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A. Údaje o oznamovateli
Investor

IČO
DIČ
Oznamovatel
Sídlo
IČO
DIČ
Oprávněný zástupce
oznamovatele
ve věcech technických

Projektant
Sídlo
IČO
DIČ

Stavby silnic a železnic, a.s.
Oblast Čechy střed
K Hájům 946, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Závod 3 – Praha
Revoluční 16, 110 15 Praha 1
45274924
CZ45274924
INKOS – OSTRAVA, spol.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 22
701 52 Ostrava – Moravská Ostrava
48394637
48394637
Ing.Jiří Koch
Ing.Šárka Pojerová
tel. 596112573
fax 596123863

Technoprojekt, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 38
730 16 Ostrava
47677597
CZ47677597
KERAMOPROJEKT Praha a.s.
Podbabská 20, 160 00 Praha 6
Ing.Křišťan

B. Údaje o záměru
Základní údaje
1. Název záměru

Supermobilní obalovna asfaltových směsí
ERMONT 340
Plocha ZS dálnice D 47 stavba 07, k.ú. Svinov

2. Kapacita (rozsah) záměru
Maximální hodinový výkon 340 tun obalované směsi/hod.
(při vlhkosti kameniva 2 %, )
při vlhkosti kameniva 5 % 240 t/hod.
Maximální denní výkon
2 500 tun směsi
Možná maximální výroba
(dle výkonu obalovny)
600 000 tun/rok obalované směsi (240 dnů duben –
prosinec)
Předpokládaná skutečná
roční výroba
210 000 tun směsi (vlhkost kameniva 4 %, klimatické
podmínky – mimo dny se srážkami, mimo dny
s teplotami pod bod mrazu)
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Zahájení provozu
Doba trvání provozu
obalovny

3. Umístění záměru

10/2006
2-3 roky (dočasná stavba)

kraj Moravskoslezský
Město Ostrava
Městský obvod Ostrava - Svinov
Katastrální území Svinov
Pozemky p.č. 2968/1, 3590/1

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem investora je dočasné umístění obalovny asfaltových směsí v blízkosti realizované
výstavby dálnice D 47 - plochy zařízení stavby ZS dálnice D 47 stavby 07, pro níž bude
obalovna zabezpečovat výrobu živičných směsí. Umístěno zde bude komplexní technologické
zařízení na výrobu obalovaných drtí mobilního provedení, doplněné nezbytnými stavebními
objekty a přípojkami inženýrských sítí.
Veškeré zařízení obalovny bude na stavbu dopraveno na speciálních silničních návěsech. Část
zařízení bude usazena na železobetonovou základovou desku, část zůstane na podvozcích, na
nichž byla dopravena na stavbu.
Mobilita zařízení obalovny umožňuje její montáž ve velmi krátkém čase, asi 1 týden.
Provoz stavby vyžaduje přívod pitné vody a elektrické energie a odvod dešťových vod
z vnitřních komunikací a zpevněných ploch.
Součástí stavby bude i její napojení na stávající veřejnou komunikační síť.
Obalovna je vybavena odprašovacím ventilátorem, napojeným na látkový komorový filtr se
zařízením pro recyklaci prachu. Topným médiem pro ohřev kameniva bude propan-butan,
proto bude součástí stavby sklad uvedeného média. Alternativně je možno použít lehkého
topného oleje, k čemuž je obalovna vybavena. Ohřev živice bude proveden termálním olejem,
který bude ohříván spalováním lehkého topného oleje.
Uvedená stavba má dočasný charakter. Mobilnost technologického zařízení obalovny
umožňuje jeho rychlou demontáž a přestěhování na jiné místo.
Provoz bude sezónní, mimo zimní období.
Lokalita určená pro realizaci předmětného záměru je situována na území města Ostravy
v Městské části Ostrava – Svinov. Lokalita je situována východně od trati ČD, nádraží
Ostrava – Svinov. V zájmovém území v současnosti není situován žáden objekt bydlení lokalita je bez antropogenních systémů (lokalita Dubí) bezprostředně územně napojena na
realizovanou stavbu D 47.
Umístěna bude mobilní obalovna asfaltových směsí ERMONT 340 jako dočasná stavba na
dobu 2 - 3 let. Obalovna zahrnuje výkon 340 t obalované směsi za hodinu. Dle výrobce je
maximální výrobní kapacita zařízení 340 t/hod. při vlhkosti kameniva 2 % a 240 t/hod.při
vlhkosti kameniva 5 %. V podmínkách České republiky nelze dosáhnout nižší vlhkosti
kameniva než 4 %, předpokládá se skutečná výroba 240 – 260 t/hod.
Pro posouzení vlivu provozu (např. v rozptylové studii) je počítáno s maximální možnou
zátěží, tj. maximální výkon 340 t směsi za hodinu, ve skutečnosti bude výkon nižší, jak je
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uvedeno výše.
Maximální skutečný výkon obalovny bude dle podmínek provozu 240 — 260 t za hodinu v
závislosti na druhu směsi, průměrný denní výkon bude 2 000 – 2100 t obalované směsi.
Odhadovaný provoz doby obalovny bude cca 100 dní v roce, v období od dubna do listopadu.
Plánovaná roční produkce bude cca 210 000 obalovaných směsí.
Směs se vyrábí za horka v míchačce, do níž se jednotlivé komponenty dávkují váhově, podle
zvolené receptury. Hotová směs se dopraví do expedičního zásobníku, z něhož se plní do
nákladních aut.
V období provozu bude prováděna výroba obalovaných živičných směsí zahrnující návoz
surovin, provoz obalovny – míchání směsí - a odvoz obalovaných živičných směsí jako
cílového výrobku pro stavbu.
Dopravně bude mobilní obalovna (produkty obalovny) napojena přímo na prostor stavby D
47. Dovoz surovin bude řešen po dohodě s ohledem na navazující dopravní systémy.
Vyloučena bude doprava ulicí Bílovecká (III/4785) a Bratří Sedláčků (Ostrava - Svinov) a
místy s vyloučením nákladní dopravy. V projektu bude zpracován podrobný provoz
související dopravy včetně dopravních tras surovin.
Realizace záměru bude v případě umístění supermobilní obalovny rozčleněna na období
přípravy lokality pro umístění obalovny, dobu provozu obalovny (předpoklad po dobu stavby
D 47) a následovat bude období ukončení provozu.
Ve fázi přípravy proběhne na plochách určených k realizaci záměru umístění obalovny včetně
doplňujících objektů jako dočasné stavby.
Příprava lokality pro umístění mobilní obalovny zahrnuje následující stavební objekty:
• základy obalovny
• jímka živičného hospodářství
• skládka kameniva
• tlaková stanice a rozvod propan butanu
• trafostanice a rozvodna NN
• rozvody silnoproudu
• objekt kanceláří a laboratoře (buňky)
• silniční váha
• komunikace a zpevněné plochy
• žumpa a kanalizační přípojka
• dešťová kanalizace a čištění dešťových vod
• přípojka pitné vody
• veřejná dešťová kanalizace
• přípojka VN
• příjezdová komunikace.
Seznam provozních souborů
• obalovna
• silniční váha
• postřik kazet
Obalované drtě rep. asfaltové směsi jsou směsí kameniva, živice, fileru (mletého vápence) a
případně přísad.
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Množství zpracovávaných surovin na 1 000 t směsi:
Tabulka č.1
Surovina

Drcené kamenivo
Živice
Filer

Průměrné
zastoupení ve
směsi
92
4 -5
0-8

Potřební množství suroviny na 1 000 t směsi (t)

920
40 - 50
0 - 80

Záměrem umístění obalovny asfaltových směsí je vytvořit investorem pro stavební potřebu
dostatečnou kapacitu směsí pro realizovanou liniovou dopravní stavbu s minimalizací
dopravních vzdáleností.
Při hledání vhodné lokality pro umístění mobilní obalovny asfaltových směsí byla jedním
z rozhodujících kritérií lokalizace místa mimo zástavbu, vhodnost pozemku pro umístění
linky a dopravní dostupnost lokality vzhledem k realizované stavbě D 47. Všechny uvedené
parametry vymezená lokalita splňuje.
Lokalita je vhodná i z hledisek vlivů na životní prostředí, jak dokládá předložené oznámení.
Plocha není cenná z hlediska přírodního, nenacházejí se na ní žádné objekty, které by bylo
nutné odstranit a v bezprostředním okolí se nenachází ucelená obytná zástavba.
Velikost pozemku v k.ú. Svinov umožňuje umístit uvedenou výrobní mobilní linku.
MÍSTO UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍ LINKY

Po ukončení provozu bude obalovna demontována a přestěhována do jiného prostoru, kde
bude realizována jiná významná stavba s potřebou výroby živičných směsí. Celá
technologická linka je montovaná a kanceláře a další provozní objekty budou tvořeny
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mobilními buňkami. Takto řešený provoz může být v případě potřeby převezen. Zpevněné
plochy a objekty, které není možno přemístit, jako je jímka na dešťové vody, žumpa a
základové bloky, mohou být použity pro jiné využití předmětného území nebo budou
odstraněny.
Záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1, do kategorie II, podle §7 pod
zjišťovací řízení – do bodu 6.5 Obalovny živičných směsí v kompetenci orgánů kraje v tomto
případě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Umístění supermobilní obalovny asfaltových směsí typu ROAD MAGNUM 340 ERMONT
na ploše ZS dálnice D 47 stavba 07 nebude mít omezující vliv na stávající veřejné vybavení
území. Stavba bude objektem výrobního charakteru s dočasnou dobou provozu. Řešena bude
doprava související s využitím území a přímou návazností na stavbu D 47. Vymezeny budou
přesné trasy pro dopravu materiálu.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Investor je stavební firmou provádějící dopravní stavby, opravy a výstavby komunikací, pro
stavbu D 47 je dodavatelem stavebních prací.
Hlavními důvody pro situování záměru obalovny živičných směsí na pozemek p.č. 2968/1 a
3590/1 v k.ú. Ostrava – Svinov je strategická poloha v blízkosti výstavby dálnice D47
s příznivou dopravní polohou a vzdáleností vůči stavbě pro výrobu obalovaných živičných
směsí.
Pozemek se jeví jako velmi vhodný, leží v těsné blízkosti trasy dálnice mimo souvislou
obytnou zástavbu. Následující fotodokumentace ukazuje stávající stav realizace D 47
v předmětném území.

Důvodem pro výběr předmětné lokality pro realizaci záměru v území je poloha lokality vůči
městu Ostrava, mimo obydlenou zástavbu s blízkosti stavby dopravního charakteru, pro něž je
finální produkt obalovny nezbytný. Významným prvkem je velmi dobrá dopravní dostupnost
na regionální úrovni, která bude posílena stavbou D 47.
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Lokalita je situována mimo obytná území a ani doprava spojená s jejím provozem nebude
znamenat zátěž obytných území. Území není hájeno zvláštními zájmy.

Alternativa
umístění
záměru
v předmětném území se přímo váže ke
stavbě D 47, z toho důvodu je vymezena
předmětná lokalita pro možnost umístění
mobilní linky.

Na území stavby nejsou žádné kulturní, architektonické a historické památky ani geologická
naleziště. Ochranná pásma z hlediska ochrany vodních zdrojů nejsou vymezena.
V lokalitě není registrován žádný prvek územního systému ekologické stability (ÚSES) ani
významný krajinný prvek (VKP).
Varianty
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta
předkládaná oznamovatelem.
Nulová varianta
Varianta nulová by předpokládala ponechání lokality v současném stavu a neumístění zde
obalovny živičných směsí. Jde o příznivou lokalitu, dopravně a územně velmi blízkost stavbě
dálnice D 47. Stavba D 47 probíhá a stavební materiál – živičné směsi – pro stavbu je
nezbytné zabezpečit. Z toho důvodu je sice možné hledat jinou lokalitu, vzhledem
k příznivému umístění a dopravnímu zabezpečení vůči stavbě D 47, ale výroba asfaltových
směsí je pro předmětnou stavbu nezbytná.
Na základě stanovení podmínek pro řešení stavby bez dalšího nepříznivého vlivu na okolní
prostředí a zabezpečení eliminace vlivů stavby na okolní prostředí je možné tuto variantu
opustit.
Varianta předkládaná oznamovatelem
Varianta je ekologicky přijatelná, umožňuje zabezpečit aktivitu investora, který je
dodavatelem stavby vyžadující významné množství obalovaných směsí.
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Přijaty budou podmínky pro eliminaci možných vlivů souvisejících s provozem obalovny
živičných směsí. Investor má s uvedenou obalovnou zkušenosti, jde o mobilní obalovnu, jejíž
provoz bude po ukončení stavby přemístěn s ohledem na jinou stavbu.
Základním ukazatelem je zabezpečení dopravní dostupnosti mimo obytnou zónu a umístění
lokality v krajinném systému mimo přírodní systémy.
Investor při přípravě hledal možnosti výběru technologie výroby asfaltových směsí. Na
základě dosavadních zkušeností se přiklonil podle předpokládané velikosti výroby k obalovně
asfaltových směsí a uplatnění mobilní linky.
Podrobný popis navrhované varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v další části
oznámení.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Jedná se o dočasné umístění supermobilní obalovny živičných směsí ERMONT 340, která má
zajistit výrobní kapacitu pro stavbu dálnice D 47 navrhované části stavby. Kompletní celek
doplňují vesměs mobilní objekty, které jsou nutné pro provoz obalovny.
Obalovna bude v lokalitě provozována po dobu stavby. Po dokončení bude demontována a
převezena na jiné místo.
Záměr spočívá ve výrobě obalovaných živičných směsí určených pro stavbu D 47. Pro výrobu
asfaltových směsí je vstupním materiálem drcené kamenivo, živice a filer. Aby bylo dosaženo
určitého požadovaného poměru v zrnitosti materiálu, je třeba smísit různé podíly v určitém
poměru. Tyto poměry jsou určovány výrobním a laboratorním předpisem.
Mísící výkon obalovny je 340 t/hod při vlhkosti kameniva 5 % a teplotě materiálu a okolí
5 °C. Maximální výkon obalovny by znamenal následující charakteristiky:
Tabulka č.2
Maximální hodinový výkon
Denní výkon
Předpokládaná roční výroba

