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R O Z H O D N U T Í
Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) 
jako příslušný správní úřad podle § 22 písm. a) 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“), § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává v souladu s § 7 odst. 6 zákona

následující rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení:

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

„Instalace technologie nasávané kartonáže v areálu DOPLA PAP a.s. Sušice“, II/5.7

Kapacita (rozsah) záměru: zastavěná plocha nové haly SO 85/1 bude 631 m2, 
Ročně bude zpracováno 2985 t buničiny. V areálu závodu bude najednou 
skladováno nejvýše 65 t buničiny.

Umístění záměru: kraj: Plzeňský
obec: Sušice
k. ú.: Sušice nad Otavou

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se o přístavbu nové haly SO 85/1, která bude přisazena ke stávajícím 
výrobním halám SO 85/2, SO 26/1 a SO 47. S halou SO 26/1 bude vnitřně 
komunikačně a technologicky propojena. V nové hale SO 85/1 a části stávající haly 
SO 26/1 bude instalováno zařízení na výrobu papírových potravinářských obalů 
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technologií nasávané kartonáže. Vstupním materiálem bude buničina, finálním 
produktem pak budou jednorázové obaly - vaničky apod.
Areál společnosti DOPLA PAP a.s. se nachází v zastavené části města, kde již není 
možná výstavba obdobného záměru. V okolí se nachází především obytná zástavba. 
Jedinou další významnější provozovnou v nejbližším okolí areálu DOPLA PAP a.s. je 
malé truhlářství a samoobsluha.
Další významnější průmyslový areál je situován v severovýchodní části města Sušice 
ve vzdálenosti cca 1,5km od areálu DOPLA PAP a.s.. V této průmyslové zóně vzniklé 
na místě již zaniklého závodu SOLO Sušice v současnosti provozuje výrobní činnost 
společnost SOLODOOR, a.s. (výrobce dřevených a voštinových dveří) a několik 
dalších menších společností, jejichž provoz nemá významný negativní vliv na životní 
prostredí. V blízkosti areálu SOLODOOR, a.s. se nachází výrobní závod společnosti 
SPAK Foods, s.r.o. (potravinářský průmysl - výroba omáček, kečupu, majonéz 
apod.).
Všechny stávající společnosti v obci se zabývají jiným odvětvím než papírenstvím. 
Jiné větší průmyslové závody, které by měly významnější vliv na životní prostředí se 
v obci Sušice a jeho bezprostředním okolí nenacházejí.
V současnosti se neuvažuje se zřízením nových průmyslových zón v obci, rovněž 
není avizováno instalování obdobné technologie výroby papíru ve stávajících 
areálech.
Z výše uvedené vyplývá, že kumulace s jinými záměry není možná.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Technické řešení:

Novostavba SO 85/1 - Založení a obvodová stěna, tvořící zároveň opěrnou zeď (pro
vyrovnání výškových rozdílu), je navržena ze železobetonu. Nosnou konstrukcí haly 
je ocelový rám z válcovaných profilů. Tvar zastřešení je sedlový s prosvětlovacím 
středovým světlíkem. Stěny budou doplněny dveřními a vratovými otvory. 
Stavební úpravy SO 26/1 - Odstranění stávajícího střešního pláště včetně podhledu, 
bude zachována pouze nosná konstrukce. Následně bude provedeno zesílení 
vazníků a nová skladba střešního pláště. Osvětlení hal bude zajištěno střešním 
světlíkem a stropními svítidly. Haly budou větrány nuceně pomocí nové 
vzduchotechnické jednotky, která zajistí odvod přebytečného tepla a vlhkosti od 
tvarovacích strojů. Stávající i nová hala budou vytápěny odpadním technologickým 
teplem z tvarovacích strojů, pouze v době odstávky v zimním období budou 
temperovány pomocí plynových přímotopných těles typu sahara.
Z venkovních úprav se jedná o opravu a doplnění živičných komunikací v okolí 
stavby.

