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Sp. zn.: ZN/MZP/2021/540/86MZP/2021/540/86

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ 
DORUČOVANÉ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 3 písm. f) a § 21 písm. c) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě informací uvedených v oznámení 
záměru včetně jeho příloh, v písemných vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků, 
dotčených správních úřadů, a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze 
č. 2 k zákonu, v souladu s § 7 odst. 6 zákona, r o z h o d l o, že záměr 

„Zvýšení kapacity lakování lakovny L4, Změna lisovny plastů“ 

za předpokladu realizace opatření navržených v oznámení a splnění požadavků dotčených 
orgánů nemá významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona.

Identifikační údaje:

Zařazení záměru podle přílohy č. 1:

Bod 23 Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků, používající organická 
rozpouštědla při spotřebě organických rozpouštědel stejné nebo vyšší než alespoň jeden ze 
stanovených limitů, a bod 42 Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických 
kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu. 

Jde o významnou změnu záměru, která podle § 7 odst. 2 zákona podléhá posouzení vlivů na 
životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

http://www.mzp.cz/
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Kapacita (rozsah) záměru:

Stávající projektovaná kapacita L4 Celková spotřeba organických rozpouštědel 120,41 t/rok
Celková spotřeba nátěrových hmot 360 t/rok
Lakovaná plocha cca 485 280 m2/rok

Plánované zvýšení kapacity L4 Spotřeba rozpouštědel 138,89 t/rok
Spotřeba nátěrových hmot 347 t/rok
Lakovaná plocha cca 1 514 720 m2/rok

Projektovaná kapacita L4 po 
realizaci záměru

Celková spotřeba rozpouštědel 259,3 t/rok
Celková spotřeba nátěrových hmot 707 t/rok
Lakovaná plocha cca 2 000 000 m2/rok

Projektovaná kapacita zpracování 
plastů

Stávající kapacita 20 500 t/rok
Kapacita po realizaci záměru 40 000 t/rok

V souvislosti s rozšířením výroby dojde k nárůstu počtu pracovních sil o cca 20 zaměstnanců. 

Umístění záměru: 
Liberecký, kraj, okres Liberec, město Liberec, k. ú. Rochlice u Liberce.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předložený záměr představuje zvýšení kapacity výroby plastů a zvýšení kapacity stávající 
lakovny pro povrchové úpravy dílů z plastů pro automobilový průmysl. V oblasti zpracování 
plastů dojde k modernizaci části vstřikolisů a svařovaček plastů, projektovaná kapacita 
zpracování plastů se zvýší i díky přesnějšímu výpočtu reálné hodinové produkce jednotlivých 
strojů ze stávajících 20 500 t/rok na 40 000 t/rok. 

Dle dostupných informací se v lokalitě nevyskytuje firma zpracovávající plasty, ani lakovna a 
nepřipravuje se další záměr na zpracování plastů či lakování.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

1. Lakovna L4 je určena pro lakování exteriérových plastových dílů pro osobní a nákladní 
automobily, a to převážně nárazníků v kompletní barevné škále výrobců (ŠKODA,VW, Daimler, 
M.A.N.). Jsou používané nátěrové hmoty vodouředitelné a hmoty s obsahem organických 
rozpouštědel. Pro základ (primer), základní (kmenovou) vrstvu laku jsou to tzv. basecoaty BC 
jako BC uni nebo BC metalíza a rozpouštědlový bezbarvý lak 1K CC. Nátěrové hmoty pro primer 
a vrchní bezbarvý lak CC jsou dvousložkové, hmoty pro vrstvu BC jednosložkové. 
Představitelem basecoatů (BC) - je 1K Declak – obsah organických rozpouštědel 15 %. 
Představitelem clearcoatů (CC) - je bezbarvý lak Woeropur-Klarlack 2K R 3203 H včetně 
nastavovacího ředidla má obsah organických rozpouštědel 49 %. 
Lakovací zařízení je koncipováno pro lakovací systémy jedno- až čtyřvrstvé. Cca 87% lakovacího 
programu tvoří systémy 2 a 3-vrstvé (BC+CC a primer + BC + CC). Čtyřvrstvé lakování se 
používá pro stříkání zvláštních odstínů. 

