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O Z N Á M E N Í 
       

Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále zákon) 

o z n a m u j e 
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán  
dle § 33 téhož zákona, že byla podána žádost o podstatnou změnu integrovaného povolení  

pro zařízení 
 
 

„Lakovna plastových autodílů“  

spol. Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.,  

Kubelíkova 604/73, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec  

  

Žádost je k nahlédnutí na Krajském úřadě v Liberci, odboru životního prostředí a zemědělství,  
č. dv. 1224 v úřední dny (pondělí a středa), nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě  

(tel: 485 226 389, Ing. Beneš) a na Statutárním městě Liberec (tel.: 485 243 111). Každý může  

zaslat své písemné vyjádření k žádosti Krajskému úřadu Libereckého kraje do 30 dnů 

ode dne zveřejnění informace o žádosti. 
 

 

 
 
 

 
 

Ing. Petr Čech 
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 
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Stručné shrnutí údajů ze žádosti  

1. Identifikace provozovatele 

Magna Exteriors (Bohemia)  s.r.o. 

2. Název zařízení 

Magna Exteriors (Bohemia)  s.r.o. – „Lakovna plastových autodílů“  

3. Popis a vymezení zařízení 
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1) Zvýšení kapacity lakování lakovny L4 

2) Změna lisovny plastů 

3) Plynový kotel Bosch 

4) Drobné změny v odsávání odpadních plynů lakovny L2 

5) Aktualizace provozního řádu zdrojů znečišťování ovzduší 

ad1) S ohledem na vysoce kvalitní výrobu, úspěšnou obchodní politiku a rozvojovou strategii podniku 

provozovatel ve stávající provozovně rozšiřuje stávající výrobu.  
Spotřeba barev lakovny L4 se zvýší z 360 t/rok na 707 t/rok, spotřeba VOC ze 120,4 t/rok na 259,3 t/rok.  

V oblasti zpracování plastů dojde k modernizaci části vstřikolisů a svařovaček plastů, projektovaná 

kapacita zpracování plastů se zvýší (i díky přesnějšímu výpočtu reálné hodinové produkce jednotlivých 
strojů) ze stávajících 20 500 t/rok na 40 000 t/rok.  

V souvislosti s rozšířením výroby dojde k nárůstu počtu pracovních sil o cca 20 zaměstnanců.  

Jedná se o shodné technologie, jaké jsou provozovány již v současné době. 
 

ad2) V případě lisování plastů se jedná zejména o upřesnění projektované kapacity stávající lisovny 

plastů, vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší kód 6.5., dle SPE a provozního řádu 

zdroj č. 103 z původní kapacity 20 500 t/rok polymerů na 40 000 t/rok.  

Navýšení není vyvoláno pouze nárustem výroby nebo změnou technologie, ale jedná se o upřesnění 
této hodnoty.  

V původní dokumentaci bylo provozovatelem mylně vycházeno ze současných spotřeb polymerů a 

nebyla brána v úvahu projektovaná kapacita jednotlivých strojů (zejména kapacity vstřikovacích lisů a 
jejich jednotlivých taktů). Dále se jedná o aktualizaci technologického zařízení zdroje v podobě zrušení 

některých lisů a svařovacích strojů a jejich obměnu za nové včetně aktualizace jednotlivých výduchů. 

Stavební úpravy stávající lisovny plastů označované jako Battenfeld – rozšíření skladovacích kapacit a 

instalace pěti nových lisů (náhradou za stávající vyřazené). Zde dochází k  instalaci nového výduchu č. 
046. Jedná se o obměnu technologického zařízení z důvodu zajištění kvality výroby a požadavků trhu. V 

rámci tohoto zdroje bylo instalované nové technologické zařízení zdroje kód 6.5. na lakovně L2 označené 

jako Hot stamping (povolené 8. změnou IPPC).  
Přehled strojního vybavení včetně vyznačení (i očekávaných) změn je uveden v následujících tabulkách 

v příloze č. 1a-1d. 
 

ad3) Do nástavby objektu kotelny ve II. NP, osazené kotli LOOS (viz 1. změna IP) se instaluje plynový 
kotel Bosch UT-L 28 s hořákem Weishaupt o instalovaném jmenovitém tepelném příkonu 3,889 MW.  
 

