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dbor výkonu sttn správy ‚iiI MLP
dne

(prdr)

Ministerstvo životního prostředí

V Olomouci dne 27. zářĺ 2017
Č. j.: MZP/2017/570/516
Spis. a sk. Zn.: 220.1, N20
Vyřizuje: Ing. Kamila Kudelová

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ- ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Ministerstvo životnĺho prostředĺ v rámci své působnosti vymezené ustanovenĺm 19
Zákona CNR Č. 2/1969 Sb., o zřĺzení ministerstev a jiných ústřednĺch orgánů státní
správy Ceské republiky, ve znění pozdějšĺch předpisů, a ustanovením 20 pism. a)
zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzovánĺ vlivů na životnĺ prostředĺ a o změně některých
souvisejĺcĺch zákonů (zákon o posuzovánĺ vlivů na životnĺ prostředí), ve zflěflĺ
pozdějŠĺch předpisů (dále jen „zákon“),

rozh o db
podle

7 odst. 6 zákona, že záměr

„Wicke CZ, s.r.o.

—

modernizace výroby“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údale záměru:
Zařazení záměru dle přílohy č 1 k zákonu:
kategorie II
bod 4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10.000
do 500.000 m2Jrok celkové plochy uprav,
bod 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků,
a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t!rok,

výroba

bod 10.4 Skladováni vybraných nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
toxických pro reprodukci,
senzibilizujících,
karcinogenních,
mutagenních,
nebezpečných pro živo tni prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv,
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
Kapacita (rozsah) záměru:
-Stávající množstvĺ zpracované gumárenské směsi
-Výhledové množstvĺ zpracované gumárenské směsi
-Stávajícĺ produkce pogumovaných kol
-Výhledová produkce pogumovaných kol

cca
cca
cca
cca

90 t/rok
450 t/rok
50 000 ks/rok
100 000 ks/rok
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-Celková aplikovaná plocha lakovánĺ
cca 20 000 m2/rok
(tj. cca 3 000 m2/rok za stávající lakovnu v rámci technologie gumárenského pro vozu
+ cca 17000 m2ĺrok za novou lakovnu v rámci technologie nové lakovny)
—

-Celková aplikovaná plocha tryskání, lepenĺ
(v rámci technologie gumárenského provozu)
-

Umístění záměru:

kraj: Zlĺnský
obec: Slušovice
k. Ú.: Slušovice
Parc. Č.:
1753/3,
1753/32, 1 753/33

cca 30 000 m2/rok

1753/4,

1753/15,

1753/31,

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměr představuje navýšení výrobnĺ kapacity technologie gumárenského provozu
a dále vybudovánĺ nové lakovny pro povrchovou Úpravu souvisej íc s lakováním
disků vyráběných kol ve stávajícím areálu firmy Wicke CZ, s.r.o. který se nacházĺ
v okrajové části města Slušovice. Společnost oznamovatele je výrobcem kol
a otočných i pevných kladek pro všechny druhy skladové a manipulační techniky.
Z pohledu jednotlivých technologických celků jde tedy o výrobu kovových nábojů kol,
pogumování kol a dokončovací operace. Technologie gumárenského provozu
(včetně souvisejícĺch technologií) je situována v rámci výrobního objektu Wicke A,
technologie nové lakovny bude situována v rámci stávajĺcího (modernizovaného)
výrobního objektu Wicke B (Č. p. 611).
V současné době nejsou známy dalšĺ záměry podobného, či jiného charakteru, které
by měly být uskutečněny v blízkosti posuzovaného záměru. Provozováním
posuzovaného záměru se nepředpokládají kumulativnĺ ani synergické účinky s jinými
záměry v okolí.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
V rámci záměru dojde:
k navýšenĺ výrobnĺ kapacity technologie gumárenského provozu (včetně
souvisejĺcích technologií), kdy se především navýší množstvĺ zpracovávané
gumárenské směsi pro výrobu pryžových dílů,
-

k vybudování nové lakovny pro povrchovou úpravu souvisejĺcĺ s lakováním disků
vyráběných kol v rámci stávajícího modernizovaného výrobního objektu č. p. 611
v areálu provozovatele, kdy do koncové části tohoto objektu bude instalována nová
kombinovaná lakovacĺ a vysoušecĺ kabina, nová vysoušecí kabina a přípravna nové
lakovny (včetně souvisej ĺcĺho systému vzduchotechniky).
-

