
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM  

odbor územního plánování a stavebního řádu 
 

Příční 405, 59315 Bystřice nad  Pernštejnem                                            tel.566590311,fax.566590347 
 
                                  
Adresa  příjemce: 
 
I & V CONSULTING S.R.O. 
Ing. Irena Volná 
Voskovcova 1130/34 
152 00 Praha 

vaše č.j. :  
ze dne : 
naše č.j.BYS/7198/2017/OÚP/St 
vyřizuje : Ing. Tomáš Straka                       
tel. 566590348 
e-mail:tomas.straka@bystricenp.cz 
datum : 17.5.2017 

 
 
 
 
 
Věc: Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
 
 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 10.5.2017 Vám Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, 
odbor územního plánování a stavebního řádu sděluje k záměru  „Výrobní hala Cooper – 
Standard – brzdové a palivové vedení“ pro účely posuzování záměru dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí následující: 
 
Záměr je situován na pozemku investora Cooper – Standard Automotive dle nového GP č. 
2384-114/2016 označen č.p.  2958/29 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem.   
 
Předmět a rozsah záměru: 
Záměrem je instalace a provoz nových technologických linek sloužících k povrchové úpravě 
kovů. V rámci výroby budou probíhat procesy jako dělení ocelového pásu, pomědění, tváření 
trubek (válcování, pájení, sváření trubek) a jejich povrchová úprava. K tomu se pojí pomocné 
technologie k přípravě technologické vody a plynů, k manipulaci a skladování. V montážních 
halách bude rovněž probíhat úprava konců nařezaných kovových trubek tzv. koncování; dále 
ohýbání nakoncovaných kovových trubek do finálního požadovaného tvaru; kontrola 
kovových trubek a jejich následné balení a expedice. Finálním produktem výroby jsou 
palivové, brzdové a jiné potrubní systémy sloužící k rozvodu kapalin, stlačeného vzduchu a 
ostatních médií v automobilu.  
 
Posuzovaný záměr náleží svým charakterem dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do 
kategorie I, bodu 4.4: Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 
500 tis. m2/rok celkové plochy úprav. 

 
Záměr je situován do zastavitelné plochy Z111  – výroby a skladování VP. V těchto 
zastavitelných plochách je hlavní využití – umisťování výrobních areálů a staveb pro výrobu a 
skladování včetně související dopravní a technické infrastruktury.   
V kapitole 3.2.Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch územních rezerv, 
v podmínkách využití území je pro zastavitelnou plochu Z 111 rovněž stanoveno, že výšková 
hladina nepřesáhne  obecnou výšku lesa a podíl zeleně areálu bude min. 20 %. 



 
Město Bystřice nad Pernštejnem má vydaný a účinný Územní plán Bystřice nad Pernštejnem. 
Dle výše uvedeného a za předpokladu, že v navazujících dokumentacích budou dodrženy 
podmínky pro využití území pro zastavitelnou plochu Z 111 je záměr výstavby „Výrobní 
hala Cooper – Standard – brzdové a palivové vedení“ v souladu s Územním plánem 
Bystřice nad Pernštejnem. 

 
 
 
 
 
                              Ing. Tomáš Straka  
            vedoucí odboru 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika  

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

„Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové vedení“ v k. ú. Bystřice nad 
Pernštejnem - stanovisko Natura 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ 
Kraje Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu 
ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
přírody“) po posouzení záměru  

„Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové vedení“ v k. ú. Bystřice nad 
Pernštejnem vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto 
stanovisko: 

Záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

 

Odůvodnění: 

OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina obdržel dne 11. 5. 2017 žádost o stanovisko z hlediska vlivu na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Žádost podala společnost I & 
V CONSULTING S. R. O., Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha, která zastupuje investora 
Cooper - Standard Automotive Česká republika s. r. o., Jamská 2191/33, 591 01 Žďár nad 
Sázavou. Předmětem záměru je stavba výrobní haly na pozemcích p. č. 2958/29 a 2958/30 
v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem. Ve výrobní hale budou instalovány nové technologické 
linky sloužící k povrchové úpravě kovů. V rámci výroby budou probíhat procesy jako dělení 
ocelového pásu, pomědění, tváření trubek a jejich povrchová úprava. K tomu se pojí 
pomocné technologie k přípravě technologické vody a plynů. V montážních halách bude též 
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probíhat úprava konců nařezaných kovových trubek, dále ohýbání nakoncovaných kovových 
trubek do finálního tvaru, kontrola kovových trubek a jejich následné balení a expedice.  

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 
byla žádost i skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽPZ KrÚ 
Kraje Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou 
literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné je předpokládat i u 
obdobného případu jedinečného. Dále má OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, za skutečnosti obecně 
známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném 
řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro posouzení vlivu záměru 
jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky 
významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí 
oblast), předměty jejich ochrany (viz např. http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php), 
aktuální stav předmětu ochrany, inventarizační průzkumy pro EVL a plány péče pro zvláště 
chráněná území na území EVL), odborné informace o přírodních stanovištích (např. 
http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php), ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o 
druhy (např. http://www.biomonitoring.cz). 

Příslušný úřad vychází z úvahy, že výše uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí 
přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn (záměr svými negativními vlivy nebude 
překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemků 
určených k jeho realizaci) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a 
činností.   

V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází žádná EVL. Ve vzdálenosti přibližně 7,3 km 
východním směrem od záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL U Hamrů 
CZ0610005, která je vyhlášena pro ochranu evropsky významných stanovišť 5130 Formace 
jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících a 9150 
Středoevropské vápencové bučiny. Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany 
a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze 
vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). 

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná 
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, případně dalších předpisů. 
Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a 
nelze proti němu podat odvolání. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Horná 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 
 Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

 Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

Číslo jednací:  KUJI 79859/2016   OZPZ 2680/2016 Ča 

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ 
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
podle § 7 odst. 6 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“) 

 

Identifikační údaje 
 
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: 

 
Výrobní hala Cooper-Standard Bystřice - technologie 
 
Bod 4.2, kategorii II               Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven,  od  
                                              10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav. 
 
Bod 10.4, kategorie II  Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a 

chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, 
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

 
Dle  § 4  odst. 1  písm. d)  zákona  (záměry  uvedené  v příloze  č. 1  zákona,  které   nedosahují 
příslušných limitních hodnot): 
 
Bod 4.3, kategorie II             Strojírenská  nebo  elektrotechnická  výroba  s výrobní  plochou nad  
                                             10 000 m2 –  výroba a  opravy motorových vozidel, drážních vozidel,  
                                             cisteren,  lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů;  
                                             stálé  tratě  pro  závodění a  testování  motorových  vozidel;  výroba   
                                             železničních zařízení; tváření výbuchem. 
 
Bod 7.1, kategorie II            Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a  
                                             zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok. 
 
Bod 7.5, kategorie II            Zařízení pro skladování ostatních chemických látek neuvedených v 
                                            kategorii I ani v kategorii II s kapacitou od 5 000 t nebo od 1 000 m3. 
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Kapacita (rozsah) záměru: Roční plocha upravených povrchů: 443 969 m2/rok 
                                              Kapacita skladu nebezpečných chem. látek a směsí: do 5 t 
                                              Strojírenská výroba: 8 585 m2 
                                              Zpracování polymerů: 19,2 t/rok 
 
 
Umístění záměru:  kraj: Vysočina 
    obec: Bystřice nad Pernštejnem 
    k. ú.: Bystřice nad Pernštejnem  
 
 
Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
též „správní řád“): 
 
Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o., Jamská 2191/33, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25824031 
 
Oprávněný zástupce oznamovatele (na základě plné moci):  
Ing. Lenka Nováková, ČSL. Armády 321, 592 02 Svratka 

Zpracovatel oznámení: 

I & V Consulting s.r.o., Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 – Ing. Irena Volná, Ing. Lenka 
Čtvrtníková, RNDr. Karolina Marešová, Mgr. Kateřina Šulcová (držitelka autorizace dle § 19 
odst. 1 zákona). 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
 

     Záměrem je instalace a provoz nových technologických linek sloužících k povrchové úpravě 
kovů (za účelem výroby palivových, brzdových a jiných potrubních systémů sloužících k rozvodu 
kapalin, stlačeného vzduchu a ostatních médií v automobilu) ve výrobní hale Cooper-Standard 
Automotive v průmyslové zóně jihozápadní okrajové části města Bystřice nad Pernštejnem. 
V rámci výroby budou probíhat procesy jako dělení ocelového pásu, pomědění, tváření trubek 
(válcování, pájení, sváření trubek) a jejich povrchová úprava. K tomu se pojí pomocné 
technologie k přípravě technické vody a plynů, k manipulaci a skladování. 