Pracovní cyklus

340 tun/hod
cca 2500 tun (odhad)
600 000 tun/rok
(toto množství odpovídá dennímu výkonu 2500 t po
dobu 240 dnů)
duben-listopad, příp.prosinec (předpoklad)

Skutečný výkon dle klimatických podmínek (dnů bez deště, bez mrazových dnů) a vlhkosti
kameniva bude dle zkušeností v jiných lokalitách:
Tabulka č.3
Hodinový výkon
Denní výkon
Předpokládaná roční výroba

240-260 tun/hod
2 000 – 2 100 tun (odhad)
210 000 tun/rok (skutečnost cca 100 dnů)

Pracovní cyklus

duben-listopad mimo mrazové dny a dešťové srážky

Výroba v obalovně je sezónní, na počasí závislá zakázková výroba. Dosah obalovny je
omezen dojezdem nákladního vozidla se směsí v době cca 60 minut od výroby. V tomto
období musí být podle technologických předpisů asfaltová směs zpracována. Pokládání
asfaltových vrstev při stavbách silnic nelze provádět ve dnech s teplotami pod bodem mrazu.
Provoz obaloven obecně je z toho důvodu v provozu pouze od března do listopadu až
prosince. Pokládání asfaltových vrstev nelze provádět rovněž ve dnech se srážkami.
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Vstupní suroviny
Kamenivo
Používá se tříděné drcené i těžené kamenivo v normových frakcích do 22 mm. Do areálu
obalovny bude přiváženo nákladními auty – sklápěči.
Kamenivo je skladováno podle jednotlivých frakcí na volné skládce. Z ní se dopravuje
nakladačem do dávkovačů, na něž navazuje sběrný vážící pás a další zavážecí pás do sušícího
bubnu.
V sušícím bubnu se kamenivo zbaví vlhkosti a ohřeje na pracovní teplotu. Ohřev se provádí
spalinami, které vznikají spalováním propan-butanu nebo lehkého topného oleje v hořáku.
Součástí zařízení pro ohřev kameniva je látkové komorové odprašovací zařízení, které zachytí
prachové podíly, obsažené ve spalinách. Odpadní plyny se odvedou komínem do ovzduší.
Zachycený prach se dopraví do sila. Z něj se dávkuje do výrobního procesu, takže se nejedná
o odpad.
Horké kamenivo se dopraví na třídič, kde se roztřídí na požadované frakce, které se poté
váhově dávkují do míchačky.
Živice
Do obalovny se bude dopravovat speciálními silničními přepravníky živice. Z nich se
přečerpá do skladovacích nádrží živičného hospodářství. Nádrže jsou uloženy v nepropustné
jímce.
Nádrže jsou izolované a jsou vybaveny topnými hady pro nepřímý ohřev živice pomocí
termálního oleje. Termální olej se ohřívá v horizontálním ohřívači, kde je palivem lehký
topný olej. Sklad lehkého topného oleje tvoří 1 nádrž, která je uložena v jímce spolu
s nádržemi živice.
V nádržích se živice ohřeje na pracovní teplotu a dopravním potrubím se čerpá do váhy, z níž
se odvážená dávka vstřikuje do míchačky.
Filer
Filer se bude do obalovny dopravovat v autocisternách. Z nich se pneumaticky dopraví
potrubím do skladovacího sila, které je vybaveno filtrem pro likvidaci prašnosti při plnění. Ze
sila se filer dopravuje přes váhu do míchačky.

Součástí obalovny je velín v kontejnerovém provedení. Je vybaven elektrickým topením a
klimatizací. V něm je umístěn řídící systém pro ovládání a řízení celého procesu výroby a
modul kontroly kvality výroby. Obsluhu tvoří 1 pracovník.
Technologie zahrnuje:
Dávkování složek
Sušení a odprášení kameniva
Dávkování a míchání směsi
Skladování horké směsi a expedice
Plnivové (filerové) hospodářství
Živičné hospodářství
Dávkování složek
Do násypek dvou návěsů se 2 – 4 násypnými zásobníky studeného kameniva doplňuje kolový
nakladač kamenivo ze skládkových boxů. Dávkovací zařízení zajišťuje vážícím vynášecím
pásem nadávkování podílu frakcí kameniva podle výrobního předpisu. Tato směs je
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dopravena sběrnými pásy a šikmým vynášecím pásem do sušící a odprašovací jednotky.
Dopravník má plynule regulovatelnou rychlost. Velký regulační rozsah umožňuje výrobu i
extrémních receptur.

Sušení a odprášení kameniva
Dávkovaný materiál je dopravován sběrným pasem do sušáku. Sušící buben slouží k sušení a
ohřívání minerální směsi, která je nutná k výrobě obalené živičné směsi.
Sušící buben je osazen výkonným plně automatickým hořákem na lehký topný olej. Při
otáčení nakloněného bubnu postupuje směs kameniva proti hořáku k výstupu do modulu
s předseparátorem a silem pro zachycení jemných částic. Následně postupuje do modulu
s pytlovým filtrem pro odprášení výstupního plynu ze sušení. Součástí komplexu je
kompresorová stanice pro dodávku stlačeného vzduchu.
Dávkování a míchání směsi
Výkon mísící věže je 295-340 t/hodinu podle nastavení síta pro třídění, počtu a délky cyklu a
váhy jednotlivých dávek (maximálně 4 500 kg). Délka jednoho cyklu je 45 – 55 sekund.
V míchacím modulu dojde k intenzivnímu promíchání směsi s přidanou živicí a plnivem.
Vynášení plniva a zachycených jemných částic z odprášení do míchače je zajištěno dvěma
pneumaticky ovládanými křídlovými ventily.
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Živice je do míchače vstřikována z vážícího zásobníku přes pneumaticky ovládaná křídlový
ventil.
Horká živičná směs se dopravuje rotačním vynášecím otvorem ovládaným dvěma
pneumatickými ovladači. Měření teploty horké směsi je zajištěno infračervenou sondou.
Dávkování kameniva ze zásobníku na horké kamenivo se 6 oddíly pod sítem a 1 oddílu pro
by-pass s celkovou kapacitou 50 tun. Každý oddíl je vybaven vynášecím otvorem pro přesné
dávkování. Třídění kameniva zajišťuje třídící modul s vibračním sítem 6 velikostí poháněný
dvěma vibračními motory.
Skladování horké směsi a expedice
Sběrným kopem je horká směs nakládána do vozidel nebo do zásobníku horké směsi.
V zásobníku horké směsi s dvěma skladovacími oddíly o celkové kapacitě 100 tun je směs
připravena k naložení na dopravní prostředky a k expedici. Zásobník je vyhříván elektricky.
Hotová živičná směs je nakládána bud‘ rovnou na dopravní prostředky z míchačky nebo je
dopravována do sila hotového materiálu sloužícího jako mezisklad, kde materiál vydrží cca 2
hodiny bez ztráty teploty. Expedice horké obalované směsi bude prováděna nákladními auty.
Před plnění vozidel budou jejich korby vystříkány emulzí z řepkového oleje a vody. Řepkový
olej je ekologicky odbouratelná látka. Materiál bude odvážen nákladními automobily o
nosnosti 27 tun. Celý proces výroby je řízen a sledován elektronicky z velínu.
Plnivové (filerové) hospodářství
Základem je silo na plnivo SFV 80 s kapacitou 80 m3 (se dvěma stejnými oddíly). Jde o
válcový zásobník o průměru 3 m se vzduchovým plnícím potrubím a s filtrem odvětrávání.
Odběr cizího plniva je jedním šroubem poháněným převodovým motorem. Je napojen na
vážící jednotku cizího plniva v dávkovací jednotce věže. Objem výstupu je 50 m3/hodinu.
Druhý zásobník je o obsahu 45 m3 a slouží k uskladnění a dávkování zachycených částic
z odprášení sušící jednotky.
Živičné hospodářství
Živičné hospodářství je tvořeno dvěma přemístitelnými horizontálními nádržemi na asfalt
(CSB 60 T) o kapacitě jedné nádrže 60 m3.
Součástí živičného hospodářství je stáčecí čerpadlo s potrubním rozvodem k nádržím o
objemovém výkonu 60 m3/hod. Ohřev asfaltu zajišťuje přemístitelný horizontální ohřívač
teplonosného oleje. Palivem je směs lehkého topného oleje a zkapalněného plynu. Objem
teplonosného oleje je 1 200 l. Cirkulaci zajišťují dvě odstředivá čerpadla s výkonem
2 x 30 m3/hod., pro cirkulaci teplonosného oleje v nosnících v nádrži s asfaltem a pro
cirkulaci v potrubních okruzích. Pro rychlé plnění instalace je k dispozici jedno přídavné
objemové čerpadlo 2,2 m3/hodinu.
Odprašování
Prach z odtahu spalin sušícího bubnu zachycuje předseparátor a tkaninový rukávový filtr. Ten
je napojen na uklidňovací komoru sušícího bubnu.
Předseparátor obsahuje expanzní nádobu pro orientaci a zpomalení plynů. Zde dochází
k separaci velkých částic. Tyj sou skladovány v zásobníku.
Plyn je veden do rukávového filtru přes expazní nádobu pro zpomalení výfukových plynů.
Zachycené jemné částice se ukládají v silu o objemu 45 m3.
Suché odprašování:
Odlučovač
tkaninový filtr
Typ
rukávový, tkanina 576 NOMEX 400 g/m2
Filtrační plocha
1 270 m2
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Vstupní koncentrace
Výstupní koncentrace
Odsávací ventilátor
Výkon
Vzduchový kompresor
Odprašování

200 g/m3
10-15 mg/m3
ERMONT (Francie)
115 000 m3/hod.
187 m3/hod.
16 buněk je cyklicky odprašováno tlakovým vzduchem
ventily ovládanými pneumatickými ovladači

Obalovna živičných směsí je vybavena nejmodernější technologií a inovacemi a vyhovuje
limitům a normám EHS. Je vybavena vysoce účinným sušícím bubnem s protiproudem a
optimalizovaným odprašovacím ventilátorem napojeným na látkový komorový filtr.
ERMONT 340 je kompletní dávková
obalovna živičných směsí, která je
vybavena
nezbytným
zařízením
používaným ve stacionárních obalovnách.
Pro umístění na novém místě(místě
výroby) je možné ji připravit k plnému
provozu na 2-3 dny. Je navržena a
využívána pro silniční práce velkého
rozsahu. Technologie je přepravována na
15 podvozcích.

Specifikace mobilních jednotek obalovny
A – Dávkovače kameniva – 2 moduly
B – Sušící / odprašovací jednotka – 3 moduly
C – Dávkovací věž – 6 modulů
D – Dovážený filer a aditiva – 1 modul
E – Velín – 1 kontejner
F – Zásobník horké asfaltové směsi – 1 modul + 1 kontejner
G – Živice a palivo (LTO) – 4 moduly + 1 ohřívač termálního oleje pojezdový.
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Technická data obalovny:
Obalovna
Odsávaná místa
Hořák sušícího bubnu
palivo

ERMONT 340 HYPERMOBILE
sušící jednotka

tepelný výkon
výstup z odvětrání
Sušící buben
Výstup vzduchu z bubnu

směs lehkého topného oleje a kapalného plynu (butan
nebo propan butan)
24 MW
31 200 m3/h
81 000 m3/h

Příprava území
Pozemek pro umístění linky asfaltových směsí je bez zeleně, srovnaný. Z fotodokumentace na
straně 10 je zřejmé, že v lokalitě určené pro umístění mobilní obalovny živičných směsí je
v současnosti postup stavby D 47 na vysokém stupni realizace a lokalita je značně oproti
původnímu stavu pozměněna.
Dopravní intenzity - předpoklad
Veškerý materiál bude na plochu s výrobní linkou přivezen, na ploše bude zpracován
(namíchán) a opětovně vyvezen pro zabudování na stavbách. Kamenivo je přiváženo
v otevřených nákladních vozidlech, asfalt a filer v autocisternách. Odvoz je zajištěn
v uzavřených vozidlech.
Doprava zahrnuje zejména dovoz asfaltových směsí, dovoz kameniva a odvoz finálního
výrobku – obalovaných směsí. Lokalita situována v dotčené blízkosti stavby D 47, není
předpoklad negativního ohrožení částí se zástavbou. Dovoz materiálu bude řešen po vhodným
komunikacích. Vyloučeny budou komunikace antropogenní zóny (mimo ulice Bílovická,
mimo Bratří Sedláčků).
V případě výstavby se jedná především o dopravu materiálu na stavbu, případně výkopků vně
staveniště. V období provozu pohyb nákladních vozidel se základními surovinami dovnitř
obalovny a s hotovou živičnou směsí z obalovny.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu uvádí následující tabulka:
Přehled potřeby TNA a jejich průjezdů za den
Tabulka č.4
Přepravované suroviny a
výrobky
Filer (30 t/TNA)
Živice (30 t/TNA)
Propan-butan (1 cisterna 7 m3)
Kamenivo (průměrná nosnost
automobilu 15 t)
Celkem
Přepravované výrobky
Obalovaná směs (27 t/TNA)
Celkem