Z hlediska gumárenského provozu se jedná o 13 navazujících operací, jejichž
výsledkem je 10 % navýšení produkce pogumovaných kol a to cca 100 000 ks/rok,
oproti stávajícímu stavu o cca 50 000 ks/rok.
Uvedené navazuj íc operace jsou následující:
-výroba kovových nábojů kol (standardní strojĺrenská výroba kovových dĺlů),
-odmašťovánĺ nábojů kol (čisticí a odmašťovacĺ karuselový stroj MCD/S),
-tryskání (tryskacĺ rotačnĺzařĺzení HB J 0/12),
-nanášenĺ spojovacích prostředků (lepení je ruční, štětcem v rámci střĺkací kabiny
SBSE 02),
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-gumárenské směsi (předpoklad navýšenĺ spotřeby z 90 na 450 t/rok),
-ohřívánĺ směsĺ (na dvouválcovém kalandru, na cca 80 °C),
-tažení fólie směsi (ruční vytažení fólie kaučukové směsi),
-konfekce (navinutí přesně odváženého množstvĺ směsi na náboj kola),
-lisování (vulkanizace) na vulkanizačních lisech s elektrickým ohřevem počet lisů
vzroste z 9 ks na 19 ks,
-opracovánĺ (ruční ořezání přetoků pryže pomocí nože),
-lakování (před expedicí se u některých druhů kol lakujĺ kovové náboje kol),
-montáž ložisek (před expedicí se také u některých druhů kol montují ložiska aj.),
-hotové výrobky, pogumovaná kola (kompletace dodávek v manipulačním prostoru
hlavního skladu. Produkce pogumovaných kol vzroste z 50 tis. ks/rok na
dvojnásobek).
-

Z hlediska provozu nové lakovny se jedná o vlastní vybudování nové lakovny pro
povrchovou úpravu souvisejícĺ s lakovánĺm disků vyráběných kol. V rámci stávajícího
modernizovaného výrobního objektu č. p. 611 (Wicke B) bude do jeho koncové části
instalována především nová kombinovaná lakovacĺ a vysoušecĺ kabina, nová
vysoušecí kabina a přípravna nové lakovny. Dále bude zřízen sklad pro hotové
nastříkané výrobky a sklad nátěrových hmot (NH).
Povrchově upravované výroby budou lakovány v uzavřené kombinované lakovací
kabině (s možností přepnutí i do režimu sušenĺ) a primárně dosušovány v kabině
vysoušecí.
Technologický postup lakování sestává ze sedmi navazujících kroků:
doprava dílů k lakování,
maskování dílů (zakrytĺ částĺ, které nesmějí být dotčeny lakováním),
lakování dílů v kombinované lakovací kabině (s možností přepnutí i do režimu
sušení),
dosušování dílů pomocí horkého vzduchu ve vysoušecí kabině,
expedice dílů po zabalení a uložení na palety,
uložení expedovaných dílů do meziskladu (v případě potřeby),
doprava povrchově upravených dílů k zákazníkovi.
-

-

-

-

-

-

-

Obchodní firma oznamovatele: Wicke CZ, s.r.o.

iČ oznamovatele:

60732873

Sídlo oznamovatele:

č. p. 626, 763 15 Slušovice

Zpracovatel oznámení:

Mgr. Zdeněk Hasík

Odůvodnění:
Společnost Wicke CZ, s.r.o., č. p. 626, 763 15 Slušovice (dále jen „oznamovatel“),
zastoupená na základě plné moci firmou EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02
Zlĺn Malenovice, předložila dne 2. 8. 2017 Ministerstvu životnĺho prostředí (dále jen
modernizace výroby“
„příslušný úřad“) oznámenĺ záměru „Wicke CZ, s.r.o.
zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámenĺ bylo převedeno k přímému
zajištění posouzení záměru odboru výkonu státní správy VIII v Olomouci dne
10. 8. 2017. Oznámení splňovalo náležitosti dle 6 odst. 4 zákona a příslušný úřad
zahájil dopisem č. j. MZP/20J7/570/166 dne 11.8.2017 zjišťovací řízení podle 7
zákona, zaslal kopie oznámenĺ s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům
-