     V únoru 2016 bylo zpracováno dle přílohy č. 3a zákona oznámení podlimitního záměru „Výrobní 
hala Cooper-Standard Automotive v Bystřici nad Pernštejnem“, kód záměru VYS555P, kdy 
záměrem byla novostavba výrobní haly v průmyslové zóně města Bystřice nad Pernštejnem. 
Účelem stavby byla montáž komponentů pro automobilový průmysl s navazujícími prostory 
manipulace a skladování. Sdělením k podlimitnímu záměru ze dne 1. 3. 2016, č.j. KUJI 
19715/2016 OZPZ 35/2016 Ča, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství (dále jen „příslušný úřad“) uvedl, že předkládaný podlimitní záměr nebude podléhat 
zjišťovacímu řízení. Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Novostavba výrobní haly 
společnosti Cooper-Standard Automotive, s.r.o. v Bystřici nad Pernštejnem, ulice Průmyslová“ 
bylo Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem vydáno dne 8. 6. 2016 pod č.j. BYS 
9350/2016. Vzhledem ke skutečnosti, že dochází ke změně užívání stavby, a je plánována 
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instalace složitějších technologií, bylo příslušnému úřadu předloženo oznámení záměru dle 
přílohy č. 3 zákona. 

     Vzhledem ke skutečnosti, že se záměr nachází v průmyslové zóně na samostatném pozemku 
investora, kumulace s jinými záměry se dle předloženého oznámení nepředpokládají. 
V současné době probíhá v zájmovém území realizace záměru „Inženýrské sítě a komunikace 
pro průmyslovou zónu Z111, Bystřice nad Pernštejnem (posouzený ve zjišťovacím řízení v lednu 
2016 pod kódem VYS816). V této průmyslové zóně se nachází právě posuzovaný záměr 
výrobní haly Cooper Standard. Realizace průmyslové zóny Z111 je časována mezi roky 2016 a 
2017 a umožní vstup dalším investorům.  

    
Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

V rámci záměru bude výrobní hala vybavena těmito výrobními linkami: 
 
1. Podélně dělící linka pro dělení ocelových pásů – „Sliting line“ 
Na této lince je prováděno dělení ocelových pásů pomocí dělících nůžek za současného 
převíjení z jednoho vstupního svitku do tří výstupních svazků svitků pomocí odvíječky. Boční 
okrajky jsou šrotovány ve šrotovacích nůžkách. Odpad padá do nádob, které jsou umístěny za 
šrotovacími nůžkami. 
 
2. Linka pro kontinuální galvanické povrchové nanášení mědi na ocelové pásy – „Cooper 
coating line“ 
Na této lince je prováděno galvanické pokovování, kdy je oboustranně nanášen měděný povlak 
na kovový pás. Ten je transportován z výstupu podélné dělící linky pomocí transportních 
sklápěčů, kde dochází ke změně polohy zpracovávaného svitku. Pás ze svitku je zaveden do 
průběžné linky, je zaveden do elektro-alkalické lázně, kde dochází k nanášení vrstvy mědi. Jako 
anoda bude používána měď, která se bude postupně rozpouštět a působením stejnosměrného 
proudu bude pokovovat katodu (železný pás). Jako elektrolyt bude využívána směs CuCN a 
NaCN. Poměděný pás je na výstupu z linky opět smotáván do svitku s vertikální osou. Součástí 
zařízení je kompletní systém pro čištění odpadních vod vzniklých při výrobě, dále pak kompletní 
systém pro čištění odparů z výrobní linky a výrobna demineralizované vody. 
 
3. Podélně dělící linka pro dělení ocelových pásků – „Stripping line“ 
Na této lince je prováděno dělení ocelových poměděných pásků za současného převíjení ze 
svitku vstupního (1 ks) do svazku výstupních svitků (10 – 12 ks). Boční okrajky jsou šrotovány 
ve šrotovacích nůžkách. Odpad padá do nádob, které jsou umístěny za šrotovacími nůžkami. 
Součástí linky je transportní zařízení mezi poměďovací linkou a vstupem do dělící linky. 
 
4. Balicí linka ocelových pásků – „Packing line“ 
Tato linka přímo technologicky navazuje na podélnou dělící linku. Výstup z podélné dělící linky 
je přímo transportován pomocí válečkového dopravníku na balící stůl. Na balícím stole je svitek 
svázán pomocí vázacích pásků a následně je transportován na odbavovací stůl. 
 
5. Linka na výrobu dvouvrstvé trubky z poměděných ocelových pásků – „CB 2,3“ 
Linka CB je zařazena do výrobní technologie dvakrát, jedná se o totožné linky CB2 a CB3. Na 
lince je zpracován pás již poměděné cívky (po výstupu z podélné dělící linky). Pás je veden 
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válcovací sekcí, kde dojde k vyrovnání pásu na požadovanou tloušťku a následně je mechaniky 
svinut do tvaru dvouvrstvé trubky a je veden do pájecí pece (konduktivní pájení). V pájecí peci 
dochází k přímému kontaktu trubky a pájecích rolen napájených opačným nábojem. V místě 
spoje se vlivem rozestupu elektronu vytváří teplo, které roztaví měď nanesenou na povrchu a ta 
vyplní dutinu spoje. Po průchodu pájecí pecí je trubka vedena úsekem chlazení (vzduchem a 
vodou), dále napínání trubky na požadovaný průměr a po rovnání a kontrole je trubka navinuta 
na cívku. Součástí linky jsou zařízení pro odtah z jednotlivých výrobních úseků. Dále je linka 
napojena na zdroj demi vody a zdroj směsi ochranného plynu: 8 – 10% H2 a zbytek N2, zdroj 
tlakového vzduchu a elektrické energie. 
 
6. Linka na výrobu dvouvrstvé trubky z poměděných ocelových pásků – „CB 1“ 
Linka CB1 zpracovává poměděné cívky (z výstupu z podélné dělící linky). Pás je veden 
válcovací sekcí, kde dojde k vyrovnání pásu na požadovanou tloušťku a následně je 
mechanicky svinut do tvaru dvouvrstvé trubky, kdy šev trubky je spájen (indukční pájení). Pájení 
probíhá v ochranné atmosféře, aby materiál při tepelném zpracování neoxidoval. Na začátku a 
na konci indukčního pájení je fléra, které zajišťuje případné spalování ochranné atmosféry před 
únikem do pracovního prostředí. Jako palivo pro obě fléry je používán zemní plyn. Následuje 
chlazení trubky (vzduchem a vodou), dále napínání trubky na požadovaný průměr a po rovnání 
a kontrole je trubka navinuta na cívku. Linka musí být napojena na zdroj chladící a demi vody, 
zdroj směsi ochranného plynu: 25% H2 a zbytek N2, zdroj zemního plynu, zdroj tlakového 
vzduchu a elektrické energie. Součástí linky jsou zařízení pro odtah z jednotlivých výrobních 
úseků. 
 
7. Linka na výrobu svařované jednovrstvé trubky ocelových pásků – „Single wall“ 
Na lince se zpracovává pás ocelové cívky, který je pomocí odvíjecího zařízení veden 
odmašťovací sekcí, následně uválcován a svařen do kontinuální jednovrstvé trubky. Okraj 
svinutého pásu je indukčně nahříván a trubka je vedena mezi přítlačné válce, kde dojde 
k těsnému přitlačení a vytvoření švu trubky. Dále je trubka vedena přes vertikálně uložený 
soustružnický nůž, kde je šev odstraněn. Dalším krokem je redukce průměru trubky prováděná 
mechanicky dloužením. Následuje kalibrace trubky a rovnání s finální kontrolou a následné 
navíjení trubky. Linka musí být napojena na zdroj chladící a demi vody, zdroj směsi ochranného 
plynu: 8 – 10% H2 a zbytek N2, zdroj N2, zdroj tlakového vzduchu a elektrické energie. Součástí 
linky jsou zařízení pro odtah z jednotlivých výrobních úseků a rozvod emulze pro válcovací 
úseky. 
 
8. Linka pro kontinuální nanášení povrchové vrstvy slitiny (Zn + Al) a plastu na vnější povrch 
trubky – „MagAlloy line“ 
Jedná se o linku, kde je na kontinuálně odvíjenou trubku nanášena povrchová vrstva slitiny 
zinku a hliníku. Z odvíjecího zařízení je trubka spojena jako kontinuální trubka, dále prochází 
odmašťovací lázní a je nahřáta. V sekci MagAlloy dochází k upravení rovnoměrné vrstvy slitiny 
na celém obvodu trubky. Po povrchových předúpravách je prováděno nanášení a sušení 
primeru za účelem přichycení následné vrstvy polyamidu PA12. Výstupem z linky jsou buď 
nařezané přířezy trubek nebo trubka stočená do svitků. Linka musí být napojena na zdroj 
chladící a demi vody, zdroj N2, zdroj tlakového vzduchu a elektrické energie. Součástí linky jsou 
zařízení pro odtah z jednotlivých výrobních úseků. 
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Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona se jedná o záměr uvedený v příloze č. 1, kategorii II, bodě 
4.2 (Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 
m2/rok celkové plochy úprav) a bodě 10.4 zákona (Skladování vybraných nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků /vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, 
žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí/ a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t). 
Z hlediska § 4 odst. 1 písm. d) zákona se jedná o záměr uvedený v příloze č. 1, kategorii II, 
bodě 4.3 (Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba 
a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, 
turbín nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba 
železničních zařízení; tváření výbuchem), bodě 7.1 (Výroba nebo zpracování polymerů a 
syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 
t/rok) a bodě 7.5 (Zařízení pro skladování ostatních chemických látek neuvedených v kategorii I 
ani v kategorii II s kapacitou od 5 000 t nebo od 1 000 m3). 
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným 
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina 
(dále též „příslušný úřad“), který dle § 7 odst. 6 zákona rozhoduje, že záměr  
 
 

„Výrobní hala Cooper-Standard Bystřice - technologie“ 
 
 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

 
 
Odůvodnění 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při 
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:  

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebudou s ohledem na lokalizaci 
záměru v území a jeho charakter významné. Vlivy záměru na jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejné zdraví, popsané v kapitole D předloženého oznámení, nebyly vyhodnoceny 
jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru.  

