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Krajský úřad 

Pardubického kraje 
OŽPZ - oddělení integrované prevence 
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Vyřizuje:   Ing. Aneta Udržalová 
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E-mail:    aneta.udrzalova@pardubickykraj.cz  
Datum:    17.09.2018        
 

ROZHODNUTÍ 
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. 
§ 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako 
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) 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“), 
vydává na základě oznámení podaného dne 14. 8. 2018 společností Central Glass Czech s. r. o., 
Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, IČ 058 83 601 (dále jen oznamovatel), podle ust. § 7 odst. 6 
zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr 
 

„CGCZ Projekt-2“ 

 
nebude posuzován podle zákona. 

 

Odůvodnění: 

Příslušný úřad obdržel dne 14. 8. 2018 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od oznamovatele oznámení 
záměru „CGCZ Projekt-2“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona. 

Oznámení záměru a rozptylovou studii zpracoval Ing. Pavel Cetl, Demlova 24, 613 00 Brno, 
IČ 704 34 395, odborně způsobilá osoba pro zpracování dokumentace a posudku na základě 
rozhodnutí MŽP pod č. j. 1713/209/OPVŽP/97 a rozhodnutích MŽP o prodloužení autorizace 
č. 46325/ENV/06; 52102/ENV/11; 2466/ENV/16. Hlukovou studii č. H2018/031 zpracovala 
společnost ENVING s. r. o., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno v květnu 2018. Vyhodnocení vlivů na 
veřejné zdraví zpracoval Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, Csc., Zemědělská 1682/24, 613 00 Brno, 
držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví na základě 
rozhodnutí MŽP pod č. j. HEM-300-26.8.04/25788 a naposledy obnoveného rozhodnutím MŽP pod 
č. j. MZDR 58908/2014-3/OVZ. 

Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona 
dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti.  

 

dle rozdělovníku  
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Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec 
Rybitví a Pardubický kraj. 

Příslušný úřad vymezil dotčené správní orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad 
Rybitví, Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Pardubicích, Českou inspekci životního prostředí 
a Krajský úřad Pardubického kraje. 

Příslušný úřad zaslal informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním orgánům 
a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle 
ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 
14. 8. 2018 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 13. 9. 2018 pro možnost veřejnosti, 
dotčené veřejnosti, dotčených správních orgánů a dotčených územních samosprávných celků 
zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru 
zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) 
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK820.  

Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr 
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.  

Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona: 

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

Záměr „CGCZ Projekt-2“ svým charakterem podle přílohy č. j k zákonu spadá do kategorie II bod 34 
„Výroba chemických látek a směsí a zpracování meziproduktů od 200 t za rok (například pesticidy 
a farmaceutické produkty, nátěrové hmoty a peroxidy).“ a bod 86 „Zařízení ke skladování ropy 
a ropných produktů od 200 t a zařízení ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných 
jako nebezpečné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.“ 

Kapacita (rozsah) záměru:  

Předmětem záměru je novostavba výrobního závodu pro výrobu elektrolytu pro akumulátory. 
Technologie výroby elektrolytu není spojena s chemickou reakcí, jedná se o fyzikální proces 
míchání z dovezených surovin.  

Výrobní kapacita: 

 

 

 

Výroba bude navyšována postupně v návaznosti na poptávku, předpokládané kapacit v jednotlivých 
letech od zahájení výroby do naplnění projektové kapacity jsou uvedeny v následující tabulce 
(t/rok): 

Název produktu 2019 2020 2021 2022 2023 
Pro-B 2 460 6 600 10 200 12 000 12 000 
Pro-D 60 300 480 600 2 000 
Pro-C 0 300 1 000 3 100 4 000 
celkem 2 520 7 200 11 680 15 700 18 000 

Suroviny i výrobky budou skladovány ve skladových nádržích v „tank yardu“, dále ve výrobní hale 
a také v kontejnerech na vyhrazené zpevněné ploše východně od výrobního objektu. Maximální 
skladovací kapacita je celkem 2 521,556 t. 

Pro dopravu bude využívána automobilová a železniční doprava. V areálu bude parkoviště pro 
osobní vozidla zaměstnanců s kapacitou 12 parkovacích stání. 

Záměr bude navazovat na již realizovaný záměr stejného investora ve stejné lokalitě. 

Název produktu t/rok 
Pro-B 12 000 
Pro-D 2 000 
Pro-C 4 000 
celkem 18 000 

http://www.cenia.cz/
http://www.mzp.cz/EIA
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Umístění záměru:  kraj:  Pardubický 
    obec:  Rybitví 
    k. ú.:  Rybitví 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:  

Předmětem záměru je novostavba výrobního závodu pro výrobu elektrolytu pro akumulátory. 
Technologie výroby elektrolytu není spojena s chemickou reakcí, jedná se o fyzikální proces 
míchání z dovezených surovin.  

Záměr je navržen v prostoru stávající rozsáhlé průmyslové zóny podniku Synthesia, a.s. Areál zóny 
je ze severu ohraničen silnicí I/37 a silnicí III/32225, z jihovýchodu vodotečí Velká strouha. 
Jihozápadně od areálu leží nezastavěné území s bývalým odkalištěm a čistírna odpadních vod. Pro 
dopravní napojení uvedené zóny se využívá vjezd na silnici I/37. Plocha, kde je záměr navržen, leží 
v západní části průmyslové zóny a je prakticky ze všech stran obklopen jinými průmyslovými 
plochami s různým stupněm využití. 

Navržený záměr bude navazovat na menší obdobný provoz stejného provozovatele, který je 
budován v objektu RY 174 v západním cípu areálu záměru. Záměr je označován jako CGCZ PJ-1 
a byl podroben zjišťovacímu řízení. V rámci tohoto oznámení je uvažován v souběhu 
s posuzovaným záměrem. 

