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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ 
 

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

Výroková část 
 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:  
 

„Rozšíření a úpravy technologií povrchových úprav kovů chemickými a elektrochemickými 
procesy na provozovně Vratislavice nad Nisou“ oznamovatele GALVANOTECHNA, družstvo, 
U šamotky 1153, 463 11 Liberec 30 – Vratislavice nad Nisou 

 

Zařazení dle kategorie II, bodu 22: „Zařízení pro povrchovou úpravu kovů a plastických hmot 

s použitím elektrolytických nebo chemických postupů s objemem lázní od stanoveného limitu“  

(15 m3). Ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona se jedná o změnu stávajícího záměru, která vlastní 

kapacitou dosáhne příslušné limitní hodnoty. 
 

2. Kapacita (rozsah) záměru:  
 

Oznamovatel zamýšlí rozšíření povrchových úprav kovů, které spočívá jednak v instalaci nové 

výrobní linky pro hromadné elektrolytické cínování a zařízení pro odstraňování vadných povlaků v 

prostoru původních povrchových úprav kovů a dále technologii platinování v prostoru nově 

instalovaných povrchových úprav kovů. Mimo to byly v této souvislosti precizovány technologické 

postupy povrchových úprav kovů. Kapacita nového záměru představuje navýšení kapacity všech 

lázní mimo oplachů z 36,47 m3 na 76,405 m3 tedy o 39,935 m3.  
 

3. Umístění záměru: kraj: Liberecký 

obec: Liberec 

   k. ú.: Vratislavice nad Nisou 

p. p. č.: 3380/1 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
 

Jedná se o povrchovou úpravu různých kovových dílů z různých kovů převážně pro bižuterní a 

galanterní průmysl, elektrotechnický a strojírenský průmysl i další průmyslové pokovení a to 

chemickými procesy případně v kombinaci s elektrochemickými procesy (odmašťování, moření, 

pasivace, cínování a černění) a dále výlučně elektrochemickými procesy (mědění, niklování, 

mosazení, cínování, zinkování, stříbření, zlacení, rhodiování, palladiování, platinování). Součástí 

povrchových úprav je rovněž lakování a kataforetické nanášení nátěrových hmot. 

V nejbližším okolí se nachází několik firem, které by svou činností mohly vést ke kumulaci vlivů 

záměru na životní prostředí event. zdraví lidí. Firma bezprostředně sousedí s firmou 

NISAFORM,s.r.o., která se zabývá výrobou lisovacích nástrojů pro zpracování plastů vstřikováním, 

vyfukováním a vakuovým tvářením, střižných nástrojů, slévárenských modelů s využitím technologií 

obrábění kovů, broušení, gravírování a elektroerozivní obrábění. Dále firma bezprostředně sousedí s 

firmou ELITRONIC, s.r.o., která se zabývá výrobou elektronických součástek i celků, řídících 
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systémů, regulačních rozvaděčů, zařízení pro přenos dat a rovněž výrobou přípravků pro vstřikování 

a tváření s využitím technologií obrábění kovů, broušení, pájení a pájení vlnou, lakování a zalévání 

elektronických součástek. Dále se může ještě jednat o firmu KNAP INDUSTRIETECHNIK, která je 

zaměřena na stěhování strojů, montáže a demontáže technologií a servis hydraulických a 

pneumatických systémů. Železniční stanice ČD Proseč nad Nisou na trati ČD Liberec – Jablonec nad 

Nisou je od objektů vzdálena cca 350 m směrem severozápadním. Tramvajová zastávka na trati 

Liberec - Jablonec nad Nisou je od objektů vzdálena cca 250 m rovněž směrem severozápadním. S 

ohledem na charakter i umístění záměru s přihlédnutím k činnosti dalších firem, umístěných v 

blízkém okolí nelze však důvodně očekávat jakoukoliv významnou kumulaci s jinými záměry. 

 

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Stávající kapacity povrchových úprav kovů a kovových dílů lakováním a kataforetickým 

lakováním: 

1) Technologie stávajících povrchových úprav kovových dílů  

- objem lázní: 15,66 m3 (původní povrchové úpravy kovů)  

20,81 m3 (povrchové úpravy kovů instalované dle závěru zjišťovacího řízení,  

č. j. KULK 36421/2017 ze dne 7. 8. 2017)  

- směnnost max. dvousměnný provoz  

- provoz v pracovních dnech v době od 6.00 do 18.00  

- počet pracovních dní v týdnu 5 s možností prodloužených směn a sobot  

- počet zaměstnanců dělnické profese: 49 pracovníků/ směnu + 13 THP pracovníků/směnu. 
 