Na základě oznámení a vyjádření k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek 
životního prostředí nebude významná. V následných řízeních bude záměr dále řešen podle 
„složkových zákonů“ zejména na úseku ochrany ovzduší a vodního hospodářství. Vlivy na zájmy 
chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším 
procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat. 
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I. Charakteristika záměru 

 
     Společnost Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. se zabývá výrobou palivových, 

brzdových a jiných potrubních systémů sloužících k rozvodu kapalin, stlačeného vzduchu a 
ostatních médií v automobilu. Vlastním záměrem je instalace technologií do výrobní haly 
Cooper-Standard a jejich následné provozování. V rámci výroby budou probíhat procesy jako 
dělení ocelového pásu, pomědění, tváření trubek (válcování, pájení, sváření trubek) a jejich 
povrchová úprava. K tomu se pojí pomocné technologie k přípravě technické vody a plynů, 
k manipulaci a skladování. 
Ve fázi výstavby (navážení a instalace technologických linek) bude vznikat po krátkou 
omezenou dobu pouze menší množství běžných odpadů, především obalových odpadů. Ve fázi 
provozu se předpokládá vznik odpadů z výrobní činnosti, odpadní vody, dále odpadů 
v souvislosti se skladováním a balením komponent a odpady z údržby výrobní haly. Nakládání 
s odpadem se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
V areálu bude nakládáno s významným množstvím závadných látek, kromě látek na provoz a 
údržbu strojních linek to budou především přípravky do lázní povrchové úpravy. Látky, které se 
na tyto povrchové úpravy používají, jsou obvykle klasifikovány jako žíravé nebo dráždivé, 
toxické, zdraví škodlivé, atd. Kromě chemických látek používaných ve výrobě budou používány 
chemikálie pro provoz chemické čistírny odpadních technologických vod; ty budou skladovány 
přímo v prostorech čistírny, na záchytných vanách a bude zamezeno úniku do kanalizace 
(záchytné jímky apod.). Chemické látky a přípravky pro provoz technologie budou uloženy ve 
skladu chem. látek, který bude součástí výrobní haly. Chemické látky a přípravky budou uloženy 
v provozním množství na záchytných vanách nebo v atestovaných kontejnerech. Veškerá 
manipulace s nimi bude ve vnitřních neodkanalizovaných prostorách, popř. budou sklady 
vybavené bezodtokou jímkou. Snížení rizika havárií je možno zajistit důsledným dodržováním 
provozního řádu při manipulaci s jednotlivými chem. látkami a při řádném provozu 
technologického zařízení. Pro případ havárie bude zpracován havarijní plán, pro případ požáru 
požární řád. 
 
II. Umístění záměru 
 
Záměr je situován do prostor výrobní haly Cooper-Standard Automotive na pozemcích parc.č. 
2958/29 a 2958/30, k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Zájmové území se nachází na jihozápadním 
okraji zastavěného území Bystřice nad Pernštejnem, v průmyslové zóně. V ní převažují 
zastavěné a zpevněné plochy sloužící k výrobě. Na zástavbu navazuje zemědělsky 
obhospodařovaná krajina s rozsáhlými bloky orné půdy, případně různě velké lesní porosty. 
Dle sdělení Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru územního plánování a 
stavebního řádu, je záměr výstavby „Výrobní hala Cooper-Standard Automotive – technologie“ 
v souladu s Územním plánem Bystřice nad Pernštejnem. 
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen 
stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 3. 8. 2016 pod čj. KUJI 58639/2016 OZPZ 
52/2016 Ku. 
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III.  Charakteristika  předpokládaných  vlivů  záměru  na  obyvatelstvo  a  životní  prostředí  
      včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu 
 
Vlivy na obyvatelstvo 
Vyhodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel bylo provedeno na základě samostatné studie 
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (ATEM, září 2016), která je součástí předloženého oznámení 
jako samostatná příloha. Podkladovými materiály pro vyhodnocení vlivů záměru na veřejné 
zdraví jsou rozptylová studie (EKOBEST, září 2016) a akustická studie (ATEM, září 2016), které 
jsou též přílohou oznámení záměru.  
Ve studii Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je uvedeno, že hlavními faktory, které mohou být 
realizací záměru významněji ovlivněny, budou hluk a znečištění ovzduší. Studie uvádí, že 
v řešeném území lze očekávat již ve stávajícím stavu zvýšené zdravotní riziko v souvislosti 
s expozicí částicemi PM10 a PM2,5, a také benzo(a)pyrenu. Tato situace je však obdobná jako 
v jiných částech ČR, nesouvisí bezprostředně s vlivem hodnoceného záměru a realizace 
záměru situaci podstatným způsobem neovlivní. V případě oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého 
se nebudou krátkodobé ani dlouhodobé koncentrace ve stavu s provozem záměru pohybovat 
nad hranicí směrných hodnot. Stejně tak v případě dalších znečišťujících látek (oxid siřičitý, 
kyselina sírová, kyanovodík a jeho soli, měď a zinek) nebyl zaznamenán příspěvek záměru 
významný ve smyslu ohrožení zdraví. Všechny hodnoty příspěvků se pohybují velmi výrazně 
pod hranicí referenčních koncentrací nebo stanovených limitů. 
Ve studii hodnotící vlivy záměru na veřejné zdraví je dále uvedeno, že vlivem provozu záměru 
dojde celkově k mírnému nárůstu hlukové zátěže. Výpočtová hodnota celkové změny počtu 
obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel je však pod hranicí jednoho případu. Z hlediska 
dopadů na lidské zdraví se změny v hlukové zátěži v praxi nikterak neprojeví. 
 
Vlivy na ovzduší a klima 
Vyhodnocení vlivů na znečištění ovzduší bylo provedeno na základě rozptylové studie 
(EKOBEST, září 2016), která je součástí předloženého oznámení záměru. Modelové hodnocení 
kvality ovzduší v posuzovaném území bylo provedeno pro 15 referenčních bodů v blízkosti 
posuzovaného záměru, které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu v okolí záměru.  
Měření NO2, PM10, PM2,5, SO2 a benzenu v zájmovém území nesignalizuje překračování 
imisních limitů z hlediska ročního i hodinového aritmetického průměru. Lze stanovit závěr, že 
samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji imisní zátěž v zájmovém území 
a nezpůsobní překročení imisních limitů pro tyto škodliviny. Pro kyanidy, H2SO4, měď, zinek a 
těkavé organické látky VOC není platnou legislativou stanoven imisní limit. Obecně lze říci, že 
příspěvky těchto škodlivin vlivem realizace záměru budou velmi malé. Jako velmi malé lze 
hodnotit také příspěvky benzo(a)pyrenu. 
 
Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální charakteristiky 
Vyhodnocení vlivů na akustickou situaci bylo provedeno na základě akustické studie (ATEM, 
září 2016), která je součástí předloženého oznámení záměru. V této studii je uvedeno, že 
z výsledků modelového výpočtu vyplývá jako dominantní vliv na akustickou situaci v lokalitě 
provoz na hlavních komunikacích v území. Jedná se o silnici II/388 a navazující Nádražní ulici. 
Akustická situace je ovlivněna i provozem na železnici. Ve studii byly vyhodnoceny akustické 
dopady u staveb, které by mohly být provozem navrhovaného záměru nejvýznamněji zasaženy, 
jedná se hlavně o okrajovou zástavbu města a objekty podél odjezdových tras. V závěru 
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akustické studie je uvedeno, že při posouzení celkové akustické zátěže v území (silniční a 
železniční doprava) se akustická situace v území po zprovoznění záměru zvýší nejvíce o 0,9 dB 
v denní a 0,5 dB v noční době. Lze tak konstatovat, že se akustická situace vlivem zprovoznění 
areálu pozorovatelně nezmění. Hluk z provozu stacionárních zdrojů a z provozu na neveřejných 
komunikacích v žádném referenčním bodě nepřekročí limitní hranici 50 dB v denní a 40 dB 
v noční době. Stacionární zdroje hluku byly navrženy při horní hranici tak, aby byl hygienický 
limit zajištěn. 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody 
V oznámení záměru je uvedeno, že běžný provoz technologických linek nepředstavuje pro 
povrchové a podzemní vody vážné riziko. Ovlivnění povrchových a podzemních vod při instalaci 
technologií či provozu záměru se tedy nepředpokládá. Realizací záměru nebudou ohroženy 
žádné jímací zdroje vody ani minerální prameny, nebude dotčeno pásmo hygienické ochrany 
vod ani chráněná oblast přirozené akumulace vod. 
Výrobní hala bude napojena na vodovodní řad veřejné městské kanalizace. Pitná voda 
představuje v rámci areálu nejen vodu pro sociální účely, ale rovněž zdroj k výrobě vody 
technologické a vody pro požární účely. Velká část technologické vody bude recyklována a 
opětovně použita do výroby.  
Ve fázi provozu záměru budou vznikat odpadní vody technologické, splaškové, dešťové a 1x 
ročně budou vypouštěny do splaškové kanalizace vody chladicí. Odpadní vody dešťové a 
splaškové budou odváděny oddílnou kanalizací, tj. splaškovou a dešťovou. Vody technologické 
z provozu všech technologických linek (kromě poměďovací linky) a budou předčištěny na 
chemické čistírně odpadních vod. Takto předčištěná odpadní voda bude vypouštěna do 
splaškové kanalizace. Odpadní voda z poměďovací linky s obsahem kyanidových solí bude 
předčištěna/odsolena na deionizační stanici, poté svedena na chemickou čistírnu odpadních vod 
a dále vypouštěna s ostatními předčištěnými vodami do splaškové kanalizace. 
 
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nezasáhne do zemědělské půdy. K ovlivnění půdních poměrů, horninového 
prostředí a přírodních zdrojů posuzovaným záměrem nedojde.  
 
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy lze vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru vyloučit. 
 
Vlivy na USES, VKP, ZCHU a soustavu NATURA 2000 
K dotčení prvků územního systému ekologické stability, významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území ani památných stromů realizací záměru nedojde. 
 
Vlivy na krajinu a krajinný ráz 
Záměr svým charakterem nebude představovat zásah do krajinného rázu, nebude ovlivněna 
estetická, kulturní ani přírodní hodnota krajiny v řešeném území. 
 
Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické lokality 
K ovlivnění hmotného majetku, kulturních památek ani archeologického dědictví v souvislosti 
s posuzovaným záměrem nedojde. 
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2. Úkony před vydáním rozhodnutí  
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 19. 9. 2016 
oznámení záměru „Výrobní hala Cooper – Standard Bystřice - technologie“ podané společností 
Cooper-Standard Automotive Česká Republika s.r.o. (IČ 25824031). Dopis o zahájení 
zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 22. 9. 2016 pod čj. KUJI 71825/2016 
OZPZ 2680/2016 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS845) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 23. 9. 2016, Města Bystřice nad Pernštejnem 26. 
9. 2016.  

 
3. Podklady pro rozhodnutí 
 
Oznámení zpracované v září 2016 dle přílohy č. 3 k zákonu společností I & V Consulting s.r.o., 
Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5, IČ 04053028, pracovní tým: Ing. Irena Volná, Ing. Lenka 
Čtvrtníková, RNDr. Karolina Marešová, Mgr. Kateřina Šulcová (držitelka autorizace dle § 19 
odst. 1 zákona). Dopravně inženýrské podklady zpracované v červnu 2016 společností ETC 
s.r.o., akustická studie zpracovaná v září 2016 společností ATEM s.r.o., rozptylová studie 
zpracovaná v září 2016 společností EKOBEST s.r.o., odborný posudek „Odtahy pro výrobní halu 
Cooper-Standard Bystřice“ zpracovaný v srpnu 2016 Doc. Ing. Tomášem Sákrou, CSc., 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované v září 2016 společností ATEM s.r.o. Vyjádření 
uvedená v bodu 4. 

 

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu 
zjišťovacího řízení  
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany ovzduší – 
vyjádření ze dne 5. 10. 2016, č.j. KUJI 75343/2016 
 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod - vyjádření ze dne 10. 
10. 2016, zn. ČIŽP/46/IPP/1612701.002/16/HMK 
 
Wera Werk s.r.o. – vyjádření ze dne 11. 10. 2016 
 
Město Bystřice nad Pernštejnem – vyjádření ze dne 14. 10. 2016, č.j. 15592/2016 
 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad 
Sázavou - vyjádření ze dne 17. 11. 2016, č. j. KHSV/21363/2016/ZR/HOK/Roh 
 
 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém vyjádření za 
úsek ochrany ovzduší uvádí, že linky MagAlloy a Cooper coating zařazuje autor odborného 
posudku mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 
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Sb., o ochraně ovzduší s kódem 4.12. „Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových 
předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní“, 
v lince CB2/CB3 dochází k pájení mědi, což je operace řazená v příloze č. 2 k zákonu č. 
201/2012 Sb. taktéž mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší s kódem 4.10. „Tavení a 
odlévání neželezných kovů a jejich slitin“. Krajský úřad, úsek ochrany ovzduší, dále uvádí, že 
v případě, že tyto technologie, které jsou stacionárními zdroji znečišťování ovzduší z pohledu 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, budou v areálu provozovány, je před zahájením 
územního nebo stavebního řízení třeba, aby provozovatel (investor) předložil na Krajský úřad 
Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství žádost o závazná stanoviska k umístění 
a stavbě zdroje znečišťování ovzduší a žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší 
podle § 11 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 201/2012 Sb. S realizací záměru krajský úřad 
souhlasí a nepožaduje předložený záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
Vypořádání: 
Připomínky odkazují na legislativu v oblasti ochrany ovzduší a musí být respektovány bez 
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Česká inspekce životního prostředí (dále též ČIŽP) zaslala souhrnné vyjádření obsahující 
stanoviska těchto oddělení: 
 
Oddělení odpadového hospodářství uvádí, že k předloženému zjišťovacímu řízení záměru 
„Výrobní hala Cooper-Standard Bystřice – technologie“ nemá připomínek a nepožaduje 
pokračování v procesu EIA. 
Vypořádání:  
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.   
 
Oddělení ochrany přírody ve svém vyjádření uvádí, že vzhledem k tomu, že předmětem záměru 
je pouze vlastní instalace výrobní technologie uvnitř průmyslového stavebního objektu, který je 
v souladu s Územním plánem Bystřice nad Pernštejnem, nemá k realizaci tohoto záměru 
připomínek a nepožaduje jeho další posuzování podle zákona. 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.   
 
Oddělení ochrany lesa ve svém vyjádření uvádí, že vzhledem k tomu, že objekt není v blízkosti 
lesa (méně než 50 m), nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z předložené 
dokumentace (pozn.: jedná se o oznámení) vyplývá, že záměrem nedojde k ohrožení nebo 
poškození životního prostředí v lesích. ČIŽP za úsek ochrany lesa nepožaduje pokračování 
v procesu EIA. 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.   
 
Oddělení ochrany vod ve svém vyjádření uvádí, že na str. 42 (popř. str. 82) oznámení je 
uvedeno, že odpadní vody dešťové a splaškové budou odváděny oddílnou kanalizací, tj. 
splaškovou a dešťovou, ale na str. 44 je uvedeno, že veškeré dešťové vody budou zasakovány 
na stavebním pozemku bez dalšího předčištění. ČIŽP předpokládá, že se jedná o chybu a 
přednostně bude docházet k zasakování na pozemku (viz str. 44). Inspekce dále ve vyjádření 
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upozorňuje, že není vhodné zařazovat srážkové (dešťové) vody do vody odpadní a povolení 
k vypouštění odpadních vod do kanalizace není vydáváno podle zák. č. 254/2001 Sb. (vodní 
zákon). Podle vodního zákona se vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem 
zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace. 
Vypořádání: 
Připomínku ČIŽP ohledně odvádění dešťových vod příslušný úřad konzultoval 
s oznamovatelem, resp. jeho zástupcem – Ing. Lenkou Novákovou. Dle upřesňujícího sdělení 
zástupce oznamovatele, které příslušný úřad obdržel dne 19. 10. 2016, bylo odváděním 
odpadních vod dešťových a splaškových oddílnou kanalizací (tj. splaškovou a dešťovou) 
myšleno, že vody nebudou míseny a budou vedeny separátně. Splaškové vody budou vedeny 
splaškovou kanalizací na městskou čistírnu odpadních vod v Bystřici n. P. Dešťové vody jsou 
zařazeny popisem mezi odpadní vody a budou vedeny separátním svodem, který byl nazván 
dešťovou kanalizací, přímo do retenční nádrže budované v rámci posuzovaného záměru. 
Z retenční nádrže pak budou zasakovány (tak jak je uvedeno na str. 44 oznámení). Zástupce 
oznamovatele dále upřesňuje, že v rámci členění kapitol oznámení EIA bývá obvykle popis 
odvodu dešťových vod a výpočet jejich množství v kapitole odpadních vod. Příslušný úřad má za 
to, že problematika odvodu dešťových vod byla zástupcem oznamovatele dostatečně 
upřesněna, a proto ji nebude dále vypořádávat. 
 