Potřeba materiálu na /1 000 t
směsi
0-80 t
40-50 t
10 000 1
920 t

TNA/1 000 t směsi
1
2
1- 2
61
65

Přepravovaný materiál
1 000 t směsi

TNA
37
37

Přepracované množství kameniva bude cca 920 t. Při průměrné nosnosti automobilu 15 t se
bude jednat o 61 automobilů. Návoz surovin bude prováděn po stávajících komunikacích
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(přesně vymezených), maximum suroviny tvoří kamenivo – dle investora záměru bude
dováženo z lomu Jakubčovice.
Dovoz vstupních surovin budou zajišťovat dodavatelé, odvoz finálního produktu provozovatel
zařízení - stavebník. Časové rozložení dopravní přepravy bude podle potřeby finálního
produktu na stavbě, maximální výroba se provozně nepředpokládá (jak je komentováno výše)
a v žádné obalovně není těchto hodnot dosahováno.
Navržený způsob realizace záměru umístit obalovnu živičných směsí v předmětném území je
řešen tak, aby vliv na životní prostředí v důsledku stavby a zejména provozu obalovny byl
minimalizován. Významným prvkem je umístění obalovny ve vztahu ke stavbě D 47 a
bezprostřední návaznosti na dopravní napojení na stavbu dálnice mimo zástavbu města.
Stav škodlivin do ovzduší je řešen rozptylovou studií. Posouzena je hluková zátěž chráněného
prostoru a dosah hlukové zátěže k chráněných objektů.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobné
stavby. Navržené umístění obalovny řeší přiměřeným způsobem umístění provozu uvedené
technologie, dopravní charakteristiky území a inženýrské sítě vedené předmětným územím.
Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a
estetických a dopravních požadavků.

7. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj Moravskoslezský
Město Ostrava
Městský obvod Ostrava - Svinov
8. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu
Podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů náleží předmětný záměr do kategorie II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení) – do bodu 6.5 Obalovny živičných směsí v kompetenci orgánů kraje v tomto
případě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Záměr vyžaduje provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Dle snímku katastrální mapy bude stavba realizována v katastrálním území Svinov, na
pozemcích p.č.. 2968/1, 1063, které jsou ostatními plochami.
Pozemky dotčené stavbou
Tabulka č.5
Parcela číslo

2968/1
3590/1

Celková výměra
parcely
(m2)
42332
23029

Kultura

Ostatní plocha – manipulační plocha
Ostatní plocha – manipulační plocha

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou v současnosti předmětné pozemky ve vlastnictví LV
3950 (DIAMO, a.s.)
Snímek katastrální mapy je uveden v části F. Doplňující údaje tohoto oznámení.
Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Půda
v lokalitě je ostatní plochou.
Záměrem nebudou dotčeny půdy určené k plnění funkce lesa.

2. Odběr a spotřeba vody
Technologie výroby živičných směsí nepotřebuje pro svůj provoz technologickou vodu. Voda
bude využívána pro sociální účely: pití, umývání, sprchování, splachování.
Voda může být také použita k mytí strojů a nástrojů, ovšem pouze pokud nebudou omývány
zařízení od ropných produktů. Voda pro betonování a stavební účely bude využívána
v omezené míře vzhledem k minimu stavebních prací.
Voda bude využívána pro sociální účely: pití, umývání, sprchování, splachování. Spotřeba
vody pro sociální účely se předpokládá 80 1 na osobu a den.
Celkové požadavky na odběr a spotřebu vody
- 4 zaměstnanci obalovny á 80 l / os / den = 320 l / den
- velín 1 pracovník á 60 l / os / den = 60 l / den
Celkem 380 l/den
Voda bude zabezpečena mobilním dovozem (cisterna).

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie se bude v provozu obalovny využívat pro napájení pohonných jednotek
(elektromotorů) obalovny, pro napájení ventilátorů odprašovacího zařízení, pro pomocné
provozy (laboratoř) a pro osvětlení a vytápění pracovišť a dalších prostor. Instalovaný příkon
bude 630 kW. Průměrná roční spotřeba elektrické energie bude cca 600 MWh.
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Tepelná energie
V provozu obalovny je využívána tepelná energie na dvou místech. Je to sušící buben
vybavený hořákem o výkonu 23 MW a kotelna živic vybavená hořákem 300 kW.
Pro výrobu je využíván kapalný propan-butan, jehož průměrná spotřeba je 10 1 na 1 t obalené
směsi.
Při předpokládané denní výrobě 1 000 t bude spotřeba činit 10 000 1 propan-butanu.
Surovinové zdroje:
Na 1000 tun vyrobené asfaltové směsu bude potřeba 920 tun kameniva, 40-50 tun živice, 080 tun fileru.

Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz průmyslové zóny na základě
dostupných informací potřebné.
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III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Pro posouzení vlivu stavby a předpokladu provozu v rámci průmyslové zóny na okolní
prostředí a dosah vlivu na trvalou zástavbu je zpracována rozptylová studie imisní situace č.
E/1629/2006, TESO Ostrava, s.r.o., 05/2006.
Úkolem rozptylové studie je zmapovat imisní zátěž lokality v městské části Ostrava - Svinov
znečišťujícími látkami, které by byly produkovány provozem mobilní obalovny asfaltových
směsí ROAD MAGNUM 340 ERMONT.
Jedná se o dočasné postavení (2 – 3 roky) mobilní obalovny v lokalitě v k.ú. Svinov. Bude
použita diskotinuální mobilní obalovna pro výrobu obalovaných asfaltových směsí o
hodinovém výkonu 340 tun horké asfaltové směsi (maximální hodinový výkon výrobce při 2
% vlhkosti kameniva). Přestože takové vysoké výroby nebude dosahováno vzhledem ke
klimatickým podmínkám a dosahovaných hodnot vlhkosti kameniva vyšších) je rozptylová
studie zpracována na nejvyšší možnou zátěž, tj. maximální výkon.
Studie se zabývá emisemi látek, které jsou emitovány při provozu obalovny, tj. TZL, NOx ,
CO, SO2, benzenu a benzo(a)pyrenu. Emise tuhých znečišťujících látek jsou uvažovány jako
emise frakce PM10.
Ve studii nejsou posuzovány pachové látky, které mohou být produkovány provozem
obalovny, jelikož je lze pouze obtížně specifikovat.
Do výpočtu byla zahrnuta i doprava na ploše související s provozem obalovny.
Imisní charakteristika lokality
Znečištění ovzduší v lokalitě je dáno především provozem zvláště velkých zdrojů
znečišťování ovzduší v Ostravě (Elektrárna Třebovice, BC-MCHZ, Koksovna Šverma),
lokálními zdroji (vytápění rodinných domků zejména v zimním období). V současné době je
imisní situace dočasně ovlivněna výstavbou dálnice D47.
Pro znázornění stávající situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek, naměřené
automatizovanými měřicími programy TOFFA (č. 1061 Ostrava - Fifejdy) a TOZRA (č. 1064
Ostrava - Zábřeh).
Reprezentativnost měření stanic je pro okrskové měřítko (0,5 až 4 km), cílem měřicího
programu je stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území.
Koncentrace znečišťujících látek v r. 2005 [ µg/m3 ]
Tabulka č.6
KMPL
(Staré číslo ISKO a
název)
TOFFA
(1061 Ostrava - Fifejdy)
TOZRA
(1064 Ostrava - Zábřeh)

Max. hodinová
koncentrace
NO2
168,9
(19 MV: 116,1)2)
167,2
(19 MV: 111,9)2)

Průměrná roční
koncentrace
NO2
28,0
28,1

Max. denní
koncentrace PM10
347,3 1)
(36 MV: 99,9)2)
356,3 1)
(36 MV: 94,8)2)

Průměrná roční
koncentrace PM10
50,1
48,7
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Tabulka č.7
KMPL
(Staré číslo ISKO a
název)

Max. hodinová
koncentrace
SO2

Max. denní
koncentrace SO2

Průměrná
roční
koncentrace
SO2

Maximální
denní
Průměrné roční
osmihodinový
koncentrace
průměr
CO
koncentrací
CO

TOFFA
161,4
59,7 1)
(1061 Ostrava –
9,2
2738
2)
(25 MV: 78)
(4 MV: 43,6)2)
Fifejdy)
--TOZRA
614,9
151,8 1)
11,5
(1064 Ostrava –
2)
2)
(25 MV: 108,1)
(4 MV: 47,7)
Zábřeh)
1)
Pozn.: Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny jako maximální z celého roku
2)
25 (4) MV: 25. (4.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný
počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou
imisní limity překračovány.

539,4
---

Dále jsou uvedeny průměrné koncentrace benzenu, toluenu a xylenů naměřené měřicími
stanicemi v Ostravě a vydané SZÚ (Aktuální odborná zpráva za subsystém č. 1 - Zdravotní
důsledky a rizika znečištění ovzduší za rok 2004):
Koncentrace organických látek v r. 2004
Tabulka č.8

Látka

1 kvartál

2 kvartál

3 kvartál

4 kvartál

Rok 2004

Benzen

6,42 µg/m3

5,95 µg/m3

5,43 µg/m3

4,87 µg/m3

4,88 µg/m3

Benzo(a)pyren

7,63 ng/m3

2,83 ng/m3

3,73 ng/m3

12,24 ng/m3

6,5 ng/m3

Dle Věstníku MŽP, částka 12 z r. 2005 je oblast v působnosti Stavebního úřadu při městském
obvodu Ostrava-Svinov v posuzované lokalitě vymezena jako oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší. Jsou zde překračovány imisní limity PM10, benzenu a hodnota cílového imisního
limitu pro benzo(a)pyren.
Emisní parametry jsou stanoveny na základě těchto údajů:
- emisní faktory dle US EPA (Emission Factor Documentation for AP-42, Section
11.1, Hot Mix Asphalt Production, Final Report; December 2000),
- pro emise CO a NOx ze spalování propan–butanu jsou použity emisní faktory dle
přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.,
- pro emise TZL z technologie obalovny jsou použity příslušné emisní limity,
- roční emise jsou vypočteny pro provoz 8 hod/den, 240 dnů/rok, tj. 1920 hod/rok.
Bodové zdroje znečištění ovzduší
a) Odsávání sušícího bubnu, síta a míchačky
Tyto 3 technologické prvky jsou odsávány přes tkaninový filtr do komína. Emise jsou tvořeny
emisemi ze spalování propan-butanu, pevnými částicemi z ohřevu kameniva a širokým
spektrem zejména organických emisí z míchačky. Tyto emise jsou vedeny přes tkaninový filtr
do komína o výšce 20,2 m.
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Parametry zdroje
Tabulka č.9
Výkon zdroje
Spotřeba propan-butanu (max.)
Dmýchadlo hořáku
Teplota
Výška komína
Průměr komína

24
1,14
60 000
150
20,2
0,7

MW
t/hod
m3 /hod
ºC
m
m

Emisní parametry
Tabulka č.10
Látka

TZL (PM10 )
SO2
NOx
CO
Benzen
Benzo(a)pyren

Emisní faktor (EF)
Emisní limit (EL)

Hmotnostní tok

20 mg/m3odp. plynu (EL)
2,3 g/tsměsi (EF)
2,8 kg/t paliva (EF)
20 g/t směsi (EF)
0,14 g/t směsi (EF)
1,6.10-7 g/tsměsi (EF)

g/hod

kg/rok

1 200
782
3 192
6 800
47,6
54,4.10-6

4 320
2 815
11 491
24 480
171,4
195,8.10-6

Benzen je uveden jako reprezentant těkavých organických látek, benzo(a)pyren jako
reprezentant polycyklických aromatických uhlovodíků.
b) Kotelna ohřevu teplonosného média
Emise jsou produkovány při spalování propan-butanu.
Parametry zdroje
Tabulka č.11
Výkon zdroje
Spotřeba propan-butanu (max.)
Množství spalin
Výška komína
Průměr komína

0,3
10
320
3,2
0,2

MW
m3 /hod (v plynné fázi)
m3/hod (při 3 % O2)
m
m

Emisní parametry
Tabulka č.12
Látka

Emisní limit(1)
mg/m3 spalin

TZL (PM10 )
50
SO2
35
NOx
300
CO
100
(1)
Dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č.352/2002 Sb.