—
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a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejněnĺ informace
16 zákona a na internetu. Informace o oznámenĺ byla
o oznámenĺ podle
zveřejněna na úřednĺ desce Zlínského kraje dne 18. 8. 2017, město Slušovice
zveřejnilo informaci o oznámení dne 1.9. 2017. Záměr byl rovněž zveřejněn na
internetu v lnformačnĺm systému ElA pod kódem 0V8236. Lhůta pro vyjádření
k oznámení záměru uplynula dne 22. 9. 2077. Cĺlem zjišt‘ovacĺho řĺzenĺ bylo
stanovenĺ, zda výše uvedený záměr bude předmětem posuzovánĺ podle zákona,
v kladném případě upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí.
J. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
V rámci zjišťovacĺho řĺzení nebyly zjištěny takové vlivy záměru, které by vyloučily
možnost jeho realizace v dané lokalitě. Záměr nebude negativně působit na žádnou
složku životního prostředí ani na veřejné zdravĺ. V rámci oznámenĺ záměru jsou
formulována odpovĺdající opatřenĺ k prevenci, vyloučení, popř. kompenzaci
negativnĺch vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze považovat
záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdravĺ za akceptovatelný.
Nejsou známy překážky z hlediska ochrany životnĺho prostředí a veřejného zdraví,
které by bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě. Na základě oznámenĺ
záměru a vyjádřenĺ k němu uplatněných dospěl přĺslušný úřad k závěru, že záměr
nemá významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona.
L Charakteristika záměru
Předmětem záměru je navýšení výrobní kapacity technologie gumárenského provozu
(včetně souvisejících technologií), kdy se především navýší množstvĺ zpracovávané
gumárenské směsi pro výrobu pryžových dílů. Jako navazující součást modernizace
bude vybudována nová lakovna pro povrchovou úpravu související s lakováním disků
vyráběných kol. Lakovna bude vybudována v rámci stávajícĺho modernizovaného
výrobnĺho objektu č. p. 611 v areálu provozovatele, kdy do koncové části tohoto
objektu bude instalována nová kombinovaná lakovací a vysoušecí kabina, nová
vysoušecĺ kabina a přípravna nové lakovny (včetně souvisejĺcího systému
vzduchotechniky). Hlavním výstupem záměru tak bude navýšenĺ produkce
pogumovaných kol a to z 50 tis. ks/rok na 100 tis. ks kol/rok.
Lze konstatovat, že v důsledku provozu uvažovaného záměru se nepředpokládá
zvýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Realizace záměru nemá negativní sociální
a ekonomické důsledky.
Provozem záměru nedojde k negativnímu ovlivnění kvality ovzduší v dotčené lokalitě.
Realizace ani provoz záměru nebudou mít negativní účinky na čistotu povrchových
a podzemních vod.
Produkce odpadů z období realizace i provozu záměru je uvedena v oznámenĺ
a nakládání s odpady bude v souladu s příslušnou legislativou.
Vzhledem k umĺstění záměru mimo obytnou zástavbu a vzdálenosti uvažovaného
záměru od nejbližší obytné zástavy lze konstatovat, že hygienické limity pro chráněný
venkovní prostor staveb bude dodržen s rezervou.
Realizace záměru nevykazuje negativnĺ vliv na půdu.
Realizací záměru nedojde k narušení horninového podloží ani přĺrodních zdrojů.
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Záměr se nacházĺ v zastavěném územĺ, jeho realizacĺ nedojde k významným
negativnĺm vlivům na místnĺ faunu a flóru.
Posuzovaný záměr vhledem ke svému charakteru a rozsahu negativně neovlivní
okolní ekosystémy a nebude mĺt významný vliv na soustavu Natura 2000, prvky
USES ani zvláště chráněná územĺ.
Umĺstění a charakter popisovaného záměru poukazuje na to, že krajinný ráz, krajinné
prvky, kulturnĺ památky a hmotný majetek jm nemohou být významně ovlivněny.
II. Umístění záměru
Záměr je situován ve Zlínském kraji, v okrajové části města Slušovice. Jednotlivé
dotčené výrobnĺ objekty v tomto areálu jsou umístěny v katastrálnĺm územĺ Slušovice
na pozemcích parcel č. 1753/3, 1753/4, 1753/15, 7753/31, 1753/32, 1753/33.
Vzdálenost zdroje (výduchů nové lakovny) od nejbližšĺ obytné zástavby činí
vzdušnou čarou cca 325 m. Jedná se o objekt k bydlení č. p. 209 v katastrálním
území Veselá u Zlína.
Dle sdělenĺ stavebního úřadu Městského úřadu Slušovice ze dne 24. 7. 2017 je
záměr v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Slušovice.
Záměr se nacházĺ mimo lokality soustavy Natura 2000. Významný vliv záměru na
přĺznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti byl ve smyslu 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějšĺch předpisů, stanoviskem Krajského úřadu Zlĺnského
kraje, vydaným dne 17. 7. 2017 pod č. j. KUZL 48317/2017 vyloučen.
Rovněž zvláště chráněná územĺ, přĺrodní parky a významné krajinné prvky nebudou
plánovanou výstavbou dotčeny. Realizací vlastního záměru nedojde k zásahu
a negativnímu ovlivnění jednotlivých funkčních prvků územního systému ekologické
stability. Na plochách určených pro realizaci záměru ani v jejich blĺzkosti se
nenachází žádné kulturnĺ, historické, architektonické či archeologické památky.
V zájmovém území pro realizaci záměru nejsou evidovány žádné staré ekologické
zátěže. Realizace záměru ani jeho provoz nebudou mít žádný významný vliv
přesahujĺcí státní hraníce.
lil. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
J. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
V bezprostředním sousedstvĺ záměru nejsou situovány obytné objekty. Nejbližší
obytná zástavba činí vzdušnou čarou cca 325 m. Jedná se o objekt k bydlení č. p.
209 v katastrálním územĺ Veselá u Zlína.
Pro posouzení vlivů na veřejné zdravĺ dotčeného obyvatelstva je určujícím faktorem
jednak množstvĺ a charakter látek, které se uvolňujĺ do životního prostředí při
provozu vlastnĺho záměru, dále pak problematika ohroženĺ jakosti vod a v neposlednĺ
řadě také přĺspěvek hluku z provozu uvažovaného záměru.
Z hlediska příspěvku emisĺ znečišťujĺcích látek do ovzdušĺ lze záměr hodnotit jako
nevýznamný z pohledu ohrožení veřejného zdravĺ. Záměr neprodukuje ve významné
mĺře (tj. v míře, kdy by vznikaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění
ovzduší, hluk), které by mohly mít přĺmé negativní zdravotní následky.
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Z pohledu přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušĺ (ve znění
pozdějších předpisů) se bude jednat o vyjmenované stacionární zdroje znečišt‘ování
ovzduší dle kódu 1.1., 4.12., 9.8. a 9.16.
Ze zpracované rozptylové studie vyplývá přijatelně nízké ovlivněnĺ obyvatel
z hlediska potenciálních zdravotnĺch vlivů nebo rizik.
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus
obyvatel dosahováno. Realizace posuzovaného záměru v území bude možná bez
nadměrného ovlivnění.
Sociálnĺm přĺnosem je existence stávajĺcích pracovních míst a předpokládaný nárůst
o 10 pracovních míst, v souvislosti se záměrem.
Vzhledem k situování posuzovaného objektu do okrajového území obce a to
v souladu s UPD Slušovice, nebude provozem záměru narušena psychická pohoda
okolního obyvatelstva.
Z hlediska dopravy nedojde oproti stávajícímu stavu k významné změně. V současné
době dovoz a odvoz materiálu zajišťuje cca 5 nákladnĺ vozidla za den, a to pouze
v dennĺ době (od 6 do 22 hod.) během týdne (PO-PA). S provozem areálu je spojeno
cca 45 osobních vozidel za den. Po realizací předmětného záměru vzroste nákladnĺ
doprava o cca 4 nákladní vozidla na celkový počet cca 9 nákladních vozidel za den.
Vzhledem k uvedeným nízkým intenzitám navýšení dopravy vyvolané předmětným
záměrem, které netvoří ani jednotky procent stávajícího dopravnĺ zátěže po silnici
11/49 1 není doprava v předkládané studii dále hodnocena. Její vliv bude nevýznamný.
Nákladní vozidla jsou a budou i nadále odstavována na zpevněných plochách
v dotčeném areálu. Rozšĺřenĺ parkovacĺch kapacit pro nákladní ani osobní
automobily se nepředpokládá.
Rovněž další technická infrastruktura a napojení na ni je stávající a nebude měněno.
2. Vliv na ovzduší a klima
V rámci realizace předmětného záměru budou nadále činné stacionární zdroje
znečišt‘ovánĺ ovzduší. Z pohledu přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů, se bude jednat o vyjmenované stacionárnĺ
zdroje znečišťovánĺ ovzduší dle kódu 1.1. (stávající plynová kotelna Wicke A,
hořáky tepelných výměnĺků nové lakovny u kombinované lakovací vysoušecĺ kabiny
+ u vysoušecí kabiny Wicke B), 4.12. (Povrchová úprava kovů a plastů, tj. stávajícĺ
technologie tryskánĺ Wicke A), 9.8. (stávajĺcÍ přemístěné lakovacĺ boxy + nová
kombinovaná lakovací a vysoušecí kabina + nová vysoušecĺ kabina Wicke B) a kód
9.1 6. (Nanášení adhezivních materiálů, tj. stávajícĺ kabina pro nanášenĺ spojovacĺch
prostředků Wicke A).
-