ad4) V rámci modernizace odsávání byly instalovány tyto nové dva výduchy na lakovně L2: 

Odsáváno z lakovny L2 s výstupem odpadního plynu výduchem č. 043 – nový výduch: 

V lakovně L2 je dále instalováno odsávání odpadních plynů s výkonem 1000 m3/hod. Toto 

odsávání zajišťuje odtah znečištěné vzdušiny z prostoru lakovny L2 (prostorové odsávání). 
Samostatný plechový vzduchovod je vyveden nad střechu lakovny L2, kde je vypouštěn do volné 
atmosféry bez filtrace výduchem č. 043. 

Odsáváno z lakovny L2 s výstupem odpadního plynu výduchem č. 044 – nový výduch: 

     Odsávání odpadního plynu z venkovního prostoru před lakovacími boxy lakovny L2 zajišťuje 

samostatný vzduchovod, který je zakončen nad střechou výrobní haly lakovny L2 výduchem č. 044. 
Vzdušina není také filtrována. 

ad5) Nový návrh aktualizovaného provozního řádu zdrojů znečišťování je přílohou č. 2 této 

žádosti. 
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4. Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 k zákonu  

V souladu se zařazením stávajících provozovaných technologií dle platného integrovaného povolení l ze připravované 
technologie zařadit dle přílohy č. 2 k  zák.č. 201/2012 Sb. následovně: 

Nedochází k žádným změnám. 

kód   A B C 

CHEMICKÝ PRŮMYSL   

  Výroba a  zpracování organických látek a  výrobků s jejich obsahem   

6.5. 

Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby 

syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové 
kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou 
organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší 

x   x   

POUŽITÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL   

9.6. 

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, 

které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok 

    x   

9.8. 
Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod 
činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok 

    x   

VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ   

  Povrchová úpravu kovů a  plastů a  jiných nekovových předmětů a  jejich zpracování   

4.12. 
Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou 
projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy 

bez použití lázní 

       

 

Technologické změny vzhledem k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. řeší Odborný posudek viz. příloha č. 5.  

6.7. Povrchová úprava látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, 

pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, při spotřebě organických 

rozpouštědel vyšší než 150 kg za hodinu nebo než 200 t za rok. 

4.1.h) Výroba organických chemických látek, jako jsou polymery určené jako suroviny k dalšímu zpracování, syntetická vlákna a 

vlákna na bázi celuózy. 

NEDOCHÁZÍ K ŽÁDNÝM ZMĚNÁM. 

5. Popis surovin, pomocných materiálů a dalších látek 

Nedochází k žádným změnám. 

6. Popis energií a paliv 

Nedochází k žádným změnám. 

7. Popis zdrojů emisí 
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Technologie (zdroj) Kategorie zdroje Výduch č. 

101 – 9.8.Aplikace 

nátěrových hmot, včetně 

kataforetického nanášení, 

nespadají-li pod činnosti 

uvedené v bodech 9.9. až 
9.14., s projektovanou 

spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok  

Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. 
v platném znění o ochraně ovzduší, příloha č. 2 kód 9.8. a  vyhlášky č. 415/2012 
Sb. v platném znění, příloha č. 5, část I I. bod 4.1. Aplikace nátěrových hmot, 
včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené v podbodech 
4.2. až 4.7., s  projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok  
 
Roční projektované kapacity zdroje: 

lakovna č. 1, 2, 4, 5 

celková plocha opatřená nátěrovou hmotou: 4 696 746 m2/rok 
celková spotřeba nátěrových hmot: 7 707 t/rok 

celková spotřeba VOC: 919,3 t/rok 

001-002, 004-

005, 009, 013-

015,038, 039, 

043-045 

fiktivní 
výduch 195 

 

 

 

  

 102 zdroj kód 9.6 
Odmašťování a čištění 

povrchů prostředky s 

obsahem těkavých 

organických látek, které 

nejsou uvedeny pod kódem 
9.5., s projektovanou 

spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok 

Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. 
v platném znění o ochraně ovzduší, příloha č. 2 kód 9.6. a  vyhlášky č. 415/2012 
Sb. v platném znění, příloha č. 5, část I I. bod 2.2. Odmašťování a  čištění povrchů 
prostředky s  obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod 

kódem 2.1., s  projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok  

Celková spotřeba VOC: 10 t/rok. 