Technologický postup lakování:

Plastové díly (nárazníky, kryty prahů, kryty ostřikovačů) pro vozy 4 potencionálních výrobců 
automobilů budou lakovány v následujících krocích: 
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1) Navěšování - ruční navěšování, díly na předpřipravených rámech; délka úseku min. 8 -10 
skidů 
2) Předúpravy : - nárazníky - 4 -zónová myčka s ofukem a sušárnou ulpělé vody 
a) Odmaštění (2 min., 60°C) 
b) Oplach I (cca 1 min.) 
c) Oplach II (cca 0,5 min.) 
d) Oplach demivodou 
e) Ofuk ulpěné vody 
f) Sušení ulpělé vody (cca 21 min., do 100°C) 
3) Chlazení (cca 12,0 min.) teplota dílů při vstupu do kabiny ožehu max. 28°C 
4) Ionizační zařízení - ofuk ionizovaným vzduchem za účelem odvodu statického náboje 
5) Ožeh :- 1. robot, 21 – 25 °C, úprava povrchu ožehem pomocí robotu, medium – zemní plyn 
6) Chladící zóna - doba průjezdu cca 2 min;
7) Nástřik primeru (základu) 
8) Vytěkací zóna- doba průjezdu 9,6 min 
9) Suška základu, 80°C, 28,8 min. 
10) Chladící zóna po základu, 9,6 min.: 
11) Nástřik BC (basecoatu) –BC I 
12) BC II-lakování za pohybu prostřednictvím robotů 
13) Vytěkací zóna po BC- doba průjezdu cca 10 min 
14) Mezisuška - doba průjezdu cca 21,6 min při teplotě 80°C 
15) Nástřik CC (klarlaku) lakování za pohybu prostřednictvím 2 robotů 
16) Vytěkací zóna : - doba průjezdu cca 10 min 
17) Sušárna klarlaku : - doba průjezdu cca 50,4 min při teplotě 90°C 
18) Chladící zóna po CC : - chlazení cca 15 min (na teplotu okolí) 
19) Svěšování dílů : - délka úseku min.8-10skidů 
20) Výměna skidů: - stanice pro vypouštění a napouštění skidů do oběhu

Požadované zvýšení kapacity lakování se docílí rozšířením stříkacích kabin tak, aby bylo možné 
umístit stříkací roboty v kabinách i z druhé strany skidového dopravníku a provádět oboustranný 
nástřik dílů. Osazená plocha dílů na skidu se zvětší na 5 m2. Dále bude změněn odlučovací 
systém kabin. Bude zavedeno Venturiho příčné propírání a doplněna suchá filtrace. Pro mokré 
odlučování zůstanou v činnosti stávající ventilátory. Suchá filtrace zajišťuje 1/3 vzduchového 
výkonu rozšířených stříkacích kabin. Vzduchotechnické zařízení pro suchou filtraci bude nové. 

Uvažované změny a úpravy zařízení v lakovací lince i stavební úpravy objektu si vyžádají 
přerušení provozu lakovny na několik měsíců. Je proto navrženo provádět rekonstrukci lakovny 
ve dvou etapách bez úplného přerušení provozu.

Podrobně je technologie lakování popsána na str. 12 - 15 a 21 – 25 oznámení.