Technologické řešení:

Tento záměr řeší instalaci zařízení pro výrobu papírových potravinářských obalů 
technologií nasávané kartonáže.

Umístění technologie:
Technologické zařízení bude umístěno ve stávající výrobní hale SO26/1 a její nové 
přístavbě SO 85/1. V přístavbě bude umístěna přípravna látky a doplňková 
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technologie k tvarovacím strojům (čerpadlo ostřikové vody, vývěvy). Ve stávající hale 
budou umístěny 3 formovací stanice. 

Oznamovatel: DOPLA PAP a.s., Pod Svatoborem 41, 342 01 Sušice

Zpracovatel oznámení: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 
Strakonice

Záměr „Instalace technologie nasávané kartonáže v areálu DOPLA PAP a.s. Sušice“ 
naplňuje dikci bodu 5.7 kategorie II přílohy č. 1 zákona.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, 
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude 
posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl 
správní orgán.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření 
dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti 
a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených 
v příloze č. 2 k zákonu,

rozhodl správní orgán tak, že záměr

„Instalace technologie nasávané kartonáže v areálu DOPLA PAP a.s. Sušice“

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

Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1794.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 9. 9. 2016 pod č.j.: ŽP/14571/16 oznámení záměru 
„Instalace technologie nasávané kartonáže v areálu DOPLA PAP a.s. Sušice“ 
k provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.

Dne 13. 9. 2016 správní orgán oznámení zveřejnil v souladu s § 16 zákona na úřední 
desce Plzeňského kraje a v informačním systému EIA na internetových stránkách 
CENIA (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem PLK1794.
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K oznámení se v zákonem stanovené lhůtě dle § 6 odst. 7 zákona (tj. do 20 dnů ode 
dne vyvěšení informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) vyjádřily tyto 
subjekty:

1) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 29. 9. 
2016 pod č.j.: ŽP/15812/16 ve svém vyjádření upozorňuje na ustanovení 
jednotlivých zákonů a nepožaduje další posouzení podle zákona.

Komentář příslušného úřadu: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ze dne 21. 9. 
2016 pod č.j.: ŽP/15271/16 ve svém vyjádření konstatuje, že k předložené 
dokumentaci nelze vydat vyjádření do doby jejího doplnění o posouzení 
záměru z hlediska hluku, neboť v dokumentaci je pouze konstatováno, že 
nebudou překračovány hygienické limity hluku a v nejbližším okolí areálu 
dojde k nepatrnému zvýšení hlučnosti. Tyto informace nejsou pro orgán 
ochrany veřejného zdraví dostatečné k tomu, aby mohl dokumentaci 
komplexně posoudit.

Komentář příslušného úřadu: 
Hluková studie bude zpracována v dalším stupni projektové dokumentace, 
přičemž je zřejmé, že k povolení a provozu záměru je nutno limity dané 
legislativními předpisy z hlediska emisního hlukového zatížení bezpodmínečně 
splnit. Orgán ochrany veřejného zdraví je z hlediska vlivů na veřejné zdraví 
rovněž účastníkem navazujících řízeních vedoucích k realizaci záměru (např. 
řízení vedená dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), kde jako dotčený orgán 
uplatňuje závazná stanoviska, která bývají často vázána na splnění podmínek.

3) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 13. 9. 2016 
pod č.j.: ŽP/14595/16 vydal stanovisko, že záměr nemůže mít významný vliv 
na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Komentář příslušného úřadu: 

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře

4) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 13. 9. 2016 
pod č.j.: ŽP/14601/16 ve svém vyjádření konstatuje, že nemá námitek 
k záměru z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Dále ve 
vyjádření je popsán postup pro provozovatele z hlediska získání následujících 
povolení z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Komentář příslušného úřadu: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře
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V souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona a výše uvedenými 
vyjádřeními odůvodňuje správní orgán vydání výše uvedeného závěru zjišťovacího 
řízení takto:

I.

CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU
1) Velikost záměru: Výrobní technologie nasávané kartonáže bude umístěna 

částečně v prostoru stávající výrobní haly SO 26/1 (kde nahradí zastaralou již 
nevyhovující technologii) a v její nové přístavbě. Zastavěná plocha nového 
objektu bude 631 m2. Ročně bude zpracováno 2985 t buničiny. V areálu 
závodu bude najednou skladováno nejvýše 65 t buničiny. Na stávající halu SO 
26/1 navazuje skrze spojovací krček SO 86 hlavní výrobní budova SO 22. 
Tato varianta byla zvolena jako nejvýhodnější z důvodu nejmenšího objemu 
stavebních prací a snadnému logistickému napojení.

2) Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, 
připravovaných, uvažovaných): Areál společnosti určený pro výstavbu záměru 
se nachází v intravilánu města Sušice. Dle územního plánu města Sušice je 
záměr situovaný v zastaveném území, v lokalitě s funkčním využitím VL. 
Žádné pozemky určené pro výstavbu záměru nejsou chráněny zemědělským 
půdním fondem. Všechny pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako 
zastavená plocha a nádvoří nebo jako ostatní plocha.
V okolí objektu se nachází převážně obytná zástavba a menší objekty pro 
komerční využití. V nejbližším okolí areálu DOPLA PAP a.s. je malé truhlářství 
a samoobsluha.
Další významnější průmyslový areál je situován v severovýchodní části města 
Sušice ve vzdálenosti cca 1,5km od areálu DOPLA PAP a.s.. Všechny 
stávající společnosti v obci se zabývají jiným odvětvím než papírenstvím. Jiné 
větší průmyslové závody, které by měly významnější vliv na životní prostředí 
se v obci Sušice a jeho bezprostředním okolí nenacházejí.
Zpracované oznámení prokázalo, že vlivem záměru nebude docházet k 
nadlimitnímu ovlivnění těchto složek životního prostředí v širším území. 

3) Využívání přírodních zdrojů: Realizací záměru dojde k mírnému navýšení 
spotřeby vody cca 47,5 m3/rok. Instalovaná technologie tvoří částečně 
uzavřený systém.

 4) Produkce odpadů: V obou fázích (výstavba i provoz) s nimi bude zacházeno 
podle jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle 
druhů. Provozovatel bude využívat systému navrženého v rámci areálu. 

5) Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy: Z provozu výrobní technologie 
nebudou vznikat žádné škodlivé emise. Z tvarovacích strojů bude pouze 
odváděno přebytečné teplo a pára vzniklá sušením výrobků. Ohřev forem 
tvarovacích strojů je elektrický. Veškeré nově vzniklé odpadní vody budou 
vypouštěny do areálové jednotné kanalizace, která je zaústěna do městské 
veřejné jednotné kanalizace s odtokem na centrální ČOV. Vzhledem k 
umístění nové haly nelze očekávat ani nadlimitní působení hluku u nejbližších 
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hlukově chráněných prostor v denní ani noční době. Nepatrné zvýšení 
hlučnosti se projeví pouze v nejbližším okolí areálu, je předpoklad, že bude 
dodrženo nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Což bude ověřeno měřením hluku v chráněném venkovním prostoru 
okolních budov. Stávající napojení areálu na veřejnou komunikaci bude 
zachováno beze změn. Průměrně bude tento záměr obsluhovat 2,8 vozidel za 
pracovní den. Předmětný záměr tedy nebude mít negativní vliv na zdraví a 
pohodu místních obyvatel. Zpracované oznámení prokázalo, že vlivem 
záměru se předpokládá, že nebude docházet k nadlimitnímu ovlivnění těchto 
složek životního prostředí v širším území. 

6) Výstavba ani samotný provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor 
vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními 
důsledky. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní 
a technologické kázně nepřinese žádná rizika, která by mohla nepříznivě 
působit na okolí.