2) Technologie stávajících povrchových úprav kovových dílů lakováním a kataforetickým lakováním  

- projektovaná roční spotřeba organických rozpouštědel:  2,69 t (lakovna)  

0,0155 t (kataforetická lakovna)  

- roční kapacita 5 000 m2 /rok  

- směnnost max. jednosměnný provoz  

- provoz v pracovních dnech v době od 6.00 do 18.00  

- počet pracovních dní v týdnu 5 s možností prodloužených směn a sobot  

- počet zaměstnanců dělnické profese:  1 pracovník 0,5 směny lakovna  

1 pracovník 0,5 směny kataforetická linka 

 

Technologická zařízení jsou umístěna v přízemí objektů č. 4 a č. 5 a dále ve 2. a 3.NP objektu č. 3.  
 

Objem aktivních lázní za celou provozovnu:  
podle zákona o integrované prevenci 29,7 m3 

podle zákona o ochraně ovzduší 36,47 m3 

 

Nově navržené (celkové) kapacity povrchových úprav kovů a kovových dílů lakováním a 

kataforetickým lakováním:  

1) Technologie navrhovaných povrchových úprav kovových dílů  

- objem lázní: 76,405 m3 (celkový objem lázní vyjma oplachů)  

65,84 m3 (objem aktivních lázní dle IPPC)  

- směnnost max. dvousměnný provoz  

- provoz v pracovních dnech v době od 6.00 do 18.00  

- počet pracovních dní v týdnu 5 s možností prodloužených směn a sobot  

- počet zaměstnanců dělnické profese: 46 pracovníků/směnu + 8 THP pracovníků/směnu 
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2) Technologie stávajících povrchových úprav kovových dílů lakováním a kataforetickým lakováním  

- projektovaná roční spotřeba organických rozpouštědel:  2,69 t (lakovna)  

0,0155 t (kataforetická lakovna)  

- roční kapacita 5 000 m2 /rok  

- směnnost max. jednosměnný provoz  

- provoz v pracovních dnech v době od 6.00 do 18.00  

- počet pracovních dní v týdnu 5 s možností prodloužených směn a sobot  

- počet zaměstnanců dělnické profese: 1 pracovník 0,5 směny lakovna  

   1 pracovník 0,5 směny kataforetická linka 
 

Technologická zařízení po provedených změnách budou nadále umístěna v přízemí objektů č.4 a č. 

5. a také ve 2. a 3. NP objektu č.3. Dílny jsou situovány v 1.NP. Změny se týkají především nově 

umístěné technologie platinování (náhrada za technologii rutheniování) na hale H14 a dále o nově 

umístěné technologie hromadného cínování na hale H2 a technologie pro odstraňování vadných 

povlaků na hale H6 a technologií pro odstraňování vadných povlaků a moření na hale H7. Dále 

dochází k navýšení kapacit technologií pro kyanidové mědění na hale H4. Dále se změny týkají 

upřesnění technologií dekapování a vyjasňování.  
 

Objem aktivních lázní za celou provozovnu:  

podle zákona o integrované prevenci 65,84 m3 

podle zákona o ochraně ovzduší 76,405 m3 

 

Projektovaná kapacita průmyslové čistírny odpadních vod (PČOV) zůstává nezměněna (Qprům. 

1,85 l/s; Qmax. 3 l/s; Qd 100 m3 /den a Qr 25 000 m3 /rok). V souvislosti s realizací záměru dojde k 

navýšení produkce průmyslových odpadních vod, a to ze současných cca 65 m3/den na 

projektovanou hodnotu 100 m3/den. Toto navýšení však mimo realizace záměru souvisí také s 

postupným stabilizováním výroby na provozovně. 

 

Skladování chemických látek a směsí potřebných pro provoz všech instalovaných technologií 

(sklad kyselin A, sklad chemikálií A, sklad vysoce toxických látek C, sklad hořlavých kapalin F a 

příruční sklad chemikálií E) bude navýšeno z 14,65 tun na 31,5 tun (nejedná ani o podlimitní záměr, 

limitní hodnota dle bodu 86 přílohy č. 1 zákona je 200 tun). 

 
 

6. Oznamovatel:     GALVANOTECHNA, družstvo  
 

 

 

7. IČ oznamovatele:               18385451 

 

 

 

8. Sídlo (bydliště) oznamovatele:   U šamotky 1153, 463 11 Liberec 30 – Vratislavice nad  
 

 

 

9. Zpracovatel dokumentu oznámení:  Ing. Alexandr Valentin,  

Jáchymovská 269, 460 10 Liberec 10 
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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 posuzován podle zákona. Příslušným úřadem 
k zajištění zjišťovacího řízení je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí  
a zemědělství (dále jen „krajský úřad“). 