2. Lisovna plastů

Vstupním materiálem je granulát plastu (termoplastu) dodávaný v tzv. oktabínech. Z těchto 
oktabínů je materiál transportován podtlakovým potrubím do sušících zařízení. Následně se 
materiál transportuje podtlakovým potrubím k jednotlivým vstřikolisům. Ve vstřikolisu je 
materiál vystaven vysoké teplotě. Působením teploty se materiál stane tekutým, takto tekutý 
materiál se následně pod tlakem ve vstřikovacím stroji vstříkne do formy, jež definuje 
požadovaný tvar finálního výrobku. Forma je chlazená na potřebnou teplotu dle materiálu a tím 
ztuhne. Poté je výrobek z formy vyjmut. Tímto postupem je získán rozměrově stabilní plastový 
výrobek. 
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Některé vstřikovací stroje jsou opatřeny vzduchotechnikou (bez filtrace odpadního plynu), která 
odsává znečišťující látky do volné atmosféry. Ostatní stroje nejsou odsáváním vybaveny a emise 
znečišťujících látek emitují do volné atmosféry ve formě fugitivních emisí. Výduchy jsou 
vyvedeny nad úroveň střechy. 

Podrobně je technologie lisování popsána na str. 15 – 21 oznámení. 

Obchodní firma oznamovatele: Magna Exteriors (Bohemia s.r.o.

IČO oznamovatele: 27881369

Sídlo oznamovatele: Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec VI - Rochlice

Zpracovatel oznámení: Aleš Portych, INECO průmyslová ekologie s.r.o., 
nám Republiky 2996

O d ů v o d n ě n í

Záměr „Zvýšení kapacity lakování lakovny L4, Změna lisovny plastů“ naplňuje dikci bodu 23 
přílohy č. 1 k zákonu Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků, používající 
organická rozpouštědla při spotřebě organických rozpouštědel stejné nebo vyšší než alespoň 
jeden ze stanovených limitů, a bodu 42 Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, 
syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu. 
Jde o významnou změnu záměru, která podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona podléhá posouzení, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 
Oznamovatel předložil dne 9. 3. 2021 oznámení záměru s rozšířeným obsahem dle přílohy č. 3 
k zákonu rozšířeným o akustickou, a rozptylovou studii a hodnocení zdravotních rizik. Dne 15. 4. 
2021 bylo v souladu s § 7 zákona zahájeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 
má významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Krajský úřad 
Libereckého kraje zveřejnil oznámení dne 19. 4. 2021 na své úřední desce. K oznámení se 
vyjádřilo celkem 6 dotčených orgánů a územních samosprávných celků, veřejnost se k oznámení 
nevyjádřila. Posuzování v celém rozsahu zákona navrhlo pouze statutární město Liberec. 
Ve vyjádřeních byly uplatněny připomínky, které jsou vypořádány níže. 

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly zaznamenány natolik závažné vlivy, které by vedly 
k závěru, že záměr je nutno posuzovat v celém rozsahu zákona. 

1. Odůvodnění z hlediska hodnocení zásad pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 
2 k zákonu: 

I. Charakteristika záměru

Firma Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. se zaměřuje na výrobu a povrchovou úpravu plastových 
dílů pro automobilový průmysl. S ohledem na vysoce kvalitní výrobu, úspěšnou obchodní politiku 
a rozvojovou strategii hodlá firma ve stávající provozovně rozšířit svoji výrobu. Jedná se o 
shodné technologie, jež jsou provozovány v současné době. Spotřeba barev lakovny L4 se zvýší 
z 360 t/rok na 707 t/rok, spotřeba VOC ze 120,7 t/rok na 259 t/rok. V oblasti zpracování plastů 
dojde k modernizaci části vstřikolisů a svařovaček plastů, projektovaná kapacita zpracování 
plastů se zvýší ze stávajících 20 500 t/rok na 40 000 t/rok. Pro stávající zařízení vydal Krajský 
úřad Libereckého kraje dne 23. 10. 2007 pod č.j. KULK 63543/2007 povolení dle zákona 
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
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znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), které bylo 
již 5x změněno. Také realizace záměru předpokládá změnu integrovaného povolení. 