Hmotnostní tok
g/hod

kg/rok

16
11,2
96
32

30,72
21,5
184
61,4

Plošné zdroje
Zásobník horké směsi a jeho plnění
Tento zdroj znečištění zahrnuje emise asfaltových par při vysypání horké směsi z míchačky
do přepravního vozíku, emise z povrchu směsi při přejezdu vozíku k zásobníku, emise při
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vysypání z vozíku do zásobníku a emise z povrchu směsi v zásobníku. Velikost zdroje cca 10
x 2 m, průměrná výška 10 m.
Emisní parametry (dle EPA 12/2000)
Tabulka č.13
Látka
TZL
CO
Benzen
Benzo(a)pyren

Emisní faktor
g/t
0,3
0,6
0,00195
1,2.10-5

Hmotnostní tok
g/hod
102
204
0,663
0,00408

kg/rok
196
392
1,27
0,0078

Zásobník asfaltu
U tohoto zdroje jsou emise minimální. Emise odcházejí z odvětrání zásobníku, výška cca
10 m.
Emisní parametry (dle EPA 12/2000)
Tabulka č.14
Látka
Benzen
Benzo(a)pyren

Emisní faktor
g/t
0,015
5.10-5

Hmotnostní tok
g/hod
5,1
0,017

kg/rok
9,79
0,0326

Vykládání hotové směsi
Emise představují vlastní vykládání ze zásobníku do transportních automobilů. Jedná se o
plošný zdroj o velikosti cca 2 x 2 m a výšce 4 m nad zemí.
Emisní parametry (dle EPA 12/2000)
Tabulka č.15
Látka
TZL
CO
Benzen
Benzo(a)pyren

Emisní faktor
g/t
0,26
0,675
0,0011
3,9.10-6

Hmotnostní tok
g/hod
kg/rok
88,4
170
230
442
0,374
0,718
1,326.10-3
2,546.10-3

Emise z naložených vozidel
Jedná se o emisi z povrchu horké směsi naložené na přepravní vozidla. Po naložení směsi
musí být korba vozidla zaplachtována, vozidlo zváženo a vozidlo odjíždí na stavbu. Emise
z otevřené korby je významně větší než emise ze zaplachtované korby.
Doba setrvání vozidla od naložení do odjezdu z prostoru obalovny je dle měření EPA max. 8
min., podle zkušeností z našich obaloven významně menší (do 2 min.). Vlastní zaplachtování
trvá dle velikosti korby vozidla od 30 do 60 sekund, zvážení 30 s. Ostatní čas je potřeba na
přejezd od místa nakládání směsi k zaplachtovací lávce, na váhu a k bráně (desítky metrů).
Jedná se o plošný zdroj o velikosti cca 100 x 50 m a výšce 2 m nad zemí.
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Emisní parametry (dle EPA 12/2000)
Tabulka č.16
Látka
CO
Benzen

Emisní faktor
g/t
0,18
0,00029

Hmotnostní tok
g/hod
61,2
0,0986

kg/rok
118
0,189

Ostatní zdroje
Všechny předchozí zdroje představují především emise asfaltových par při výrobě asfaltových
směsí při teplotě cca 160-180 ºC. Tento zdroj představuje ostatní zdroje znečištění ovzduší,
které souvisí s doprovodnými činnostmi na lokalitě.
Celý prostor obalovny bude plošným zdrojem emisí stejně jako každý průmyslový nebo
stavební areál. Emise jsou tvořeny (dle US EPA 12/2000):
Tuhými látkami vznikajícími při navážení a vykládání štěrkodrtí do boxů
Tabulka č.17
Látka
TZL (PM10)

Emisní faktor
g/t
2,05

Hmotnostní tok
kg/den
5,125

kg/rok
1 230

Tuhými látkami vznikajícími při dopravě štěrkodrtí z boxů a mezi dopravníky
Tabulka č.18
Látka
TZL (PM10)

Emisní faktor
g/t
0,024

Hmotnostní tok
g/den
60

kg/rok
14,4

Tuhými látkami vznikajícími při provozu nákladních vozidel po zpevněných plochách areálu
Předpokládá se pohyb 50 vozidel za hodinu, délka pojezdu 500 m
Tabulka č.19
Látka
TZL (PM10)

Emisní faktor
g/vozidlo/km
0,5

Hmotnostní tok
g/hod
12,5

kg/rok
24

Emise výfukových plynů z dieslových motorů nákladních vozidel a nakladače.
Za hodinu max. výkonu se předpokládá, že 25 vozidel odveze vyrobenou směs. Jiných 25
vozidel naveze vstupní suroviny. Motor běží na volnoběh 2 min. Motor nakladače běží na
volnoběh 10 min /hod. Emisní faktory pro stojící vozidla jsou stanoveny dle EPA (program
MEFA v.02 nemá emisní faktor pro stojící vozidla).
Emisní parametry (vozidlo stojí, motor běží na volnoběžné otáčky)
Tabulka č.20
Látka
TZL (PM10)
SO2
NOx
CO

Emisní faktor
g/min/vozidlo
0,043
1,3.10-5
0,917
1,57

Hmotnostní tok
g/hod
kg/rok
4,73
9,08
1,43.10-3
2,75.10-3
101
194
173
332
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Emisní parametry (pojíždění vozidel po areálu, 20 km/hod, EURO 2, rok 2007)
Tabulka č.21
Látka

Emisní faktor
g/vozidlo/km
0,8267
0,0178
25,99
7,56
0,0411
0,19 .10-6

TZL (PM10)
SO2
NOx
CO
Benzen
Benzo(a)pyren

Hmotnostní tok
g/hod
kg/rok
20,7
39,7
0,445
0,854
650
1248
189
363
1,028
1,97
4,75.10-6
9,12.10-6

Emise z dopravy jsou ve výpočtu uvažovány jako plošný zdroj o velikosti cca 100 x 100 m a
průměrné výšce 1 m nad zemí.
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 429/2005 Sb.
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem
výpočtu rozptylové studie:
Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Tabulka č.22

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu /
maximální povolený počet
jeho překročení za rok

Datum, do něhož musí
být limit dosažen

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg/m3 / 24

-

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg/m3 /3

-

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg/m3/ 18

1.1.2010

Oxid dusičitý

1 rok

40 µg/m3

1.1.2010

Oxid uhelnatý

Maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr

10 mg/m3

-

Suspendované
částice PM10

24 hodin

50 µg/m3 / 35

-

Suspendované
částice PM10

1 rok

40 µg/m3

-

Benzen

1 rok

5 µg/m3

1.1.2010

Znečišťující
látka

Meze tolerance: [µg/m3]
Tabulka č.23

Znečišťující
látka

Doba průměrování

2005

2006

2007

2008

2009

Oxid dusičitý

1 hodina

50

40

30

20

10

Oxid dusičitý

1 rok

10

8

6

4

2

Benzen

1 rok

5

4

3

2

1
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Cílový imisní limit – ochrana zdraví lidí
Tabulka č.24

Znečišťující
látka

Doba průměrování

Hodnota cílového
imisního limitu

Datum splnění limitu

Benzo(a)pyren

1 rok

1 ng/m3

1.1.2010

Nejvyšší vypočtené hodnoty
Oblasti, ve kterých se nacházejí nejvyšší vypočtené hodnoty, jsou zejména přímo v areálu
obalovny. Rozložení izolinií v lokalitě je zřejmé z grafických příloh.
Tabulka č.25

Látka

Maximální
hodinové
koncentrace

Denní
koncentrace

Průměrné roční
koncentrace

Imisní pozadí

µg/m3
PM10

-----

68,3

2,56

~ 50

SO2

11,1

9,58

----

~ 11

NO2

11,4

-----

0,489

~ 22

CO

-----

170*

-----

~ 600

Benzen

-----

-----

0,0196

4,88

Benzo(a)pyren

-----

-----

46 pg/m3

6,5 ng/m3

* maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací

U hodinových a denních koncentrací zpracovatel rozptylové studie vždy uvádí maximální
hodnotu, tzn., že v průběhu roku teoreticky nebude překročena tato maximální hodnota. Tato
je závislá na využití jmenovitého výkonu všech zařízení a předpokládá provoz všech zařízení
současně. U PM10 je navíc počítáno i se sekundární prašností při provozu obalovny.
Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtených ve vybraných
referenčních bodech, a to u objektů různě vzdálených od posuzovaného areálu. Umístění
referenčních bodů (profilů) je znázorněno na obrázku:
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Vybrané profily

Vypočtené hodnoty ve vybraných profilech
Tabulka č.26

Číslo profilu

Maximální hodinové
koncentrace [µ
µg/m3]

Maximální denní koncentrace
3
[µg/m
]
[µ

NO2

SO2

PM10

SO2

CO*

1

4,72

3,06

13,55

2,66

32,9

2

7,75

5,87

20,67

5,09

57,5

3

7,08

5,16

16,50

4,47

47,0

4

4,50

3,04

12,00

2,64

31,8

5

5,83

3,17

14,01

2,74

37,6

* Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací
Tabulka č.27

Průměrné roční koncentrace [µ
µg/m3]

Číslo profilu
NO2

PM10

Benzen

Benzo(a)pyren

1

0,021

0,05

0,0013

2,85 pg/m3

2

0,051

0,15

0,0033

7,32 pg/m3

3

0,068

0,22

0,0045

10,3 pg/m3

4

0,010

0,03

0,0006

1,33 pg/m3

5

0,019

0,06

0,0012

2,7 pg/m3
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Pro tyto vybrané referenční body byl též u NO2, PM10 a SO2 stanoven podíl mobilních,
spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů na celkové imisní zátěži.
Tabulka č.28

