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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 28. 3. 2018 společností CZ Plast s.r.o., 
č.p. 173, 530 02 Kostěnice, IČ 25266233 (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona 
ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr 
 

„Rozšíření výroby – rotační tváření plastů“, Kostěnice 

 
nebude posuzován podle zákona. 

Odůvodnění: 

Příslušný úřad obdržel dne 28. 3. 2018 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „Rozšíření 
výroby – rotační tváření plastů“, Kostěnice“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona. 

Oznámení záměru vč. hlukové studie zpracovala společnost INECO průmyslová ekologie s.r.o., 
náměstí Republiky 2996, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Aleš Portych, Starobucké Debrné 228, 
544 01 Nemojov.  

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

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

Příslušný úřad vymezil dotčené správní orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad 
Kostěnice, Magistrát města Pardubic, Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje, Českou 
inspekci životního prostředí a Krajský úřad Pardubického kraje. 

 

 
 
         Dle rozdělovníku  
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Příslušný úřad zaslal dne 4. 4. 2018 pod č.j. KrÚ 25076/2018 kopii 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 4. 4. 2018 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 
4. 5. 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 PAK807.  

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 Rozšíření výroby – rotační tváření plastů, Kostěnice, svým charakterem spadá do kategorie 
II, bod 22 „Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků 
na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu“, který činí 1 tis t/rok.  

Kapacita (rozsah) záměru:  

Záměrem je navýšení množství zpracovávaných práškových plastů z 600 t/rok na 1 500 t/rok. 
Celkové množství emisí VOC (jako TOC) se zvýší z cca 50 kg/rok na cca 125 kg/rok.  

Umístění záměru:  
Kraj Pardubický, obec a katastrální území Kostěnice, areál CZ Plast s.r.o. 
     
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:  
Záměrem je instalace dvou strojů pro rotační tváření plastů do stávající haly závodu CZ plast s.r.o., 
bez provedení stavebních změn a úprav. Společnost CZ Plast s.r.o. se zabývá výrobou plastických 
výrobků technologií rotačního tváření, což je moderní technologie, která používá za základní 
materiál plastový prášek a přetváří jej pomocí gravitace, tepla, tvaru formy a pomalého otáčení 
do požadovaného výrobku. V sortimentu jsou tvarovaná potrubí, palivové nádrže na benzín a naftu, 
plováky, blatníky nárazníky, palety apod. V současném stavu jsou využívány tři rotačně tvářecí 
stroje. Areál se nachází v průmyslové zóně mimo souvislou obytnou zástavbu. 
V blízkém okolí záměru se vyskytují dva záměry obdobného charakteru. Jedná se o výrobní závod 
WOLTERS PACKAGING CZECH s.r.o. na lisování plastů podle OV6123 s kapacitou 2 450 t/rok 
a projektovanými emisemi VOC na úrovni 3,5 t/rok tj. 30 násobek předpokládaných emisí z provozu 
CZ Plast s.r.o. Druhým provozem je Oskar Vaňátka NOE, který nabízí shodný sortiment jako CZ 
Plast s.r.o., s tím, že emise VOC odhaduje zpracovatel oznámení na řádově jednotky kg/rok. Starý 
závod WOLTERS PACKAGING CZECH s.r.o. v sousedství CZ Plast s.r.o. je využíván trvale jako 
skladovací prostory. Vlivy uvedených záměrů byly zahrnuty do posouzení oznámení řešeného 
záměru. Podle dostupných informací se v lokalitě nepřipravuje další záměr produkující významné 
množství emisí VOC.  

