
Připomínky k dokumentaci u probíhajících stavebních řízení

ad 1) 02 Lisovna a svařovna

V dokumentu č. 002-0-08 CZ, který hodnotí vlivy stavby na zdraví a životní 
prostředí chybí odhady
množství jednotlivých znečišťujících látek v odpadních průmyslových vodách. 
Požadujeme, aby tyto odhady byly do dokumentace doplněny.

Hodnoty byly doplněny do dokumentace včetně detailního popisu 
(technická zprávě č. 821-T-01)

ad 2) 03 Lakovna

Posudek k ochraně ovzduší je zpracován pouze pro první fázi výstavby 
lakovny (25 tis. karoserií),
rozšíření až na 300tis. karoserií je v dokumentaci označeno jako další etapa 
stavby. Avšak ostatní části
dokumentace jsou vztaženy k plánované max. produkci 300 tis. vozů a 
plnému výkonu (2-3 směny během 24 hod v závislosti na provozu).

Vzhledem k tomu, že v dokumentaci uváděné mezní hodnoty pro VOC jsou 
uváděny pro 1. etapu
výstavby lakovny, není vyloučeno, že i tyto limity budou po realizaci 2. etapy 
výstavby překročeny. (jde
zejména o tyto hodnoty a jejich limity:

- VOC/den - 52,3 kg (limit 150)
- VOC/rok - uváděno100,5 t, ale součtem technologických kroků až 143 (limit 
200)
- objem lázní v elektrolytickém procesu - 27 m3 (limit 30)
Z dokumentace je dále zřejmé, že denní objem produkovaných vod vysoce 
přesahuje limit 10t/den
(pro pevné nebezpečné odpady), jelikož celkové max. objemy průmyslových 
vod mají dosahovat až 1670 m3/den.

Veškeré nesrovnalosti v dokumentaci k lakovně byly odstraněny a 
údaje byly upřesněny. Vzhledem k tomu, že tyto úpravy byly poměrně 
rozsáhlé, odkazujeme na kompletní upravenou dokumentaci. Další 
odpovědi na otázky k lakovně jsou proto v tomto dokumentu uvedeny 
jen stručně. Připomínáme také, že o lakovně jsme vedli velmi dlouhé 
diskuse zejména se zástupci pivovaru Radegast, jejichž připomínky 
obsahovaly (kromě jiných) i Vámi zmíněné otázky – před vydáním 
stavebního povolení však byly všechny připomínky zohledněny.

Údaje a otázky týkající se plné kapacity lakovny nejsou předmětem 
této dokumentace ke stavebnímu povolení, ale budou (resp. již jsou) 
součástí dokumentace pro IPPC.

Jelikož dosud nebyla stanovena nátěrová technologie (vodou ředitelné barvy, 
nebo s organickými
rozpouštědly) a také její dodavatel, nelze přesně posoudit reálné emise VOC. 
Dokumentace předpokládá roční spotřebu: 100,5 t VOC (součet 
technologických kroků však dává až 143 t) a 6,2 mil m3 zemního plynu 
(vytápění a technologie).

Přesná technologie již byla stanovena, s výjimkou poslední nátěrové 
vrstvy budou používány vodou ředitelné barvy. 
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V přehledových tabulkách emisí VOC jsou hodnoty pro vzduch nečištěný v 
termických zařízeních
pouze vypočtené z emisního limitu (50mg/m3). Chybí záruka, že emisní limity 
budou běžně dosahovány, popř. jaké se předpokládají skutečné koncentrace 
VOC v odsávaném nečištěném vzduchu na jednotlivých místech provozu.

Dokumentace s přesnějšími hodnotami již byla zpracována a např. 
aktuální stanovisko ČIZP a rozhodnutí MS kraje stanoví mj. jako 
podmínku dosahovat hodnoty 23 g/m2 karoserie, tedy hluboko pod 
zákonným limitem. Skutečné hodnoty budou samozřejmě pravidelně 
měřeny jak interně, tak autorizovanými osobami.