Podíl zdrojů na imisní zátěži [%]
PM10

Číslo profilu

1

Vykládání
směsi
26,3

5,8

Manipulace s
kamenivem
51,8

Ostatní
technologie
12,7

2

28,5

3,5

4,1

52,6

11,2

3

24,9

3,3

4,1

56,5

11,3

4

21,7

3,4

3,8

59,3

11,9

5

20,7

3,3

3,5

61,5

11,0

Doprava areál

Sušící buben

3,4

Tabulka č.29

Podíl zdrojů na imisní zátěži [%]
NO2

Číslo profilu

SO2
Zásobníky
směsi
14,2

Ostatní

Sušící buben

Doprava areál

Ostatní

1

19,0

72,4

8,5

Sušící
buben
66,3

2

14,1

78,1

7,8

61,4

16,1

22,4

3

14,2

77,2

8,6

61,1

16,2

22,6

4

13,4

77,6

9,0

56,6

17,8

25,5

5

12,4

78,9

8,7

57,8

17,1

25,1

19,4

Provozem obalovny asfaltových směsí dojde ke zvýšení imisní zátěže v posuzované lokalitě,
zejména u denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10. Imisní příspěvek
ostatních znečišťujících látek bude mnohem nižší.
Imise PM10
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten přímo v areálu
obalovny, a to 68,3 µg/m3, tj. nad hodnotou imisního limitu (50 µg/m3). Ve vybraných
profilech je nejvyšší vypočtený příspěvek denních koncentrací v profilu č.2 (jihovýchodně od
areálu), a to 20,7 µg/m3 , tj. cca 41 % hodnoty imisního limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 2,56 µg/m3, ovšem
přímo v areálu obalovny. Ve vybraných profilech je nejvyšší vypočtená hodnota průměrné
roční koncentrace v profilu č. 3: 0,22 µg/m3, tj. 0,55 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3).
Na koncentracích PM10 má ve vybraných profilech hlavní podíl manipulace s kamenivem (52
% až 62 %) a se směsí (21 % až 29 %), emise ze sušícího bubnu se podílí na imisích od 3,5 %
do 5,8 %. Vliv dopravy v areálu podniku je nízký, nejvýše 3,5 %.
Vzhledem k imisnímu limitu pro denní koncentrace (50 µg/m3) jsou vypočtené hodnoty
relativně vysoké. Je však nutné si uvědomit, že výpočet je proveden pro současný provoz
všech souvisejících operací (tj. manipulace s kamenivem, provoz nákladních automobilů a
nakladače) na maximální uvažovaný výkon linky a je zahrnuta sekundární prašnost, tj.
nejhorší možná situace z hlediska vlivu na životní prostředí. Zejména výsledné emise prachu
z manipulace s kamenivem jsou dány specifickými vlastnostmi kameniva (vlhkost, podíl
malých částic apod.). Zároveň by podmínky, za kterých mohou maximální hodnoty denních
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koncentrací nastat, musely trvat celý den (viz výše). I tak jsou však vypočtené hodnoty velmi
vysoké.
Jelikož v současné době jsou v oblasti překračovány imisní limity pro suspendované částice
PM10, je pravděpodobné, že provozem posuzovaných zdrojů dojde k překračování imisních
limitů PM10 jak pro denní koncentrace (limit 50 µg/m3), tak pro roční koncentrace (limit
40 µg/m3).
Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 11,4 µg/m3.
Ve vybraných profilech byl vypočten nejvyšší příspěvek 7,75 µg/m3 (profil č.2) tj. cca 3,9 %
hodnoty imisního limitu (200 µg/m3).
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných zdrojů činí
0,489 µg/m3. Ve vybraných profilech bude nejvyšší příspěvek roční koncentrace NO2
v profilu č.3, a to 0,068 µg/m3, tj. cca 0,2 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3).
Nejvyšší podíl na imisní zátěži má v porovnávaných profilech doprava v areálu – tento se
pohybuje od 72 % do 79 %. Sušící buben (výstup z filtru) se podílí na této zátěži od 12 % do
19 %.
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 na úrovni 22 µg/m3, bude
hodinová koncentrace v lokalitě pod 34 µg/m3, roční koncentrace bude pod 23 µg/m3.
Provozem obalovny tedy nedojde k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2
(limit 200 µg/m3) ani pro roční koncentrace (40 µg/m3).
Imise SO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací SO2 v celé lokalitě byl vypočten 11,1 µg/m3,
což je výrazně pod hodnotou imisního limitu (350 µg/m3). Ve vybraných profilech bude
nejvyšší příspěvek hodinových koncentrací v profilu č.2, a to 5,9 µg/m3, tj. cca 1,5 % hodnoty
imisního limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných denních koncentrací SO2 činí 5,9 µg/m3, tj.
přibližně 5 % hodnoty imisního limitu (125 µg/m3). Ve vybraných profilech je nejvyšší
vypočtená hodnota průměrné denní koncentrace v profilu č. 2: 5,09 µg/m3, tj. 4 % hodnoty
imisního limitu.
Na výsledné imisní zátěži se nejvíce bude podílet sušící buben - od 57 % do 66 %. Zásobníky
směsí budou mít podíl od 14 do 18 %, ostatní zdroje od 19 do 25 %.
Vzhledem k limitním hodnotám koncentrací je vliv obalovny akceptovatelný.
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím SO2 na úrovni 11 µg/m3, bude
hodinová koncentrace v lokalitě pod 23 µg/m3, denní koncentrace bude pod 17 µg/m3.
Provozem posuzovaných zdrojů nedojde k překračování imisních limitů SO2 pro denní
koncentrace (limit 125 µg/m3) ani pro hodinové koncentrace (limit 350 µg/m3).
Imise CO
U CO je maximální vypočtená hodnota osmihodinové koncentrace 170 µg/m3 (při imisním
limitu 10 000 µg/m3), maximální příspěvek osmihodinových koncentrací byl u vybraných
profilů vypočten v profilu č. 2 (57,5 µg/m3 - cca 0,6 % hodnoty limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí kolem 600 µg/m3 bude výhledová koncentrace v posuzované
lokalitě pod 800 µg/m3, vlivem provozu areálu tedy nebude překročen imisní limit pro CO
(10 000 µg/m3 ).
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Imise benzenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,0196 µg/m3. Ve
vybraných profilech bude nejvyšší přípěvek 0,0046 µg/m3, tj. cca 0,1 % hodnoty imisního
limitu (5 µg/m3), což je zanedbatelná hodnota.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 4,9 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě v podstatě stejná a vlivem provozu obalovny nebude překročen imisní
limit pro benzen (5 µg/m3).
Imise benzo(a)pyrenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v lokalitě byl vypočten 46
pg/m3. Ve vybraných profilech bude nejvyšší přípěvek v profilu č.3, a to 10,3 pg/m3, tj. 1 %
cílové hodnoty imisního limitu (1000 pg/m3).
Při uvažovaném imisním pozadí, kdy koncentrace benzo(a)pyrenu překračují cílovou hodnotu
imisního limitu (1 ng/m3), bude příspěvek ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v posuzované
lokalitě zanedbatelný.
Porovnáním uvedených hodnot vypočtených imisních koncentrací s imisními limity
zpracovatel rozptylové studie předpokládá, že doplňková imisní zátěž posuzované oblasti
vlivem provozu obalovny asfaltových směsí může způsobit překročení imisních limitů pro
suspendované částice frakce PM10. U jiných znečišťujících látek je vliv na imisní situaci
akceptovatelný a imisní limity nebudou překračovány (kromě látek, u kterých již
v současnosti limity překračovány jsou).
Souhlasné stanovisko k umístění stavby lze udělit s ohledem na současnou situaci v lokalitě –
je zde prováděna výstavba dálnice D 47 s výrazným vlivem stavební činnosti na životní
prostředí v místě stavby. Navrhovaný záměr je stavbou dočasnou (na 2 – 3 roky) a je
vyžadovaný z důvodu dodávky asfaltových směsí pro dálnici.
Je však nutné zdůraznit skutečnost, že zpracovatel rozptylové studie hodnotí maximálně
nepříznivý stav provozu obalovny a počítá s výrobou 340 t obalovaných asfaltových směsí za
hodinu. Jak již bylo uváděno výše, skutečná výroba bude podstatně nižší vzhledem k vlhkosti
kameniva (340 t/hod. je při vlhkosti 2 %, při vlhkosti 5 % je výrobní kapacita zařízení 240
t/hodinu, v ČR je možné dosáhnout vlhkosti kameniva 4 %, proto je předpokládaná výroba
240-260 t/hodinu).
V případě umístění stavby zpracovatel rozptylové studie doporučuje pro omezení prašnosti
kropení komunikací v areálu vodou a pravidelnou kontrolu tkaninového filtru, případně dle
možností realizovat doplňková opatření pro omezení prašnosti při manipulaci s kamenivem.
Tento stav bude v obalovně řešen (zkrápění komunikací, kontrola filtru bude prováděna).
Model znečištění ovzduší SYMOS’97, který je dle přílohy č.8 k nařízení vlády č.350/2002 Sb.
referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, používá k výpočtu
maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvažovaných zdrojů na
jmenovitý výkon, což nemusí odpovídat skutečnosti. Zároveň je nutné poukázat na to, že
všechny výše uvedené maximální koncentrace jsou horním odhadem, tj. nebudou překročeny
při daných vstupních hodnotách.

2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové z hygienických a sociálních zařízení a
odpadní vody dešťové.
-

dešťové vody ze střech objektů a z čistých zpevněných ploch (chodníků) bez znečištění
povrchové dešťové vody z parkovišť a z manipulačních ploch, u kterých může dojít k
náhodnému znečištění úkapy olejů a dalšími nečistotami automobilového provozu
technologické odpadní vody

Zabezpečení odvedení odpadních vod bude podrobně zpracováno v rámci stavebního objektu
SO Žumpa a kanalizační přípojka a SO Dešťová kanalizace a čištění dešťových vod.
Odpadní vody ze sociálního zařízení
Při předpokládané spotřebě pitné vody 380 1 za den je možné předpokládat, že přibližně
stejná bude též produkce odpadních vod. Odpadní vody ze sociálního zařízení budou
odváděny do žumpy o objemu 10 m3. Vyvážení žumpy se tudíž předpokládá v průměru 1 x za
2-3 týdny. (pozn.: v rámci provozu může být použito rovněž mobilní hygienické zařízení).
Dešťové vody
V provozu obalovny nebudou produkovány látky závadné ve vztahu k vodám. Teplonosná
kapalina využívaná k ohřívání živice je v uzavřeném okruhu a celé živičné hospodářství
včetně vytápění je umístěno v dostatečně velké nepropustné vaně, která zamezí případnému
havarijnímu úniku do okolního prostředí.
Odvod vod dešťových je řešen stávajícím způsobem, lokalita pro umístění obalovny je
zpevněnou manipulační plochou, jejíž systém odvodnění nebude narušen umístěním
obalovny. Podrobně bude nakládání s dešťovými vodami řešeno projektem.
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3. Kategorizace a množství odpadů
Odpady vznikající při stavbě:
Lze předpokládat, že při přípravě území pro umístění mobilní obalovny budou vznikat odpady
uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.30
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 03 03*
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 09 04
20 01 11
20 03 01

Název druhu odpadu

Kategorie odpadu

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Beton
Cihly
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Odpadní dehtová lepenka a papír nasycený živicí a dehtem
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Textilní materiály
Směsný komunální odpad

O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O
N
O
O

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je
povinen vést evidenci odpadů.
Odpady vznikající při provozu
Tabulka č.31
Kód druhu
odpadu
20 01 01
20 01 11
20 01 39
20 03 01
20 03 04

Název druhu odpadu
Papír a lepenka
Textilní materiály
Plasty
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O

Množství
(t)
0,5
0,6
3
20

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a
kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich
zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich
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skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní
kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat
úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. Původce odpadu je zodpovědný za
nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Podle § 12 odst. 4 zákona je
povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je podle zákona k jejich převzetí oprávněna.
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
Provozovatel musí vést průběžně evidenci všech odpadů, které se vyskytnou během provozu
jednotlivých objektů průmyslového areálu.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství
kraje. Zabezpečena bude přednostní recyklace vznikajících odpadů a snížení měrné produkce
nebezpečných odpadů.
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky paliv
a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při jejich
poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska
ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek.
Odpady které by mohly vzniknout při havárii
Tabulka č.32
Kód
Název druhu odpadu
Kategorie
Předpokládaný způsob
druhu
odpadu
zneškodnění
odpadu
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
N
a ochranné oděvy znečištění nebezpečnými látkami
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
N
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
N
stavebních a demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky
19 13 01* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující
N
nebezpečné látky
20 03 01 Směsný komunální odpad
O
odborná firma
20 01 21* Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
N
odborná firma

Pozn.: * - nebezpečný odpad

Odpady vzniklé po opuštění místa
Předpokládá se, že obalovna bude po realizaci stavby D47 v řešeném úseku přesunuta do jiné
vhodné lokality. Dále uvedených odpadů bude minimální množství.
Odpady vzniklé po opuštění místa
Tabulka č.33
Kód druhu
odpadu
17 01 01
17 01 06
17 02 01
17 02 03

Název druhu odpadu
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
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17 03 02
17 04 05
17 04 09
17 04 11
17 05 03
17 05 04
17 06 04
17 09 03
17 09 04
20 03 01

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými átkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení obsahující nebezpečnými látkami
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí)
obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Směsný komunální odpad

O
O
N
O
N
O
O
N
N
O

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Navržený záměr realizovat umístění supermobilní obalovny asfaltových směsí ERMONT 340
v lokalitě zařízení stavby dálnice D 47 – stavby 07 není takovým záměrem, který by sebou
nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat při nesprávném nakládání se vstupními surovinami pro výrobu asfaltových
směsí, při nedodržení protipožárních opatření, případně při havárii vozidel na komunikacích.
Provozovatel obalovny zpracuje po realizaci předmětného záměru v lokalitě plán havarijních
opatření z hlediska vlastní technologie i pro případ úniku ropných látek v případě havárie
v dopravním provozu.
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor zpevněných ploch znamená případné
nebezpečí znečištění zeminy a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy,
odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením
parkoviště. Případný únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou
kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů
v průběhu vlastní stavby.
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude proveden v rámci zpracování dalšího
stupně projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude rovněž zhodnocení
možnosti likvidace požáru. Objekty průmyslové zóny budou navrženy s ohledem na stanovení
požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti. Stavební konstrukce budou
navrženy s požadovanou požární odolností.
Únikové cesty budou zajištěny ze všech míst, kde se budou zdržovat pracovníci jednotlivých
objektů průmyslové zóny.
Při provozu obalovny může dojít k následujícím haváriím:
•
•
•

Unik ropných látek při dopravě nebo stáčení ropných látek (pohonné hmoty, živice)
Požár vniklý zkratem elektrického zařízení nebo z jiných příčin
Pracovní úrazy vzniklé technologickou nekázní a porušením bezpečnostních předpisů při
práci v obalovně
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•
•
•
•
•

Úkapy ropných látek z vozidel, pohybujících se v prostoru obalovny
Dopravní havárie vozidel
Unik ropných látek netěsností havarijních van nebo nádrží, nebo netěsností potrubí
Porucha zdroje znečišťování ovzduší (odchylka od normálního stavu vzniklá v důsledku
technické závady)
Havárie při průjezdu těžké nákladní dopravy jednotlivými sídly

Kromě výše uvedených havárií může dojít k dalším nestandardním situacím: pracovní úrazy,
požáry nevýrobních prostor (administrativní budova), poruchy strojního a elektro — zařízení.

5. Hluk
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:
- hluk v době přípravy lokality pro umístění obalovací linky,
- hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného výrobního zařízení zahrnující
hluk z provozu výrobní linky a dopravního provozu
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
Venkovní prostor
Podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č. 34
Způsob využití území
Nemocnice – objekty
Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení
Výrobní zóny bez bydlení

Korekce dB(A)
0
+5
+20

V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, se použije další
korekce + 5 dB. Pro noční dobu se použije korekce – 10 dB. V případě hluku působeného starou zátěží je možné
použít další korekci + 12 dB.

Pro zájmové území platí:
Oblast bydlení

Den LAeq = 55 dB(A)
Noc LAeq = 45 dB(A)
+ 5 dB v okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující:
Den LAeq = 60 dB(A)
Noc LAeq = 50 dB(A)
Oblast bez bydlení
Den LAeq = 70 dB(A)
Noc LAeq = 60 dB(A)

Posouzena byla denní a noční doba.
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.
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Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21
hod.
Příloha č. 5
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.35
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Po dobu používání
Operační sály
Po dobu používání
Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolní zařízení a Po dobu používání
školní zařízení, koncertní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, Po dobu používání
restaurace
Prodejny, sportovní haly
Po dobu používání

Korekce /dB/
-5
-15
-5
0
0
-10
+10
+15
+20

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně
obdobné.
Hluk v době výstavby
Dopravu související s výstavbou obalovny živičných směsí lze specifikovat cca 4 průjezdy
nákladních automobilů po trase dovozu obalovny (z místa původního umístění obalovny).
Hluk šířící se z prostoru přípravy lokality pro umístění obalovny je závislý na množství,
umístění, druhu a stavu užívaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné směně, druhu
prací, organizaci práce a mnoha dalších faktorech. Obalovna bude umístěna na stávající
zpevněné manipulační ploše. Vzhledem k typu obalovny nevyžaduje významný podíl
stavebních prací souvisejících s použitím mechanismů, které mohou být zdrojem hlukové
zátěže. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z prostoru budoucího
staveniště do okolí nebude příliš vysoká.
Situování zájmové lokality mimo antropogenní zónu je zabezpečujícím prvkem eliminace
vlivu hluku ze stavebních prací na zástavbu.