Nedochází k žádným změnám. 

037, 038 
 

fiktivní 

výduch 195 

 

103 zdroj kód 6.5.Výroba a 

zpracování ostatních 
syntetických polymerů a  
výroba kompozitů, s 

výjimkou kompozitů 
vyjmenovaných jinde, 
projektovaná spotřeba 
polymerů 20 500 t/rok. 
 

Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. 

v platném znění o ochraně ovzduší, příloha č. 2 kód 6.5. a  vyhlášky č. 415/2012 
Sb. v platném znění, příloha č. 8, část I I. 5.1.4. Výroba a zpracování ostatních 

syntetických polymerů a  výroba kompozitů, s  výjimkou kompozitů 
vyjmenovaných jinde (kód 6.5. dle přílohy č. 2 zákona) 

Celková spotřeba polymerů: 40 000 t/rok. 

016-031, 036, 
040, 046 

fiktivní 

výduch 196, 

197, 198, 199 
 

104 zdroj kód 4.12. 
Povrchová úprava kovů a 

plastů a jiných nekovových 

předmětů s celkovou 
projektovanou kapacitou 

objemu lázně do 30 m3 

včetně (vyjma oplachu), 

procesy bez použití lázní  

Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. 
v platném znění o ochraně ovzduší, příloha č. 2 kód 4.12. a  vyhlášky č. 415/2012 

Sb. v platném znění, příloha č. 8, část I I. 3.8.1. Povrchová úpravu kovů a plastů a  
jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně 
do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní (kód 4.12. dle přílohy 

č. 2 zákona), včetně následného ofuku dílů po Hotstampingu. 

Celková spotřeba CO2: 250 t/rok. 

040 

 

201 I. NP zdroj kód 1.1. 
Spalování paliv v kotlích o 

celkovém jmenovitém 

tepelném příkonu vyšším 

než 5 MW. 

204 II. NP, kód 1.1. 
 

Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. 
v platném znění o ochraně ovzduší, příloha č. 2 kód 1.1. a  vyhlášky č. 415/2012 

Sb. v platném znění, příloha č. 1, část I I. 1.2  

Celkový jmenovitý tepelný příkon: 8,232 MW 

 

Celkový jmenovitý tepelný příkon: 3,889 MW 

Celkový instalovaný jmenovitý tepelný příkon zdroje č. 201+204: 12,121 MW  

 
 

 

007, 008,  

041 

 

 
202 zdroj kód 1.1. Spalování 

paliv v kotlích o celkovém 

jmenovitém tepelném 
příkonu vyšším než 5 MW. 

Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. 
v platném znění o ochraně ovzduší, příloha č. 2 kód 1.1. a  vyhlášky č. 415/2012 

Sb. v platném znění, příloha č. 1, část I I. 1.2 - Specifické emisní l imity platné do 
31. pros ince 2017 

Celkový jmenovitý tepelný příkon: 2,343 MW 

010-012, 032, 

033  

203 zdroj kód 1.2. Spalování 

paliv v pístových 

spalovacích motorech o 

celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu od více 

než 0,3 MW do 5 MW 

včetně. 

Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. 

v platném znění o ochraně ovzduší, příloha č. 2 kód 1.2. a  vyhlášky č. 415/2012 

Sb. v platném znění, příloha č. 2, část I I. 