-

-

-

-

Vzdálenost těchto zdrojů (na př. výduchů nové lakovny) od nejbližší obytné zástavby
činí vzdušnou čarou cca 325 m. Jedná se o objekt k bydlení č. p. 209 v katastrálnĺm
území Veselá u Zlína (kód 780588).
Z hlediska příspěvku emisí znečišťujících látek do ovzduší a dle zpracované
rozptylové studie č. 163/1 7, EKOME, spol. s r.o., 07/2017 (viz příloha č. 3 oznámení),
lze záměr hodnotit jako nevýznamný z pohledu ohrožení veřejného zdravĺ. Záměr
neprodukuje ve významné mĺře (tj. v mĺře, kdy by vznikaly přeslimitní vlivy) žádné
škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mĺt přĺmé negativnĺ zdravotnĺ
následky.
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V případě liniových zdrojů, tj. dopravy související s provozem bude situace
nevýznamná. Jednat se bude jak o pohyb nákladních vozidel (zásobování
surovinami, expedice výrobků) tak také o pohyby osobních vozidel zaměstnanců,
přĺpadně zákaznĺků společnosti. Nárůst dopravy oproti stávajícímu stavu je
zanedbatelný.
Provozem záměru nedojde významnému k negativnímu ovlivnění kvality ovzduší
v dotčené lokalitě.
3. Vliv na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky
Dle zpracované akustické studie č. 165/1 7, EKOME spol. s r.o., 07/2017 (viz příloha
č. 4 oznámení) budou stacionárními zdroji hluku technologické a strojní vybavení
objektu a automobilová doprava zaměstnanců a zásobování. Vzhledem
kneprůzvučnosti obvodového pláště budovy bude hluk ze strojního vybavenĺ
nevýznamný. Předpokládaná hladina akustického tlaku u chráněných objektů bude
nižší než požadovaných 40 dB. Hygienický limit tak bude dodržen jak pro denní, tak
i pro nočnĺ dobu.
V případě dopravy lze konstatovat, že pro předmětný záměr má související doprava
minimální vliv na jednotlivé složky životnĺho prostředí (hlukové zatĺžení). Intenzita
dopravy spojená s celým provozem společnosti se po realizaci záměru výrazněji
nemění.
V bezprostřední blízkosti záměru nenĺ situována obytná zástavba. Nejbližší obytný
objekt je situován ve vzdálenosti 325 m od areálu.
V průběhu realizace záměru dojde na přechodnou dobu ke zhoršení současného
stavu hlukové zátěže. Toto však bude krátkodobé a pouze v denních hodinách.
Z hlediska hluku jsou tedy výše uváděné zdroje hluku uvažovány jako nevýznamné.
Provoz nových stacionárních a dopravních zdrojů hluku tedy splňuje požadavky
nařízenĺ vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění pozdějšĺch předpisů.
Vzhledem k umístění záměru mimo obytnou zástavbu a vzdálenosti uvažovaného
záměru od nejbližší obytné zástavy lze konstatovat, že hygienické limity pro chráněný
venkovní prostor staveb bude dodržen s rezervou.
4. Vliv na povrchové a podzemní vody
Realizace záměru nebude mít negativnĺ účinky na čistotu povrchových a podzemních
vod.
Spotřeba pitné vody je nízká, odpovídá počtu zaměstnanců společnosti a potřebám
technologie. Zdrojem pitné vody je městský vodovod. Pro potřeby zaměstnanců je
tak využit stávající areálový rozvod napojený na vodovodnĺ řad. Sociální zařízení
(WC a sprchy) jsou využívány stávající.
V souvislosti s provozem záměru je uvažováno o vytvoření nových pracovních míst.
Bude se jednat celkem o 10 nových pracovních míst, čímž předpokládáme nárůst
spotřeby vody cca 260 m3!rok.
Spotřeba užitkové vody pro potřeby odmašťovny je velmi malá a činí cca 15 m3/rok.
Realizací záměru se navýšení technologické vody nepředpokládá.
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Stejně tak je nevýznamná i ročflĺ produkce splaškových vod ze sociálního zařízení.
Znečištěnĺ splaškových odpadnĺch vod (OV) nebude přesahovat běžné průměrné
charakteristiky koncentracĺ znečištění pro komunální OV. Množství splaškových OV
z hygienických zařízení pro počty zaměstnanců jako u potřeby vody.
Roční produkce splaškových vod odrážĺ potřebu vody pitné pro potřeby
zaměstnanců. Ročně se tedy jedná o navýšení o 260 m3/rok, které odpovĺdá