II.
UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

Areál společnosti určený pro výstavbu záměru se nachází v intravilánu města Sušice. 
Dle územního plánu města Sušice je záměr situovaný v zastaveném území, v lokalitě 
s funkčním využitím VL. Žádné pozemky určené pro výstavbu záměru nejsou 
chráněny zemědělským půdním fondem. Všechny pozemky jsou v katastru 
nemovitostí vedené jako zastavěná plocha a nádvoří nebo jako ostatní plocha. 
Objekt bude svou náplní, hmotovým i materiálovým řešením začleněn do celého 
areálu. Vzhledem k rozsahu a umístění záměru nebude významně ovlivněna žádná 
složka životního prostředí v dotčeném území.

V bezprostřední blízkosti lokality se nenacházejí environmentálně významné lokality 
– zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky, 
mokřady, horské oblasti nebo lesy. Záměr nemá samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí a neovlivní tyto oblasti 
ani dálkově. Zájmové území posuzované změny záměru se nenachází na území ani 
v ochranném pásmu Národní přírodní památky, Národní přírodní rezervace, Přírodní 
památky, Přírodní rezervace, Chráněné krajinné oblasti, Národního parku. 
Kulturní ani historické památky se v místě stavby nevyskytují. 

Veškeré nově vzniklé odpadní vody budou vypouštěny do areálové jednotné 
kanalizace, která je zaústěna do městské veřejné jednotné kanalizace s odtokem na 
centrální ČOV.
Dotčené území není zatěžováno nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží). 
Z hlediska umístění záměru tedy správní orgán usuzuje, že vliv nebude významný.
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III.

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Provozem záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí 
v lokalitě záměru a jeho okolí. Vzhledem k umístění a navržené obvodové konstrukci 
objektu nové haly nelze očekávat ani nadlimitní působení hluku u nejbližších hlukově 
chráněných prostor v denní ani noční době. Při plánování objektu byl brán zřetel na 
umístění areálu uvnitř města ve stávajícím areálu. Logistika vstupního materiálu a 
výrobků byla zvolena tak, aby co nejméně zatěžovala přilehlé okolí. Provoz nákladní 
dopravy u centrálního skladu je ocloněn od obytné zástavby protihlukovou stěnou. 
Předmětný záměr tedy nebude mít negativní vliv na zdraví a pohodu místních 
obyvatel.
Zhotovitel stavby záměru bude přijímat opatření ke snížení negativních dopadů 
výstavby na okolní zástavbu a životní prostředí. 
Výstupy jsou omezeny na emise do ovzduší z automobilové dopravy, vypouštění 
odpadních vod a emise hluku. Zpracované oznámení prokázalo, že vlivem záměru 
nebude docházet k nadlimitnímu ovlivnění těchto složek životního prostředí v širším 
území. Výstavba ani samotný provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor 
vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními 
důsledky.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní 
voda, půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, hluk případně jiné) jsou možné vlivy 
záměru akceptovatelné.
S ohledem na rozsah a charakter záměru nelze očekávat významné vlivy na životní 
prostředí a ani vlivy na veřejné zdraví.

Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly 
prokázány žádné výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit a 
lze je v celkovém hodnocení označit za nevýznamné až málo významné.

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 
odst. 1 správního řádu), a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním odvolání u 
Krajského úřadu Plzeňského kraje (§ 86 a 89 správního řádu). V této lhůtě podané 
odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC + EIA
podepsáno elektronicky

Přílohy:

1) vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,
2) vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
3) vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí,
4) vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí

Rozdělovník:

Doručí se dle § 7 odst. 4 zákona (s přílohou) : 

1) STA, projektový ateliér, v.o.s, Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice

Doručí se dle § 22 písm. c) zákona (bez příloh):

2) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10, 100 10

Doručí za účelem vyvěšení na úřední desce (bez příloh):

3) Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, 306 13

4) Městský úřad Sušice, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
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V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu a § 5 odst. 1 vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí musí 
být toto rozhodnutí bezodkladně vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední 
desce. Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí 
zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: ………………………………………………………………….
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: ……………………………………………………………………..
(podpis oprávněné osoby a razítko)
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