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních dotčených správních 

úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl 

krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr 

„Rozšíření a úpravy technologií povrchových úprav kovů chemickými a elektrochemickými 

procesy na provozovně Vratislavice nad Nisou“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí 

a nebude posuzován podle zákona. 

 

 

Odůvodnění 

Krajský úřad obdržel dne 1. 3. 2021 dokument oznámení zpracovaný podle přílohy č. 3 zákona. 

Přílohou oznámení je mj. vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování, oddělení 

úřadu územního plánování, č. j.: UP/7110/029856/20/Lá - UP ze dne 9. 3. 2020, stanovisko krajského 

úřadu podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZOPK), č. j.: KULK 12348/2020 ze dne 10. 2. 2020, stanovisko Povodí Labe s. p., 

č.j.: PVZ/17/13688/kv/0 ze dne 19. 4. 2017 a vyjádření Českého rybářského svazu, z. s., 

Severočeského územního svazu, Ústí nad Labem, č. j.: 1208/17 ze dne 12. 5. 2017, k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových. Obě vyjádření k vypouštění odpadních vod zůstávají neměnná i 

k tomuto záměru. Dále je přílohou oznámení rozptylová studie „Provozovna ve Vratislavicích n. N. 

– rozšíření technologie a zvýšení kapacity“, Mgr. Radomír Smetana – EkoMod, ze dne 22. 6. 2020.  

Krajský úřad rozeslal dopisem ze dne 2. 3. 2021 dokument oznámení spolu s žádostí o vyjádření 

Statutárnímu městu Liberec, Městskému obvodu Liberec – Vratislavice n. N., Magistrátu města 

Liberec, odboru životního prostředí, Krajské hygienické stanici LK, České inspekci životního 

prostředí, OI Liberec a Povodí Labe, s. p., Hradec Králové. 

Dokument oznámení krajský úřad zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 2. 3. 2021, 

rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení 

nahlížet. 

V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření: Krajská hygienická stanice 

LK, č. j.: KHSLB 03156/2021 ze dne 12. 3. 2021 a Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec,  

č. j.: ČIŽP/51/2021/772 ze dne 31. 3. 2021. Dále krajský úřad obdržel vyjádření od ostatních odborů 

krajského úřadu. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.  

 

Krajská hygienická stanice LK (dále jen KHS) - nenavrhuje posuzovat záměr v celém rozsahu 

zákona po zhodnocení jeho souladu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví a po zhodnocení 

expozice obyvatel považuje záměr z hlediska hodnocení zdravotního rizika za přijatelný. 

Vypořádání krajského úřadu 

Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. 
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Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec (dále ČIŽP) - nepovažuje za nutné, aby byl záměr 

posuzován v celém rozsahu zákona.  

Z hlediska ochrany ovzduší: 

K rozšíření stávajících technologií povrchových úprav dojde především o technologii platinování 

(náhrada za rutheniování), hromadného cínování a odstraňování vadných povlaků, navýšení kapacity 

technologií pro kyanidové mědění atd. K navýšení kapacity na 76 405 l (dle zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci a omezování znečištění - IPPC, na 65 840 l). Popis umístění jednotlivých 

technologií je přehledně uveden po jednotlivých halách.  

Aktivní lázně:  

Hala H1 – 8535 l (IPPC), 10655 l (OVZ)  

Hala H2 (nová) – 1180 l (IPPC), 2280 l (OVZ)  

Hala H3 – 2615 l (IPPC), 4895 l (OVZ)  

Hala H4 – 4175 l (IPPC), 4175 l (OVZ)  

Hala H5 – 11015 l (IPPC), 12480 l (OVZ)  

Hala H6 (nová) – 820 l (IPPC), 975 l (OVZ)  

Hala H7 (nová) – 805 l (IPPC), 805 l (OVZ)  

Hala H8 – 3235 l (IPPC), 3945 l (OVZ)  

Hala 14 – 20365 l (IPPC), 20365 l (OVZ)  

Hala 15 – 1745 l (IPPC), 1745 l (OVZ)  

Hala 13 – 700 l (IPPC), 2140 l (OVZ)  

Hala 11 – 1030 l (IPPC), 1520 l (OVZ)  

Dílna stříbro – 9620 l (IPPC), 10425 l (OVZ)  
 