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:  
Záměrem je navýšení výrobní kapacity instalací dvou nových strojů pro rotační tváření plastů, a to 
typu Fixotron 4YK4 s instalovaným příkonem 640 kW a typu SPINNER LS 2500 s instalovaným 
příkonem 550 kW. Nebudou provedeny stavební úpravy, instalace proběhne na stávajícím 
pracovišti ve výrobní hale v areálu společnosti. Vstupními surovinami jsou plastové jemné granule 
až prášky, dodávané ve 20 kg polyetylenových pytlích a skladovány v halách. Manipulace je 
prováděna pomocí vysokozdvižného vozíku.  

http://www.cenia.cz/
http://www.mzp.cz/EIA
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Navýšení spotřeby plastů bude o 900 t/rok a bude realizováno nájezdem cca 90 TNA/rok, zvýšení 
spotřeby představuje cca 3 t/den, pro toto množství jsou stávající skladové kapacity postačující. 
Zařízení bude provozováno 5 dní v týdnu ve třísměnném provozu. Dojde k nárůstu potřeby 
pracovníků o cca 20 osob ve třísměnném provozu. Stávající denní dopravní zátěž max. 2 TNA, 
7 LNA, 25 + 10 (v nočních hodinách) OA se zvýší max. o 1 TNA a 10 LNA denně (TNA – těžký 
nákladní automobil, LNA – lehký nákladní automobil, OA – osobní automobil). Nejbližší chráněné 
objekty jsou podle hlukové studie od výrobního objektu vzdáleny: rodinný dům čp. 135 Kostěnice 
cca 255 m, bytový dům čp. 77 Kostěnice cca 404 m, rodinný dům čp. 141 Kostěnice cca 635 m, 
rodinný dům čp. 136 Kostěnice (souvislá zástavba) cca 700 m.  

Vypořádání obdržených vyjádření: 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20. 4. 2018 pod 
čj. KrÚ 27002/2018: 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel vyjádření Ing. Richard Pinkas) 
Rotační tváření plastů je zdrojem znečišťování ovzduší vyjmenovaným v příloze k zákonu 
pod kódem 6.5. „Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů …“ Pro tuto 
technologii nejsou v platné právní úpravě stanoveny žádné emisní limity a jsou nahrazeny 
technickou podmínkou provozu platnou od 1. 1. 2016 pro předcházení emisím znečišťujících látek 
obtěžujících zápachem. Při dosavadní výrobě ve výše uvedené provozovně však nebyl výskyt 
těchto látek dosud zaznamenán. Krajský úřad proto na splnění výše uvedené podmínky provozu 
i s ohledem na v žádosti avizované celkové množství emisí VOC netrvá. Oznámení záměru je 
zpracováno komplexně a splňuje všechny náležitosti požadované na úseku ochrany ovzduší.  
Orgán odpadového hospodářství (zpracovatel vyjádření Ing. Richard Pinkas): 
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, ani podle zákona č. 224/2015 Sb., 
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky, v platném znění, není k  předmětnému oznámení připomínek. 
Hodnocení příslušného úřadu -  bez komentáře. 
 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 13. 4. 2018 
čj. ČIŽP/45/2018/3703: 

Oddělení ochrany ovzduší: 
Spolu se žádostí o změnu povolení provozu bude předložen krajskému úřadu také aktualizovaný 
provozní řád pro technologii rotačního tváření plastů. ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, nemá 
k předloženému záměru další připomínky. 
Oddělení ochrany vod: 
ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá k předloženému záměru připomínky. 
Oddělení odpadového hospodářství: 
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, nemá k předloženému záměru připomínky. 
Oddělení ochrany přírody: 
ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k předloženému záměru připomínky. 
Oddělení ochrany lesa: 

ČIŽP, oddělení ochrany lesa, nemá k předloženému záměru připomínky. 

Hodnocení příslušného úřadu – Podmínka oddělení ochrany ovzduší vychází zákonných 
požadavků, jedná se o upřesnění podkladů žádosti. 

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí dne 11. 4. 2018 čj. OŽP/23789/18/LO: 
Oddělení odpadů a ovzduší: Ing. Monika Löfelmannová, Ing. Radmila Frýdová  
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů nemáme k předložené projektové dokumentaci připomínek.  
Z hlediska ochrany ovzduší podle ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů nemáme k uvedenému záměru námitek.  
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Oddělení ochrany přírody: Ing. Petr Veselovský  
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění nemáme 
k předloženému záměru připomínek.  
Z hlediska ochrany ZPF a LPF nemáme námitek.  
Oddělení vodního hospodářství: Otto Sigmund 
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek. Další stupeň dokumentace 
požadujeme předložit k posouzení.  