Nově vybudovaný provoz bude využívat zde dostupnou infrastrukturu, jako jsou inženýrské sítě 
a dopravní napojení. 

Nejbližší obytná zástavba se nachází severozápadně od záměru ve vzdálenosti více jak 250 m. 
Jedná se o malou enklávu při ulici „5 domků“ v obci Rybitví. Tato obytná zástavba s areálem přímo 
nesousedí.  

Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadá v úvahu především záměrem 
vyvolaná automobilová doprava na silnici I/37 a běžný provoz v areálu. 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:  

V areálu bude vybudován nový výrobní objekt s výrobní a skladovou halou, dále v areálu budou 
umístěny skladové nádrže (tank yard) a administrativní budova. Na volné ploše bude vymezen 
prostor pro skladování ISO kontejnerů. 

Jižně od výrobního objektu je stávající železniční vlečka, která bude v rámci provozu využívána pro 
dopravu surovin i pro expedici výrobků. V prostoru vlečky bude vybudováno stanoviště pro 
rozehřívání kontejnerů včetně napojení na topnou vodu. 

Výroba bude probíhat v areálu, který bude složen z hlavního výrobního objektu členěného na 
skladovou část, výrobní část a venkovní nádrže (tzv. tank yard). V těsné blízkosti tank yardu budou 
umístěny stáčecí stanoviště pro stáčení ISO kontejnerů, prostor pro jejich skladování a manipulační 
plochy. 

Severně od hlavního výrobního objektu bude administrativní budova se zázemím pro zaměstnance. 
U administrativní budovy bude vybudováno parkoviště pro 12 osobních vozidel zaměstnanců. 
Posuzované výrobní zařízení je určeno k výrobě elektrolytů pro lithiové akumulátory. Výrobní 
proces spočívá v míchání jednotlivých komponent dle daných receptur, které se od sebe liší 
odchylkami ve složení, výrobní postup je však prakticky stejný. Během výroby jsou jednotlivé složky 
výrobku pouze míseny, k chemické reakci mezi nimi nedochází. 

Výrobní proces lze rozdělit do následujících etap: doprava surovin, vykládka a skladování, 
odvodnění, míchání, kontrola jakosti, skladování, expedice. 

Doprava surovin 
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Hlavní výrobní suroviny (EC, DMC, EMC, aditiva a koncentrovaný elektrolyt) budou dopravovány do 
areálu v ISO kontejnerech (17 m3 a 24 m3) pro přepravu kapalin. Kontejnery budou přepravovány 
po železnici a po vnitroareálové vlečce dopraveny až do těsné blízkosti výrobního objektu. Zde 
budou kontejnery napojeny na teplovodní rozvod, který umožní temperování obsahu kontejneru na 
teplotu umožňující snadné přečerpání do skladových tanků. Pro provedení stáčení budou 
kontejnery z vagonů překladačem přeloženy na stáčecí místo. Pokud nebude prováděno stáčení, 
budou kontejnery umístěny na vymezenou plochu, kde budou uloženy do doby přečerpání nebo 
expedice. Doplňkové suroviny budou dopravovány v menších přepravních obalech (např. sudech, 
kanystrech atd.) umístěných na paletách. Tyto suroviny budou do areálu dopravovány převážně 
kamiony. Vykládka bude zajištěna vysokozdvižným vozíkem. Suroviny budou skladovány ve 
vymezené části výrobního objektu. 

Vykládka a skladování 

Kontejnery s hlavními výrobními surovinami budou krátkodobě uloženy na vyhrazené část volné 
plochy. Maximální předpokládaný počet takto uložených kontejnerů je 27 (celková kapacita 
590,61 t). Z tohoto prostoru budou kontejnery dle potřeb technologie přemisťovány do vyhrazeného 
prostoru, kde budou napojeny na rozvod pro přečerpání suroviny do vyhrazené nádrže v tank 
yardu. Obsah kontejnerů bude přečerpán do skladových tanků (čerpání probíhá pod inertní 
atmosférou dusíku). V závodě budou vybudovány 4 stáčecí místa – kontejnery budou z vagonů 
i z volné plochy ke stáčení dopravovány překladačem. Zde budou suroviny uloženy 
v temperovaných nádržích, z nichž bude obsah přečerpáván potrubím do výrobní technologie. 
V tomto prostoru budou umístěny také nádrže pro skladování hotových výrobků. V tank yardu je 
navržena instalace 10 dělených (2 x 75 m3) nádrží o objemu 150 m3, které budou plněny maximálně 
na 139,6 m3 (2 x 69,8 m3). Nádrže se surovinami budou temperovány (ohřívány) na teploty dle 
skladovaných látek, nádrže s výrobky budou chlazeny (pod 5 °C). Látky budou skladovány pod 
inertní atmosférou dusíku. Suroviny používané jako doplňkové jsou dopravovány v menších 
obalech (např. sudech o objemu 200 l). Pro manipulaci a skladování jsou tyto sudy umístěny na 
paletách a budou skladovány v části výrobního objektu. Pro skladování zde bude vymezena 
přízemní část. Prostor bude zabezpečen proti případnému úniku izolovanou zpevněnou plochou 
vyspádovanou do záchytných jímek. Skladový prostor je rozdělen na celkem 4 části. Ve dvou 
částech budou chlazené sklady, ostatní 2 prostory budou temperovány. Manipulace se surovinami 
bude zajištěna vysokozdvižnými nebo paletovými vozíky. Dále budou u výrobního objektu ve 
venkovním skladu skladovány plyny argon, helium, vzduch a vodík v lahvích (po 50 l) pro potřeby 
laboratoře.  Celková kapacita je 75 lahví. 

