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Vyjádření k zahájenému zjišťovacímu řízení záměru „ Obalovna živičných
směsí Lipník nad Bečvou“
Předmětem záměru je obalovna živičných směsí, tj. výrobní zařízení, která zajišťuje výrobu
obalovaných živičných směsí na konstrukce silničních komunikací a zpevněných ploch,
umístěné v průmyslové zóně v Lipníku nad Bečvou. Jedná se o obalovací soupravu o max.
výkonu 160t/h a max. roční výrobě 140 000 t/rok.
V areálu se dále bude nacházet skládky kameniva, silniční mostová váha, provozní a
sociální objekt, trafostanice, zásobníky LPG, vodohospodářské objekty, zpevněné plochy,
osvětlení, oplocení, ozelenění a inženýrské sítě.
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní
správy dle § 61,§ 64 a § 66 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, podle § 1 a § 2 zák.č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, podle zák. č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší, podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) v platném znění,
vydává po prostudování oznámení o posouzení vlivů na životní prostředí následující
vyjádření:
Z hlediska námi hájených zájmů není proti realizaci navrhovaného záměru zásadních
námitek za předpokladu splnění následujících podmínek:





jelikož se město Lipník nad Bečvou nachází v lokalitě se zhoršenou kvalitou ovzduší,
požadujeme při realizaci záměru použití nejlepší dostupné techniky – tj. nejúčinnější a
nejpokročilejší stupeň vývoje použitých technologií a způsobů jejich provozování, které
jsou vyvinuty v měřítku umožňující jejich zavedení v příslušném hospodářském odvětví a
zároveň jsou nejúčinnější v dosahování vysokého stupně úrovně ochrany životního
prostředí v souladu s ustanoveními zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění,
zařízení bude provozováno v souladu s nařízením vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení
emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší, v platném znění,

Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou – zahájení zjišťovacího řízení
1







z hlediska zákona č. 254/20001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) v platném znění doporučujeme prověřit kapacitu vodního toku Hlásenec při
variantě vypouštění dešťových vod z areálu provozovny do tohoto vodního toku,
požadujeme při čištění možného znečištění dešťových vod závadnými látkami používat
nejlepší dostupné technologie,
vzhledem k tomu, že VT Hlásenec je přítokem řeky Bečvy, která je Evropsky významnou
lokalitou „Bečva – Žebračka“ požadujeme za požární nádrž osadit rezervní odlučovač
ropných látek, který by případně dočistil možné zbytky znečištění dešťových vod před
jejich vypouštěním do vodního toku,
v dalším stupni projektové přípravy doporučujeme zvážit kombinaci vsakování dešťových
vod a vypouštění do vodního toku, tak aby bylo splněno ustanovení § 5. vodního zákona.

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí odboru životního prostředí
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