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ŠKODA AUTO a.s.
Mladá Boleslav
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Naše značka:
73841/ENV/14

Vyřizuje:
Ing. Čížková/ l. 2958

PRAHA:
27. 10. 2014

Věc: Posuzování vlivů záměru „Mladá Boleslav – ŠKODA AUTO a.s., Zvýšení
flexibility výroby vozů“ na životní prostředí – vrácení dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí k doplnění
A/ REKAPITULACE PROCESU EIA
Dne 21. 7. 2014 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP OPVIP“) podle § 6 odst. 5
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“), dokumentaci vlivů záměru „Mladá Boleslav – ŠKODA AUTO
a.s., Zvýšení flexibility výroby vozů“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“)
zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu. Dne 4. 8. 2014 byla dokumentace rozeslána
dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění
a vyjádření. Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu
Středočeského kraje dne 8. 8. 2014. Zpracováním posudku o vlivech záměru na životní
prostředí byl pověřen Ing. Libor Ládyš, držitel autorizace ve smyslu § 19 zákona.
Dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní byla zpracovateli posudku předána dne
23. 9. 2014.
Dne 20. 10. 2014 Ministerstvo životního prostředí obdrželo dopis od zpracovatele
posudku s doporučením vrátit dokumentaci k doplnění. Ve vazbě na znění § 9 odst. 5
zákona, kde je uvedeno, že zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci
přepracovávat ani ji doplňovat, je nutné tuto dokumentaci doplnit tak, aby zpracovatel
posudku měl k dispozici veškeré údaje, na základě kterých vyhodnotí velikost
a významnost vlivů tohoto záměru na životní prostředí a následně aby mohl navrhnout
Ministerstvu životního prostředí stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí.
B/ POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE
Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA
a na základě doporučení zpracovatele posudku Ministerstvo životního prostředí jako
příslušný úřad vrací dle § 8 odst. 5 zákona dokumentaci k doplnění. Dokumentaci je
třeba doplnit ve vazbě na veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené
ve vyjádřeních k dokumentaci k tomuto záměru.
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Doplnění dokumentace bude zahrnovat zejména následující informace a aspekty:
1.

Do rozptylové studie doplnit výpočet, po kolik dní v roce bude dosažen příspěvek
4 µg.m-3 a dále 7 µg.m-3 tak, aby bylo možné posoudit, že realizací záměru nedojde
k významnému negativnímu vlivu na kvalitu ovzduší.

2.

Navrhnout opatření ke kompenzaci imisních koncentrací penzo(a)pyrenu, které jsou již
v současnosti v předmětné lokalitě překračovány, a dle předložené rozptylové studie
dojde ještě k navýšení těchto koncentrací.

3.

V kapitole „Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)“ v dokumentaci
doplnit konkrétní BAT a BREF (Referenční dokumenty o nejlepších dostupných
technikách). Ke konkrétním informacím z BREF uvést název a číselné označení
kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.
K porovnání je třeba doplnit také úrovně emisí spojených s BAT.

4.

Do kapitoly B.III.1 dokumentace doplnit podkapitolu „Emisní limity“, ve které bude
provedeno porovnání emisí s relevantními hodnotami z BREF. Do této kapitoly dále
doplnit měrné emise těkavých organických látek (VOC).

5.

Vypořádat připomínky a doplnit veškeré další relevantní informace požadované
v doručených vyjádřeních k dokumentaci.

C/ ZÁVĚR
Na základě výše uvedeného požadujeme jako příslušný úřad doplnění
dokumentace dle § 8 odst. 5 zákona. Doplnění dokumentace musí zohlednit a vypořádat
veškeré požadavky uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci a zejména se musí zaměřit
na výše zmíněné oblasti.
Dopis zpracovatele posudku, kterým bylo Ministerstvu životního prostředí doporučeno
vrátit dokumentaci k doplnění, i kopie všech doručených vyjádření k dokumentaci jsou
v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA, české informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia),
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru
MZP442, v sekci dokumentace.
Doplnění dokumentace bude příslušnému úřadu předloženo v 9 vyhotoveních.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o vrácení dokumentace na úředních deskách a nejméně
ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase
apod.). Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů, zároveň
v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní samosprávné celky, aby
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (jana.cizkova@mzp.cz), popř. písemně
vyrozuměly příslušný úřad o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace na úřední
desce, a to v nejkratším možném termínu

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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Další adresáti k č. j.: 73841/ENV/14
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj, hejtman
Zborovská 11, 150 00 Praha 5
Statutární město Mladá Boleslav, primátor
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel
Zborovská 11, 150 00 Praha 5
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Mladé Boleslavi
Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav
Česká inspekce životního prostředí, OI Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Prah 6
Zpracovatel dokumentace:
RNDr. Zuzana Kadlecová
Stříbrná 549, 760 01 Zlín - Kudlov
Zpracovatel posudku:
Ing. Libor Ládyš
EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
Na vědomí:
Krajský úřad Středočského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11, 150 00 Praha 5
Česká inspekce životního prostředí
Na břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Město Kosmonosy
Debřská 223, 293 06 Kosmonosy
Rozdělovník odbory MŽP odesláno VS pod č. j. 75258/ENV/14
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ
odbor výkonu státní správy I v Praze
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