Hluk z provozu
Nová obalovna bude mít maximální výkon 340 t/hod obalované směsi, skutečný výkon bude
nižší, dle předpokládané vlhkosti kameniva bude výkon cca 240-260 t/hodinu. Předpokládaný
provoz obalovny bude na dvě směny maximálně 10 hodin denně.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu uvádí následující tabulka:
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Přehled potřeby TNA a jejich průjezdů za den
Tabulka č.36
Přepravované suroviny a
výrobky
Filer (30 t/TNA)
Živice (30 t/TNA)
Propan-butan (1 cisterna 7 m3)
Kamenivo (průměrná nosnost
automobilu 15 t)
Celkem
Přepravované výrobky
Obalovaná směs (27 t/TNA)
Celkem

Potřeba materiálu na /1 000 t
směsi
0-80 t
40-50 t
10 000 1
920 t

TNA/1 000 t směsi
1
2
1- 2
61
65

Přepravovaný materiál
1 000 t směsi

TNA
37
37

Na 1 000 tun směsi bude doprava 65 + 37 vozidel = 102 vozidel/tunu výrobku. Při výrobě
2 500 tun směsi/den bude doprava činit 255 vozidel (areál obalovny). Dovoz suroviny bude
činit 163 vozidel. Obalovaná živičná směs bude přepravována přímo na stavbu dle postupu
výstavby D 47 – 93 vozidel/den.
Stacionární zdroje hluku
Nejvýznamnější stacionární zdroje hluku v obalovně jsou charakterizovány hodnotami hladin
akustického tlaku A LA /dB/ ve vzdálenosti 1 m obsaženými v následující tabulce č.6.
Specifikace stacionárních zdrojů hluku v obalovně
Tabulka č.37
Zdroj hluku
Sušící buben
Ventilátor
Mísící věž (míchačka)
Kompresor
Lopatkový nakladač

Výška zdroje nad terénem
/m/

LA /dB/

3,0
2,0
3,5
1,0
2,0

100
98
96
103
95

Volba kontrolních bodů výpočtu
Lokalita je situována mimo přímý dosah obytných objektů.
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Rovněž pro hlukovou studii byly použity vybrané profily použité dle zpracované rozptylové
studie:
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Dosah velikosti možné hlukové zátěže byl stanoven zejména vykreslením izofon hluku.
Izofony hluku o velikosti přípustných hodnot s vymezením izofony 50 dB pro den ukazují
vymezený dosah velikosti a dosahu hlukové zátěže v území. V okolním prostoru jsou
situovány liniové stavby (silnice, železnice, již zčásti realizovaná stavba D 47). Provoz
obalovny bude v území pouze dočasný, po dobu stavby a dopravní charakteristiky v území se
významně změní. Tento stav řešila hluková studie zpracovaná při přípravě stavby D 47.
Z toho důvodu je proveden výpočet příspěvku provozu realizované stavby obalovny
živičných směsí po dobu stavby .
Zjištěné hodnoty v chráněném prostoru chráněných objektů
Tabulka č.38
Kontrolní bod

Limitní hodnota

Vypočtená hodnota v referenčních bodech

LAeq dB

LAeq dB
Den

1
2
3
4
5

50
50
50
50
50

38,3
43,5
45,5
38,8
34,0

Požadovaná ekvivalentní hladina bude v chráněném prostoru chráněných objektů a v ostatním
chráněném prostoru bude z provozu stacionárního zdroje dodržena jak je zřejmé z grafického
dosahu izofon hluku (50 dB).
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ
IZOFON – PROVOZ
OBALOVNY ŽIVIČNÝCH
SMĚSÍ jako stacionárního zdroje
včetně dopravy v lokalitě obalovny
(maximální zátěž) - den
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmové území navržené pro umístění mobilní obalovny živičných směsí se nachází mimo
obytnou zástavbu města, je situováno v prostoru bezprostředně navazujícím železniční trať a
nádraží v Ostravě Svinově a na stavbu dálnice D 47 jak je zřejmé s následujícího schématu:

trať ČD

D 47

lokalita pro umístění obalovny
ERMONT 340
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Záměrem oznamovatele je umístit supermobilní obalovnu živičných směsí typu ROAD
MAGNUM 340 ERMONT v příznivé lokalitě vzhledem k realizované stavbě D47, jejímu
dopravnímu napojení a lokalizaci mimo přímý dosah antropogenní zóny. Blízkost bytových
domů nebo objektů trvalého bydlení není v předmětném území bezprostřední. Tato skutečnost
je vázána k předpokládanému využití zájmové lokality. V návrhu opatření řešících možné
vlivy záměru v prostředí, stanovení přípustných hodnot pro jednotlivé složky životního
prostředí a podmínek pro zabezpečení eliminace negativních vlivů je zřejmý dosah a možnost
situování jednotlivých objektů a jejich využití v průmyslové zóně.
Situování mobilní obalovny je pouze dočasné – předpokládá se umístění na dobu 2-3 let podle
potřeby asfaltových směsí na stavbě.
Po ukončení potřeby bude obalovna přesunuta do jiné lokality s potřebou asfaltových směsí.
Záměr je možné považovat z hlediska funkčnosti za souvisící se stanovenými prioritami trvale
udržitelného rozvoje této části území města a vzhledem k použití produkovaných asfaltových
směsí na stavbě D47 rozvoje celé oblasti.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Přímo zájmové území, v němž má být obalovna umístěna, není územím, v němž by umístění
předmětného záměru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní zdroje, jejich kvalitu nebo
schopnost regenerace. Území není územím s trvalými přírodními zdroji. Záměr není
řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje,
jejich kvalitu a schopnost regenerace.
Navrhovaná stavba se nenalézá ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu
příslušné legislativy. Přímo předmětné území vymezené pro umístění obalovny živičných
směsí je situováno mimo oblasti vymezených v rámci zák.č.114/1992 Sb.
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci jednotlivých objektů průmyslové zóny je
situováno mimo tah územních systémů ekologické stability.
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro
k.ú. Svinov jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci. Zájmové území je situováno
mimo tah územních systémů ekologické stability. Nejbližší prvky tohoto systému jsou
východně a jižně od zájmové lokality. Východně jde o biokoridor vyššího hierarchického
stupně doprovázející tok vodoteče Odra ve vzdálenosti cca 400-450 m od zájmového území.
Jižně je veden lokální biokoridor navržený podél vodoteče Porubka.
Záměrem stavby nebudou územní systémy ekologické stability přímo dotčeny jak je
dokladováno v následujícím grafickém znázornění:
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Prvky ÚSES

- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
Chráněné krajinné území Rezavka je situováno jižně od zájmového území ve vzdálenosti cca
1500 m (jižně od řešené MÚK Rudná).
Hranice nejbližšího chráněného území CHKO Poodří se nachází ve velkém odstupu jižně od
zájmového území.
Rovněž přírodní rezervace na území města Ostrava jsou situovány mimo jakýkoliv dosah
posuzované lokality.
- na území přírodních parků
Zájmová lokalita je situována mimo přírodní park.
- na významné krajinné prvky
Přímo zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek.
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V lokalitě se nevyskytují významné chráněné prvky chráněné ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb. - niva vodoteče, lesní porost apod.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.
Archeologická naleziště
V zájmové lokalitě se nenalézají žádné architektonické ani historické památky. Rovněž
lokalita neleží v oblasti střetů žádného ze známých prostorů archeologických nalezišť.
Historické památky
Z hlediska vazeb na nejbližší okolí plánovaného nového zdroje je možno říci, že na území
města Ostrava se nalézají historicky cenné objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních
památek. Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou Slezsko ostravský hrad, zámek
Ostrava Poruba, jsou zde prvky sakrální architektury (gotika, baroko, klasicismus,
historizující), lidové architektury a technické památky).
Podrobný výčet zde není uveden, neboť žádná z uvedených památek není v bezprostřední
blízkosti zájmové lokality.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Předmětné území není územím se starou zátěží (bylo dokladováno při přípravě stavby D 47).

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Realizací předmětného záměru v území byly sledovány při přípravě záměru následující složky
životního prostředí, které byly sledovány:
-

obyvatelstvo
ovzduší a klima
voda
hluk
půda horninové prostředí a přírodní zdroje
flora, fauna a ekosystémy
krajina
hmotný majetek a kulturní památky

 Vlivy na obyvatelstvo
Přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo byly sledovány z hlediska možnosti ovlivnění ovzduší,
hlučnosti, odpadů.
Z hlediska vlivu na ovzduší je možné konstatovat, že v době přípravy lokality a v době
provozu by mohly být emitovány do volného ovzduší zejména škodliviny z provozu obalovny
a z provozu dopravních systémů.
Zpracovaná rozptylová studie hodnotí nepříznivější stav, než který je ve skutečnosti
očekáván. Vychází z výroby maximální zátěže (340 t/hod.), tento stav nebude ve skutečnosti
SUPERMOBILNÍ OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
ERMONT 340 – PLOCHA ZS DÁLNICE D 47 STAVBA 07

Ing. Paciorková 05/2005
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

45

dosahován. Jediným vlivem, který by mohl znamenat ovlivnění bezprostředního okolí lokality
je PM10 . Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten přímo
v areálu obalovny, ve vybraných profilech je nejvyšší vypočtený příspěvek denních
koncentrací v profilu č.2 jihovýchodně od areálu cca 41 % hodnoty imisního limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 2,56 µg/m3, ovšem
přímo v areálu obalovny. Ve vybraných profilech je nejvyšší vypočtená hodnota průměrné
roční koncentrace v profilu č. 3: 0,22 µg/m3, tj. 0,55 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3).
Na koncentracích PM10 má ve vybraných profilech hlavní podíl manipulace s kamenivem (52
% až 62 %) a se směsí (21 % až 29 %), emise ze sušícího bubnu se podílí na imisích od 3,5 %
do 5,8 %. Vliv dopravy v areálu podniku je nízký, nejvýše 3,5 %.
Vzhledem k imisnímu limitu pro denní koncentrace (50 µg/m3) jsou vypočtené hodnoty
relativně vysoké. Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je nutné si uvědomit, že výpočet je
proveden pro současný provoz všech souvisejících operací (tj. manipulace s kamenivem,
provoz nákladních automobilů a nakladače) na maximální uvažovaný výkon linky a je
zahrnuta sekundární prašnost, tj. nejhorší možná situace z hlediska vlivu na životní prostředí.
Zejména výsledné emise prachu z manipulace s kamenivem jsou dány specifickými
vlastnostmi kameniva (vlhkost, podíl malých částic apod.). Zároveň by podmínky, za kterých
mohou maximální hodnoty denních koncentrací nastat, musely trvat celý den (viz výše). I tak
jsou však vypočtené hodnoty velmi vysoké. Porovnáním uvedených hodnot vypočtených
imisních koncentrací s imisními limity zpracovatel rozptylové studie předpokládá, že
doplňková imisní zátěž posuzované oblasti vlivem provozu obalovny asfaltových směsí může
způsobit překročení imisních limitů pro suspendované částice frakce PM10. U jiných
znečišťujících látek je vliv na imisní situaci akceptovatelný a imisní limity nebudou
překračovány (kromě látek, u kterých již v současnosti limity překračovány jsou).
Rovněž posouzením hlukových emisí vyjádřených dosahem izofon přípustných hodnot je
zřejmé, že dosah přípustných hodnot je mimo obytnou zástavbu.
Je možné konstatovat, že v předmětném území nezhorší provoz obalovny přes vysokou
dopravní zátěž vzhledem k umístění obalovny v dané lokalitě mimo obytnou zástavbu
neúměrně hlukovou zátěž.
Dle výše uvedených závěrů souvisejících s emisemi škodlivin, hluku a situováním záměru
mimo přímý dosah antropogenní zóny za předpokladu dodržování základní technologické
kázně ze strany provozovatele obalovny živičných směsí nebude nad únosnou míru narušen
faktor pohody ani při provozu obalovny. Provoz bude odpovídat obdobným podnikatelským
aktivitám a stavbám.