Celkový instalovaný jmenovitý tepelný příkon: 1 x 0,800 MW, 1x 0,484 MW 

034-035  
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Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., vyjmenované stacionární zdroje – zařazení dle legislativy – nedochází k žádným 

změnám  

 Vysvětlivky k tabulce: 

1. Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9 

2. Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5 

3. Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) 

kód   A B C 

CHEMICKÝ PRŮMYSL 

  Výroba a zpracování organických látek a výrobků s jejich obsahem 

6.5. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitu, s výjimkou výroby 

syntetických polymerů a kompozitu uvedených pod jiným kódem, o celkové 

projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou 

spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší 

x   x 

ENERGETIKA - SPALOVÁNÍ PALIV 

1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 

MW do 5 MW včetně 

x x*)   

1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW x x x  

1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně 

x     

POUŽITÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL 

9.6. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, 

které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s celkovou projektovanou spotřebou 
organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší 

    x 

9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod 

činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší 

    x 

 

Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování  

4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou 

projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy 

bez použití lázní 

      

 

 
 

8. Množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí 

Nedochází k žádným podstatným změnám. Množství emisí VOC se může nepatrně zvýšit vlivem modernizace lakovny L4 a zvýšení 

její projektované kapacity vzhledem ke spotřebě VOC. Dochází však k instalaci nové tříkomorové dopalovací jednotky Venjakob 
interně označované jako RNV. Tato jednotka pracuje s vysokou účinností a z tohoto důvodu lze naopak očekávat zlepšení emisní situace 

v okolí. Vzhledem k instalaci nového odsávání a posílení odsávání stávající jednotky RNV 1 by mělo dojít ke snížení fugitivních emisí 

produkovaných zdrojem znečišťování a tím ke snížení celkové emisní zátěže lokality. Více viz hodnocení znečištění v odborném 

posudku který je přílohou č. 3 této žádosti. 

9. Popis zdrojů hluku, vibrací, neionizujícího záření 

Technologické změny povrchových úprav řeší hluková studie příloha č. 4. 

10. Popis dalších vlivů zařízení na životní prostředí 

Nemění se. 

11. Popis technologií a technik určených k předcházení nebo omezení emisí ze zařízení 
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Nedochází k žádným podstatným změnám. Množství emisí VOC se může nepatrně zvýšit vlivem modernizace lakovny L4 a zvýšení 

její projektované kapacity vzhledem ke spotřebě VOC. Dochází však k instalaci nové tříkomorové dopalovací jednotky Venjakob 

interně označované jako RNV. Tato jednotka pracuje s vysokou účinností a z tohoto důvodu lze naopak očekávat zlepšení emisní situace 

v okolí. Vzhledem k instalaci nového odsávání a posílení odsávání stávající jednotky RNV 1 by mělo dojít ke snížení fugitivních emisí 
produkovaných zdrojem znečišťování a tím ke snížení celkové emisní zátěže lokality. Více viz hodnocení znečištění v  odborném 

posudku který je přílohou č. 3 této žádosti. 

 

Technické údaje filtrační dopalovací jednotky RNV 2: 

Výduch č.045 

Výrobce: Venjakob Umeelttechnik GmbH & Co. KG, Německo 
Typ: RVA – 15.6 

Výr.č.: 12865 
Jmenovitý výkon vzduchotechnický: 15 600 m3/hod 
Rok výroby: 2018 

Jmenovitý tepelný příkon hořáku na zemní plyn: 450 kW 

Viz kapitola č. 5 této žádosti a provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší. 

12. Popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití odpadů 

Není relevantní. 

 

13. Popis opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí 

Nemění se u stávajícího technologického zařízení. 

Ovzduš í: 

RNV 2 – lakovna L4 – autorizované měření emisí účinnosti dopalovací jednotky, CO, NOx, TOC – 1 x ročně – výduch č. 045 

L2 – nové výduchy č. 043, 044 – aut. měření emisí TOC – 1 x ročně. 

Pynový kotel č. 3 – kotel  Bosch ve II. NP hlavní plynové kotelny, CO, NOx – 1 x ročně. 

Monitoring do ostatních složek životního prostředí není relevantní. 

14. Porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Není relevantní   

15. Žádost o výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

NE 

16. Popis opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru 

Nemění se. 

17. Přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatřením 

Nemění se. 

18. Charakteristika stavu dotčeného území 

Nemění se. 

19. Základní zpráva 

ANO ze dne 25.4.2016. Byla předložena při žádosti o provedení 7. Změny IPPC jako příloha č. 6. Pro současnou žádost již 

nepřikládáme. 
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