II. Umístění záměru

Záměr bude umístěn v souladu s územním plánem statutárního města Liberec v k.ú Rochlice u 
Liberce ve stávajícím areálu a nebude vyžadovat zábor nových pozemků.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

Ovzduší

Vliv posuzovaného záměru z hlediska ochrany ovzduší (z hlediska imisní zátěže) nezpůsobí 
zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokality. Příspěvky výhledového provozu k imisní situaci 
ve znečištění ovzduší byly v rozptylové studii zjištěny nízké a neznamenají zdravotní riziko pro 
obyvatelstvo v lokalitě.

Situace při zpracování plastů na vstřikolisech je specifická – technologické zařízení nemá v řadě 
případů definovaný výduch do volného ovzduší, zařízení je odvětráváno do pracovního prostředí. 
Autorizovaná měření emisí nejsou prováděna, dle závazných podmínek provozu se emise VOC 
stanovují výpočtem. Zpracovatel oznámení měl k dispozici protokoly o autorizovaném měření 
emisí z obdobných výrobních technologií, hmotnostní koncentrace VOC (jako TOC) na výduchu 
se pohybovaly v úrovních do 5 mg/m3 při hmotnostním toku v řádu gramů/hod. Shodná situace 
bude i v případě realizace změny záměru, nové vstřikolisy nebudou mít definovaný výduch do 
volné atmosféry. Stávající emise z lakovny L4 dosahují hmotnostních koncentrací pod 10 mg/m3, 
jsou s více než 98% účinností likvidovány dopalovací jednotkou RTO 1. V rámci rozšíření lakovny 
L4 bude realizována druhá dopalovací jednotka, RTO 2. Lze očekávat stejnou úroveň emisí VOC. 

Vzhledem k instalaci druhého vysoce účinného dopalovacího zařízení (RTO 2) navýšení emisí 
VOC z provozu rozšířené lakovny L4 nebude výrazné (provozní odhad cca 2 t/rok). Emise VOC 
ze zpracování plastů vstřikolisy se pohybují v úrovni jednotek gramů/hod. S přihlédnutím k již 
dříve realizovaným ekologizačním akcím – např. Technologické změny povrchových úprav 
lakovny L2 lze konstatovat, že v období od roku 2016 došlo k poklesu emisí VOC z cca 90 t/rok 
na cca 11 t/rok v roce 2019, imisní úroveň lokality se tedy významně zlepšila.

Voda 

Vody vznikající z mytí v zařízení předúpravy obsahují neutrální přípravek P 3-Neutraphon 5003, 
který umožňuje vypouštět tyto vody přímo do kanalizace. Voda cirkulující ve stříkacích kabinách 
lakovací linky bude čištěna konvenční chemicko-fyzikální metodou. Část proudu odpadní vody je 
vedena k pracovní nádrži (Systemtanku) příslušné stříkací kabiny a následně na dvě flotační 
jednotky. Zde probíhá odvodnění kalu vzniklého dávkováním flotačních a koagulačních přísad. 
Voda se bude vracet do cirkulačního okruhu stříkacích kabin. Lakový kal bude veden dále do 
dekanteru (odstředivky), kde dochází k jeho dalšímu vysušení. Likvidaci lakového kalu provádí 
externí autorizovaná firma s oprávněním pro manipulaci nebo zpracování těchto odpadů. Veškerá 
voda z cirkulačních okruhů lakovacích kabin se bude 1x za rok vypouštět (vypouštění 
Systemtanků + jejich čištění). Vodné suspenze obsahují zbytky nátěrových hmot. Tyto se zachytí 
ve vodní cloně a sedimentují na dně van. Vodné suspenze cirkulují v okruhu kabin neustále 
dokola, pouze se v případě potřeby doplňují. 1 x ročně je třeba čištění pro zachování správné 
funkce.