Z předložené rozptylové studie vyplývá, že imisní příspěvky záměru budou jak v případě oxidu 

dusičitého NO2 (převážně ze spalování zemního plynu), tak i v případě ostatních znečišťujících látek 

z odsávání technologie tak nízké, že nikde v lokalitě nezpůsobí překročení imisních limitů. V případě 

krátkodobých koncentrací NO2 a SO2 se mohou imisní koncentrace po realizaci záměru pohybovat v 

jednotkách procent příslušného imisního limitu, v případě ročních koncentrací NO2 ve zlomku 

procenta imisního limitu. Imisní koncentrace ostatních látek, pro které nejsou stanoveny imisní limity, 

se budou pohybovat výrazně pod hodnotami doporučených případně dříve platných přípustných 

imisních koncentrací. Jedná se o technologie a ČOV, na jejichž provoz bude podána žádost o vydání 

integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Všechny podmínky 

provozu a limity budou v rámci tohoto řízení projednávány, nemá tedy z hlediska ochrany ovzduší k 

předloženému záměru připomínky. 

 

Z hlediska ochrany vod: 

Na základě Základní zprávy dle zákona č. 76/2002 Sb., zpracované v březnu 2020, bylo zjištěno 

masivní znečištění podzemních vod (ropná fáze na hladině podzemní vody, chlorované a aromatické 

uhlovodíky, polyaromatické uhlovodíky, chloridy, sírany, dusíkaté látky, kadmium, měď, nikl, 

zinek). Uvádí se, že jde o z velké části stabilizované ohnisko v podzákladí budov. Migrací znečištění 

je ohrožena pouze kvalita povrchové vody v Nise. Lokalita je součástí druhého ochranného pásma 

zdroje lázeňských léčivých vod Vratislavická kyselka, v současné době se pracuje na jeho obnově. 

Odběr vody je vázán na vrty o hloubce 200 – 240 m, zpracovatel Základní zprávy jejich ohrožení 

vyloučil. V závěru doporučuje, aby na zjištěnou kontaminaci bylo nahlíženo jako na starou 

ekologickou zátěž. Dle našeho názoru nelze na základě výsledků z jednoho hydrogeologického vrtu 

konstatovat, že se jedná o omezené ohnisko znečištění. Ostatně i zpracovatel Základní zprávy 

doporučuje doplňující průzkum území a zpracování rizikové analýzy. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení, ke kterému bude podána žádost o vydání integrovaného 

povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, požadujeme do této žádosti navrhnout 

ve spolupráci s hydrogeologem monitorovací síť podzemní vody a návrh monitoringu podzemní a 

povrchové vody včetně harmonogramu. Po vyhodnocení monitoringu by mělo následovat posouzení 

rizik plynoucích se zjištěné úrovně znečištění. Při splnění těchto podmínek nemáme k předloženému 

záměru další připomínky. 
 

Z hlediska odpadového hospodářství: 

Při realizaci rozšíření stávajících technologií povrchových úprav kovů včetně nezbytných úprav 

technologických postupů povrchových úprav na stávající provozovně budou vznikat odpady 

kategorie ostatní, se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, 

dále budou vzniklé odpady zařazeny dle vyhlášky č. 8/2021Sb. (Katalog odpadů) a předány 

oprávněným osobám. Při nakládání s odpady musí být dodržována ustanovení zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech a jeho prováděcí právní předpisy a dále závazná část Plánu odpadového hospodářství 

Libereckého kraje. Výčet vznikajících odpadů je uveden v oznámení. Z pohledu odpadového 

hospodářství k nakládání s odpady při realizaci předloženého záměru nemá inspekce, pokud budou 

respektována pravidla zákona o odpadech, žádné jiné další připomínky. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Vzhledem k umístění předloženého záměru v areálu stávajícího výrobního areálu zde nedochází ke 

střetu s žádným zvláště chráněným územím ani s prvky NATURA 2000. V místě záměru se rovněž 

nenachází přírodní park, registrované významné krajinné prvky ani významné krajinné prvky, 

památné stromy či prvky ÚSES. Z nálezové databáze ochrany přírody vyplývá, že se v dané lokalitě 

nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Krajinný ráz nebude záměrem rovněž 

dotčen. K předložené dokumentaci nemá inspekce připomínky. 

Závěr:  

ČIŽP nepovažuje za nutné, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. 

