KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 66424/2018
Sp. zn.: OZPZ 1365/2018 Ča
Vyřizuje/telefon: Markéta Čadová/564602530

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Zvýšení kapacity výroby polyetylénových fólií ve výrobním provozu LITHOPLAST s.r.o., Žďár
nad Sázavou.
Bod 42, kategorie II

Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických
kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od
stanoveného limitu 1 000 t/rok.
Jedná se o změnu podlimitního záměru, u které příslušný úřad
stanovil, že bude podléhat zjišťovacímu řízení (§ 4 odst. 1 písm.
e) zákona o EIA).

Kapacita (rozsah) záměru: výroba polyetylén. fólií s navýšením kapacity vstupní suroviny
ze stávajících 100 t/rok na 750 t/rok. Cca 40 % výrobků (fólií polotovarů) je dále tepelně tvarováno.
Umístění záměru:

kraj: Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou
obec: Žďár nad Sázavou
k. ú.: Město Žďár

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
LITHOPLAST, s.r.o., Branka 30/60, 624 00 Brno, IČ 63496305.
Zpracovatel oznámení:
Veronika Mitisková, all4waste s.r.o., Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ
03069044.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je výroba PE fólií vytlačováním na extruzní výrobní lince umístěné v dílně č.
1. Výchozí surovinou je granulovaný polyetylen LDPE (nízkohustotní polyetylén) a HDPE
(vysokohustotní polyetylén). Provoz výrobní linky zajišťují 2 – 3 zaměstnanci ve třísměnném
provozu 5 dnů v týdnu, tj. cca 250 pracovních dnů v roce. Roční provozní doba výrobní linky je
cca 6 000 hodin.
Část vyrobené hladké PE fólie (cca 40 %) je dále tvarována na vakuových linkách v dílně č. 2 a
3. Tuto výrobu zajišťují 1 – 2 zaměstnanci v třísměnném provozu 3 dny v týdnu, tj. cca 3 400
provozních hodin za rok.
Kumulace záměru s jinými záměry se nepředpokládá.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Výrobní linka na výrobu hladkých PE fólií je umístěna v dílně č. 1. Výroba PE fólií je prováděna
vytlačováním na extruzní výrobní lince TRUSIOMA. Granulovaný polyetylén je z přepravních
vaků nasáván do zásobníku extruderu, ze kterého je veden do vytlačovacího lisu – šnekové
komory, kde se postupně elektrickým ohřevem zahřívá na 200 C
̊ . Takto zpracovaný materiál je
vtlačován do vytlačovací hlavy, ze které vychází PE fólie na žehlící válec, kde je vyválcována na
tloušťku 0,6 – 5 mm. Fólie je dále vedena po dochlazovací dráze, na jejímž konci je navíjena do
rolí, značena dle norem, zabalena a připravena k expedici.
Pro chlazení chladících válců se používá chladící kapalina, jejíž chlazení provádí chladící box,
který nasává vzduch z venkovního prostoru. Nad výrobní linkou je osazeno zařízení zachycující
teplý vzduch odcházející z linky, který je odváděn klimatizační jednotkou do venkovního prostoru
boční stěnou výrobní haly. Odsávaný vzduch je veden potrubím pod stropem výrobní haly.
Ořezy z formátování fólie a rozjezdové nestandardní fólie jsou recyklovány – drceny na granulát,
který se vrací zpět do výroby. Drticí zařízení je instalováno v rohu výrobní haly.
Část vyrobené hladké PE fólie (cca 40 %) je dále tvarována na vakuových linkách v dílně č. 2 a
3. Hladká fólie HDPE – polotovar je zahřívána elektrickým ohřevem na teplotu tváření cca 120 C
̊
a vakuově tvarována prostřednictvím formy. Hotový výrobek je samovolně dochlazován na
dochlazovací dráze, na jejímž konci je navíjen do rolí, značen dle norem, zabalen a připraven
k expedici. V místnosti je osazena ventilační jednotka.