Oddělení ochrany ovzduší ve svém stanovisku uvádí, že v odborném posudku, který vypracoval 
Doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc., není obsažen vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší uvedený 
v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod kódem 1.1 (Spalování paliv v kotlích o 
tepelném příkonu 0,3 – 5 MW). Z předložených podkladů není též dle ČIŽP zřejmá projektovaná 
kapacita spotřeby plastů v případě v oznámení uváděného záměru kategorie II, bod 7.1, který je 
pod kódem 6.5. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší kategorizován jako 
„Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů“. V případě roční spotřeby polymerů nad 
100 t podléhá navíc záměr k projednání na úrovni MŽP. Inspekce dále ve svém vyjádření uvádí, 
že v oznámení uvedené vyjmenované zdroje podléhají povinnosti mít povolení Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, včetně schválení provozních řádů dle povahy uvedených technologií. V závěru 
vyjádření je uvedeno, že k samotné realizaci předloženého záměru, u kterého inspekce 
nepředpokládá při dodržování podmínek provozu, které budou uvedeny v podmínkách provozu 
a provozních řádech, významný vliv na kvalitu ovzduší v okolí, nemá inspekce vyjma výše 
uvedeného dalších připomínek. V případě, že projektovaná spotřeba polymerů bude do 100 
t/rok, nepožaduje ČIŽP pokračování v procesu EIA. 
Vypořádání: 
Připomínky ČIŽP příslušný úřad konzultoval s oznamovatelem, resp. jeho zástupcem – Ing. 
Lenkou Novákovou. Dle upřesňujícího sdělení zástupce oznamovatele, které příslušný úřad 
obdržel dne 19. 10. 2016, nezahrnuje odborný posudek zpracovaný Doc. Ing. Tomášem Sákrou, 
CSc. zdroj zařazený pod kód 1.1. – spalování paliv v kotlích o tepelném příkonu 0,3 – 5 MW, 
jelikož posudek na kotelnu byl zpracován a předložen již v rámci podlimitního záměru „Výrobní 
hala Cooper-Standard Automotive v Bystřici nad Pernštejnem (kód záměru VYS555P). K tomu 
příslušný úřad dodává, že odborný posudek, který byl součástí oznámení podlimitního záměru, 
zpracoval v únoru 2016 Ing. Leoš Slabý. 
K připomínce projektované kapacity spotřeby plastů zástupce oznamovatele uvádí, že 
v posudku popisujícím linku MagAlloy (str. 7) je řečeno, že tuto linku je třeba chápat jako 
jednolitý výrobní proces, ve kterém má každý technologický uzel nezastupitelnou funkci. Proto 
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byla celá linka zařazena jako vyjmenovaný zdroj pod jediný kód 4.12, použití plastů na posici 
05.04 z toho nelze vyjmout. Plasty zde nejsou vyráběny, ale jen používány. Množství 
zpracovaných polymerů je uvedeno v oznámení na str. 8, a činí 19,2 t/rok (v oznámení je 
předmětný bod záměru 7.1 kategorie II /Výroba nebo zpracování polymerů……s kapacitou nad 
100 t/rok/ zařazen mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení. Svojí kapacitou 19,2 t/rok však 
spadá do ustanovení podlimitního záměru dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona, jako záměr 
nedosahující příslušných limitních hodnot). ČIŽP v závěru svého souhrnného vyjádření uvádí, že 
nepožaduje pokračování procesu EIA a dílčí připomínky budou řešeny v navazujících (resp. 
následných) řízeních. 
 
Wera Werk s.r.o., jako společnost vyrábějící v průmyslové části města nedaleko záměru firmy 
Cooper-Standard ruční utahovací nářadí, ve svém vyjádření uvádí následující: 
1.) Na základě rozhodnutí MěÚ Bystřice nad Pernštejnem má Wera stanovené limity pro zvlášť 
nebezpečné závadné látky a maximální denní limit předčištěných odpadních vod, které může 
vypustit do kanalizace. Ve svém vyjádření společnost Wera Werk uvádí, že záměr Cooperu 
musí být v souladu s jejich platnými povoleními a maximálními limity.  
2.) V oznámení chybí popis technologie pokovení a údaje o obsahu a velikosti aktivních van a 
znečištění odpadních vod. V případě, že by obsah lázně aktivních van byl vyšší než 30 m3, 
podléhal by záměr režimu zákona o integrované prevenci. 
3.) Byl vznesen požadavek, aby byl záměr posouzen ve třísměnném, resp. nepřetržitém 
provozu, nikoli pouze ve dvousměnném. Navýšení na třísměnný provoz by dle společnosti Wera 
Werk mělo za následek zvýšení množství odpadních vod a nárůst celkové pokovené plochy. 
4.) Obava, že vysoká spotřeba vody povede k poklesu tlaku v řadu a v důsledku toho 
k problémům u dalších subjektů napojených na stejný vodovodní řad. 
Na základě těchto skutečností žádá společnosti Wera Werk posouzení záměru firmy Cooper-
Standard podle zákona. Toto posouzení požaduje provést v rozsahu plného vytížení, nikoli 
pouze při dvousměnném provozu. 
Vypořádání: 
Připomínky společnosti Wera Werk s.r.o. příslušný úřad konzultoval s oznamovatelem, resp. 
jeho zástupcem – Ing. Lenkou Novákovou. Komentář zástupce oznamovatele příslušný úřad 
obdržel dne 19. 10. 2016 a dne 25. 10. 2016, a také na jeho podkladě příslušný úřad připomínky 
vypořádal. 
Ad 1.) Posuzovaný záměr společnosti Cooper-Standard bude podléhat samostatným správním 
řízením (mimo jiné se bude jednat také o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem 
závadných látek do kanalizace, viz str. 27 oznámení), kde budou stanoveny podmínky 
zohledňující i další záměry v okolí. Investor dále uzavře smlouvu na dodávku vody a vypouštění 
předčištěných odpadních vod do kanalizace s provozovatelem vodovodu a kanalizace – VAS 
a.s. 
Ad 2.) Příslušný úřad je toho názoru, že celá technologie předkládaného záměru je v oznámení 
popsána dostatečně. Technologie povrchových úprav kovů je krom samotného oznámení 
popisována také v odborném posudku „Odtahy pro výrobní halu Cooper Standard Bystřice“ (doc. 
Ing. Tomáš Sákra, CSc., srpen 2016), a to včetně objemu jednotlivých lázní. Posudek je 
přílohou oznámení záměru. Informace, že objem aktivních van při povrchových úpravách 
nedosahuje hodnoty 30 m3, a tudíž posuzovaný záměr nespadá do dikce zákona č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci, je uvedena v úvodu oznámení na str. 5. Co se týče znečištění 
odpadních vod – dle informace od zástupce oznamovatele bude znečištění vypouštěných 
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předupravených odpadních vod stanoveno na základě vyjednávání emisních limitů se správcem 
kanalizace (VAS a.s.) v součinnosti s odborem životního prostředí MěÚ Bystřice nad 
Pernštejnem. Příslušný úřad k tomu uvádí, že množství jednotlivých odpadních vod ve fázi 
instalace technologie i ve fázi provozu je uvedeno na str. 42 – 44 oznámení v bodě B.III.2. 
Odpadní vody. 
Ad 3.) Příslušný úřad posuzuje záměr tak, jak je oznamovatelem předložen. V tomto případě se 
tedy jedná o dvousměnný provoz s kapacitami záměru uvedenými v oznámení, a takto také 
bude záměr dle zástupce oznamovatele provozován. Pokud by v budoucnu došlo ke změně 
provozu na třísměnný, resp. nepřetržitý, a došlo tak ke změnám, které by naplňovaly ustanovení 
zákona, budou tyto změny předmětem dalšího posuzování. 
Ad 4.) K této připomínce zástupce oznamovatele uvádí, že investor byl v rámci jednání na MěÚ 
ujištěn, že průmyslová zóna Z111, kde realizuje svůj investiční záměr, je náležitě připravena ke 
vstupu výrobního závodu, tudíž musí být připravena i infrastruktura (vodovod, kanalizace, 
komunikace, atd.). Dle sdělení zástupce oznamovatele již byla tato problematika řešena v rámci 
DSP montážní haly, na kterou je vydáno stavební povolení SBYS/7114/2016/OUP/01. 
V Technické zprávě v kapitole 6. Vodovodní přípojka je popsáno, že objekt bude napojen na 
stávající řad dle konzultace se správcem sítě. V kapitole 7. Vnitroareálový vodovod je uvedeno, 
že vnitroareálový vodovod bude napojen v šachtě za vodoměrnou sestavu. V objektu 
v technické místnosti bude osazen hlavní uzávěr plynu, přerušovací nádrž a AT stanice, což 
zajistí, že nedojde k poklesu tlaku v řadu. Zástupce oznamovatele dále uvádí, že projekt je 
přenesen do vyjádření Vodárenské akciové společnosti č.j. ZR/1634-2/2016-Še, kde je uveden 
požadavek na vybudování přerušovací nádrže a automatické tlakové stanice, která zajistí 
tlakové poměry. Ve vyjádření VAS je dále uvedeno, že požaduje uzavřít smlouvu na dodávku 
pitné vody. 
Vzhledem k výše uvedenému příslušný úřad uvádí, že neshledává důvod, pro který by měl být 
předkládaný záměr dále posuzován dle zákona. Připomínky vznesené společností Wera Werk je 
možné dořešit v následně vedených správních řízeních nebo jsou zhodnoceny jako irelevantní.  
 