Vypořádání krajského úřadu 

Z hlediska ochrany ovzduší se jedná o zákonné podmínky, které vycházejí z platných složkových 

předpisů. Požadavky budou dále uplatněny v navazujícím řízení o vydání integrovaného povolení, 

dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Z hlediska ochrany vod vyplývá ze zpracované základní zprávy, že původcem znečištění je výrobní 

činnost před rokem 1993 (kdy zde oznamovatel neprovozoval žádnou výrobní činnost) a na znečištění 

podzemních vod, příp. zemin, včetně pravděpodobné kontaminace stavebních konstrukcí, je 

doporučeno pohlížet jako na starou ekologickou zátěž. Krajský úřad se ztotožňuje s vyjádřením 

inspekce a bude požadovat v rámci řízení o vydání integrovaného povolení předložit návrh 

monitoringu podzemní a povrchové vody, včetně harmonogramu a monitorovací sítě podzemní vody 

a následného posouzení rizik plynoucích se zjištěné úrovně znečištění Záměr je situován do 

stávajících objektů. Při důsledném vodohospodářském zajištění by neměl ovlivnit starou ekologickou 

zátěž.  

 

Krajský úřad, odbor dopravy nemá k dokumentu oznámení žádné připomínky. 
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Krajský úřad, odbor zdravotnictví neuplatňuje k záměru žádné stanovisko. 
 

Vypořádání krajského úřadu 

Vzhledem k obsahům vyjádření bez komentáře. 

Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel „Zásad územního 

rozvoje Libereckého kraje“ (dále jen ZÚR LK) a „Územně analytických podkladů Libereckého kraje“ 

(dále jen ÚAP LK) podle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje, že dle ZÚR LK vydané dne 13. 12. 2011 se záměr nachází 

v koridoru P09 – koridor pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi – 

Lužická Nisa, úsek Jablonec nad Nisou – Hrádek nad Nisou a v bezprostřední blízkosti dopravního 

koridoru - Projekt společného využití železničních a tramvajových tratí. Z hlediska územně plánovací 

dokumentace se k záměru v rámci procesu EIA vyjadřují podle přílohy č. 4 zákona, příslušné úřady 

územního plánování.  

Vypořádání krajského úřadu 

Jedná se o upozornění z hlediska pořizovatele ZÚR LK a z vyjádření Magistrátu města Liberec, 

odboru územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, č. j.: UP/7110/029856/20/Lá - UP 

ze dne 9. 3. 2020 vyplývá, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací města Liberec. 

 
 

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství - nepožaduje záměr posoudit v celém 

rozsahu zákona.  
 

Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů: 

V souladu s § 3 a 4 citovaného zákona provést aktualizaci protokolu o zařazení/nezařazení  

a nejpozději s podáním žádosti o vydání integrovaného povolení jej předložit krajskému úřadu. 

 

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů: 

Záměr svou kapacitou aktivních lázní 65,840 m3 naplňuje znění bodu 2.6 přílohy č. 1 zákona 

„Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických 

postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m3“. Součástí dokumentu oznámení je také základní zpráva, 

hodnotící stav území souvisejícího s tímto zařízením, která bude schvalována v rámci řízení o vydání 

integrovaného povolení. Záměr je zhodnocen z hlediska porovnání technologií s nejlepšími 

dostupnými technikami. Zpracovatel vychází ze sektorového referenčního dokumentu BREF  pro 

povrchové úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů (srpen 2005), 

konkr. z kapitol 5.1. Obecně platné BAT a 5.2. BAT pro specifické procesy a byly zároveň použity i 

další průřezové dokumenty BREF (referenční dokument pro čištění odpadních vod a odpadních plynů 

v chemickém průmyslu – 05/2016, referenční dokument obecné principy monitorování – 07/2003 a 

návrh referenčního dokumentu povrchová úprava používající organická rozpouštědla – 11/2006. 

V uvedených kapitolách a průřezových dokumentech BREF je technologie v souladu s BAT.  

Vypořádání krajského úřadu 

Z hlediska prevence závažných havárií a integrované prevence se jedná o zákonné podmínky, které 

vycházejí z platných předpisů a budou dále uplatněny dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 

závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. 



KULK 15200/2021 

závěr zjišťovacího řízení 

 

8 

Z hlediska integrované prevence bude požadováno v řízení o vydání integrovaného povolení 

navrhnout monitorovací síť podzemní vody a zpracovat návrh monitoringu podzemní a povrchové 

vody, včetně harmonogramu. Po vyhodnocení monitoringu by mělo být zpracováno posouzení rizik 

plynoucích se zjištěné úrovně znečištění. 

K doručeným vyjádřením krajský úřad dále souhrnně konstatuje, že všechna vyjádření budou 

oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím. Oznamovatel tedy bude s požadavky směřujícími 

k navazujícím řízením seznámen.    