V závěru studie chybí přehledná souhrnná tabulka celkových (maximálních) 
emisí lakovny (VOC
a škodliviny ze spalování zemního plynu), chybí přehledné porovnání emisí 
jednotlivých škodlivin
s příslušnými limity, vzhledem k velkému počtu dílčích výduchů bude obtížné 
ověřovat dodržování emisních limitů.

Tyto údaje jsou specifikovány v odborném posudku podle zákona 
86/2002 Sb., zpracovaného p. Kořínkem. Celkové emise VOC pro I. 
fázi jsou 63.249 kg/rok

Ověřování dodržování emisních limitů bude uskutečňováno jak 
pravidelným měřením ze všech výduchů, tak přesnou kalkulací.

Přestože posuzovatel považuje za vhodnější svedení odpadního vzduchu do 
jedné termické jednotky,
aby došlo k efektivnější likvidaci VOC a bylo by možné jednoduše měřit 
emise škodlivin (toto řešení použito v TPCA Kolín), dokumentace počítá se 
třemi termickými jednotkami.

Termické jednotky TAR jsou z odborného hlediska velmi dobrým 
řešením, neboť teplo vzniklé při spalování VOC je znovu použito 
v technologickém procesu, a to na rozdíl od TPCA, jejichž jednotka 
RTO zbytkové teplo nevyužívá. Naše řešení je tak jednoznačně 
šetrnější k životnímu prostředí. Použití tři termických jednotek a 
výstupů z nich nemá vliv na efektivitu spalování ani kvalitu a 
vypovídací hodnotu měření – na všech třech výstupech budou emise 
kontinuálně kontrolovány.

ad 3) 04 Montážní hala

V dokumentu „Vliv stavby na zdraví a ŽP č. 004-0-09 CZ“ není zřejmé, z čeho 
jsou odvozeny celkové
objemy emisí z procesu seřizování motorů a brzd. Uvedený počet provozních 
hodin (6000 hod/rok) se při roční plánované produkci (300 tis. vozů/rok) zdá 
být příliš nízký. Není uvedeno, zda budou zplodiny před vypuštěním do 
ovzduší čištěny. Jelikož se dokumentace procesem čištění těchto zplodin 
nezabývá, předpokládáme, že s čistěním těchto zplodin není počítáno, což 
považujeme za nedostatek dokumentace.

Emise z procesu seřizování motorů a brzd byly doplněny a jsou 
součástí revidovaného dokumentu 004-0-07 (Odborný posudek P-
111/2006/R1, kapitola 5.1.2)

ad 4) 05 Převodovkárna

V dokumentaci chybí vliv stavby na životní prostředí (např. odpadní technické 
vody, TZL v odsávaném vzduchu, emise ze spalování zemního plynu), jak je 
požadováno §16 odst. 2 písm c) vyhl. č. 132/1998 Sb. V dokumentu č. 005-0-
09 CZ je posuzována pouze bezpečnost práce, nikoli vlivy na ŽP.

Chybějící části byly doplněny, další budou následovat prostřednictvím 
změny stavby před dokončením, dle dohody.
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ad 5) 08 Infrastruktura

Chybí posouzení vlivu stavby na zdraví a ŽP (zejména emise do ovzduší, 
emise z ČOV). Ve složce 008
General č.008-0-07 CZ chybí odborný posudek o ochraně ovzduší, což je v 
rozporu s §16 odst. 2 písm c) vyhl. . 132/1998 Sb.

Odborný posudek byl doplněn pod č. E/1766/2006. 
Hodnoty emisí byly doplněny.

