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ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

Identifika ční údaje: 

Název: Výroba speciálních slitin v průmyslové zóně Kladno - Dříň     

Charakter záměru:  jedná se o výstavbu nového moderního areálu slévárny speciálních slitin,  

většinově na bázi niklu a kobaltu, umístěnou do východní části výrobní zóny Kladno-

Dříň, na sz. okraji k.ú. Buštěhrad. V blízkosti je areál sochorové válcovny Třineckých 

železáren. Výroba speciálních slitin bude založena na progresivní technologii 

vakuového tavení, která hluboko odplyňuje a dezoxiduje taveninu. Produkty jsou 

užívány pro výrobu v nejnáročnější oblasti strojírenství (např. pro součásti plynových 

turbin, spalovacích leteckých motorů a kompresorů ze žárupevných a žáruvzdorných 

slitin na bázi Ni, Co a Ti, u kterých je tavení a odlévání ve vakuu nezbytnou nutností. 

Stěžejní částí závodu je proto vakuová indukční odplyňovací a odlévací pec typu 

VIDP 1000 (výrobce ALD Vacuum Technologies GmbH Hanau, SRN), určená pro 

tavení, odplyňování a odlévání speciálních slitin a superslitin ve vakuu nebo 

v ochranné atmosféře inertních plynů. 

Nový areál slévárny bude sestávat z výrobní haly s navazujícími provozními, 

administrativními a sociálními přístavbami a ze samostatné  budovy skladu, který 

bude postupně realizován v období let 2006-2007 a bude využívat stávající dopravní a 

inženýrskou infrastrukturu zóny. Plocha pozemků nového areálu je zhruba 17 000 m2  

(1,7 ha). Podél obvodu areálu jsou situovány zelené pásy s izolačními a dekoračními 

funkcemi, přičemž bude využita stávající zeleň. 

Generelně se jedná o nový hutní výrobní závod, jehož záměrem a cílem je obnovení 

výroby speciálních slitin na Kladensku, která měla v tomto regionu tradici a byla 
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utlumena s konverzí POLDI. Výsledné kovové ingoty budou následně upraveny 

soustružením, broušením pro odstranění povrchových vad, finálně zařezány na obou 

koncích a označeny výrobní šarží. 

Záměr je umístěn  v souladu s územním plánem města Buštěhrad v zóně určené pro 

průmyslovou výrobu a sklady. 

Kapacita:        3000 t výrobků (tj. ingotů speciálních slitin) ročně. 

Umístění:  kraj: Středočeský 

  obec: Buštěhrad  

  k.ú.: Buštěhrad  

Oznamovatel:  METAL PRODUCT s.r.o.; Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno                  

Zařazení záměru : dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., se jedná o záměr uvedený pod 

bodem II/4.1. Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně 

válcování za tepla, kování kladivy a pokovování, provozy na tavení, včetně 

slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně 

recyklovaných produktů. 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

V průběhu zjišťovacího řízení se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Středočeský kraj, 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – územní pracoviště Kladno, Magistrát města 

Kladna – odbor životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí – OI Praha, Krajský 

úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství.  

Veřejnost nevznesla k předmětnému oznámení žádné připomínky. 

Středočeský kraj souhlasí se záměrem za podmínky realizace opatření navržených v bodě D.4 

projednávaného oznámení a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.  

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Kladno ve vyjádření mj. uvádí, že po 

zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 

zdraví obsahuje předložené oznámení dostatečné údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a 

další zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí nepožaduje. 

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí  nepožaduje další projednávání dle zákona 

č. 100/2001 Sb. Upozorňuje však, že klade důraz na minimalizaci prašnosti během stavby. 

V dalším stupni územního a stavebního řízení požaduje upřesnit předpokládané emise 

z technologických zdrojů (vakuová indukční pec). Dále pak na způsob odstraňování 

stavebního odpadu – přednost má využívání odpadů, např. recyklace betonu, cihel  a tašek na 

drticích linkách před, v oznámení deklarovaným, skládkováním. 
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Česká inspekce životního prostředí – OI Praha – ve svém vyjádření požaduje doplnit 

oznámení o podklady na úseku odpadového hospodářství a především na úseku ochrany vod; 

mj. upozorňuje: 