 

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiné 

následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona: 

 

I. Charakteristika záměru 
 

Záměrem investora je rozšíření povrchových úprav kovů, které spočívá jednak v instalaci nové 

výrobní linky pro hromadné elektrolytické cínování, zařízení pro odstraňování vadných povlaků a 

rozšíření technologií pro kyanidové mědění v prostoru původních povrchových úprav kovů a dále 

technologii platinování v prostoru již dříve instalovaných povrchových úprav kovů. Mimo to byly v 

této souvislosti precizovány technologické postupy povrchových úprav kovů. V souvislosti s výše 

uvedenými změnami dochází k navýšení kapacity všech lázní mimo oplachů z 36,47 m3 na  

76,405 m3 tedy o 39,935 m3. Technologické linky povrchových úprav kovů budou splňovat 

požadavky současných norem a právních předpisů jak z pohledu kvality výroby, tak i z pohledu 

ochrany pracovního a životního prostředí. Záměrem investora je rozšíření portfolia povrchových 

úprav kovů s cílem uspokojit požadavky zákazníků především v oblasti bižuterního a galanterního 

průmyslu, elektrotechnického a strojírenského i automobilového průmyslu. Vzhledem k charakteru 

výroby, technickému i organizačnímu zajištění výrobního procesu a k umístění záměru v 

průmyslovém areálu nejsou z budoucího provozování záměru předpokládány významné negativní 

vlivy na složky životního prostředí. 

 

II. Umístění záměru 
 

Záměr, resp. změna záměru bude realizována v současném průmyslovém areálu ve vlastnictví 

oznamovatele a zároveň investora, firmy GALVANOTECHNA, družstvo, který se nachází v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, na p. p. č. 3380/1. 

Z vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování, oddělení úřadu územního 

plánování, č. j.: UP/7110/029856/20/Lá - UP ze dne 9. 3. 2020 vyplývá, že záměr je v souladu 

s územně plánovací dokumentací města Liberec za podmínek, že záměr nezasáhne do aktivní 

záplavové zóny, a že bude dodržen bod 2. regulativu 8.4. „Ochrana území před povodněmi“ (dle 

přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 2/2002 „Regulativy funkčního a 

prostorového uspořádání území“), ve kterém je uvedeno, že záplavová území stanovená místně 

příslušným vodoprávním úřadem jsou limitem využití území podle této vyhlášky a při veškeré 

stavební činnosti, plánování a povolování staveb v těchto územích musí být respektovány podmínky 

tímto úřadem a správcem toku stanovené. Podle územního plánu města Liberec bylo pro uvedený 

pozemek stanoveno funkční využití plochy průmyslové výroby a jedná se o plochy stabilizované, 

které jsou zastavitelné a nejsou navrhována žádná protipovodňová opatření. Podle platných územně 

analytických podkladů se záměr nachází v záplavovém území Q100 a severovýchodní část pozemku v 

aktivní zóně záplavového území, ale na předmětném pozemku není evidován žádný záměr 

protipovodňového opatření. 
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III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
 

Vlivy na obyvatelstvo 

Z dokumentu oznámení vyplývá, že vzhledem k umístění záměru v průmyslovém areálu a v podstatě 

nulovému rozsahu demoličních, stavebních nebo zemních prací nelze očekávat, že realizací záměru 

by mohlo dojít k narušení faktorů pohody. Rovněž nedojde oproti stávajícímu stavu k ovlivnění 

nejbližší obytné zástavby hlukovou zátěží. Hladiny hluku do 47,5 dB v denní době jsou s rezervou 

pod hodnotou hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB. To potvrzuje i výsledek měření hluku, 

provedený v chráněném venkovním prostoru v referenčním bodu, domu č. p. 439. Měření provedla 

zkušební laboratoř Centra hygienických laboratoří Zdravotního ústavu Ústí nad Labem, pracoviště 

Liberec dne 23. 4. a 27. 4. 2020 (protokol č. 35165/2020). Výsledek měření v tomto referenčním bodu 

byl: LAeq,8h = 48,0 dB. 

S přihlédnutím k rozsahu a charakteru změny záměru nebude provoz zařízení rovněž znamenat 

významné ovlivnění imisní zátěže, které by se mohlo projevit na zdraví lidí. Z hlediska ovlivnění 

zdravotního stavu obyvatel prostřednictvím kontaminace zeminy a podzemních vod lze vliv změny 

záměru za předpokladu dodržení obvyklých preventivních a technických opatření označit za nulový. 