Město Bystřice nad Pernštejnem ve svém vyjádření uvádí, že k uvedenému záměru nemá 
připomínek. Vedení města vítá tvorbu nových pracovních míst v Bystřici nad Pernštejnem, 
především pak s ohledem na konec těžby uranové rudy v Dolní Rožínce na konci roku 2017. 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen KHS) ve svém vyjádření 
uvádí, že z možných negativních vlivů na obyvatelstvo souvisejících se realizací záměru, je asi 
nejpodstatnější možnost ohrožení veřejného zdraví při teoretickém překročení imisních limitů 
některých plynů či aerosolů v souvislosti s vlastním provozem technologických linek. Dále pak 
možnost ohrožení veřejného zdraví při případné expozici nadměrným hlukem z provozu celé 
výrobní haly, popř. ze související dopravy. KHS dále uvádí, že ze závěrů rozptylové studie 
jednoznačně vyplývá, že provozem posuzovaného záměru budou příspěvky k imisní koncentraci 
vybraných znečišťujících látek zanedbatelné, bez výraznějšího ovlivnění stávajících imisních 
charakteristik (pozadí). Ze závěrů zpracované hlukové studie dle KHS vyplývá, že po realizaci 
záměru budou dodrženy hygienické limity hluku stanovené dle nař. vl. č. 272/2011 Sb. v platném 
znění ve stanovených výpočtových bodech v denní i noční době pro hluk z dopravy i ze 
stacionárních zdrojů. Pro další fázi povolování stavby podle stavebního zákona (řízení o změně 
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stavby před dokončením) bude KHS kraje Vysočina požadovat doložení aktualizované hlukové 
studie se zaměřením na posouzení hluku ze stacionárních zdrojů plánovaného záměru. Dále po 
realizaci záměru bude KHS kraje Vysočina požadovat provedení kontrolního měření hluku ve 
zkušebním provozu stavby. V závěru svého vyjádření KHS uvádí, že vzhledem k tomu, že 
předložený záměr obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví, nepožaduje orgán 
ochrany veřejného zdraví jeho projednání dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění. 
Vypořádání: 
Požadovaná aktualizovaná hluková studie a kontrolní měření hluku budou KHS předloženy 
v rámci následných řízení vedených příslušným stavebním úřadem (řízení o změně stavby před 
dokončením, kolaudační řízení). 
 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená 
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí 
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. 
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.  

 
 
 
 

 
Ing. Markéta Čadová 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

 
 
V Jihlavě dne:  25. 10. 2016 
 
 
Kraj Vysočina a Město Bystřice nad Pernštejnem se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí 
na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté o zaslání 
potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a 
zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po 
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Datum vyvěšení:         Datum sejmutí: 

…………………         ………….......... 

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
  
 
Razítko:      Razítko: 
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Rozdělovník  
 
 
Účastník řízení (zástupce oznamovatele): 
 
Datovou schránkou (+ obdržená vyjádření): 
 
1. Ing. Lenka Nováková, Cooper-Standard  Automotive Česká Republika s.r.o., Jamská  
    2191/33, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 
 
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu (zde) 
 
Datovou schránkou: 
 
3. Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 
 
 
Dotčené správní úřady: 
 
4. Krajský úřad Kraje Vysočina (zde)  
 
Datovou schránkou: 
 
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava 
 
6. MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční 405, 593 15 Bystřice nad   
    Pernštejnem                                                 
 
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01  
    Havlíčkův Brod 
 
Dle § 6 odst. 6 zákona (datovou schránkou) 
 
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
     
 
Na vědomí (datovou schránkou): 
 
9. MěÚ  Bystřice nad Pernštejnem, odbor  územního plánování a stavebního řádu, Příční 405,  
    593 15 Bystřice nad Pernštejnem 
 
10. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

„Výrobní hala Cooper-Standard Bystřice - technologie“ 
 
Vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „KrÚ OŽPZ“), 
jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále též „zákon“), od Vás obdržel dne 2. 
12. 2016 žádost o vyjádření, zda změna výše uvedeného záměru je významná dle zákona. 
 
Záměr „Výrobní hala Cooper-Standard Bystřice – technologie“ byl posouzen ve zjišťovacím 
řízení se závěrem, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle zákona 
(závěr zjišťovacího řízení č.j. KUJI 79859/2016 OZPZ 2680/2016 Ča ze dne 25. 10. 2016, nabytí 
právní moci rozhodnutí dne 25. 11. 2016, kód záměru VYS 845). Účelem záměru byla instalace 
a provoz nových technologických linek sloužících k povrchové úpravě kovů včetně pomocných 
technologií. 
Pro výrobní halu H1 bylo v průběhu probíhajících stavebních prací navrženo prodloužení této 
haly o 24 m jak u výrobní části, tak u administrativní budovy. V celkové ploše dojde k rozšíření o 
1 260 m2 (1 070 m2 výroba, resp. sklad + 90 m2 administrativa). Současně s prodloužením haly 
bude poměrně prodlouženo a rozšířeno parkoviště, kde dojde k navýšení počtu parkovacích 
míst ze 100 na 148 parkovacích míst. Nově budou na severním a jižním rozhraní haly H1 a H2 
umístěny energobloky A a B. Původní umístění bylo v rámci půdorysu haly H1.  
Uvedenou změnou nedojde k navýšení kapacity linky povrchových úprav, plochy upravených 
povrchů, množství zpracovaných polymerů, ani ke zvýšení kapacity skladu nebezpečných 
chemických látek a směsí. 
Důvodem k výše uvedeným stavebním úpravám je potřebný prostor k uskladnění specifického 
materiálu vstupujícího do výroby – ocelové pásy v podobě navinuté cívky. Tento materiál 
vyžaduje dodatečný manipulační prostor a specifické skladování. Bylo zjištěno, že cívky mohou 
být skladovány pouze volně ložené na ploše, dříve uvažovaný systém polic se pro účely 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
2. 12. 2016 KUJI 92594/2016 

OZPZ 1/2016 Ča 
Markéta Čadová/564602530 
 

7. 12. 2016 

 
Cooper Standard Automotive Česká Republika 
Jamská 2191/33 
591 01 Žďár nad Sázavou 
  
(datovou schránkou) 
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skladování této vstupní suroviny ukazuje jako technicky i z bezpečnostního hlediska 
nevyhovující. 
 
Na základě výše uvedeného KrÚ, OŽPZ sděluje, že změna záměru „Výrobní hala Cooper-
Standard Bystřice - technologie“ není významnou změnou posouzeného záměru dle zákona, 
a proto nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v 
případě zachování výše uvedených parametrů a činností. 
 
Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění a nelze se proti němu odvolat. Rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů 
ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů. 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
 
Ing. Markéta Čadová 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 
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Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

 
„Výrobní hala 2 Cooper Standard Automotive  Bystřice nad Pernštejnem“  
 
- sdělení k podlimitnímu záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona“) 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
obdržel dne 22. 12. 2016 od Ing. Ireny Volné, I&V Consulting s.r.o., Voskovcova 1130/34, 152 
00 Praha IČ 04053028, oznámení podlimitního záměru „Výrobní hala 2 Cooper Standard 
Automotive Bystřice nad Pernštejnem“, zpracované dle přílohy č. 3a zákona. Oznámení 
zpracovala v prosinci 2016 společnost I&V Consulting s.r.o. (Ing. Irena Volná, Ing. Lenka 
Čtvrtníková, RNDr. Karolina Marešová, Mgr. Kateřina Šulcová - autorizovaná osoba ke 
zpracování dokumentace a posudku dle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.). Oznamovatelem 
záměru je společnost Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o., Jamská 2191/33, 591 
01 Žďár nad Sázavou, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Lenka Nováková. 
 