vytvořenĺ 10 nových pracovních míst. Splaškové vody budou zaústěny do stávajícĺ
areálové splaškové kanalizace.
Srážkové vody ze střechy stávajících budov a ze stávajících zpevněných ploch
(s nepropustným podložím) jsou sváděny do stávající kanalizace. Srážkové vody
dopadající na zelené plochy v areálu jsou přirozeně zasakovány.
5. Vliv na půdu
Realizací záměru nejsou trvale ani dočasně odnímány pozemky spadající do
zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemky určené k plnění funkce lesa
(PUPFL).
V případě eventuální havárie mající za následek únik nebezpečných látek bude
následná sanace provedena za použití vhodných materiálů v mĺstě úniku. Při
dodržování obecných technických a bezpečnostních opatření se však toto riziko jeví
jako minimální.
Realizace záměru nevykazuje negativní vliv na půdu.
6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdrole
Realizací záměru nedojde ke změnám geologických podmínek a horninového
podloží. Do dotčeného území nezasahují žádná sesuvná území, výhradní ložiska,
chráněná ložisková území, poddolovaná území ani dobývací prostory. V souvislosti
s provozem záměru tak nedojde k významným změnám či narušení geologických
podmínek či horninového podloží.
7. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr nepředpokládá žádný významný negativní vliv na faunu a flóru, nebot‘ stavba
se nachází v ploše dlouhodobě využívané pro průmyslovou výrobu.
Na území zájmové plochy se přímo nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin nebo
živočichů ani na něj bezprostředně nenavazují přirozené či původní rostlinná
společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů dle zákona č. 11 4/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platných
zněních.
Provozem záměru, který zůstává ve stávajícím areálu, nedojde k významným
negativním vlivům na místní faunu a flóru.
Posuzovaný záměr vhledem ke svému charakteru a rozsahu negativně neovlivní
okolní ekosystémy a nebude mít významný vliv na soustavu Natura 2000, prvky
USES ani zvláště chráněná území.
V lokalitě záměru se prvky ÚSES nevyskytujĺ ani žádná zvláště chráněná území ve
smyslu zákona č. 114/1 992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Záměr se nachází mimo lokality soustavy Natura 2000. Významný vliv záměru na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti byl ve smyslu 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
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a krajiny, ve zněflĺ pozdějšĺch předpisů, stanoviskem Krajského úřadu Zlínského
kraje, vydaným dne 17. 7. 2017 pod č. j. KUZL 4831 7/2017 vyloučen.
S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že posuzovaný záměr vzhledem
ke svému charakteru a rozsahu negativně neovlivnĺ okolnĺ ekosystémy a nebude mít
významný vliv na soustavu Natura 2000, prvky USES ani zvláště chráněná území.
8. Vliv na kraíinný ráz
Zájmové územĺ stavby je situováno ve stávající ploše výrobního areálu. Přímo
v lokalitě záměru ani blízkém okolĺ se nenachází registrované VKP ani VKP
definované přímo zákonem. Přĺmo v prostoru uvažovaného záměru se nenacházĺ
žádné kulturnĺ, historické, architektonické či archeologické památky či naleziště.
Záměr je realizován na pozemcĺch ve vlastnictví oznamovatele. Realizace záměru
proto nebude mít vliv na okolnĺ hmotný majetek.
Umĺstění a charakter popisovaného záměru poukazuje na to, že krajinný ráz, krajinné
prvky, kulturnĺ památky a hmotný majetek jím nemohou být významně ovlivněny.
Provoz záměru neovlivní krajinný ráz ve smyslu 12 zákona 114/1992 Sb. ani
nepředstavuje zásah do významného krajinného prvku. Rovněž nebude ovlivněna
evropská soustava Natura 2000, neboť zájmové území nezasahuje do evropsky
významných lokalit (EVL) ani ptačĺch oblastĺ.
9. Vliv na hmotný maietek, kulturní památky
Realizace záměru nebude mít vliv na okolnĺ hmotný majetek, kulturní památky
a archeologické lokality.
2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišt‘ovacího řízení:
-