Hodnocení příslušného úřadu -  Předložení dokumentace k posouzení v dalším stupni je povinností 
v navazujících řízeních. Jinak bez komentáře.  
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje ze dne 24. 6. 2018, čj. KHSPA 5518/2017/HOK-Pce: 

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví 
KHS považuje rozsah oznámení za dostatečný.  

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

Vyhodnocení příslušného úřadu 

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. 

Z hlediska charakteristiky záměru se příslušný úřad zaměřil na velikost záměru, kumulaci jeho vlivů 
s vlivy jiných známých záměrů, znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy.  

Záměrem je navýšení počtu strojů pro rotační tváření plastů do stávající haly závodu z původních tří 
na pět, a to bez provedení podstatných stavebních změn a úprav. Množství zpracovávaných 
práškových plastů se zvýší z 600 t/rok na 1 500 t/rok. Celkové množství emisí VOC (jako TOC) se 
zvýší z cca 50 kg/rok na cca 125 kg/rok. Provozní doba je 5 dní v týdnu ve třísměnném provozu. 
Napojení areálu je na komunikaci č. II/340. Stávající přepravní bilance: max. 2 TNA pouze v denní 
době, 7 LNA pouze v denní době, 25 OA v denní době a 10 OA v noční době. Nárůst přepravní 
bilance způsobený navýšením spotřeby plastů a výroby o 900 tun za rok je následující: max. 1 TNA 
pouze v denní době, 10 LNA pouze v denní době, 5 OA v denní době a 5 OA v noční době. 
Nejbližší obytná zástavba obce Kostěnice je od areálu společnosti CZ Plast s.r.o. vzdálena cca 225 
metrů (tj. objekt k bydlení čp. 135, Kostěnice). 

Kumulativní vlivy záměrů v blízkém okolí byly v oznámení záměru uvedeny s údaji o kapacitě 
záměrů, vlivy byly zjištěny a zapracovány do posouzení.    
Z  hlediska znečišťování životního prostředí a rušivých vlivů byl zkoumán hluk a znečištění ovzduší 
především z provozu a dopravy.  
Součástí oznámení byla hluková studie, zpracovaná společností INECO průmyslová ekologie s.r.o., 
Ing. Jaroslavem Pazderkou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0003165 (a Ing. 
Evou Pazderkovou) s datem 28. 11. 2017, která hodnotila vliv nově předkládaného záměru 
z hlediska jeho provozu, vč. dopravy na hlukovou situaci v jeho okolí, zejména ve vztahu 
k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru staveb. 

Hlukovou studií byly hodnoceny stacionární zdroje hluku v denní i noční době pro deset 
výpočtových bodů v okolí záměru (čp. 146, pozemek u čp. 135, čp. 155, pozemek u čp. 186, čp. 97, 
čp. 77, pozemek u čp. 141, čp. 142, čp. i pozemek u čp. 201). Stávající stav v lokalitě záměru byl 
zmapován měřením. Ve výpočtu byly zohledněny následující zdroje hluku: vnitřní provozní zdroje 
ve výrobním objektu, VZT (vzduchotechnika) na střeše 2 výduchy, odkouření hořáků ve východní 
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fasádě pro 2 komínky a areálová doprava. Při součtu vypočtených a naměřených hodnot je 
uvedena hodnota u nejbližšího objektu rodinného domu čp. 135 v denní době 43,4 dB a v noční 
době 37,5 dB. Hlukovou studií je dokladováno nepřekročení hygienických limitů pro stacionární 
zdroje hluku stanovených v § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací (50 dB v denní době a 40 dB v noční době). V oznámení 
záměru i hlukové studii jsou prezentována protihluková opatření organizační i stavebně – 
technologická. Krajská hygienická stanice ve svém vyjádření k oznámení záměru hlukovou studii 
nerozporovala, vyhradila si možnost ověření výsledků měření hluku včetně navržených 
protihlukových opatření v dalším stupni řízení.  
Součástí oznámení záměru je vyhodnocení vlivu záměru na ovzduší. Vychází z provedených 
měření stávajících zařízení, a to ukazatelích VOC, CO a NOx. Při navýšení výroby z 600 t/rok 
na 1500 t/rok celkové emise VOC stoupnou z původních 50 kg/rok na cca 125 kg/rok, CO 
z původních 650 kg/rok na cca 1600 kg/rok a NOx z původních 450 kg/rok na cca 1100 kg/rok. 
Předpokládaná změna záměru nemá významný negativní vliv na imisní situaci dané lokality.     