Dávkování surovin 

Nádrže s výrobními surovinami (EC, DMC, EMC, aditiva a koncentrovaný elektrolyt) budou 
temperovány a vybaveny zařízením pro odstranění vlhkosti. Proces probíhá na dehydratačních 
kolonách, pro každý z přípravků jsou k dispozici 2 kolony. Proces dehydratace (sorpce vlhkosti na 
zeolity) trvá cca 20 hodin a je zakončen analýzou vzorku (pro ověření požadované kvality). 
Dávkování surovin z nádrží ve venkovním skladu bude zajištěno potrubím a dávkovacími čerpadly. 
Pro dávkování surovin z menších obalů (sudů) bude vytvořeno pro každou linku jedno stáčecí 
pracoviště vybavené místem pro nádobu, sacím zařízením a dávkovacím čerpadlem. Pro 
dávkování sypkých hmot bude instalován uzavřený box, do něhož se umístí uzavřené balení dané 
suroviny a další manipulaci bude provádět pracovník z venčí přes rukávy ukončené gumovými 
rukavicemi. Pro manipulaci se sudy a jinými většími obaly bude u dávkovacího pracoviště 
k dispozici elektricky ovládaný manipulátor. Veškeré prostory pro dávkování surovin budou 
zabezpečeny odsáváním svedeným na dvojstupňové dočišťovací zařízení (složené z uhlíkové 
filtrace a vodní pračky s alkalickou náplní), únik plynných či prašných emisí na pracoviště nebo do 
venkovního prostoru je vyloučen. 

Míchání 
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Míchání výrobků bude probíhat na 3 linkách. Vlastní míchání dávky (o objemu 20 m3) bude probíhat 
v chlazené nádrži o objemu 24 m3 vybavené míchadlem a napojené na trubní rozvody. V průběhu 
míchání budou do nádrže postupně dávkovány jednotlivé suroviny dle dané receptury. Po ukončení 
procesu míchání bude produkt přečerpán přes filtrační zařízení osazené patronovými filtry do 
skladovací nádrže v tank yardu, případně mohou být přímo plněny do přepravních obalů - ISO 
kontejnerů nebo sudů. Proces probíhá v uzavřeném systému pod inertní atmosférou dusíku. Kromě 
3 hlavních linek bude v objektu instalována také linka pro výrobu menších objemů - vzorků. Jedná 
se prakticky o shodné zařízení s tím rozdílem, že objem míchací nádoby bude pouze 0,25 m3. 
Míchaná dávka bude do 0,2 m3. Prostor dávkování surovin bude odsáván, odsávaná vzdušina bude 
spolu s odplyny z nádrží a trubního systému svedena na dvojstupňový odlučovač tvořený 
uhlíkovými filtry a vodní pračkou s alkalickým roztokem. 

Kontrola jakosti 

Kontrola jakosti výrobků i některých surovin bude probíhat v laboratoři umístěné ve 2. nadzemním 
podlaží nad skladem surovin. Odběr vzorků bude prováděn v uzavřeném boxu napojením 
vzorkovací nádoby na vzorkovací ventil, konstrukční řešení vylučuje únik kapaliny nebo emisí do 
ovzduší. Vlastní kontrola bude probíhat v laboratoři v uzavřené digestoři (rukavicovém boxu) 
napojené na odlučovač s vodní pračkou s alkalickým roztokem. 

Expedice 

Odvoz hotových výrobků bude zajišťován kamiony, v případě dohody se zákazníkem také po 
železnici. Pro expedici budou výrobky plněny do ISO kontejnerů o obsahu 17 m3 nebo 21 m3 nebo 
menších speciálních nádob tzv. sudů o objemu 0,2 m3.  

Čištění odplynu 

Odpadní vzdušina z výroby prochází 2 kolonami s náplní aktivního uhlí, následně je zavedena do 
vodní pračky (1 scrubber) s alkalickým roztokem NaOH (5%). Vyčištěná vzdušina je vypouštěna do 
atmosféry (800 m3/h). Použitá náplň aktivního uhlí je předávána odborné firmě k likvidaci jako 
odpad. Odpadní vzdušina z technologických pracovišť (digestoří) v laboratořích je svedena na 
scrubber s alkalickým roztokem NaOH (5%). Vyčištěná vzdušina je vypouštěna do atmosféry 
(1300 m3/h). Odpadní vody ze scrubberů budou shromažďovány v nádrži o objemu 20 m3 
a odváženy cisternou k likvidaci specializovanou firmou mimo areál. V rámci dalšího stupně 
přípravy stavby bude ověřena možnost likvidace těchto vod v podnikové ČOV fy. Synthesia 
s využitím jejich „chemické“ kanalizace. 

Vypořádání obdržených vyjádření: 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad 
Orlicí, dne 28. 8. 2018 pod č. j. KHSPA 14298/2018/HOK-Pce: 

KHS považuje rozsah oznámení za dostatečný. 

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 10. 9. 2018 
pod č. j. KrÚ 57239/2018/OŽPZ/UD: 

Orgán ochrany přírody, oddělení odpadového hospodářství a oddělení ochrany ovzduší nemají 
k předloženému záměru připomínky. 

Oddělení prevence závažných havárií upozorňuje na platné právní předpisy. 

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře. 

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, ze dne 5. 9. 2018 
pod č. j. OŽP/64048/18/LO: 

Oddělení odpadů a ovzduší upozorňuje na platné právní předpisy. 
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Oddělení ochrany přírody nemá k předloženému záměru připomínky. 

Oddělní vodního hospodářství uvádí, že bylo vydáno závazné stanovisko dne 26. 6. 2018 pod č. j. 
OŽ/VOD/46416/18/No k předloženému záměru. 