 Ovzduší a klima
Podle klimatologického členění ČR E. Ouitta (1971) náleží lokalita do oblasti MT10 – mírně
teplé, vyznačující se dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým a mírně teplým jarem a
podzimem, s krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové
pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek ve stanici ČHMÚ Ostrava – Poruba činí 708 mm.
Srážkový úhrn ve vegetačním období činí 400 – 500 mm, v zimním období se pohybuje
v rozmezí 200 – 250 mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími jak 1 mm je v této oblasti
100 dní v roce (Quitt, 1975).
Kritické srážky vyjádřené jako intenzita 15 minutového deště při periodicitě 2 (dvouletý déšť)
činí 157 l/s,ha – stoletý průměr pro Ostravu.
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Průměrná teplota vzduchu v měsíci lednu je –2 až -3 oC, v měsíci červenci 17 až 18 oC,
průměrná roční teplota je 8oC.
Kvalita ovzduší je pravidelně monitorována Českým hydrometeorologickým ústavem
v Porubě. Výsledky měření a analýz za jednotlivé roky jsou veřejně přístupné na serveru
ČHMÚ.
Stabilitní větrná růžice

Tabulka hodnot větrné růžice
Tabulka č.39
třída [m/s]
I.tř.
1,7
II.tř.
1,7
II.tř.
5
III.tř.
1,7
III.tř.
5
III.tř.
11
IV.tř.
1,7
IV.tř.
5
IV.tř.
11
V.tř.
1,7
V.tř.
5
Sum (Graf)

N
0,91
2,39
0,05
2,87
1,22
0,12
1,36
1,15
0,49
1,23
0,23
12,02

NE
1,00
3,07
0,14
3,29
2,38
0,07
1,19
1,33
0,34
1,09
0,10
14,00

E
0,11
0,28
0,00
0,25
0,03
0,00
0,14
0,03
0,01
0,14
0,01
1,00

SE
0,19
0,42
0,03
0,35
0,15
0,00
0,20
0,18
0,05
0,15
0,29
2,01

S
0,57
1,76
0,11
1,69
1,23
0,08
0,61
1,50
1,04
0,42
1,00
10,01

SW
1,18
3,53
0,16
4,18
3,60
0,20
1,68
5,03
2,74
1,32
0,37
23,99

W
0,62
1,33
0,02
1,70
0,33
0,06
0,97
0,49
0,46
0,99
0,03
7,00

NW
0,35
0,67
0,02
1,02
0,14
0,03
0,95
0,26
0,20
1,06
0,29
4,99

CALM
7,92
8,86
0,00
3,87
0,00
0,00
2,36
0,00
0,00
1,97
0,00
24,98

Součet
12,85
22,31
0,53
19,22
9,08
0,56
9,46
9,97
5,33
8,37
2,32
100/100

Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.
Stávající stav ovzduší z hlediska znečištění je dán především provozem zvláště velkých
zdrojů znečišťování ovzduší v Ostravě (Elektrárna Třebovice, BC-MCHZ, Koksovna
Šverma). V současné době je imisní situace dočasně ovlivněna výstavbou dálnice D47.
S uvedenou stavbou provoz obalovny souvisí.
Dle Věstníku MŽP, částka 12 z r. 2005 je oblast městského obvodu Ostrava-Svinov
v posuzované lokalitě vymezena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jsou zde
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překračovány imisní limity PM10, benzenu a hodnota cílového imisního limitu pro
benzo(a)pyren.
Zpracovaná rozptylová studie hodnotí míru příspěvku nového zdroje v území, kompletní
předpokládaný vliv je uveden a komentován v předchozích kapitolách. Provoz obalovny
v území je předpokládán pouze 2 – 3 roky po dobu výstavby D47.
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je
uvedeno již výše a dokladováno rozptylovou studií uvedenou v části F. Doplňující údaje
tohoto oznámení. Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.

 Voda
Hlavním povodím veškerých toků v zájmovém území je řeka Odra. Řeka Odra protéká
východně od zájmové lokality od jihu k severu ve vzdálenosti cca 400-450 m.
Levostranným přítokem Odry je Porubka, protékající jižně od zájmového území, která je
levobřežním přítokem Odry ve výškové úrovni cca 210 m n.m. Vodoteč Porubka protéká
jižně od zájmového území ve vzdálenosti cca 600 m.
Z hlediska povrchových vod je posuzované území charakterizováno jako oblast málo vodná, s
velmi malou retenční schopností, vyrovnaným odtokem, s vysokým koeficientem odtoku
(K=0,46-0,60).

 Vlivy na hlukovou situaci
Hlučnost z provozu obalovny je technologie, umístěné v průmyslové zóně bude garantován
příslušným dodavatelem těchto zařízení v souladu s hygienickými požadavky.
Hluk ve venkovním prostředí z provozu těchto zařízení se nepředpokládá. Tato skutečnost
byla samostatně doplněna do hlukového posouzení předmětné lokality a byla dokladována
výstupem z počítače.
Hluk z dopravních systémů pro zájmovou lokalitu byl posouzen hlukovou studií pro účely
tohoto oznámení se závěrem, že požadované limity pro území budou dodrženy. Uvedený
závěr je dokladován zákresem izofon hluku v předmětném území grafické znázornění izofon
je uvedeno v příslušné kapitole tohoto oznámení.
Průkaznost tohoto konstatování je možné ověřit měřením hlučnosti po ustálení dopravních a
provozních skutečností (zátěže) v území. Protihluková opatření mohou být v případě zjištění
nepříznivé situace souběžně realizována. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a situování
průmyslové zóny není předpokládána nepříznivé ovlivnění z hlediska hlučnosti.

 Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.
 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že vzhledem k typu lokality
s významným podílem zpevněné plochy s porostem rostoucím v tomto prostoru na stanovišti
urbanizovaného typu není předpoklad výskytu chráněných nebo významných druhů flory a
fauny. Lokalita je v současnosti bez vegetace, jde o území bezprostředně navazující na
plochu nádraží ČD a realizovanou stavbu D 47.
Při vlastním provozu obalovny živičných směsí nedojde k ovlivnění flory ani fauny.
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 Vlivy na krajinu – krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Krajinný ráz umístěním obalovny na omezenou dobu 2 – 3 let bude ovlivněn pouze po tuto
dobu. Lokalita je stavebně ovlivněna realizací dálnice, je přímo navazujícím území na další
liniovou stavbu železniční trati. Její vlastní dočasné umístění nebude znamenat ovlivnění
krajinného rázu. Výškově je rovněž lokalita umístěna pod úroveň další liniové stavby ulice
Opavská.
 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.
D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní ukazatele zahrnující posouzení a vymezení možnosti ovlivnění prostředí realizací
záměru v území jsou uvedena v tomto oznámení.
Posouzení vlivu stavby nového objektu obchodního charakteru včetně dopravních
charakteristik z hlediska možného vlivu na zdraví obyvatelstva bylo provedeno z časovým
rozlišením období vlastní výstavby a následně období provozu.
Hodnocení zdravotního rizika je složeno:
-

stanovení nebezpečnosti,
hodnocení expozice
charakterizace rizika.

Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možné charakterizovat z hlediska:
- vlivu znečištěného ovzduší,
- vlivu hlukové zátěže,
- produkce odpadů
- vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí.
Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu
odolnosti organismu. Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového
vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný
rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací
rizika, tj. komparací rizika. Je jedním ze základních vstupů do procesu řízení rizika, jehož
cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila riziko na únosnou
míru a udržela je v únosné míře.
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Hlavním cílem posouzení je provést odhad a následné hodnocení možných zdravotních rizik,
plynoucích z plánovaného záměru umístit supermobilní obalovnu živičných směsí
v navrhované lokalitě a její provoz po omezený časový úsek.
Použitá metodika vychází z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 – 1987 pro
hodnocení zdravotních rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-87/045).
Tato koncepce se v devadesátých letech stala základem dokumentů EU pro hodnocení rizik
(EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94).
Terminologicky metodika vychází z materiálu publikovaných odborem ekologických rizik a
metodiky monitoringu MŽP ČR (Základní pojmy spojené s hodnocením rizika – Zpravodaj
MŽP VI, 2, červen 1995). Podrobně byla metodika specifikována ve Věstníku MŽP ČR ze
dne 15. září 1996, částka 3. Provedení hodnocení zdravotních rizik je v souladu s bývalým
metodickým pokynem hlavního hygienika České Republiky „Hodnocení zdravotních rizik„ ze
dne 16.11.1999 pod zn. HEM – 300-15.1.99/42358.
Metodiku lze využít pro hodnocení jak zdravotních, tak environmentálních rizik plynoucích
z působení chemických, fyzikálních a biologických faktorů, zejména jako podklad
konkrétních aplikací při hodnocení rizik plynoucích ze stávajících a plánovaných staveb.
Riziko je vyjádřeno jako pravděpodobnost, se kterou skutečně dojde za definovaných
podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku.
Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současného
vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitým
faktorem a určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnosti mohou být působení tohoto
faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících
či potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění.
Potenciální rizika z provozu objektu se nepředpokládají.
Určení nebezpečnosti (Hazard Identification)
Jedná se o první krok v procesu hodnocení zdravotního rizika, který zahrnuje sběr a
vyhodnocení dat o předpokládaných typech poškození zdraví, která mohou být vyvolána
danými nebezpečnými faktory.
Pro škodliviny emitované do ovzduší jsou shromážděny dostupné údaje o jejich účincích na
lidské zdraví a na životní prostředí.
Tyto škodliviny neznamenají dle výsledků rozptylové studie riziko.
Vliv znečištěného ovzduší
K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat z hlediska vlivu na zdraví obyvatel za
významné, patří znečištění ovzduší související s emisemi především PM10, oxidů dusíku a
benzenu jako významných emitentů ovlivňujících imisní zátěž v souvislosti s dopravou. Na
základě Rozptylové studie byly sledovány polutanty emitované do ovzduší, které v rámci
provozu obalovny mohou být emitovány. Zpracovatelem rozptylové studie byl sledován stav
maximální zátěže, který nebude v území dosahován. Vzhledem ke zjištěným koncentracím
nejsou označeny za významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu.
Významným ukazatelem je rovněž umístění lokality mimo přímý dosah antropogenní zóny.
Zpracovaná rozptylová studie hodnotí nepříznivější stav, než který je ve skutečnosti
očekáván. Jediným vlivem, který by mohl znamenat ovlivnění bezprostředního okolí lokality
je PM10 . Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten přímo
v areálu obalovny, ve vybraných profilech je nejvyšší vypočtený příspěvek denních
koncentrací v profilu č.2 jihovýchodně od areálu cca 41 % hodnoty imisního limitu.
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Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 2,56 µg/m3, ovšem
přímo v areálu obalovny. Ve vybraných profilech je nejvyšší vypočtená hodnota průměrné
roční koncentrace v profilu č. 3: 0,22 µg/m3, tj. 0,55 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3).
Na koncentracích PM10 má ve vybraných profilech hlavní podíl manipulace s kamenivem a se
směsí, emise ze sušícího bubnu se podílí na imisích od 3,5 % do 5,8 %. Vliv dopravy v areálu
podniku je nízký, rozptylová studie uvádí nejvýše 3,5 %.
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je nutné si uvědomit, že výpočet je proveden pro
současný provoz všech souvisejících operací (tj. manipulace s kamenivem, provoz nákladních
automobilů a nakladače) na maximální uvažovaný výkon linky a je zahrnuta sekundární
prašnost, tj. nejhorší možná situace z hlediska vlivu na životní prostředí. Zejména výsledné
emise prachu z manipulace s kamenivem jsou dány specifickými vlastnostmi kameniva
(vlhkost, podíl malých částic apod.). Zároveň by podmínky, za kterých mohou maximální
hodnoty denních koncentrací nastat, musely trvat celý den (viz výše).
V lokalitě je v současnosti prováděna výstavba dálnice D 47 s výrazným vlivem stavební
činnosti na životní prostředí v místě stavby. Navrhovaný záměr je stavbou dočasnou (na 2 – 3
roky) a je vyžadovaný z důvodu dodávky asfaltových směsí pro dálnici.
Je však nutné zdůraznit skutečnost, že zpracovatel rozptylové studie hodnotil maximální
výrobu obalovaných asfaltových směsí za hodinu. Skutečná výroba bude podstatně nižší
vzhledem k vlhkosti kameniva (340 t/hod. je při vlhkosti 2 %, při vlhkosti 5 % je výrobní
kapacita zařízení 240 t/hodinu, při vlhkosti kameniva 4 %, proto je předpokládaná výroba
240-260 t/hodinu).
Prováděno bude pro omezení prašnosti kropení komunikací v areálu vodou. Zároveň bude
prováděna pravidelná kontrola tkaninového filtru.
Vliv hlukové zátěže
Zhodnocena byla hluková zátěž, jejímž úkolem bylo posoudit v tomto případě zda hlukové
emise v důsledku provozu dopravních systémů a provozu obalovny budou mít vliv na
chráněné objekty a chráněný venkovní prostor.
Výsledky hodnocení ukazují, že dosah hlučnosti znázorněný rozsahem izofon nezpůsobí
hlukovou zátěž související s provozem obalovny nad přípustnou míru.
Hluk souvisí zejména s dopravou na trati ČD, na silnici II/479 a I/11.Hluková zátěž
související s provozem obalovny s posouzením maximálního nepříznivého stavu v území
nebude významně ovlivňujícím prvkem v žádné z možných časových charakteristik
souvisejících s přípravou lokality ani provozem obalovny. Významným prvkem ochrany
obytné zóny bude vzhledem k dopravě kameniva stanovení dopravních tras mimo chráněná
území – antropogenní zónu. Z dopravy budou vyloučeny silnice Bratří Sedláčků, Bílovická,
v Ostravě Svinově a průjezd ulicí Opavská.
Podrobný plán dopravy bude součástí projektu.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika hluku
Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků expozice hluku v denní době je
možné orientačně vycházet z následující tabulky, ve kterých jsou vybarvením znázorněny
prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí,
které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část
populace s průměrnou citlivostí vůči hluku.
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Tabulka č.40
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek
dB(A)
40455055- 606570+
45
50
55
60
65
70
Sluchové postižení ¤
Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