S odpadem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy na úseku ochrany životního 
prostředí. Vzhledem k tomu, že je záměr lokalizován na okraji obce Kostěnice a v dostatečné 
vzdálenosti od centrální obytné části města, příslušný úřad nepředpokládá problémy 
s odstraňováním odpadů z provozu.   

Z hlediska umístění záměru se příslušný úřad zaměřil na dosavadní využívání území a priority jeho 
trvale udržitelného využívání; relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních 
zdrojů. 
Záměr bude umístěn do výrobního objektu stávajícího areálu společnosti CZ Plast s.r.o. 
bez zásadních stavebních úprav. Provoz areálu bude zachován. Areál se nachází v průmyslové 
zóně ve vzdálenosti min. 255 m od nejbližšího chráněného objektu a cca 700 m od souvislé rodinné 
zástavby. Technologie nemá potřebu vody, pro rozšíření bude používáno stávající sociální zařízení 
s napojením na veřejné sítě. Vliv na faunu a floru není vzhledem k umístění v průmyslovém areálu 
a k podstatě záměru očekáván.   
Z hlediska horninového prostředí a přírodních zdrojů se v blízkém okolí nenachází žádné ložisko 
nerostných surovin ani dobývací prostor.  
Na základě výše uvedených podkladů příslušný úřad konstatuje, že na jednotlivé složky životního 
prostředí nebyly prokázány tak výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit.  
Oznámení záměru bylo předloženo v rozsahu, který odpovídá zákonným požadavkům. Požadavky 
dotčených orgánů byly převážně charakteru odkazů na zákonné požadavky či postupy, které budou 
řešeny v navazujících řízeních. Příslušný úřad neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené 
veřejnosti a dotčených územních samosprávných celků.  
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou nebo ptačí oblastí 
a ani zprostředkovaně nemůže toto území soustavy Natura 2000 na území ČR ovlivnit. To dokládá 
i stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje pod zn.  1672/2018/OŽPZ/Sv ze dne 15. 1. 2018. 

Příslušný úřad při hodnocení přihlédl i k tomu, že podle závazného stanoviska Magistrátu města 
Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování zn. OHA/1897/2018/Sch, 
č. j. MmP 12906/2018, 337.01/V.5 ze dne 22. 2. 2018 je záměr na pozemku st.p.č. 237/1 
v k.ú. Kostěnice přípustný při splnění podmínky, že negativní vliv z plochy výrobních areálů lehkého 
průmyslu nad přípustnou mez nepřekročí hranice areálu.  
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, 
že záměr „Rozšíření výroby – rotační tváření plastů, Kostěnice“ za předpokladů uvedených 
v oznámení záměru, nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude dále 
posuzován podle zákona.  
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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. Josef Hejduk 
          vedoucí odboru 
 

 
Příslušný úřad žádá Pardubický kraj a obec Kostěnice 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 15. 5. 2018 
 
Obec Kostěnice 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 

 
Obdrží  
podle ust. § 7 odst. 4 zákona: 
 
Oznamovatel: 

1. CZ PLAST s.r.o., Kostěnice173, 530 02 Kostěnice 

Dotčené územní samosprávné celky: 
2.  Kostěnice  
3.  Pardubický kraj  
Dotčené správní úřady: 
4.  Obecní úřad Kostěnice 

5.  Magistrát města Pardubic 

6.  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště 
Pardubice 

7.  Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 

8.  Krajský úřad Pardubického kraje 
 
podle ust. § 21 písm. h) zákona 
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, Vršovická 65, Praha 
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