821 Čistírna odpadních vod

V dokumentaci nejsou podrobněji uvedena opatření pro havarijní situace, 
není uveden objem
rezervní havarijní nádrže, tj. zda bude objem zaručovat zadržení vod do doby 
odstranění havárie, či do doby odstavení výroby (zejména provozů lakovny). 
U předpokládaných maximálních a průměrných koncentrací škodlivin na 
výstupu z ČOV nejsou uvedeny limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 61/2003 
Sb. Některé z uváděných výstupních koncentrací škodlivin se významně 
přibližují maximálním zákonným limitům, z toho důvodu by bylo vhodné 
navrhnout pro ně efektivnější způsoby odstraňování (např. Ncelk., Pcelk., N-
NH4, BSK, Zn, Cr, suma anorganických solí, fenoly). V dokumentaci dále 
není popsán přesný způsob a frekvence stanovování koncentrací škodlivin na 
výstupu z ČOV. Z dokumentace dále není zřejmé umístění skladu sypkých 
chemikálií a jeho zabezpečení.

Součástí technologie je havarijní nádrž, všechny nádrže obsahující 
chemikálie jsou na úrovni podlahy s dodatečnou obezdívkou, která by 
zachytila jakýkoli případný únik 

Havarijní nádrž je specifikována v technické zprávě 821-T-01 – jedná 
se o nádrž č. 821-04 o objemu 606 m3

Limity a další pravidla odpovídají kanalizačnímu řádu pro ČOV Frýdek-
Místek. Po upřesnění technologie je zřejmé, že skutečné hodnoty 
koncentrací škodlivin budou ještě nižší, než je uváděno.

Způsob a frekvence stanovení koncentrací jsou uvedeny 
v rozhodnutích odboru ŽP Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 
16.2.2007.

Chemikálie budou skladovány v objektu čističky, sklad je uveden na 
výkresu č. 821-T02.

ad 6) 10 Venkovní plochy

V dokumentaci zcela chybí složka stavby 1051 - Konečné terénní úpravy. U 
vlivů stavby a provozu
na životní prostředí nejsou uvedeny emise VOC při pokládání živičných 
povrchů. V dokumentaci by měl být uveden odhad celkových emisí odvozený 
od objemu použité živice.

Sekce 1051 bude zpracována a povolována později.

Emise VOC z pokládání živičných povrchů nejsou v dokumentaci 
uvedeny, neboť dle našich zkušeností se v dokumentaci pro stavební 
povolení obvykle neuvádějí a nejsou považovány za významné  - jejich 
míru je těžké konkretizovat, závisí i na materiálu použitém 
zhotovitelem. 

Dále nejsou uvedeny emise vozidel pohybujících se po obslužných 
komunikacích, parkovacích
a odstavných plochách.

Tyto emise byly uvedeny v rozptylové studii, která je součástí 
dokumentace k územnímu řízení.

Z dokumentace také nevyplývá způsob odstraňování sněhu z komunikací a 
parkovišť tak, aby bylo
možné posoudit splnění podmínky č. 85 stanoviska EIA (minimalizace posypů 
solí). Z dokumentace je

Tyto podmínky nejsou součástí dokumentace pro stavební povolení a 
budou uvedeny v provozních manuálech. Vzhledem k tomu, že 
používání solí není vhodné ani pro životní prostředí, ani pro 
automobily, bude používáno mechanické odstraňování sněhu a 
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zřejmé, že systém pro tání sněhu nebude pod vozovkou instalován. Jakým 
způsobem bude sníh z komunikací a parkovišť odstraňován však 
dokumentace vůbec neobsahuje.

v nezbytných případech v kombinaci s ekologicky šetrnými solemi.

Dešťová kanalizace parkoviště hotových aut a parkoviště 
zaměstnanců má být, dle dokumentace,
vyústěna do otevřených příkopů, není jasné napojení na centrální 
dešťovou kanalizaci. Otevřené příkopy přitom nezabraňují úniku 
nebezpečných látek z parkovacích ploch.