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře. 

Město Lázně Bohdaneč, ze dne 11. 9. 2018 pod č. j. MULB/04202/2018/OSMRM/Mbi: 

Město Lázně Bohdaneč nesouhlasí s ukončením posuzování záměru ve fázi zjišťovacího řízení 
a podalo 30 připomínek. 

Hodnocení příslušného úřadu – Příslušný úřad považuje vyjádření města Lázně Bohdaneč za 
vyjádření veřejnosti.  

- add. 1: Příslušný úřad konstatuje, že orgán ochrany veřejného zdraví nevznesl žádné 
připomínky a se záměrem souhlasí. Vliv dopravy byl podrobně zkoumán v hlukové studii, 
která je součástí oznámení. Pro výpočet hluku z dopravy byly zvoleny následující výpočtové 
body: V1- CHVPS Semtín 90, Pardubice v 6 metrech nad zemí, V2 - Doubravice 41, 
Pardubice v 6 metrech nad zemí (Univerzita Pardubice), V3 - Pernštýnská 117, Lázně 
Bohdaneč ve 3 metrech nad zemí, V4 - Pernštýnská 141, Lázně Bohdaneč ve 3 metrech 
nad zemí. Pro výpočtové body V1, V3, V4, V5 je přiznána korekce na starou hlukovou zátěž, 
tj. je stanoven hygienický limit 70 dB v denní době. Rozdíl mezi rokem 2000 a rokem 2019 
(rok dostavby) + záměr CGCZ_PJ-1 + posuzovaný záměru CGCZ_PJ-2 je +1,6 až +1,7 dB. 
Pro výpočtový bod V2 (Univerzita Pardubice) není přiznána korekce na starou hlukovou 
zátěž, tj. je stanoven hygienický limit 60 dB v denní době. V roce 2000 nebyla překročena 
hodnota 60 dB v denní době. Záměr CGCZ_PJ-1 + posuzovaný záměr CGCZ_PJ-2 navýší 
hodnoty hlučnosti v denní době v roce 2019 o 0,1 dB ve výpočtových bodech V1, V3, V4, V5 
a o 0 dB ve výpočtovém bodu V2. Realizací záměru nedojde k překročení stanovených 
hygienických limitů z dopravy.  

- add. 2: Majetkové vztahy biologické ČOV nejsou předmětem zjišťovacího řízení. Dne 
7. 6. 2018 pod č. j. KrÚ 32581/2018 bylo Krajským úřadem Pardubického kraje vydáno 
integrované povolení pro záměr „BČOV Pardubice - rozšíření způsobu užívání zařízení 
k odstraňování odpadu“. Projektovaná kapacita zařízení k odstraňování kapalných odpadů 
je 25 000 t kapalných odpadů kategorie „ostatní“ a „nebezpečný“ za rok. Kapacita BČOV je 
cca 50 000 m3 za den (191 780 ekvivalentních obyvatel). BČOV bude přijímat kapalné 
odpady vyžadujících neutralizaci. Jedná se o kapalné odpady, které nejsou chemicky 
neutrální nebo obsahují velmi vysoké koncentrace organických látek a je žádoucí je přidávat 
do biologického stupně BČOV pomaleji. Kapalné odpady budou transportovány do proudu 
chemických odpadních vod a projdou nejprve homogenizací, neutralizací, sedimentací 
neutralizačního kalu a následuje vstup do biologické sekce BČOV. Kal z neutralizace je 
předáván oprávněným osobám k odstranění. Během neutralizace a sedimentace kapalných 
odpadů dochází k úpravě pH a ke snižování koncentrace některých polutantů (např. kovy, 
anionty). Jako neutralizační činidlo se používá hydroxid vápenatý. V případě alkalických 
odpadů působí jako neutralizační činidlo kyselá chemická odpadní voda, v níž je zastoupena 
zejména kyselina sírová. V BČOV budou dále přijímány vysoce zatížené kapalné odpady 
průmyslového charakteru. Kapalné odpady budou stáčeny do akumulačních jímek 
a následně budou čerpány k biologickému předčištění pomocí procesu nitritace (autotrofní 
denitrifikace). Předčištěné vody budou následně přečerpány na začátek BČOV, kde projdou 
společně s podílem městských a průmyslových odpadních vod biologickým stupněm čištění. 
Z výše uvedeného vyplývá, že BČOV je vhodnou čističkou pro záměr jak technologií, tak 
kapacitou. Příslušný úřad hodnotí popis technologie i údaje o vstupech v oznámení jako 
dostačující. 
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- add. 3: Ve zjišťovacím řízení se posuzuje záměr uvedený v oznámení, příslušný úřad není 
podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
oprávněn navrhovat jiná řešení. 

- add. 4: Příslušnému úřadu nepřísluší hodnotit pravopisné chyby oznámení. 

- add. 5: Voda je v technologii záměru použita pouze jako chladicí médium. Voda vzniklá 
v dehydratačních kolonách je vázána do zeolitů a ty jsou po nasycení odváženy 
specializovanou firmou jako odpad. Pitná voda je zajištěna přípojkou na stávající vodovod. 
Příslušný úřad hodnotí popis technologie i údaje o vstupech v oznámení jako dostačující. 

- add. 6: Podle ustanovení § 7 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se má za to, že 
ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Příslušný úřad nemůže 
předjímat nepoctivé chování oznamovatele. Příslušný úřad hodnotí popis technologie i údaje 
o vstupech v oznámení jako dostačující. 

- add. 7: Příslušný úřad hodnotí popis technologie i údaje o vstupech v oznámení jako 
dostačující. 

