na základě předpokladu dodržování technologické
kázně a příslušných zpracovatelských teplot vstupních surovin lze očekávat, že vliv
emisí z provozu nebude významný.
Dalším zdrojem emisí bude doprava, jejíž příspěvek však i po navýšení výroby
bude z hlediska plnění imisních limitů v oblasti zanedbatelný.
Při výrobě je používána technologická voda pouze v uzavřeném okruhu,
ztráty chladicí vody jsou doplňovány dešťovou vodou.
S odpady je nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. Na
pracovištích jsou shromažďovány do sběrných nádob označených kódem odpadu.
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Pro shromažďování nebezpečných odpadů je určen vymezený a havarijní jímkou
vybavený prostor v nástrojárně. Odpady kategorie ostatní odpad jsou podle kódů
soustřeďovány ve vyznačených kontejnerech na dvoře. Odpady jsou předávány
osobám oprávněným k nakládání s odpady.
Součástí projektu pro stavební povolení posuzovaného záměru byla hluková
studie stacionárních zdrojů hluku, ze které vyplývalo možné překročení v roce 2005
platného hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor v noční době v
prostoru zahrádkářské kolonie východně od provozovny. Byla proto provedena
protihluková opatření na jihovýchodní fasádě a na odsávacích ventilátorech
umístěných na střeše výrobní haly. Následně po uvedení záměru do trvalého
provozu bylo provedeno měření hluku ze stacionárních zdrojů v noční době.
Měřením bylo prokázáno, že hluk z provozovny Extruindustrie CR s.r.o. není
dominantním hlukem v dané lokalitě. Co se týče hluku z dopravy, posuzovaný
záměr představuje tak malý podíl na celkové dopravní intenzitě v posuzovaném
úseku, že se na hlukové zátěži podél tohoto liniového zdroje podílí v zanedbatelné
míře. Navíc nákladní doprava se realizuje výhradně v denní době.
Provoz nebude ve významné míře čerpat přírodní zdroje. Výstavba ani provoz
záměru nepředstavuje zvýšený rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými
běžně provozovanými zařízeními.
II. Umístění záměru
Předmětný záměr je situován v průmyslové zóně na západním okraji města
Ždírec nad Doubravou při silnici II/345, v Kraji Vysočina. Na areál oznamovatele za
ulicí Průmyslovou navazuje rekreační oblast tvořená zahradami a rekreačními
objekty. Nejbližší obytný dům se nachází ve vzdálenosti cca 170 m východním
směrem od hranice pozemku, na němž je záměr umístěn.
Objekt se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
ani v aktivní zóně záplavového území a je i mimo záplavové území Q5, Q20 a Q100.
Cca 500 m severně od posuzovaného záměru prochází jižní hranice ochranného
pásma vodního zdroje Sobíňov Dlouhá mez prameniště.
Zájmová lokalita se nachází u hranice dvou na sebe navazujících CHKO Žďárské vrchy a Železné hory. Není však v kontaktu s žádným maloplošným zvláště
chráněných územím. Nejbližším významným krajinným prvkem je vodní tok
Doubravy, která protéká cca 0,5 km jižně od posuzovaného záměru. Záměr není
v kontaktu s žádným skladebným prvkem ÚSES. Nejbližšími lokalitami soustavy
NATURA 2000 je EVL Ransko (kód CZ0610412) ve vzdušné vzdálenosti 1,6 km
jižním směrem a EVL Niva Doubravy (kód CZ0610517) ležící cca 1900 m východně
od provozovny. Negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
byl vyloučen.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
Z povahy záměru plyne, že k negativnímu vlivu na obyvatele v okolní
zástavbě by mohlo případně dojít v důsledku znečišťování ovzduší emisemi nebo
hlukovým zatížením.
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Vzhledem k tomu, že v daném případě výstavba objektů již proběhla, je
posouzení jejího vlivu na obyvatele v okolní zástavbě již bezpředmětné.
Vlastní provoz se na znečištění ovzduší podílí emisemi těkavých organických
látek a emisemi ze spalování zemního plynu. Používaná technologie není
významným zdrojem emisí a není ani zdrojem obtěžování okolí zápachem, což je
v tomto případě ověřeno i praktickými zkušenostmi s provozem.
Hluková situace vně objektu byla prověřena měřením, které prokázalo
dodržení hygienických limitů a skutečnost, že provoz není dominantním zdrojem
hluku v lokalitě. Celkově lze vyslovit závěr, že realizace posuzovaného záměru se
neprojevila na zhoršení akustické situace v zájmovém území a neovlivňuje negativně
ani navazující rekreační zónu, ani nejbližší obytnou zástavbu a její obyvatele.
Souhrnně tedy lze konstatovat, že realizací záměru není negativně ovlivněn
zdravotní stav obyvatelstva.
Z povahy, velikosti a umístění záměru dále vyplývá, že provoz nemá negativní
vliv na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě, ani negativní účinky na čistotu
povrchových a podzemních vod.
S realizací záměru bylo spojeno odnětí zemědělské půdy ze ZPF (4463 m2).
Vzhledem k okolnosti, že se jednalo o pozemek v průmyslové zóně, dle územního
plánu vedený jako zastavitelná plocha, byly dopady tohoto záboru vyhodnoceny již
v etapě pořizování územně plánovací dokumentace a pro výsledek zjišťovacího řízení
nejsou rozhodující.
Realizací záměru nedojde k negativním vlivům na místní faunu a flóru a
okolní ekosystémy. Provoz nebude mít žádný vliv na soustavu Natura 2000, prvky
ÚSES ani zvláště chráněná území. Z umístění a charakteru záměru je zřejmé, že
krajinný ráz, kulturní památky a hmotný majetek jím nemohou být ovlivněny.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní úřad ve smyslu ust. §
21 písm. c) zákona, obdrželo dne 3.7.2017 oznámení záměru „Výrobní a skladová
hala“ (dále jen „oznámení“). Oznamovatelem je obchodní firma Extruindustrie CR
s.r.o., Průmyslová 505, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 25279955.
Uvedené oznámení bylo převedeno k přímému zajištění procesu EIA dne
17.7.2017 na OVSS VII MŽP v Brně (dále jen „příslušný úřad“). Fyzicky byl
požadovaný počet výtisků oznámení příslušnému úřadu doručen dne 26.7.2017.
Příslušný úřad posoudil předložené oznámení a konstatoval, že splňuje náležitosti
dle § 6 odst. 4 zákona, umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Na
základě uvedeného zjištění zahájil zjišťovací řízení dopisem č.j. MZP/2017/560/183
ze dne 27.7.2017 a rozeslal v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona informaci
o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Informace o zjišťovacím
řízení byla zveřejněna na úřední desce Kraje Vysočina dne 31.7.2017 a na internetu
v Informačním
systému
EIA
na
adrese
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod kódem záměru OV7168. Lhůta
pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 21.8.2017.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
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Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí bylo zejména oznámení záměru
„Výrobní a skladová hala“, zpracované podle přílohy č. 3 zákona Ing. Jarmilou
Černou, autorizovanou osobou ve smyslu § 19 zákona. Dalšími podklady byla
vyjádření dotčených správních úřadů, uvedených v následující části.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení:


Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.
KUJI 58549/2017 ze dne 10.8.2017



Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, č.j.
KHSV/17814/2017/HB/HOK/Vel ze dne 16.8.2017



Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, č.j.
ČIŽP/46/2017/711 ze dne 15.8.2017



Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, čj.
SZ-MCH-9004/2017/OŽP/SI ze dne 11.8.2017
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, interní sdělení ze
dne 16.8.2017



5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ, souhlasí s realizací záměru a
nepožaduje předložený záměr posuzovat podle zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina konstatuje, že na výše uvedený
záměr již bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, v rámci kterého bylo provedeno
kontrolní měření hluku z provozu výrobního areálu, jehož výsledky prokázaly, že při
běžném provozu výrobního areálu v nejbližších chráněných venkovních prostorech
či chráněných venkovních prostorech staveb nedochází k překračování
hygienických limitů hluku v denní i noční době. Z tohoto důvodu orgán ochrany
veřejného zdraví nepožaduje předložení akustické studie či nového měření hluku.
Zároveň nepožaduje další projednání předloženého záměru podle zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, nepožaduje
pokračování v procesu EIA s tím, že dílčí připomínky budou řešeny v případných
navazujících řízeních.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, nemá k oznámení
připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, konstatuje, že
záměr nebude mít významný vliv na kvalitu ovzduší. Za předpokladu dodržování
požadavků ochrany ovzduší v souladu s platnou legislativou v této oblasti a
dodržování technologických postupů tak, aby nedocházelo k obtěžování zápachem,
považuje záměr za akceptovatelný a nepožaduje jeho další posuzování podle zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
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Veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona se k
oznámení záměru nevyjádřily. Z obdržených vyjádření dotčených správních úřadů
k oznámení nevyvstal žádný požadavek na posuzování záměru podle zákona.
Vzhledem k tomu, že se v rámci zjišťovacího řízení nevyskytla okolnost, která
by nasvědčovala tomu, že i přes všechna kladná vyjádření by posuzovaný záměr
mohl mít významný negativní vliv na životní prostředí, dospělo Ministerstvo
životního prostředí k závěru, že další posuzování podle zákona není opodstatněné.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách,
písemných vyjádřeních dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení
provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad
tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

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 rozklad
k Ministerstvu životního prostředí. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí
na základě návrhu rozkladové komise. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2
zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Jaroslav P o s p í š i l v. r.
ředitel odboru
výkonu státní správy VII v Brně
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Dotčené město a kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve
smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího
řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je podle ustanovení § 16 odst. 4
citovaného zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením
žádáme dotčené územní samosprávné celky o zaslání písemného vyrozumění o dni
vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném
termínu.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona
č. 100/2001 Sb. doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce
Ministerstva životního prostředí. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na
adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/EIA100_cr, kód záměru OV7168.

Rozdělovník:
Účastníci řízení
 Extruindustrie CR s.r.o., Průmyslová 505, 582 63 Ždírec nad Doubravou
 Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Ministerstva
životního prostředí a na Elektronické úřední desce Ministerstva životního
prostředí po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou
Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně
15 dnů podle § 16 zákona:
 Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství, Žižkova
57, 587 33 Jihlava
 Město Ždírec nad Doubravou, do rukou starosty, Školní 500, 582 63 Ždírec nad
Doubravou
Dotčené správní úřady:
 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57,
587 33 Jihlava
 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, územní
pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod
 Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304,
580 01 Havlíčkův Brod 1
 Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69,
583 01 Chotěboř
Na vědomí:
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence – samostatným IS
 Bioanalytika CZ, s.r.o., Ing. Jarmila Černá, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
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