Hluk 

Hluková studie je zpracována pro předložený záměr. To znamená, že je posouzen stávající a 
výhledový stav. Vliv záměru na celkové emise hluku u nejbližší obytné zástavby je minimální. 
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Stávající i výhledová situace byla vyhodnocena v denní i noční době jako podlimitní. Jedná se o 
rozsáhlý průmyslový areál v těsném dotyku s obytnou zástavbou ve všech směrech. Hygienické 
limity jsou v některých místech dodrženy hraničně, nicméně z odborného hlediska zpracovatele 
hlukové studie je patrné, že podnik dělá dlouhodobě maximum pro eliminaci hluku. 

Ostatní 

Nejsou očekávány žádné negativní vlivy na ostatní složky životního prostředí. 

Havarijní situace ohrožující životní prostředí je možno, vzhledem k charakteru činnosti 
předpokládat pouze výjimečně. Zcela vyloučeno je skladování a nakládání se zvláště 
nebezpečnými vybranými chemickými látkami podle zák.č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky. 

Celkové shrnutí 

Připravovaná změna záměru není pro životní prostředí riziková, v rámci oznámení jsou již 
navržena opatření k minimalizaci rizik. 

Vlivy provozu záměru se projeví nevýznamným a akceptovatelným zvýšením imisní a hlukové 
zátěže z provozu technologie. 

S ohledem na lokalitu záměru a stávající situaci nejbližší obytné zástavby lze vyloučit významné 
zhoršení imisního zatížení v obydlené části okolí zájmového území. Stejně jako emise škodlivin 
do ovzduší lze charakterizovat impakt hluku. 

Vliv realizace záměru na životní prostředí bude minimální a akceptovatelný.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel

- Krajský úřad Libereckého kraje

- Liberecký kraj

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec

- Magistrát města Liberec

- Statutární město Liberec

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení

Krajský úřad Libereckého kraje, č.j. KULK 27068/2021, OŽPZ 359/2021

Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství:

Z hlediska ochrany ovzduší uplatňuje krajský úřad následující připomínky:

V kapitole B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat, je uvedeno následující:

„1. Řízení o vydání závěru zjišťovacího řízení – Ministerstvo životního prostředí

2. Řízení o vydání závazného stanoviska k provedení stavby dle zák.č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší –KÚ Libereckého kraje

3. Řízení o změně integrovaného povolení – KÚ Libereckého kraje

4. Řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje – KÚ Libereckého kraje“
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Body 2 a 4 jsou zde uvedeny nesprávně. Pod bodem 2 je závazné stanovisko, které není 
navazujícím rozhodnutím, ani se před jeho vydáním nevede žádné řízení. Toto závazné 
stanovisko by navíc mělo být v souladu s § 40 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, nahrazeno vydáním změny integrovaného povolení. Stejně tak 
povolení provozu uvedené pod bodem 4 bude nahrazeno vydáním změny integrovaného povolení 
a není ho tedy třeba v této kapitole separátně uvádět.

Vypořádání: Jedná se o konstatování formálního nedostatku, který však nemá vliv na 
významnost projednávaného záměru.  

V kapitole B.II Údaje o vstupech – nejsou uvedeny údaje o vstupech do technologie lakování 
(barvy, ředidla) a zpracování polymerů (konkrétní polymery).

 Vypořádání: Tyto údaje jsou uvedeny v kapitole B.I oznámení. Na str. 33 je uvedeno složení 
polymerů PP/EPDM, což je zkratka pro polypropylen a etylen-propylen-dienové kaučuky. Na str. 
2 a 35 jsou uvedeny druhy rozpouštědel a laků. V oznámení je také uvedeno, že technologie 
zůstane stejná. 