- add. 8, 15: Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení životního prostředí a zemědělství, 
orgán prevence závažných havárií, vyhodnotil zpracování oznámení jako dostačující, pouze 
upozornil na povinnosti stanovené zákonem. Z toho vyplývá, že prevence závažných havárií 
bude v podrobnostech vyřešena v následném řízení. Příslušný úřad se s tímto názorem 
ztotožnil. Hasičský záchranný sbor v rámci stavebně technické prevence se bude možností 
vzniku požáru zabývat v řízeních vedených stavebním úřadem. Připomínka překračuje 
stupeň přípravy záměru. Systém varování obyvatelstva je záležitost krizového řízení, nikoliv 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

- add. 9: Ustanovení § 3 písmeno c) zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, definuje dotčené území. Příslušný úřad zcela v souladu se zákonem nevyhodnotil 
tak širokou oblast dotčeného území jako město Lázně Bohdaneč, protože se neztotožňuje 
s tím, že by záměr mohl závažně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo, jak se domnívá 
město Lázně Bohdaneč. Příslušný úřad vymezil zcela v souladu se zákonem dotčené 
územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona a dotčené správní orgány podle 
ust. § 3 písm. e) zákona. Obec Rybitví, jako dotčený územní samosprávný celek podle ust. 
§ 3 písm. d) zákona, nevznesl žádné připomínky k záměru.  

- add. 10, 13: Vliv dopravy byl podrobně zkoumán v hlukové studii, která je součástí 
oznámení. Zvolené výpočtové body byly i ve městě Lázně Bohdaneč, a to V3 - Pernštýnská 
117, Lázně Bohdaneč ve 3 m nad zemí, V4 - Pernštýnská 141, Lázně Bohdaneč ve 3 m nad 
zemí. Byl hodnocen i kumulativní vliv záměrů CGCZ PJ-1 a CGCZ PJ-2. Realizací záměru 
nedojde k překročení stanovených hygienických limitů z dopravy. Příslušný úřad konstatuje, 
že orgán ochrany veřejného zdraví nevznesl žádné připomínky a se záměrem souhlasí. 
Uzavření komunikace I/36 pro kamionovou dopravu není předmětem posuzování. 

- add. 11: Majetkové vztahy investora nejsou předmětem zjišťovacího řízení. Krajský úřad 
Pardubického kraje, oddělení životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody, jako 
dotčený orgán příslušný k ochraně přírody, nemá žádné požadavky na dopracování 
podkladů pro další posouzení záměru, ani podmínky týkající se samotné realizace záměru. 
Příslušný úřad se s názorem OOP ztotožnil.  

- add. 12: Příslušný úřad konstatuje, že orgán ochrany veřejného zdraví nevznesl žádné 
připomínky a se záměrem souhlasí. Obec Rybitví, jako dotčený územní samosprávný celek 
podle ust. § 3 písm. d) zákona, nevznesl žádné připomínky k záměru. Příslušný úřad 
považuje obavy města Lázně Bohdaneč o obyvatele obce Rybitví za nadbytečné. 
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- add. 14, 26: Imisní vliv hodnoceného záměru je vyhodnocen rozptylovou studií, která je 
součástí oznámení. Imisní příspěvek z dopravy byl hodnocen pro standardní zastoupení 
škodlivin (NO2, PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren). Vypočtené hodnoty imisního 
příspěvku významně neovlivní současnou imisní situaci dotčené lokality a ze zdravotního 
hlediska jsou zanedbatelné. Imisní vliv byl dále hodnocen pro fluorovodík, ethylkarbonát, 
ethylmethylkarbonát, dimethylkarbonát, fluorobenzen a dále na základě požadavku KHS pro 
látky 1,3-propansulton a 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-Dioxide s potenciálním karcinogenním 
rizikem. Jako stávající imisní pozadí jsou v rozptylové studie zahrnuty výsledky imisního 
příspěvku z první etapy záměru CGCZ_PJ-1 téhož investora. Pro tyto hodnocené látky 
nejsou stanoveny imisní limity. Míra celoživotního karcinogenního rizika látky 
1,3-propansulton vychází v bezvýznamné úrovni 10-9. Jako opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů je navrženo v oznámení soustavně 
sledovat a vyhodnocovat emise škodlivin z provozu a v případě jejich narůstání reagovat 
nápravnými opatřeními. Příslušný úřad konstatuje, že orgán ochrany veřejného zdraví 
nevznesl žádné připomínky a se záměrem souhlasí. Nejedná se ani o vyjmenovaný zdroj 
podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

- add. 16 – 24, 27 - 29: Podle ustanovení § 504 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž 
vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Oznamovatel takto 
označil bezpečnostní listy, protože právě koncentrace a poměr míchaných chemických 
sloučenin je obchodním tajemstvím. Město Lázně Bohdaneč se mělo vyjádřit 
k zveřejněnému oznámení záměru, kde ale bezpečnostní listy nebyly zveřejněny. Podklady, 
které město Lázně Bohdaneč využilo, nejsou relevantní, protože patří k jinému oznámení. 
Příslušný úřad hodnotí popis technologie i údaje o vstupech a výstupech v oznámení jako 
dostačující. 

- add. 25: Tvrzení není pravdivé, imisní příspěvek z dopravy byl hodnocen pro standardní 
zastoupení škodlivin (NO2, PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren). Hodnocení vlivu záměru 
na veřejné zdraví provedla autorizovaná osoba, jejíž odbornost byla ověřena státem 
a s jejími závěry se ztotožnil orgán ochrany veřejného zdraví. 

- add. 30: Příslušný úřad se ztotožnil s tím, že se jedná o stejný záměr. Jaký dokument úřad 
posuzoval je popsáno v úvodu vyjádření. 

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná další vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti 
a dotčených územních samosprávných celků. 

Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal 
podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 
k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí 
a obyvatelstvo. 

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, 
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, 
tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu. 

I. Charakteristika záměru 

Předmětem záměru je novostavba výrobního objektu s výrobní a skladovou halou, dále v areálu 
budou umístěny skladové nádrže (tank yard) a administrativní budova s jedním nadzemní podlaží 
(budou zde umístěny místnosti ostrahy, kanceláře a sociální zázemí). Na volné ploše bude 
vymezen prostor pro skladování ISO kontejnerů. Jedná se o výrobu kapalných elektrolytů pro 
akumulátory v areálu výrobního závodu Synthesia a.s. Kapacita výroby celkem je 18 000 tun za rok, 
z toho kapacita produktu Pro-B je 12 000 tun za rok, kapacita výroby produktu Pro-D je 2 000 tun za 
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rok a kapacita výroby produktu Pro-C je 4 000 tun za rok. Technologie výroby elektrolytů není 
spojena s chemickou reakcí, jedná se o fyzikální proces míchání z dovezených surovin. Výrobní 
proces spočívá v míchání jednotlivých komponent dle daných receptur, které se od sebe liší 
odchylkami ve složení, výrobní postup je prakticky stejný. Pro účely výroby budou v areálu 
vybudovány skladové kapacity pro uskladnění surovin a hotových výrobků. Celková skladová 
kapacita surovin a výrobků nepřekročí 2 521,6 tun. Suroviny i výrobky budou skladovány ve 
skladových nádržích v „Tank yardu“, dále ve výrobní hale a také v kontejnerech na vyhrazené 
zpevněné ploše východně od výrobního objektu. Celková plocha areálu činí cca 15 328 m2. 
V areálu bude parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců s kapacitou 12 parkovacích stání. 
V rámci areálu se předpokládá současný pohyb jednoho překladače ISO kontejnerů. Navržený 
záměr bude navazovat na menší obdobný provoz stejného provozovatele, který je budován 
v objektu RY 174 v západním cípu areálu záměru. 

Realizací záměru nedojde ke změnám dopravního napojení. 

Záměr ani jeho nejbližší okolí není situován na poddolovaná území, chráněná ložisková území, 
dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma. 

Realizací záměru nebudou dotčeny travní porosty, ke kácení dřevin rostoucích mimo les nedojde. 

Tak jako u podobných záměrů budou vznikat odpady jak ve fázi výstavby, tak i ve fázi provozu 
záměru. Nakládání s odpady bude probíhat v souladu platnými právními předpisy. Odpady budou 
využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby 
nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.  Ve fázi výstavby za 
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Druhou skupinu představují odpady vznikající při 
vlastním provozu záměru. Odpadní obaly budou tříděny. Shromážděné odpady budou průběžně, po 
dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy oprávněnou osobou mimo areál 
k využití nebo odstranění.  Množství odpadů bude srovnatelné s podobnými záměry, výrazně budou 
převažovat obaly a vyřazené chemikálie.  

Technologická voda se při procesu stává součástí odpadních vod odtékajících na ČOV v rámci 
Synthesia, a.s., které jsou v současné době členěny do tří kanalizačních sběračů označovaných 
jako A, B a C. 

Kanalizace A - je určena pro odvádění dešťových, chladicích, ochlazeného kondenzátu a vod 
s velmi nízkým obsahem znečištění. Je zaústěna podle platného povolení k nakládání s vodami do 
Pohránovského odpadu, který se vlévá do Velké Strouhy, která se pod Srnojedským jezem vlévá do 
Labe. 

Kanalizace B, C - slouží pro odvádění odpadních vod určených k neutralizaci a k biologickému 
čištění. Před čištěním jsou odpadní vody svedeny do homogenizační nádrže Lhotka a odtud jsou 
čerpány k neutralizaci a následně k biologickému čištění na BČOV Pardubice (provozovatel 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s). Neutralizace probíhá vápenným mlékem a čištění 
v biologické čistírně se realizuje po smísení s městskými odpadními vodami. Tyto odpadní vody 
nesmí obsahovat látky toxické pro proces biologického čištění, resp. koncentrace těchto látek 
nesmí přesahovat limitní koncentrace stanovené provozovatelem čistírny odpadních vod. Vyčištěná 
voda z čistírny je vypouštěna přes Velkou Strouhu do Labe. 

Spotřeba pitné vody pro hygienické účely v sociálním zařízení se navýší, neboť po realizaci záměru 
se bude mít provoz 52 zaměstnanců. Sociální zařízení se nachází v administrativní budově. 
Zdrojem vody je vodovodní síť v areálu. 

Záměr bude umístěn uvnitř stávajícího průmyslovém areálu. Nejbližšími významnými zdroji hluku je 
automobilová doprava na silnici I/36 a provoz na navazujících komunikacích. V rámci oznámení 
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bylo provedeno autorizované měření hluku pro vyhodnocení stávající hlukové situace v prostoru 
nejbližší obytné zástavby. Do modelového výpočtu jsou zahrnuty zdroje hluku ze schváleného 
záměru CGCZ_PJ-1, které jsou uvažovány v provozu pouze v denní době (z akustické studie 
č. 2/1/2017“ z 30. května 2017 zpracované Ing. Jiřím Hejnou) a dále zdroje hluku předloženého 
záměru CGCZ_PJ-2 s provozem v denní době i v noční době. Z hlukové studie vyplývá, že limit je 
zde dodržován. 