-

-

-

-

-

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životnĺho prostředí a zemědělstvĺ,
Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí,
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlĺně,
Ceská inspekce životního prostředĺ, oblastní inspektorát Brno,
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod,
Ministerstvo životního prostředĺ, odbor ochrany ovzduší.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředía zemědělstW
(Č. j. KUZL 59637/2017 ze dne 7. 9. 2077)
nemá připomĺnky a nepožaduje posouzenĺ záměru podle zákona. Z hlediska ochrany
ovzduší upozorňuje na legislativní povinnosti oznamovatele.
Městský úřad Vízo více, odbor životního prostředí
(Č. J.: MUVIZ 073246/2017/MM ze dne 72. 9. 2077)
nemá připomĺnky a nepožaduje posouzení záměru podle zákona.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
(Č. j. KHSZL 21499/2077 ze dne 6. 9. 2017)
nemá připomínky a nepožaduje posouzenĺ záměru podle zákona.
Česká inspekce životního prostředi oblastní inspektorát Brno
(Č. J. CIZP/47/2017/992 ze dne 6. 9. 2077)
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uvádĺ, že dle oznámení nebude mít předmětný záměr s provozem okolnĺ společností
Vraník s.r.o., který se zabývá zpracování gumárenských směsĺ (výroba
protektorovaných pneumatik), kumulativní vliv, neboť se předmětný záměr zabývá
odlišnými technologickými postupy při výrobě. Dle názoru CIZP se v obou případech
jedná o zpracovánĺ gumárenské směsi a může dojít ke kumulaci těchto vlivů
z gumárenské technologie, se kterými nebylo v rozptylové studii počĺtáno, a proto
ČIZP požaduje toto dopracovat.
K připomínce ČIŽP bylo dne 14. 9. 2017 provedeno dopracování autorizovanou
osobou pro zpracování rozptylových studií, Ing. P. Ujčíkem. Bylo konstatováno, že
které jsou emitovány z odsávání
relevantní pro kumulaci jsou pouze uhlovodíky
stříkacího automatu a stříkací kabiny pro aplikaci vulkanizačního roztoku na
pneumatiky.
Vlastní škodlivina CH byla u provozu společnosti Wicke CZ, s.r.o., vyhodnocena
jako znečišťující látka z používání přípravků určených k čištění výrobků a zařízení.
U provozu společnosti Vraník s.r.o. byla vyhodnocena jako znečišťující látka
z používání vulkanizačního roztoku.
Koncentrace uhlovodíků byly tabelárně, s ohledem na možnou kumulaci zpracovány
a bylo konstatováno, že maximální 1 hodinová koncentrace CH u referenčního
bodu č. 1 (kumulace Wicke CZ + Vraník, tj. 306, 7jig/m3) odpovídá cca 30,7 % podílu
nejvyšší přípustné koncentrace, přičemž vlastní příspěvek CH z provozu
posuzovaného záměru v kumulaci je v tomto případě zcela zanedbatelný.
Z uvedeného dopracování vyplývá, že v případě provozu záměru „Wicke CZ, s.r.o.
modernizace výroby“ se případné kumulativní vlivy nedají předpokládat.