Z hlediska předmětu posuzování se jedná o změnu podlimitního záměru dle § 4 odst. 1 písm. e)
zákona (dále jen „záměr“) uvedeného v příloze č. 1, kategorii II, bodě 42 zákona (Výroba nebo
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zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů
s kapacitou od stanoveného limitu 1 000 t/rok), u které Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
životního prostředí a zemědělství ve sdělení k podlimitnímu záměru ze dne 2. 7. 2018 pod č. j.
KUJI 49943/2018 OZPZ 129/2018 Ča stanovil, že bude podléhat zjišťovacímu řízení dle zákona.
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 byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina
(dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru,
písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7
odst. 6 zákona, že záměr
„Zvýšení kapacity výroby polyetylénových fólií ve výrobním provozu LITHOPLAST
s.r.o., Žďár nad Sázavou“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou s ohledem na charakter
záměru a jeho lokalizaci v území významné - záměr bude realizován v průmyslové zóně ve
stávající výrobní hale. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v
oznámení záměru (včetně přiloženého odborného posudku ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb.)
vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí
záměru.
Vlivy na zájmy chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je
v dalším procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat. V následné fázi
povolovacího procesu lze záměr dořešit dle „složkových zákonů“.

I. Charakteristika záměru
Jedná se o navýšení kapacity vstupní suroviny (granulovaný polyetylén LDPE a HDPE) při
výrobě PE fólií ze stávajících 100 t/rok na 750 t/rok. Výroba PE fólií je prováděna vytlačováním
na extruzní výrobní lince TRUSIOMA. Část vyrobené PE fólie je dále tvarována na vakuových
linkách.
Realizací záměru nedochází k žádným stavebním úpravám ani technickým úpravám na
vzduchotechnice a stávajícím výrobním zařízení.
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II. Umístění záměru
Záměr se nachází v průmyslové zóně města Žďár nad Sázavou na ul. U Malého lesa, kde
oznamovatel provozuje výrobní halu. Záměr tedy bude realizován ve stávajícím areálu firmy,
který je určen k průmyslové činnosti. Dotčena je st. parcela 7377/2 v k. ú. Město Žďár vedená
jako zastavěná plocha a nádvoří a způsob využití stavba pro výrobu a skladování.
Dle vyjádření Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování ze
dne 26. 6. 2018, č. j. 33945/2018/MUZR, je záměr v souladu s územním plánem Žďár nad
Sázavou. Pro umístění navrženého záměru není nutné stanovovat podmínky.
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti na území CHKO Žďárské vrchy byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb. vyloučen stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním
pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy dne 11. 6. 2018 pod č. j. 01994/ZV/2018.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je situován v průmyslové zóně, v rámci jeho realizace nebudou prováděny žádné
stavební úpravy. Záměr není zdrojem hluku, emise tuhých ani organických látek se
nepředpokládají. Záměr bude bez dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí. V současné
době pracuje v provozovně 10 zaměstnanců, po realizaci záměru se počet zaměstnanců
nezmění.
Vlivy na ovzduší a klima
Z procesu výroby PE fólií odcházejí především ohřátá vzdušina obsahující v malém rozsahu
těkavé organické látky (TOC). Vzdušina je odsávacím ventilátorem odváděna z prostoru nad
extruderem do venkovního prostředí – do boční stěny haly. Při zpracování 750 t granulátu za rok
bude odcházet do venkovního ovzduší 12,3 g/rok TOC. Tato roční emise TOC je nevýznamná a
neovlivní významně úroveň znečištění ovzduší v lokalitě, což uvádí i odborný posudek ve
smyslu požadavků zákona č. 201/2012 Sb. v aktuálním znění (Ing. Charouzek, leden 2018),
který byl přílohou předloženého oznámení.
Realizace záměru nebude představovat změny, které by měly negativní vliv na klimatické
podmínky dotčené oblasti.
Vlivy na hlukovou situaci
Záměr je realizován ve stávající hale, technologie výroby není zdrojem hluku.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Splaškové vody z areálu jsou odváděny splaškovou kanalizací, dešťové vody ze zpevněných
ploch jsou odváděny kanalizací dešťovou. Výroba PE fólií neprodukuje odpadní vodu.
K výkopovým pracím, které by mohly ovlivnit hydrogeologickou situaci v dané lokalitě, nebude
docházet. Záměr nebude mít vliv na jakost podzemních ani povrchových vod.
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Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměrem nebudou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL), ani pozemky
zemědělského půdního fondu (ZPF), jelikož se jedná o stávající stavbu. Záměr nebude mít
negativní vliv na půdu.
V rámci realizace záměru nedojde k žádným stavebním úpravám, nebude dotčeno horninové
prostředí či přírodní zdroje.
Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu
Záměr představuje navýšení kapacity stávající výrobní linky ve stávající výrobní hale
v průmyslové zóně. Všechny evropsky významné lokality v CHKO Žďárské vrchy se nacházejí
v dostatečné vzdálenosti a nemohou být záměrem významně ovlivněny. Žádné stavební úpravy
nebudou v souvislosti s navýšením činnosti prováděny, ráz krajiny nebude změněn.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V předmětné lokalitě se nevyskytují architektonické, archeologické či kulturní památky, které by
byly záměrem ovlivněny. Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku
ani kulturních památek.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 25. 7. 2018
oznámení záměru „Zvýšení kapacity výroby polyetylénových fólií ve výrobním provozu
LITHOPLAST s.r.o., Žďár nad Sázavou“ podané společností all4waste s.r.o, Revoluční 1403/28,
110 00 Praha 1, IČ 03069044, která zastupuje na základě plné moci oznamovatele záměru,
společnost LITHOPLAST, s.r.o. Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl rozeslán dne 31. 7.
2018 pod č. j. KUJI 57847/2018 OZPZ 1365/2018 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu
v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS940) a informace o něm
byla zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 3. 8. 2018, Města Žďár
nad Sázavou 2. 8. 2018. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v červenci 2018 dle přílohy č. 3 k zákonu Veronikou Mitiskovou,
all4waste s.r.o., Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1. Vyjádření uvedená v bodu 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení



Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 15. 8.
2018, č. j. ŽP/1290/18/TD-3,



Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany
ovzduší – vyjádření ze dne 24. 8. 2018, č. j. KUJI 63936/2018 OZPZ 1285/2018 Žák,
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Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 24. 8.
2018, č. j. KHSV/16785/2018/ZR/HOK/Roh,



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze
dne 28. 8. 2018, č. j. ČIŽP/46/2018/6059.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí zaslal souhrnné vyjádření obsahující
tato dílčí vyjádření:
Úsek vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, státní správy lesů a
ochrany zemědělského půdního fondu nemají k procesu EIA připomínek.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Úsek ochrany přírody uvádí, že se záměr nachází v území CHKO Žďárské vrchy, tudíž orgánem
ochrany přírody příslušný k vyjádření je AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské
vrchy.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství za úsek ochrany ovzduší
uvádí, že s realizací záměru souhlasí a nepožaduje jeho posouzení dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že záměr s sebou přináší
navýšení frekvence pojezdů nákladních automobilů při dovozu vstupních surovin. Jedná se však
o zcela nevýznamné navýšení. KHS nepožaduje záměr projednat dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí zaslala souhrnné vyjádření obsahující stanoviska těchto
oddělení:
Oddělení ochrany ovzduší, odd. ochrany vod, odd. ochrany lesa, odd. odpadového hospodářství
i odd. ochrany přírody nemají k předloženému záměru připomínek a nepožadují pokračování
v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne: 11. 9. 2018

Kraj Vysočina a Město Žďár nad Sázavou se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě
k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté o zaslání potvrzení o
vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po
stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

…………………

…………..........

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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Rozdělovník

Účastník řízení (zmocněnec oznamovatele):
Datovou schránkou (+ obdržená vyjádření)
1. Veronika Mitisková, all4waste s.r.o., Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1

Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Datovou schránkou
3. Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 593 31 Žďár nad Sázavou

Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
Datovou schránkou
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
6. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 593 31 Žďár nad
Sázavou
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
8. Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy,
Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou

Na vědomí: datovou schránkou
9. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, Žižkova 227/1, 593 31 Žďár nad Sázavou
10. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
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