Dešťová kanalizace parkoviště hotových aut a parkoviště 
zaměstnanců je napojena na hlavní dešťovou kanalizaci. Do 
otevřených příkopů bude svedena dešťová voda pouze z travnatých 
ploch. Veškerá dešťová voda je vedena přes odlučovače ropných a 
olejových látek.

Veškeré vody odváděné dešťovou kanalizací nebudou končit v retenčních 
nádržích, jak je požadováno
v podmínce 7 stanoviska EIA. V rozporu s touto podmínkou je počítáno s tím, 
že větev 3 bude zaústěna
do Žermanického přivaděče. Přitom nepůjde pouze o vodu svedenou ze 
střech hal, ale též o srážkovou vodu z ploch přiléhajících k halám a také 
podzemní vodu vyvěrající na patách zemních zářezů na jihovýchodní hranici 
areálu.

EIA předpokládala pouze dvě vyústění do potoků Řepník a 
Pazderůvka – z tohoto důvodu jsou nutné retenční nádrže. Během 
přípravy projektu bylo určeno i třetí vyústění – do Žermanického 
přivaděče, které ovšem nevyžaduje retenční nádrž, což bylo předem 
projednáno s Povodím Odry.I toto vyústění však bude samozřejmě 
vedeno přes lapač olejových látek.

Z dokumentace je dále zřejmé, že koryta drobných vodotečí Pazderůvky a 
Řepníku nebudou
v původní podobě zachována v žádném rozsahu, což odporuje podmínce č. 
14 stanoviska EIA.
K problematice přesazování dřevin a ujímání na nových stanovištích není 
možné se jakkoli vyjádřit,
jelikož nám nebyly poskytnuty žádné podklady.

Stanovisko EIA v podmínce č. 14 doporučuje provést otevřená koryta 
v místech, kde by to bylo schůdné. Vzhledem k tomu, že potoky 
procházejí zastavěným územím, resp. plochou určenou pro budoucí 
výstavbu, bylo by možné provést otevřená koryta pouze v několika 
málo krátkých úsecích, kde by výškové poměry stěží umožnily 
vybudovat koryto, které by tvarem,  hloubkou a umístěním do okolí 
odpovídalo množství vody.  (V trasách původních vodotečí mimo 
budovy/zastavěné plochy však budou vysázeny stromy – dle studie p. 
Lowa). Pokud jde o stav koryta Pazderůvky a Řepníku mimo areál 
závodu, bude naopak oproti dosavadnímu zlepšen díky vyššímu 
průtoku vody z retenčních nádrží.  Další podrobnosti ke korytům těchto 
vodotečí budou součástí Sekce 1051, která bude zpracována a 
povolována později.

SO 105 Dočasné retenční nádrže (dočasná retenční nádrž 1 a 2)

Dokumentace předpokládá dokončení retenčních nádrží v termínu 5-7/2007. 
K tomu namítáme, že
nádrže musí být plně funkční už po dokončení zemních prací, t.j. 4/2007, aby 
mohly plnit funkci dočasné retence srážkových vod. Retenční nádrž č.2 
obdélníkového půdorysu má podélné stěny kolmé, což neumožní ozelenění, 
navíc retenční nádrž nenavazuje na zelený pás kolem areálu PZ. Retenční 

Vyvíjíme maximální úsilí ke sladění termínu dokončení zemních prací 
a výstavby retenčních nádrží – zahájení jejich realizace však záviselo 
na povolení vodprávního orgánu.

Retenční nádrž. č. 2 má kolmé pouze podélné stěny.Nádrž bude plnit 
biologickou funkci, neboť je bezprostředně navázána na pás stromů při 
severní straně závodu..
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nádrž tak nebude plnit žádnou biologickou funkci, což je v rozporu s 
podmínkou č. 44 stanoviska EIA, kde se počítá alespoň s částečnou 
biologickou funkcí retenčních nádrží.

Otázka tvaru a umístění nádrže byla předem projednána se SCHKO 
Beskydy.
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