Jediným možným významným negativním vlivem na obyvatelstvo souvisejícím s posuzovanou 

změnou záměru s možným dopadem na zdraví lidí může být havárie spojená s únikem látek 

závadných vodám (možnost ohrožení jakosti především povrchových nebo i podzemních vod) nebo 

únik látek závadných vodám v případě povodňových situací a samozřejmě také požár (s možností 

ovlivnění čistoty ovzduší, příp. též jakosti povrchových vod v souvislosti s hasebním zásahem). 

Celkově však není předpoklad žádných vlivů nad obvyklou míru na obyvatelstvo v okolí lokality a 

zatížení obyvatel záměrem lze tedy označit jako málo významné. 

 

Vlivy na hluk, vibrace   

V dokumentu oznámení bylo provedeno posouzení vlivu stacionárních zdrojů hluku v provozovně a 

generované dopravy v ulici V Šamotce výpočtem programem HLUK+ na 3D modelu lokality. Provoz 

závodu nemá na hlukovou situaci v lokalitě významný vliv.  

Nová doprava generovaná záměrem ani celková doprava do areálu oznamovatele nezvýší v Prosečské 

ulici hladinu akustického tlaku. Provoz v areálu ve Vratislavicích n. N. nebude zdrojem vibrací, které 

by mohly mít vliv na situaci v nebližším okolí závodu. 
 

Vlivy na ovzduší a klima 

Ze závěrů rozptylové studie „Provozovna ve Vratislavicích n. N. – rozšíření technologie a zvýšení 

kapacity“, Mgr. Radomír Smetana – EkoMod, ze dne 22. 6. 2020 vyplývá, že celkový vliv záměru na 

kvalitu ovzduší v lokalitě není významný. Imisní příspěvky záměru budou jak v případě oxidu 

dusičitého NO2 (převážně ze spalování zemního plynu), tak i v případě ostatních znečišťujících látek 

z odsávání technologie tak nízké, že nikde v lokalitě nezpůsobí překročení imisních limitů. V případě 

krátkodobých koncentrací NO2 a SO2 se mohou imisní koncentrace po realizaci záměru pohybovat v 

jednotkách procent příslušného imisního limitu, v případě ročních koncentrací NO2 ve zlomku 

procenta imisního limitu. Imisní koncentrace ostatních látek, pro které nejsou stanoveny imisní limity, 

se budou pohybovat výrazně pod hodnotami doporučených případně dříve platných přípustných 

imisních koncentrací.  
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Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Srážkové vody z celého areálu odtékají stávajícími dešťovými kanalizacemi do toku Lužická Nisa, 

číslo hydrologického pořadí 2-04-07-007. Vzhledem k tomu, že součástí záměru oznamovatele není 

žádné rozšíření komunikací, zpevněných ploch nebo stavebních objektů, nedojde realizací záměru k 

žádnému ovlivnění množství srážkových vod.  

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny stávajícím způsobem, tj. do vod povrchových (řeka 

Lužická Nisa číslo hydrologického pořadí 2-04-07-007) v souladu s platným povolením. Tyto 

předčištěné průmyslové odpadní vody budou splňovat požadavky ve smyslu nařízení vlády  

č. 401/2015 Sb. I když realizací záměru dojde k navýšení množství vypouštěných odpadních vod z 

nynějších cca 65 m3/den na 100 m3/den, nelze s ohledem na limitované ukazatele jakosti odpadních 

vod očekávat, že realizací změny záměru dojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru, a že záměr 

bude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Všechna technologická 

zařízení pro povrchovou úpravu kovů i technologická zařízení pro úpravu odpadních vod jsou 

umístěna v dostatečně dimenzovaných havarijních jímkách nebo v místech odvodněných na 

průmyslovou čistírnu odpadních vod. Mimo to všechna technologická zařízení jsou vizuálně 

kontrolovatelná. Všechny kapalné látky/směsi potřebné pro provoz jsou skladovány v originálních 

obalech umístěných na záchytných vanách, čímž je minimalizována možnost jejich úniku. Stabilní 

nádrže pro skladování chemických látek/směsí se v provozu nenachází. Vznikající odpady jsou 

skladovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích (zejména typové kontejnery vlastní nebo 

dodané odběratelem odpadů).  

Největší možné riziko pro ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod lze proto očekávat 

zejména při dopravě chemických látek/směsí nebo nebezpečných odpadů a manipulaci s těmito 

látkami. Dále může k ohrožení jakosti povrchových vod dojít v případě povodňových situací s 

ohledem na skutečnost, že posuzovaný záměr se zcela nachází v nově vymezeném záplavovém území, 

zčásti včetně aktivní zóny toku Lužická Nisa. Pro případ povodňových situací je proto zpracován 

aktualizovaný „Povodňový plán“ se zapracováním opatření proti únikům nebezpečných látek i 

ostatních látek závadných vodám v souvislosti se skladováním těchto látek i používáním těchto látek 

v technologických zařízeních, který musí být dle potřeby aktualizován. K ohrožení jakosti 

povrchových vod může dojít také v případě selhání činnosti průmyslové čistírny odpadních vod.  