Jako zdroj znečišťování ovzduší se uplatní především emise ze spalovacích motorů vozidel 
manipulačních prostředků v areálu. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové rozptylové 
studii vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), tuhých znečišťujících látek (PM10, PM2,5), benzenu 
a benzo(a)pyrenu (BaP). Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno jednak plošně pro síť 
výpočtových bodů s pravidelnou rozteči 50 m a také pro vybrané výpočtové body situované do 
prostoru oken nejbližších obytných objektů. Vzhledem k zabezpečení výrobního procesu, který 
probíhá uzavřeném systému v ochranné atmosféře, není předpoklad úniku pevných částic či 
kapalin do pracovního prostředí či venkovního prostoru. Veškerá místa, kde by mohlo docházet 
k emisi plynných škodlivin, jsou svedena na dvojstupňové dočišťovací zařízení, jehož emise byly 
vyhodnoceny a vycházejí z měření provedeném na obdobném zařízení. 

Hodnocený záměr nebude významnějším zdrojem zápachu. 

Technické řešení záměru je v oznámení popsáno dostatečně, odpovídá nárokům na ochranu 
životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob 
výstavby a provoz záměru lze technické řešení záměru považovat za možné. U záměru nebyly 
zjištěny takové negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by bránily jeho 
realizaci. Příslušný úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že technické řešení záměru je 
s ohledem na dosažený stupeň poznání, ve věci znečišťování životního prostředí, popsáno 
dostatečně a odpovídá standardům Evropské unie. 

V rámci zjišťovacího řízení EIA byla věnována pozornost kumulativním vlivům záměru jak s již 
existujícími záměry, tak s plánovanými záměry. Příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru 
jako přijatelný. 

II. Umístění záměru 

Záměr podle vyjádření Magistrátu města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územního 
plánování, pod č. j. MmP 41837/2018 ze dne 13. 6. 2018, je v souladu s Územním plánem Rybitví, 
protože je situován v ploše VT – plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika. 

Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či 
nadregionální úrovně, zvláště chráněného území ani prvku soustavy Natura 2000. V tomto ohledu 
lze tedy záměr realizovat bez větších omezení. Plocha zájmového území byla již v minulosti z části 
zastavěna a následně také využívána pro recyklaci stavebních materiálů a podobným účelům. 
Proto se na většině území prakticky nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. V rámci 
výstavby nebudou požadavky na kácení vzrostlých stromů ani dřevin. Záměr je umisťován do 
prostoru průmyslového areálu na místo, kde již v minulosti byla instalována technologická zařízení. 
S ohledem na výše uvedené nelze očekávat, že by prostor posuzovaného záměru mohl být 
stanovištěm zvláště chráněných druhů. 

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního 
fondu (ZPF), kde již podobná činnost probíhala. 

Záměr není situován v ochranném pásmu lesa. Svým charakterem nebude jeho výstavba ani 
provoz znamenat negativní ovlivnění lesních porostů, protože se v blízkém okolí žádný nevyskytuje.  

V širším okolí záměru není vymezena žádná národní přírodní rezervace. Záměr se nachází mimo 
tato území, a není součástí ani jejich ochranného pásma. 
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Dle stanoviska Krajského úřadu, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, 
pod č. j. KrÚ 26853/2018 ze dne 2. 5. 2018 záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí 
oblasti ani na evropsky významné lokality ležící v působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Záměr nezasahuje do území historického, kulturního ani archeologického významu.  

Záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. 

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani 
žádná vodní plocha, pramen či mokřad. 

V lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních vod, záměr leží mimo 
ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů. 

V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Plocha záměru se nenachází v prostoru městské památkové rezervace ani v jejím ochranném 
pásmu. 

Záměr je navrhován do území již dříve využívaném pro chemickou výrobu, v rozsáhlém 
průmyslovém areálu, ve kterém se obytná zástavba nenachází. Záměr není situován do hustě 
zalidněného území. Je mimo obec a obytnou zástavbu. 

Záměr se nachází v území, kde již v minulosti probíhala průmyslová činnost a jsou zde 
kontaminace z těchto činností. Sanace starých ekologických zátěží jsou vlastníkem areálu postupně 
prováděny od roku 2005. Sanace spočívá v postupném odstranění kontaminace nesaturované 
a následně i saturované zóny. Součástí prací je také průběžné monitorování vývoje kvality 
podzemní vody v celé zájmové oblasti. Rychlost sanace je závislá na postupném uvolňování 
prostředků z ministerstva financí na jednotlivé sanační kroky. Za dobu řešení zátěží ve společnosti 
Synthesia, a. s. byly realizovány veškeré nezbytné průzkumné práce a byla dokončena sanace 
skládek železitých kalů a laguny betasmoly. 

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

Z rozboru složení surovin a výrobků vyplývá, že některé složky jsou charakterizovány jako toxické 
nebo karcinogenní. Většina látek, charakterizovaných jako karcinogenní nebo toxické, jsou látky 
v pevném skupenství. Celý proces výroby probíhá v uzavřeném systému s uzavřenými dávkovacími 
pracovišti a všechna místa s předpokladem emise škodlivin jsou vybavena odtahem vzdušiny 
svedeným na dvojstupňovou filtrací (volná manipulace se surovinami ani produktem se neprovádí). 
Díky tomuto zabezpečení je emise látek s možným dopadem na lidské zdraví do ovzduší velmi 
nízká. 

S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu není pravděpodobné, že by 
hodnocený záměr v budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo 
jinak významněji ovlivňoval místní klimatické charakteristiky. 

Vytápění areálu a provoz automobilové (případně i železniční) dopravy vázané na záměr bude 
zdrojem emisí skleníkových plynů, ale vzhledem k tomu, že daný prostor byl již v minulosti využíván 
jako průmyslový areál a s tímto využitím se počítá i nadále, tak se nejedná o významnou změnu. 
Díky konstrukci objektů a jejich lepším tepelně izolačním vlastnostem a lepším využitím tepla 
v rámci technologie výroby lze očekávat, že emise skleníkových plynů se oproti původnímu provozu 
nezvýší nebo dokonce poklesne. Pro vytápění a dodávku tepla pro technologii bude využíván 
stávající parovod, který zásobuje stávající tepelný zdroj v areálu Synthesie. 