Součástí oznámení podlimitního záměru byly: 
Dopravně inženýrské podklady (ETC, s.r.o., říjen 2016) 
Akustická studie (ATEM, s.r.o., prosinec 2016) 
Rozptylová studie (EKOBEST s.r.o. prosinec 2016) 
Odborný posudek (Doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc., listopad 2016) 
 
Předmětem záměru je výstavba výrobní haly H2, ve které bude probíhat úprava konců 
nařezaných kovových trubek – tzv. koncování, dále ohýbání nakoncovaných kovových trubek do 
finálního požadovaného tvaru, kontrola kovových trubek a jejich následné balení a expedice. 
Finálním produktem výroby jsou palivové, brzdové a jiné potrubní systémy sloužící k rozvodu  
 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
 KUJI 2298/2017   

OZPZ 35/2016 Ča 
Markéta Čadová/564602530 4. 1. 2017 

Cooper-Standard Automotive ČR s.r.o. 
Ing. Lenka Nováková 
Jamská 2191/33 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
(datovou schránkou) 
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kapalin, stlačeného vzduchu a ostatních médií v automobilech. Záměr je navržen v návaznosti 
na výrobní halu H1 (sdělení k podlimitnímu záměru ze dne 1. 3. 2016, č.j KUJI 19715/2016 
OZPZ 35/2016 Ča, kód záměru VYS555P; závěr zjišťovacího řízení ze dne 25. 10. 2016, č.j. 
KUJI 79859/2016 OZPZ 2680/2016 Ča, kód záměru VYS845). Veškeré odborné doprovodné 
studie, které jsou nedílnou součástí podloženého oznámení podlimitního záměru, hodnotí dopad 
obou staveb na životní prostředí kumulativně. Zájmové území se nachází v průmyslové zóně na 
jihozápadním okraji zastavěného území města Bystřice nad Pernštejnem. Záměr bude dopravně 
napojen na ul. Průmyslovou, obslužnou místní komunikaci III. třídy, která slouží především pro 
obsluhu přilehlých průmyslových objektů. 
 
Kapacitní údaje: 
 
- celková zastavěná plocha – 7 890 m2 

- obestavěný prostor – 71 010 m3 
- zpevněné plochy 3 510 m2 
- parkovací stání – 48 míst (celkem pro halu H1 a H2 148 míst) 
 
Realizace záměru si vyžádá zábor zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se 
jedná o pozemky/části pozemků p.č. 2958/79, 2958/78 a 2958/77 k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. 
Řešené pozemky slouží v současnosti jako pole – orná půda. Celková plocha pozemků 
určených k vyjmutí ze ZPF činí 616,0 m2. K dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa 
nedojde. 
 
Pro účely oznámení podlimitního záměru byla vypracována samostatná rozptylová studie. Ve 
fázi výstavby bude zdrojem znečišťování ovzduší zejména obslužná staveništní doprava. Ve fázi 
provozu bude bodovým zdrojem znečišťování ovzduší kotelna K2 o celkovém příkonu 1 760 kW, 
která bude zajišťovat dodávku tepla a TUV pro objekt. Za liniový zdroj lze považovat související 
dopravu. Konkrétně se jedná o spalovací motory nákladních automobilů přivážejících suroviny a 
odvážejících výrobky, a osobní automobily zaměstnanců a návštěv. Plošným zdrojem 
znečišťování ovzduší bude parkoviště pro osobní automobily západně od haly H1. V závěru 
rozptylové studie je uvedeno, že na základě provedených výpočtů lze učinit závěr, že realizace 
záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelná. 
 
Ve fázi provozu budou vznikat odpadní vody splaškové a dešťové, technologické vody vznikat 
nebudou. Průměrné množství splaškových vod bude asi 12,9 m3/den. Splaškové vody budou 
likvidovány připojením na veřejnou kanalizační síť ve správě VAS a.s. Veškeré dešťové vody 
budou zasakovány na stavebním pozemku bez dalšího čištění. V případě vyčerpání schopnosti 
zasakování jsou pozemky odvodněné přirozeně do vodoteče, která je přítokem Nedvědičky. Na 
pozemku je vybudován systém meliorace, který bude v maximální míře zachován. 
 
Během výstavby bude vznikat odpad po krátkou omezenou dobu v množství a složení 
odpovídajícím běžným druhům stavebního odpadu. Ve fázi provozu záměru se předpokládá 
vznik odpadů z lehké výrobní činnosti, odpadů v souvislosti se skladováním a balením a 
expedicí  komponent  a  odpadů  z  běžné   údržby  montážní  haly.  Bude  se  jednat  o   odpady  
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kategorie O – ostatní, i kategorie N – nebezpečné. Nakládání s odpadem se bude řídit zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, a souvisejícími vyhláškami. 
 
Pro účely posouzení vlivu záměru na akustickou situaci v nejbližším okolí záměru byla v rámci 
oznámení podlimitního záměru vypracována akustická studie. Ve fázi výstavby bude zdrojem 
hluku stavební činnost. Dle akustické studie nebude vzhledem k umístění nejbližší zástavby 
v průběhu stavebních prací hygienický limit 65 dB na hranici chráněného venkovního prostoru 
nejbližšího objektu pro bydlení překročen. Taktéž nejvyšší akustické příspěvky z provozu 
staveništní dopravy nepřekročí stanovený hygienický limit. V závěru akustické studie je dále 
uvedeno, že při posouzení celkové akustické zátěže v území se akustická situace v území po 
zprovoznění záměru zvýší nejvíce o 0,8 dB v denní a o 1,2 dB v noční dobu. Lze tak 
konstatovat, že se akustická situace vlivem zprovoznění areálu významně nezmění. 
 
Krajský úřad konstatuje, že se jedná o podlimitní záměr dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o EIA, 
uvedený v příloze č. 1, v kategorii II pod bodem 4.3 (Strojírenská nebo elektrotechnická výroba 
s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, 
cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a 
testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem).  
 
Významný vliv předloženého záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byl vyloučen ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody a 
krajiny, kterým je Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, pod č.j. 
KUJI 84354/2016  OZPZ 52/2015 Ku ze dne 24. 11. 2016. 
 
Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu, kterým je Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, 
odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j. BYS/20130/2016/OÚP/St ze dne 23. 11. 
2016, je výše uvedený záměr v souladu s Územním plánem Bystřice nad Pernštejnem. 
 
Součástí předloženého oznámení podlimitního záměru bylo také vyjádření Krajské hygienické 
stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou (ze dne 20. 
12. 2016, č.j. KHSV/27878/2016/ZR/HOK/Roh), ve kterém je uvedeno, že záměr je vzhledem 
k nutnosti ochrany veřejného zdraví akceptovatelný, předložené podklady jsou dostačující a 
podlimitní záměr není nutno dále posuzovat ve zjišťovacím řízení.  
 
Dále byl jako součást oznámení podlimitního záměru předložen souhlas Města Bystřice nad 
Pernštejnem (Souhlas s uložením ornice a souhlas s vynětím ze ZPF – rozšíření firmy Cooper 
Standard Automotive ČR, ze dne 26. 10. 2016). 
 
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě posouzení 
předloženého oznámení, a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, sděluje, 
že záměr „Výrobní hala 2 Cooper Standard Automotive Bystřice nad Pernštejnem“ ve výše 
uvedeném rozsahu (kapacitě) nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona.  
 



 

Číslo jednací:  KUJI 2298/2017    OZPZ 35/2016 Ča 
 

Číslo stránky 4 

Toto sdělení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se 
proti němu odvolat. Rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů.  
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
 
Ing. Markéta Čadová 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
 
 
Na vědomí (datovou schránkou): 
 
I&V Consulting s.r.o., Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

 

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem 
stavby „VÝROBNÍ HALA FY COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE V BYSTŘICI N. PERN. - 
DOKUMENTACE PRO ROZŠÍŘENÍ AREÁLU“ v katastrálním území Bystřice nad 
Pernštejnem 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní 
orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění a podle § 17a písmene 
e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), na základě postoupení žádosti společnosti Cooper-
Standard Automotive Česká republika s.r.o.,  IČ 258 24 031, se sídlem Jamská 2191/33, 591 01 
Žďár nad Sázavou, která byla doručena dne 15. 11. 2016 a e-mailovým, dne 21. 11. 2016 
dodatečně zaevidovaným vyhodnocením dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF a dle přílohy č. 5 
k vyhlášce č. 13/1994 Sb., 
 