V kapitole C.I jsou k tématu ochrany ovzduší uvedeny tyto zastaralé a neplatné údaje: „Na 
základě těchto informací vyhlašuje MŽP oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V roce 2011 bylo 
území Magistrát města Liberce zatíženo imisemi PM10 na ploše 3,2 % a imisemi B(a)P na ploše 
24,5%. Nejvýznamnějším zdrojem emisí B(a)P je automobilová doprava.“

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) vyhlašovalo MŽP podle již neplatného zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v tehdy platném znění. Vydávání seznamu OZKO bylo 
nabytím účinnosti nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dne 1. 9. 2012 zrušeno. 
V současné době MŽP každoročně zveřejňuje mapy pětiletých průměrů úrovně znečištění ovzduší 
České republiky. Mapy obsahují v každém čtverci 1×1 km hodnotu klouzavého průměru 
koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní 
limit. Při hodnocení je tedy třeba vycházet z těchto aktuálních dat.

Pokud se jedná o zdroje emisí B(a)P, nejvýznamnějším zdrojem jsou jednoznačně lokální 
topeniště, tedy nikoliv doprava (lokální topeniště podle různých zdrojů způsobují 94 – 98 % 
těchto emisí).

Vypořádání: Jedná se o chybné údaje, které však nemají vliv na významnost záměru. 

 V kapitole C.II.1 je uveden již neplatný Program zlepšování kvality ovzduší Zóna 
Severovýchod –CZ05 (MŽP, květen 2016). Tento dokument dne 27. 1. 2021 pozbyl platnosti 
vyhlášením Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020 
ve Věstníku MŽP (Věstník MŽP z ledna 2021, ročník XXXI, částka 1). Údaje o emisích na území 
Libereckého kraje jsou min. 10 let staré (čerpáno zřejmě z již neplatného PZKO). ČHMÚ ovšem 
zveřejňuje každoročně aktuální údaje, čerpat lze i z PZKO, Aktualizace 2020. Aktuální údaje o 
imisní situaci zde uvedeny nejsou, uvádí je až rozptylová studie přiložená do přílohy (hodnoty 
pětiletého průměru koncentrací znečišťujících látek za roky 2015 až 2019).

 Vzhledem k tomu, že předložená rozptylová studie po vyhodnocení příspěvků záměru 
ke koncentracím relevantních znečišťujících látek včetně TOC považuje vliv záměru 
na kvalitu ovzduší za malý a vlivem záměru nebude podle této rozptylové studie docházet 
k překračování žádného imisního limitu, nepožaduje krajský úřad, odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako orgán ochrany ovzduší, provedení posuzování vlivů podle zákona. Vlivy 
navýšení příspěvku TOC (VOC) nelze objektivně hodnotit, protože v legislativě k ochraně ovzduší 
není pro těkavé organické látky stanoven žádný imisní limit.

Vypořádání: Jedná se o upozornění na chybné údaje, které nemají vliv na významnost záměru. 
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 Z hlediska integrované prevence krajský úřad upozorňuje, že realizace záměru bude možná až 
na základě pravomocně schváleného rozhodnutí o změně integrovaného povolení, jehož součástí 
budou i aktualizované provozní dokumenty (provozní řád, havarijní plán), neboť zařízení spadá 
pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání: Jedná se o upozornění na povinnost, kterou bude oznamovatel muset splnit v další 
fázi přípravy záměru.

Z hlediska ostatních zájmů chráněných zvláštními zákony v kompetenci odboru životního 
prostředí a zemědělství nejsou k oznámení záměru žádné připomínky a není požadováno jeho 
posouzení podle zákona. 

Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu:

Odbor územního plánování a stavebního řádu jako pořizovatel „Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje“ (ZÚR LK) a „Územně analytických podkladů Libereckého kraje“ (ÚAP LK) 
nemá k oznámení záměru zásadních připomínek. 

Z hlediska územně plánovací dokumentace se k záměru v rámci procesu EIA vyjadřují podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, příslušné 
úřady územního plánování.

