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Vyjádření k posuzování vlivů na životní prostředí „Dodatečné stavební povolení HP
Pelzer - EIA“
Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města požaduje dodržení těchto podmínek:
Požadujeme opravu vodárenské věže a budov cukrovaru v areálu HP- PELZER.
Zeleň:
V dalších stupních projektové dokumentace požadujeme předložit projekt sadových úprav.
Požadujeme výsadbu zeleně, která bude řešit v maximální možné míře odclonění negativních
vlivů provozu a činností s ním souvisejících – od okolní zástavby. Osadit zeleň po obvodu
areálu tak, aby tvořila přirozenou akustickou a prachovou clonu.
HP – Pelzer se zavázala provést kompletní výsadbu do 12/2025. Město Žatec požaduje dodržení
tohoto termínu. Minimální velikost vysazovaných stromů – obvod kmene 12/14 cm + následná
péče.
Hluk:
Požadujeme provést všechna protihluková opatření tak, jak jsou uvedená v příloze 2 Akustické
studie průmyslového areálu HP-PELZER s.r.o. (zpracovatel: Akustika Praha s.r.o. z dubna
2019)
Provoz výroby včetně dopravy, která je zdrojem hluku, nesmí rušit noční klid a musí splňovat
limity po celý den.
Dopravní situace bude koordinována s Městem Žatec. Koordinace přepravy materiálu dle
požadavku města a místních podmínek.
Znečištění ovzduší:
Požadujeme minimalizaci emisí TOC, TZL, amoniaku, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku a
ostatních látek a splnění roční emise za celý provoz

Pro emise amoniaku, TOC nejsou stanoveny imisní limity ani požadované hodnoty lokality
nelze odečíst. Pro vyhodnocení vlivu stávajícího zdroje lze použít čichové prahy.
Koncentrace [ppm/ mg/m3]
Účinky
25 - 50 / 18 - 35
čichový práh amoniaku
1
čichový práh VOC
Pro snižování VOC a látek obtěžujících zápachem použít nejlepší dostupné techniky a technická
opatření k omezení emisí pachových látek. Při výstavbě nových i rekonstrukci stávajících
zdrojů emisí VOC, požadujeme instalaci zařízení s minimální produkcí VOC. (Např. využitím
technologie bez použití organických rozpouštědel, používáním přípravků s nízkým obsahem
VOC, instalací zařízení k omezování emisí VOC)
Pro koncentrace fenolu a formaldehydu požadujeme porovnání a splnění limitů koncentrací
vydaných Státním zdravotním ústavem.
Požadujeme provést opatření a dodržení limitů dle stanovených závazných podmínek provozu
včetně Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ
ÚK) jako správního orgánu příslušného podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), v platném znění, § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, a §11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pro
provozovatele společnosti HP-Pelzer s.r.o., Pod Kyjovem 349/18, v plném rozsahu.
Viz Úplné znění výrokové části povolení provozu vydaného rozhodnutím KÚ ÚK č.j.
3361/ZPZ/2014-7 ze dne 30.3.2015, včetně změny č.1,, vydané rozhodnutím KÚ ÚK č.j.
3974/ZPZ/2015-4 ze dne 7.12.2015 a změny č. 2 rozhodnutím KÚ ÚK č.j. 2639/ZPZ/201610 ze dne 26. 9. 2016.
Požadujeme přísné dodržování Provozního řadu k zajištění provozu zdroje znečištění ovzduší
(z 30. 4. 2016, schválený KÚ Ústeckého kraje) a jeho limitů.
Ostatní:
Z hlediska rozvoje města nesouhlasíme s dalším rozšiřování výroby, která by svými vlivy
negativně zatěžovala okolí, je v intravilánu nežádoucí.
Požadujeme výstavbu skladovací haly v areálu HP- Pelzer, aby nebyla nutná doprava do
skladovací haly v areálu Šroubárny. Odpadne tak významný zdroj hluku, který vzniká pří
přepravě mezi areály.
Další rozvoj v areálu požadujeme vždy konzultovat předem a předložit k projednání ve fázi
záměru Radě města Žatce, případně Zastupitelstvu města Žatce.
Musí být dodrženy hygienické limity provozu – hluk, znečištění ovzduší.
Měření hluku a látek v ovzduší a to nejpozději vždy 1. 6. a 1. 12., toto zveřejňovat dálkově
dostupným způsobem a protokol vždy poslat Městu Žatec.

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města Žatec