I .  u d ě l u j e  ž a d a t e l i  –  společnosti Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.,  
IČ 258 24 031, se sídlem Jamská 2191/33, 591 01 Žďár nad Sázavou – s o u h l a s   k 
trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dle § 9 odst. 8 zákona o 
ochraně ZPF na pozemcích parcelní číslo 2958/9 (celý), p. č. 2958/80 (celý) a p. č. 2958/29 
(část, vymezená dle dosud nezapsaného oddělovacího geometrického plánu pro rozdělení 
pozemku č. 2384-114/2016 jako pozemek p. č.  2958/85 o výměře 1,5064 ha) v k. ú. Bystřice 
nad Pernštejnem o celkové výměře 2,9822 ha za účelem stavby „VÝROBNÍ HALA FY 
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE V BYSTŘICI N. PERN. - DOKUMENTACE PRO 
ROZŠÍŘENÍ AREÁLU“ dle přiložené kopie zákresu v situaci katastrální mapy a kopie 
geometrického plánu č. 2384-114/2016 (příloha č. 1 a 2) 

Pozemky dle katastru nemovitostí: 
Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem 
p. č. 2958/9   (celý)  o výměře 0,8588 ha druh pozemku orná půda 
p. č. 2958/80 (celý)  -   “   -  0,6170 ha -   “   -  -   “   -  
p. č. 2958/29 (část)   1,5064 ha -   “   -  -   “   -  
CELKEM    2,9822 ha 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
BYS 19447/2016/OZP/Mi/ 
15. 11. 2016 

KUJI 878222016 
OZPZ 2985/2016 Go 

Jaroslav Gottfried 
564 602 510 

22. 11. 2016 

Dle rozdělovníku 
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II. V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se stanovují žadateli – společnosti Cooper-
Standard Automotive Česká republika s.r.o.,  IČ 258 24 031, se sídlem Jamská 2191/33, 591 01 
Žďár nad Sázavou - tato závazná opatření a podmínky dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF: 

1) Skrývka kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných pozemků:  
Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení 
skrývky kulturních vrstev půdy ve vrstvě 0,2 metru na pozemku p. č. 2958/9 a ve vrstvě 0,3 
metru na pozemcích p. č. 2958/80 a na odnímané části pozemku p. č. 2958/29, označené 
v přiložené kopii geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2384-114/201 jako pozemek 
p. č. 2958/85), o celkovém objemu zhruba 8 087,8 m3 na celé odnímané ploše (2,9822 ha).  

Prvá část objemu skrývky kulturních vrstev půdy (2 340 m3) bude po mezideponování 
v rozsahu trvale odnímaných ploch použita k ozelenění (sadové úpravy) uvnitř areálu ve 
vrstvě 0,1 metru na ploše 2,34 ha. Do doby jejich využití budou tyto kulturní vrstvy půdy 
dočasně uloženy na části trvale odnímaného pozemku p. č. 2958/29 (dle GP 2958/70). 
Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních 
vrstev půdy na deponii učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu 
poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy. 
Druhá část objemu skrývky kulturních vrstev půdy (5 747,8 m3) bude na náklad žadatele 
(investora) postupně mimo hlavní vegetační období převezena a použita k zúrodnění 
neodnímané části pozemků dle KN p. č. 3031/1 (část o výměře cca 10 ha) a p. č. 3031/2 
(celý o výměře 0,1167 ha)) v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, vedených jako orná půda, na 
celkové ploše 10,1167 ha, v průměrné vrstvě zhruba 0,057 m, dle schváleného plánu využití 
kulturních vrstev půdy (příloha č. 4) a bude rovnoměrně rozprostřena na určené pozemky 
s následným urovnáním povrchu pozemku a sběrem kamene z povrchu. Žadatel zajistí 
v nejbližším agrotechnickém termínu po navezení na svůj náklad uvedení zúrodňovaných 
pozemků do stavu, odpovídajícího katastru nemovitostí (orná půda). O předání této části 
kulturních vrstev společnosti, která na dotčených pozemcích hospodaří, bude sepsán 
protokol, obsahující údaje o datu předání a převzetí a objemu předávaných a přebíraných 
kulturních vrstev půdy, jehož kopii zašle žadatel na KrÚ, OŽPZ k založení do spisu. 

Dále je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) 
o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným 
využitím skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné 
pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání 
předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
k posouzení plnění podmínek souhlasu. 

2)   Vymezení orientační výše odvodu 
Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) je povinen zaplatit odvod. Odvod za odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu se vymezuje, a to v orientační výši 2 168 655,84 Kč. 
O konečné výši odvodů rozhodne v samostatném řízení věcně a místně příslušný orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu (Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor 
životního prostředí) dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF, a to po zahájení 
realizace záměru. Dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF je povinen povinný k platbě 
odvodů orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech (MěÚ Bystřice nad 
Pernštejnem, OŽP) a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím (KrÚ, OŽPZ): 
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a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a 
to do jednoho roku ode dne jeho platnosti, 

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, 
a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 

Žadatel se upozorňuje, že v případě nesplnění výše uvedené doručovací a oznamovací 
povinnosti mohou hrozit sankce, uvedené v § 20a odst. 1 písmenech j) a k) zákona o 
ochraně ZPF.  

 
3) Stavební činnosti, přístup na stavbu, umístění zařízení staveniště, předběžná bilance 

výkopových zemin 
Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas udělen) učiní na svůj náklad při provádění stavby 
účinná opatření, aby nedošlo k porušení § 8 zákona o ochraně ZPF. Jakékoliv dotčení jiných 
zemědělských pozemků, než které jsou trvale odnímány ze ZPF, nebo určeny k zúrodnění, 
je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas udělen) povinen předem projednat s příslušným 
orgánem ochrany ZPF (s KrÚ, OŽPZ). Přístup na staveniště bude zajištěn z místní 
komunikace - ulice Průmyslová. V předloženém doplnění vyhodnocení akcí se stavbou 
souvisejících byla předložena předběžná bilance výkopových zemin. Objem výkopu se 
předpokládá 1 320 m3, násyp se předpokládá o objemu 23 845 m3. Bilance je nevyrovnaná, 
deficit výkopových zemin činí 22 525 m3. Žadatel je povinen zajistit, aby nebyly chybějící 
výkopové zeminy těženy ze zemníků na neodnímaných pozemcích (nebo na jejich 
neodnímaných částech), náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF). 

4) Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů v území 
Vzhledem k výše uvedené významné hrubé terénní úpravě, podmiňující realizaci vlastní 
stavby (navýšení terénu o objem 22 525 m3 výkopové zeminy na ploše 2,9822 ha) je žadatel 
povinen s KrÚ, OŽPZ, orgánem ochrany ZPF projednat a schválit před vydáním 
vodoprávního rozhodnutí nebo povolení návrh opatření, jak bude zajištěn bezeškodní 
odvod povrchových (dešťových) a odpadních vod z odnímané plochy do vhodného recipientu, 
tak, aby nedošlo ke zhoršení obhospodařovatelnosti neodnímaných pozemků, náležejících do 
ZPF. 

5)  Dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy 
Žadatel je povinen na svůj náklad zajistit, aby stavbou a akcemi se stavbou souvisejícími 
nedošlo ke zhoršení funkce meliorační soustavy (odvodnění) na navazujících neodnímaných 
pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. 

6) Dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF pozbývá tento souhlas platnosti uplynutím 3 let ode 
dne jeho oznámení žadateli, nestal - li se podkladem pro řízení podle zvláštních předpisů.  

 
III. Odůvodnění 

Podkladem k odnětí zemědělské půdy ze ZPF byla žádost a e-mailem předložené, 
dodatečně zaevidované vyhodnocení dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF a dle přílohy č. 5 
k vyhlášce č. 13/1994 Sb. Navržené trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu se dotkne půd v I. třídě ochrany dle vyhlášky č. 48/2011 Sb. (BPEJ 7.29.01, 
plocha 2,9822 ha) a je umístěno na ploše, vymezené platným územním plánem k trvalému 
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zastavění pro výrobu a podnikání. Navrženým řešením nedojde k narušení organizace ZPF 
v území. 

Případná změna podmínek oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí 
vydaných dle zvláštních předpisů a změně souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu. Tento souhlas je závazným stanoviskem sám o sobě neopravňuje 
k zahájení nezemědělského využití trvale odnímaných pozemků. Vyhodnocení žádosti o 
souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bylo zasláno 
e-mailem v elektronické podobě, proto se nevrací na Městský úřad Bystřice nad 
Pernštejnem, OŽP. 

IV.  Poučení 
Proti tomuto souhlasu se nelze samostatně odvolat.  

 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Horná 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
 
Přílohy:  
1. kopie geometrického plánu č. 2384-114/2016 
2. kopie situace odnětí půdy v mapě katastru nemovitostí  
3. situace rozprostření ornice 
4. schválený plán hospodárného využití kulturních vrstev půdy  

 
 
 

ROZDĚLOVNÍK 
Datovou schránkou s přílohami 1-4 (žadatel): 
Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.   
IČ 258 24 031 
Jamská 2191/33 
591 01 Žďár nad Sázavou 

Datovou schránkou (s přílohami 1-4): Dodejkou (s přílohami 1-4): 
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 
IČ 002 94 136     IČ 002 94 136 
-odbor životního prostředí   -stavební úřad 
Příční 405     Příční 405 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  593 15 Bystřice nad Pernštejnem 
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