Z tohoto důvodu je třeba zajistit důsledné monitorování provozu této čistírny v souladu s platným 

provozním řádem. Při důsledném dodržování postupů uvedených v Provozních řádech zařízení, Plánu 

opatření pro případ havárie a Povodňovém plánu, které jsou již dopracovány na aktuální změnu 

záměru, není tedy za obvyklých provozních podmínek předpokládáno významné ohrožení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod. 
 

Vlivy na půdu 

Vzhledem k umístění záměru nedojde jeho realizací k žádnému ovlivnění půdního fondu. 
 

Vlivy na faunu a flóru a ekosystémy 

Při zachování stanovených podmínek ochrany okolního prostředí před únikem nebezpečných látek 

nelze předpokládat žádné negativní ovlivnění přilehlých biotopů a v nich se vyskytujících organismů. 

V bezprostřední blízkosti teče na SZ řeka Lužická Nisa. Podél této řeky pak probíhá lokální – místní 

biokoridor označený jako BK – 9. Tento biokoridor nebude však záměrem oznamovatele nijak 

ovlivněn.  
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin. Záměr je však v druhém ochranném 

pásmu Vratislavické kyselky. Na základě platné vyhlášky Severočeského KNV v Ústí nad Labem z 

roku 1985, kterou se stanovila ochranná pásma přírodních minerálních vod stolního zřídelního místa 

Vratislavice nad Nisou, se však nejedná o záměr, který je uveden v zakázaných, eventuálně 

omezených činnostech. 

 

Vlivy na krajinu 

Vzhledem k tomu, že záměr je umisťován do stávajícího výrobního areálu, ve kterém převažují 

funkce výrobní, příp. obchodní, nebude záměr představovat zásah do krajiny a celková koncepce 

záměru nenaruší krajinný ráz a jeho začlenění do okolí bude odpovídat schválené územně plánovací 

dokumentaci. 
 

K záměru bylo rovněž doloženo stanovisko krajského úřadu dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. j. KULK 12348/2020 ze dne 10. 2. 2020, 

dle něhož záměr nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti a současně byl vyloučen významný negativní vliv záměru na 

předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost.  
 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměr bude realizován na území určeném pro funkční využití jako plochy průmyslové výroby 

(stabilizované, zastavitelné plochy). Lze konstatovat, že posuzovaným záměrem nebude ovlivněn 

okolní hmotný majetek, kulturní památky se v nejbližším okolí nevyskytují. 

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 posuzován podle zákona. Na základě informací 

uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího 

řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl krajský úřad tak, jak  

je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS V, Liberec 

oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83 

odstavcem 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů 

ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost 

předložit v odvolání. 

Statutární město Liberec a Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou (jako dotčené územní 

samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí 

na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Liberec a Městský 

obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou žádáme o zaslání písemného potvrzení o vyvěšení tohoto 

rozhodnutí na úřední desce. 
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Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vyhláškou a to tak, že se vyvěšuje podle ustanovení § 25 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)  

na úřední desce Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení  

se písemnost považuje za doručenou. Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce 

Libereckého kraje a na úřední desce Statutární města Liberec a Městského obvodu Liberec - 

Vratislavice nad Nisou s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující pouze 

vyvěšení na úřední desce Libereckého kraje. S vyvěšením či nevyvěšením na jiných úředních 

deskách, v daném případě na úřední desce Statutárního města Liberec a Městského obvodu Liberec - 

Vratislavice nad Nisou, zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu 

nespojuje.  

 

 

 

 

 

 

 
RNDr. Jitka Šádková  

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 

 

Rozdělovník:  
 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1.  Liberecký kraj -  zde elektronicky 

2.  Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N.                            DS 

3.  Statutární město Liberec         DS 
 

Dotčené správní úřady: 

1. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí    DS  

2. Krajská hygienická stanice LK, Liberec     DS 

3.   Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec    DS 
 

Oznamovatel: 

       1.   GALVANOTECHNA, družstvo, Liberec + doručená vyjádření  DS 
 

Na vědomí: 

1. MŽP ČR, Odbor EIA a IPPC, Praha                            DS        

2. Povodí Labe, s. p., Hradec Králové        DS  

3.  Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad      DS 
 

DS – datová schránka 
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