Krajský úřad pouze doporučuje upřesnit, z jaké územně plánovací dokumentace se pro oznámení 
čerpalo – např. zda se v případě textů na str. 62, 77, 100 aj. jedná o Územní plán města Liberce 
v úplném znění k 11. listopadu 2020 po vydání změny č. 112. Dokumentaci je také doporučeno 
doplnit jako zdroj literatury do části Použitá základní legislativa a literatura na str. 97.

Vypořádání: Připomínkou se oznamovatel bude zabývat v další fázi přípravy záměru.

Odbor zdravotnictví a odbor dopravy nemá k oznámení záměru žádné připomínky.

Závěr:

Krajský úřad nepovažuje za nutné posoudit záměr v celém rozsahu zákona. 

Krajská hygienická stanice, č. j. KHSLB 05897/2021

Krajská hygienická stanice jako dotčený správní úřad ve smyslu § 23 odst. 6 zákona č. 100/2001 
Sb. posoudila výše uvedený záměr a po zhodnocení jeho souladu s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví jej nenavrhuje posuzovat jako záměr podléhající zákonu č. 
100/2001 Sb. 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec č.j. 
ČIŽP/51/2021/1406

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší:
Z hlediska ochrany ovzduší je podstatné zdvojnásobení spotřeby barev a VOC přibližně na 
dvojnásobek. Spotřeba barev lakovny L4 se zvýší z 360 t/rok na 707 t/rok, spotřeba VOC z 120,4 
t/rok na 259,3 t/rok. To bude umožněno rekonstrukcí stávajících zařízení a instalací zařízení 
nových. Podstatné je, že bude upraveno stávající spalovací zařízení RTO1 tak, aby splňovalo 
požadavky nárůstu spotřeby VOC. Budou rovněž doplněny jednotky pro suchou filtraci stříkacích 
kabin. Dle údajů žadatele umožní nově budované VZT zařízení řízené odsávání minimalizovaného 
množství znečištěné vzdušiny definovaným způsobem a její zavedení na jednotku snižování emisí 
VOC, minimalizuje vznik fugitivních emisí z procesu lakování. Modernizací části vstříkolisů a 
svařovaček plastů se zvýší projektovaná kapacita zpracování plastů ze stávajících 20500t/rok na 
40000t/rok. Vzhledem k instalaci vysoce účinného dopalovacího zařízení navýšení emisí VOC 
z provozu rozšířené lakovny L4 nebude výrazné (provozní odhad cca 2 t/rok). Emise VOC ze 
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zpracování plastů vstřikolisy se pohybují v úrovni jednotek g/hod, pro tuto znečišťující látku 
nejsou legislativou stanoveny emisní limity. Z předložených protokolů o autorizovaném měření 
emisí je zřejmé, že stanovené emisní limity jsou s rezervou plněny. Provozovatel zažádá o změnu 
integrovaného povolení. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nejsou z hlediska ochrany ovzduší 
námitky ke zvýšení kapacity a inspekce nepovažuje za nutné posuzování záměru dle zákona.

Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství:
K realizaci záměru ve věci zvýšení kapacity nejsou připomínky.

Vyjádření z hlediska ochrany vod:
Vzhledem k tomu, že nedojde ke změně způsobu nakládání s vodami a ani ke změně způsobu
nakládání se závadnými látkami ve smyslu vodního zákona, nemá ČIŽP z hlediska ochrany vod
k předloženému záměru žádné připomínky. Připravovaná změna záměru se nenalézá v oblasti, 
do které by zasahovala ochranná pásma ve smyslu dikce zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v 
platném znění. Záměr nebude mít negativní vliv na stav vodních útvarů v lokalitě.

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

Magistrát města Liberec, č.j. CJ MML 081891/21/02

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:

Nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona. 

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem:

Nepožaduje posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona.

Z hlediska ochrany ovzduší:

Nepožaduje posouzení vlivů záměru podle zákona. 

Liberecký kraj, vyjádření ze 17. 5. 2021

Neuplatňuje žádné připomínky.