-

Ministerstvo životního pros tředÍ odbor ochrany vod
(Č. J. ENVI2OJ7NS/7l00 ze dne 22. 8.2077)
nemá připomĺnky a nepožaduje posouzenĺ záměru podle zákona.
Ministerstvo životního prostřed odbor ochrany ovzduší
(Č. J. ENVI2O1 7/VS/l 100 ze dne 8. 9. 2017)
nemá připomínky a nepožaduje posouzenĺ záměru podle zákona.

Závěr:

Zjišťovacĺ řĺzenĺ bylo provedeno podle zásad uvedených v přĺloze č. 2 k zákonu,
s přihlédnutĺm k povaze a rozsahu záměru, jeho umístěnĺ a charakteristice
předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdravĺ a životnĺ prostředĺ. Při hodnocení
záměru dále vycházel příslušný úřad z obdržených vyjádřenĺ dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správnĺch úřadů. V rámci zjišťovacího řízení
neobdržel příslušný úřad žádný požadavek na posouzenĺ předmětného záměru
podle zákona. Připomĺnky uvedené ve vyjádřeních se týkaly povinnostĺ vyplývajících
z příslušné legislativy, přĺpadně byly zpracovatelem oznámenĺ vysvětleny. Veřejnost
a dotčená veřejnost uvedená v 3 pĺsm. i) bodě 2 zákona se k oznámení záměru
nevyjádřily.
Přĺslušný úřad na základě zjišťovacího řízenĺ vyhodnotil potenciální vlivy na životnĺ
prostředĺ a veřejné zdraví jako nevýznamné a nepovažuje za nutné dalšĺ posuzování
záměru podle zákona. Na základě výše uvedeného dospěl přĺslušný úřad k závěru,
že záměr nemůže mĺt významný vliv na životnĺ prostředĺ a nebude posuzován podle
zákona, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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PoučenL
Proti tomuto rozhodnutĺ mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel
a dotčená veřejnost uvedená v
3 pism. i) bodě 2 zákona rozklad k ministrovi
prostředĺ
podáním
učiněným
u Ministerstva životního prostředĺ, odboru
životního
výkonu státnĺ správy VIII, Krapkova 3, 779 OO Olomouc.
O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředĺ na základě návrhu rozkladové
komise. Splnění podmĺnek podle 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost
v rámci podání žádosti o rozklad.
16 odst. 3 zákona
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu
neprodleně zveřejní toto rozhodnutĺ na úřední desce. Doba zveřejněnĺ je podle 16
odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovenĺm dotčené
územnĺ samosprávné celky vyrozumĺ elektronickou datovou nebo e-mailovou
zprávou (kamfla.kudelova@mzp.cz), příp. písemně, přĺsluŠný úřad o dni vyvěŠenĺ
rozhodnutĺ na úřední desce, a to v nejkratŠĺm možném termínu.
Do rozhodnutí a obdržených vyjádřenĺ lze také nahlédnout v Informačním systému
ElA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního
prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(www.mzp.cz/eia), kód záměru 0V8236.

Bc. Ing. František O n d r á š
ředitel odboru výkonu státnĺ správy VIII
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Rozdělovník:

Účastníci řízení:
Oznamovatel:
Wícke CZ, s.r.o., Č. p. 626, 763 15 Slušovice
Zástupce oznamovatele
Ing. Jaroslav Silhák, EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín

-

Malenovice

Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Ministerstva
životnĺho prostředí po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou
Ke zveřeíněnĺ na úřední desce ve smyslu

16 zákona:

Dotčené územ ní samosprávné celky:
Zlínský kraj, Tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlĺn
Město Slušovice, Nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice

Na vědomí po nabytí právní moci:
Oznamovatel:
Wicke CZ, s.r.o., Č. p. 626, 763 15 Slušovice
Zástupce oznamovatele
Ing. Jaroslav Silhák, EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín

-

Malenovice

Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj, Tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín
Město Slušovice, Nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín
Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007,
763 12 Vizovice
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno,
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Na vědomí:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Odbory MŽP:
odborochranyvod
odbor ochrany ovzduší
odbor posuzování vlivů na životnĺ prostředí a integrované prevence
-

-

-