Území, kde bude záměr realizován, lze hodnotit jako lokalitu ovlivněnou antropogenní činností. Je 
zde dlouhodobě překračován imisní limit pro koncentraci benzo(a)pyrenu a pro 24hodinovou 
koncentraci PM10. Realizací záměru dojde k navýšení dopravního zatížení spojeného s provozem 
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záměru oproti současnému stavu. Pro dopravu surovin i pro expedici výrobků bude využívána 
automobilová a železniční doprava (stávající vlečka) pouze v denní době do 6:00 do 22:00 hod. 
Doprava je a bude vedena po silnici I/36, kde se rozdělí rovnoměrně do obou směrů. Dále bude 
využívána zejména pro přepravu surovin a výrobků železniční vlečka. Vlaky budou denně odváženy 
a přiváženy přes seřazovací nádraží společnosti Synthesia na nádraží do Pardubic dieselovou 
lokomotivou (lokotraktorem), z Pardubic bude již využívána elektrická trakce. Z hlediska hluku 
nedojde provozem záměru k překročení hygienických limitů u chráněného venkovního prostoru 
ostatních staveb v denní a noční době. 

Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál 
zasahují pouze vlivy vyvolané dopravou zboží a osob. Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že se nejedná o záměr, který by svými vlivy 
přesahoval státní hranice. 

Realizací záměru nedochází ke kumulaci v oblasti vlivů záměru na povrchové vody. 

Záměr nebude mít sociálně-ekonomický vliv, dojde ke změně počtu pracovních míst, změna cen 
nemovitostí v okolí průmyslového areálu Semtin Zone v důsledku realizace záměru nezmění. 

Prevence a vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, 
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Vzhledem k používaným látkám, které mají charakter hořlavin 
a mohou být potenciálně nebezpečné vodám, je kladen důraz na jejich bezpečné skladování 
a manipulaci s nimi. Jsou tedy skladovány v zabezpečených obalech a nádržích umístěných 
v prostorech zajištěných proti možnému úniku. Látky mající charakter hořlavin jsou zabezpečeny 
proti požáru stavebně technickými zařízeními. Míchání látek probíhá v uzavřeném systému, 
odvzdušnění je svedeno na dočišťovací zařízení, které minimalizuje emisi škodlivin do ovzduší. 
Účinnost dočišťovacího zařízení bude po uvedení do provozu ověřena autorizovaným měřením, 
zvláštní pozornost bude věnována látkám 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-Dioxide (CAS 1072 53-3) 
a 1,3-Propanesultone (CAS 1120-71-4). 

Na základě provedených komplexních rozborů, posouzení předloženého řešení a hodnocení 
záměru lze záměr považovat za akceptovatelný při respektování opatření uvedených v oznámení, 
a dále při respektování podmínek určených k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. 

V návaznosti na výše uvedené se příslušný úřad ztotožnil s tím, že konkrétní vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí jsou z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny spíše jako méně 
významné.  

Záměr byl předložen v jedné variantě. Variantní řešení je uvažováno pouze pro dopravu. Jsou 
zvažovány dvě varianty expedice hotových výrobků a to po železnici (varianta A) nebo nákladními 
vozidly (varianta B). Pro expedici výrobků budou využívány vždy ISO kontejnery. Uvedena je 
přepravní bilance pro variantu A: 14 pohybů osobních vozidel, 4 pohyby nákladních vozidel, 
4 pohyby vlaků a přepravní bilance pro variantu B: 14 pohybů osobních vozidel, 14 pohyby 
nákladních vozidel, 2 pohyby vlaků. Mezi oběma variantami je drobný rozdíl v rozložení imisního 
příspěvku v okolí dopravních tras. Z obou uvažovaných variant vychází mírně vyšší imisní zátěž 
u varianty A, kdy je uvažována vyšší intenzita pojezdů po železniční vlečce a je tedy uvažována 
vyšší emise škodlivin produkovaná lokotraktorem při nižší rychlosti při průjezdu areálem. Nicméně 
příspěvky obou variant jsou relativně nízké (do 0,5% limitu) a jsou tedy akceptovatelné. Obě 
varianty jsou však s ohledem na vlivy na kvalitu ovzduší i hlukovou zátěž přípustné a není mezi nimi 
ve vztahu k životnímu prostředí podstatný rozdíl. 

Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah 
vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti 
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, 
a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, 
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že záměr „CGCZ Projekt-2“ za předpokladů uvedených v oznámení záměru, nemůže mít 
významný vliv na životní prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona.  

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení 
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce. 

 
Poučení o odvolání: 
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, 
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.  
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená 
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží 
dotčená veřejnost v odvolání. 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
         Ing. Martin Vlasák 
          vedoucí odboru 

 

 

 

Příloha: Vvyjádření Město Lázně Bohdaneč, ze dne 11. 9. 2018 pod č. j. 
MULB/04202/2018/OSMRM/Mbi  

 

Příslušný úřad žádá obec Rybitví a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 
odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá 
dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.  

 
Vyvěšeno příslušným úřadem dne 17. 9. 2018. 
 
Obdrží: 
Oznamovatel: 
1. Central Glass Czech s. r. o. 
Dotčené územní samosprávné celky: 
2. Pardubický kraj 
3. Obec Rybitví 
Dotčené správní úřady: 
4. Krajský úřad Pardubického kraje  
5. Obecní úřad Rybitví 
6. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí 
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 
8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště 

Pardubice 
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