Statutární město Liberec, č.j. MML 100246/21

Sděluje, že předmětný záměr projednala porada vedení statutárního města Liberec a v zájmu 
ochrany obyvatelstva města před negativními vlivy na životní prostředí požaduje vedení města 
zpracování posouzení záměru podle zákona. Vzhledem k navrhovanému významnému nárůstu 
kapacity lakování v lakovně L4 se předpokládá výrazné zvýšení emisní zátěže v území. Přestože 
nárůst – změna je realizována ve stávajících prostorech, rozšíření provozu přinese navýšení 
emisí do ovzduší i hlukové zátěže území, a to jak vlivem výrobního provozu, tak i z důvodu 
nárůstu dopravy. Porada vedení tak činí v zájmu občanů celého města i těch bydlících 
v nejbližším okolí a požaduje, aby byl záměr posouzen dle zákona.

Vypořádání: Není zřejmé, na základě čeho dospěla porada vedení města k závěru, že rozšířením 
provozu dojde k významnému zvýšení emisí do ovzduší a hlukové zátěži. Oznamovatel 
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k oznámení přiložil nad rámec požadovaných náležitostí rozptylovou a hlukovou studii a také 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví, zpracované autorizovanými osobami dle schválené metodiky. 
Všechny tyto dokumenty se standardně přikládají až jako součást dokumentace v případě, že se 
záměr posuzuje v celém rozsahu zákona. Ze všech těchto dokumentů vyplývá, že vliv záměru 
významný nebude. Tento závěr nezpochybnil žádný z dotčených odborných orgánů, a proto také 
žádný z těchto orgánů posuzování v celém rozsahu nenavrhoval. Pro minimalizaci vlivů 
předloženého záměru jsou navržena opatření, která budou uplatněna jako závazná v rámci řízení 
o změně integrovaného povolení. Účastníkem tohoto řízení je i statutární město Liberec, které 
může uplatňovat svá práva. Požadavek na posuzování v celém rozsahu není relevantní, vlivy 
záměru jsou dostatečně popsány a popsána jsou i opatření k jejich minimalizaci. 

Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložený záměr nebude 
posuzován v celém rozsahu zákona. Za předpokladu plnění požadavků vyplývajících z platné 
legislativy, opatření uvedených v oznámení (instalace nového spalovacího zařízení RTO 2), 
požadavků dotčených úřadů včetně následného řízení o změně integrovaného povolení nebude 
mít záměr významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

P o u č e n í

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 ministrovi životního prostředí podáním 
učiněným u Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy V, 1. máje 858/26, 
460 07 Liberec III. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí na základě návrhu 
rozkladové komise. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost 
v rámci podání rozkladu. 
Dotčené územní samosprávné celky vyvěsí toto rozhodnutí v souladu s § 16 odst. 2 zákona 
neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Zároveň neprodleně 
vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (darja.jirku@mzp.cz) příslušný úřad 
o zveřejnění rozhodnutí. 

Do rozhodnutí a obdržených vyjádření lze nahlédnout v informačním systému EIA na 
internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 
(http://www.mzp.cz/eia), kód záměru OV5090. 

I
Ing. Milan Kubíček

ředitel odboru výkonu státní správy V
podepsáno elektronicky

mailto:darja.jirku@mzp.cz
http://www.cenia.cz/eia
http://www.mzp.cz/eia
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Rozdělovník k č.j. MZP/2021/540/369 (prostřednictvím dat. schránek):

Dotčené územní samosprávné celky:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 80 Liberec 2

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Dotčené orgány:

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 342/2a, 460 80 Liberec 2

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 31 Liberec 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, 1. máje 858/26, Liberec III

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, Frýdlantská 183/4, 460 59 Liberec 1

Oznamovatel:

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec VI - Rochlice

Zpracovatel oznámení: 

Aleš Portych, INECO průmyslová ekologie, nám Republiky 2996, 544 01 Dvůr Králové n. L. 
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