     -  na nedostatečné zařazení odpadů (jejichž vznik lze v průběhu provozu slévárny 

předpokládat) ve smyslu platné legislativy týkající se nakládání s odpady, 

     -   na rozpory týkající se navrženého svedení srážkových vod. Profil kanalizace DN300 

nenasvědčuje, že jde o jednotnou kanalizaci s dostatečnou kapacitou. Pro odvádění těchto vod 

je nutné projednat s provozovatelem i vlastníkem kanalizace způsob a zaústění srážkových 

vod. Pro odvádění srážkových vod je v oblasti Dříně vybudována kanalizace zakončená 

retenční nádrží, 

     -   na str. 99 oznámení, kde je uvedeno, že je nutné zajistit pravidelnou kontrolu funkce 

odlučovače, retenční přečerpávací nádrže se sledováním obsahu NEL apod. V oznámení 

nejsou tyto objekty uvedeny a není zřejmé, zda budou v rámci záměru realizovány, 

     -   že v oznámení není uvedeno, zda technologické vody pro chlazení budou upravovány či 

používány přímo z rozvodné sítě. V případě úpravy těchto vod je třeba posoudit i vliv úpravy 

vod a vznikajících odpadů či odpadních vod z této úpravny, 

     -  že pro nakládání se závadnými látkami je třeba vypracovat provozní řád s havarijním 

plánem ve smyslu vyhl. č. 450/2005 Sb. 

V případě doplnění uvedených požadavků nepožaduje další hodnocení záměru dle zákona. 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nemá k oznámení 

připomínky, pouze orgán odpadového hospodářství upozorňuje, obdobně jako Magistrát 

města Kladna, na přednostní využití odpadů před skládkováním v souladu s § 11 zákona o 

odpadech. 

Dále, vzhledem k historii lokality (využívané k průmyslové činnosti), bude nutné v době 

projektové přípravy stavby provést odběr vzorků zemin a analýzu obsahu znečišťujících látek. 

Dle výsledku je zařadit do příslušné kategorie odpadů (tzn. při prokázání nebezpečných 

vlastností – režim nebezpečných odpadů) a zajistit odpovídající nezávadnou likvidaci.  

Závěr: 

Oznámení k záměru „Výroba speciálních slitin v průmyslové zóně Kladno - Dříň“  bylo dle 

§ 6 zákona č. 100/2001 Sb., rozesláno k vyjádření příslušným dotčeným správním úřadům, 

dotčeným územním samosprávným celkům a jejich prostřednictvím i veřejnosti. Informace o 

oznámení byla zveřejněna na příslušných úředních deskách a dále na internetových stránkách 

Ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje.  
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Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle § 7 citovaného zákona, vlastního 

posouzení oznámení a všech obdržených připomínek a doporučení k oznámení dospěl Krajský 

úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k závěru, že  záměr 

Výroba speciálních slitin v průmyslové zóně Kladno - Dříň                  

n e b u d e 

dále hodnocen podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani 

příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Příslušný správní úřad v navazujících řízeních 

zohlední požadavky k ochraně životního prostředí uvedené v  tomto závěru zjišťovacího řízení 

a v přiložených vyjádřeních k oznámení do svého rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních 

právních předpisů včetně podmínek uvedených na str. 99 a 100,  oznámení v kapitole D.IV. 

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. 

Oznamovatele upozorňujeme zejména na vyjádření České inspekce životního prostředí – OI 

Praha se žádostí o doplnění a projednání požadovaných informací s uvedeným subjektem. 

Obdržená vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů 

jsou nedílnou součástí závěru zjišťovacího řízení.  

 

 

 

 RNDr.  Jaroslav   O b e r m a j e r 

 vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: seznam obdržených písemných vyjádření k oznámení  

Středočeský kraj, ze dne 15.3.2006, č.j.: 131/2006/NVZ (1 dle rozdělovníku)  
KHS Středočeského-územní pracoviště Kladno, ze dne 13.3.2006, č.j.: 795-215/2006/Kl (4) 
Magistrát města Kladna-odbor životního prostředí, ze dne 8.3.2006, č.j.: 37149/06/OŽP/2145/06 (5) 
ČIŽP – OI Praha, ze dne 7.4.2006, č.j.:41/ŘI/0609977.01/06/PVB (6) 
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Rozdělovník k č.j.: 2814-2a-27215/06/OŽP-Zk                                             

Dotčené územní samosprávné celky: 

  1.  Středočeský kraj,  z d e 

  2.  Město Buštěhrad, Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad 

  3.  Statutární město Kladno, nám. starosty Pavla 44, 272 52 Kladno                                                           

Dotčené správní úřady: 

  4.  KHS – územní pracoviště Kladno, gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno  

  5.  Magistrát města Kladna, OŽPaZ, nám. 17. listopadu 2840, 272 63 Kladno     

  6.  ČIŽP OI Praha , Dělnická 12, 170 00 Praha 7 

  7.  Krajský úřad Středočeského kraje,   z d e   

Oznamovatel: 

  8.  METAL PRODUCT s.r.o., Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno    

 Na vědomí: 

  9.  MŽP, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

10.  MŽP, OVSS I, Podskalská 19, 128 25 Praha 2 

11.  Magistrát města Kladna, stavební úřad, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno                                                          

   

 