Z tabulky je zřejmé, že obytná zástavba nebude za předpokladu dodržení tras mimo obytnou
zástavbu uvedeným zdrojem obtěžována.
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že hluk ze stacionárních zdrojů obalovny prakticky
neovlivní současnou hlukovou expozici obytné zástavby.
Nelze tedy předpokládat, že by provoz obalovny mohl představovat zdroj zdravotních rizik
hluku pro obyvatele v nejbližším místě situovaných chráněných objektů.
Vliv produkce odpadů
Odpady vzniklé při výstavbě budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních. Jejich
zneškodnění je a bude prováděno odbornou firmou na základě smluvního vztahu. Svoz a
zneškodnění odpadů zařazených mezi odpady nebezpečné bude zajišťovat specializovaná
firma. S odpady bude provozovatel obalovny zacházet v souladu s Plánem odpadového
hospodářství kraje.
Vliv na pracovní prostředí
Dle projektovaných připravovaných parametrů jednotlivých objektů budou pracovní
podmínky splňovat požadavky platné hygienické legislativy.
Zdravotní rizika pro obyvatelstvo
Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů
Z hlediska expozice NO2 jsou nejcitlivější skupinou astmatici a bronchitici. Náchylnost k
astmatickým projevům se u nich objevuje při 1 až 2 hodinové expozici koncentrací NO2 v
rozmezí 375 - 565 µg.m-3.
Průměrná denní koncentrace, ani krátkodobá koncentrace IHk nebude překračovat přípustné
hodnoty a tyto v zájmovém území nebudou dosahovány.
Přípustné imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek podle hygienických, zdravotně
zdůvodněných norem a právních norem rovněž nebudou dosahovány.
U oxidu siřičitého je zvýšená nemocnost dětí zaznamenávána při ročních koncentracích
vyšších než 70 µg.m-3. Denní koncentrace vyšší než 250 µg.m-3 se podílejí na zvýšení
akutních respiračních onemocnění.
Přípustné normy dle platné legislativy u oxidu siřičitého nebudou dosahovány.
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Při vyšších koncentracích CO ve volném ovzduší je možno očekávat vyšší výskyt akutních
záchvatů ischemické choroby srdeční. Přípustné imisní koncentrace podle hygienických,
zdravotně zdůvodněných norem a právních norem nejsou v zájmovém území sledovány a
nebudou dosahovány.
Hluk
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde o
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního na hlukovou
zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, dýchacím systému,
centrálním nervovém systému a imunitním systému.
Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem obalovny živičných směsí
nebudou dosahovat(chráněné objekty a ostatní chráněný prostor) hodnot nad přípustný stav,
jak je zřejmé z výsledků uvedených v předchozí části.
Hodnot způsobujících nepříznivý zdravotní projev na obyvatelstvu nebude dosaženo, jak je
dokladování hlukovým posouzením.
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismu
obyvatel dosahováno, realizace i posuzovaného záměru v území bude možná bez
nadměrného ovlivnění nejblíže situovaných antropogenních systémů.

Při použití navrhovaných opatření antropogenní zóna nebude významně dotčena nad únosnou
míru.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností (emise, hluk, situování) za předpokladu dodržování základní
technologické kázně ze strany provozovatele obalovny a zejména dopravce vstupního
materiálu a dodržování vymezených dopravních tras není předpoklad narušení faktoru
pohody. Významným omezujícím faktorem bude rovněž dočasnost umístění obalovny
v předmětné lokalitě vázána na dobu provozu stavby související silniční sítě.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů záměru realizovat umístění mobilní obalovny živičných směsí v lokalitě plochy
zařízení stavby dálnice D 47 stavby 07 vztažený k předmětnému území a populaci nebude
znamenat negativní dopad dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a charakteristikami.
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3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice, pokud není
sledována souvislost uplatnění produktů obalovny na stavbu dálnice D47, která bude
dopravním napojením k severnímu sousedu ČR.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 V době provozu obalovny bude zabezpečena technologická a pracovní kázeň na všech
úsecích zvolené technologie, prováděny budou pravidelné důkladné kontroly, precizní
údržba a případné opravy celého technologického celku. Prováděna bude pravidelná
kontrola tkaninového filtru.
 V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit:
- řádnou přípravu
- učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke
kontaminaci vody především látkami ropného charakteru
- dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou
- běžná údržba, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní
provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu
určené a konstruované dle platných předpisů
 Provoz obalovny bude vybaven nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek
(VAPEX, CHEZACARB etc.)
 Udržovány budou příjezdové komunikace v naprosté čistotě, v případě potřeby bude
zvlhčován povrch komunikací a zamezeno prášení při přejezdech strojů, zařízení a
dopravních prostředků.
 V rámci prevence, eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost
zejména na:
- udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, strojů, zařízení a dalších
mechanizmů
- dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků,
- běh jejich motorů naprázdno
 Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách.
Zpracován bude v době přípravy provozu (projektová dokumentace) vymezení dopravních
tras pro dovoz materiálu pro provoz obalovny živičných směsí (zejména kamenivo),
vyloučena bude doprava kameniva po ulicích Bílovecká, Bratří Sedláčků a Opavská..
 Příprava lokality pro umístění obalovny asfaltových směsí bude prováděna za příznivých
klimatických podmínek, v případě zvýšené
prašnosti bude prováděno zkrápění
komunikací.
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 Důsledné bude čištění podvozků nákladních vozidel před výjezdem z obalovny a čištěním
povrchu vozovek, zabráněno bude vzniku sekundární prašnosti, zabezpečeno vypínání
motorů nákladních vozidel a těžké techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti a snížena
velikost plynných emisí a emisí hluku do okolí.
 Řešen je odvod odpadních vod splaškových (jímka) nebo bude využita mobilní toaleta. .
 Způsob odvádění dešťových vod z předmětného území zůstane zachován.
 Veškerá technologická zařízení budou splňovat platné emisní limity a další podmínky
stanovené nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a
způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
 Nakládání a zneškodňování odpadů je řešeno v souladu se stávající legislativou, plněny
musejí být povinnosti producenta odpadů dle příslušné legislativy, při navrhování systému
nakládání s odpady bude zpracována metodika sběru a separace sběru, včetně rozmístění
sběrných nádob, odpady potravin podléhající rychlému rozkladu budou zabezpečeny tak,
aby zápach neunikal do okolního prostředí. Důsledně bude požadováno dbát na
dodržování čistoty v objektech a jejich okolí – na parkovištích, v prostoru vykládky zboží
a odvozu odpadů. Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům
platné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 157/1998 Sb. o
chemických látkách, 352/1999 Sb. a chemických přípravcích ve znění platných předpisů).
 Dodržovány budou regulativy vymezené v Plánu
Moravskoslezského kraje (zejména separace, recyklace).

odpadového

hospodářství

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadní nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení.
Podrobné zpracování přípravy vlastní lokality pro umístění supermobilní obalovny živičných
směsí bude projekčně následně řešeno a dokladováno ve stavebním řízení.

6. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení. V projektu budou upřesněny podrobné údaje řešené stavbou, některé výměry
mohou být v rámci technického řešení upraveny a o některých podrobnostech konečného
řešení bude v rámci projektu dále rozhodnuto na základě podrobného řešení stavby.
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E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Hlavními důvody pro situování záměru obalovny živičných směsí na plochu zařízení
staveniště dálnice v k.ú. Ostrava – Svinov je strategická poloha v blízkosti výstavby dálnice
D47 s příznivou dopravní polohou a vzdáleností vůči stavbě pro výrobu obalovaných
živičných směsí.
Z toho důvodu se varianta navrhovaná předkladatelem jeví jako velmi vhodná.
Základním důvodem pro výběr předmětné lokality poloha lokality vůči městu Ostrava, mimo
obydlenou zástavbu s blízkosti stavby dopravního charakteru, pro něž je finální produkt
obalovny nezbytný.
Jak již bylo uvedena v kapitole B.5, pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány
varianty nulová a varianta předkládaná oznamovatelem.
Varianta nulová by předpokládala ponechání lokality v současném stavu a nebyla by zde
umístěna obalovna živičných směsí. Na základě stanovení podmínek pro řešení stavby bez
dalšího nepříznivého vlivu na okolní prostředí a zabezpečení eliminace vlivů stavby na okolní
prostředí je možné tuto variantu opustit.
Předložená varianta je přijatelná, umožňuje zabezpečit provoz obalovny živičných směsí,
jejíž výsledný produkt je nezbytným vstupním materiálem pro stavbu dopravní sítě
v zájmovém území. Na základě přijatých podmínek pro eliminaci možných vlivů
souvisejících s provozem obalovny živičných směsí je možné provoz obalovny v dané lokalitě
umístit. Jde o supermobilní obalovnu, jejíž provoz bude po ukončení stavby přemístěn
s ohledem na jinou stavbu. Předpokládá se provoz obalovny pouze po dobu 2 – 3 let.
V případě zabezpečení a vymezení dopravních tras (zejména pro dovoz surovin) mimo
obytnou zónu a umístění lokality v daném krajinném systému mimo přírodní systémy je tuto
variantu realizace umístění obalovny považovat za možnou a doporučenou variantu řešení.
Na základě výše provedených rozborů je možné konstatovat, že za podmínky provedení
navrhovaných opatření, je z hlediska možnosti ovlivnění životního prostředí negativními
impakty posuzovaný záměr přijatelný. Za předpokladu technologické kázně provozovatelů
jednotlivých objektů průmyslové zóny je možné považovat uvedený záměr za ekologicky
realizovatelný a ekonomicky příznivý.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situování zájmového území z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000
Mapa parcel zájmového území, měřítko 1 : 1 000
Mobilní hyperobalovna asfaltových směsí ROAD MAGNUM 340 ERMONT
Osvědčení o shodě s normou CE a/nebo EN
Osvědčení o prachových emisích (FARMARO/ERMONT, 16.3.2005)
Rozptylová studie č. E/1629/2006 Obalovna asfaltových směsí – plocha ZS
dálnice D 47 stavba 07, TESO Ostrava, spol.s r.o., 05/2006
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem investora je dočasné umístění obalovny asfaltových směsí v blízkosti realizované
výstavby dálnice D 47 - plochy zařízení stavby ZS dálnice D 47 stavby 07, pro níž bude
obalovna zabezpečovat výrobu živičných směsí. Umístěno zde bude komplexní technologické
zařízení na výrobu obalovaných drtí mobilního provedení, doplněné nezbytnými stavebními
objekty a přípojkami inženýrských sítí.
Veškeré zařízení obalovny bude na stavbu dopraveno na speciálních silničních návěsech. Část
zařízení bude usazena na železobetonovou základovou desku, část zůstane na podvozcích, na
nichž byla dopravena na stavbu.
Mobilita zařízení obalovny umožňuje její montáž ve velmi krátkém čase, asi 1 týden.
Provoz stavby vyžaduje přívod pitné vody a elektrické energie a odvod dešťových vod
z vnitřních komunikací a zpevněných ploch.
Součástí stavby bude i její napojení na stávající veřejnou komunikační síť.
Obalovna je vybavena odprašovacím ventilátorem, napojeným na látkový komorový filtr se
zařízením pro recyklaci prachu. Topným médiem pro ohřev kameniva bude propan-butan,
proto bude součástí stavby sklad uvedeného média. Alternativně je možno použít lehkého
topného oleje, k čemuž je obalovna vybavena. Ohřev živice bude proveden termálním olejem,
který bude ohříván spalováním lehkého topného oleje.
Uvedená stavba má dočasný charakter. Mobilnost technologického zařízení obalovny
umožňuje jeho rychlou demontáž a přestěhování na jiné místo.
Provoz bude sezónní, mimo zimní období.
Lokalita určená pro realizaci předmětného záměru je situována na území města Ostravy
v Městské části Ostrava – Svinov. Lokalita je situována východně od trati ČD, nádraží
Ostrava – Svinov. V zájmovém území v současnosti není situován žáden objekt bydlení lokalita je bez antropogenních systémů (lokalita Dubí) bezprostředně územně napojena na
realizovanou stavbu D 47.
Umístěna bude mobilní obalovna asfaltových směsí ERMONT 340 jako dočasná stavba na
dobu 2 - 3 let. Obalovna zahrnuje výkon 340 t obalované směsi za hodinu. Dle výrobce je
maximální výrobní kapacita zařízení 340 t/hod. při vlhkosti kameniva 2 % a 240 t/hod.při
vlhkosti kameniva 5 %. V podmínkách České republiky nelze dosáhnout nižší vlhkosti
kameniva než 4 %, předpokládá se skutečná výroba 240 – 260 t/hod.
Pro posouzení vlivu provozu (např. v rozptylové studii) je počítáno s maximální možnou
zátěží, tj. maximální výkon 340 t směsi za hodinu, ve skutečnosti bude výkon nižší, jak je
uvedeno výše.
Maximální skutečný výkon obalovny bude dle podmínek provozu 240 — 260 t za hodinu v
závislosti na druhu směsi, průměrný denní výkon bude 2 000 – 2100 t obalované směsi.
Odhadovaný provoz doby obalovny bude cca 100 dní v roce, v období od dubna do listopadu.
Plánovaná roční produkce bude cca 210 000 obalovaných směsí.
Směs se vyrábí za horka v míchačce, do níž se jednotlivé komponenty dávkují váhově, podle
zvolené receptury. Hotová směs se dopraví do expedičního zásobníku, z něhož se plní do
nákladních aut.
V období provozu bude prováděna výroba obalovaných živičných směsí zahrnující návoz
surovin, provoz obalovny – míchání směsí - a odvoz obalovaných živičných směsí jako
cílového výrobku pro stavbu.
Dopravně bude mobilní obalovna (produkty obalovny) napojena přímo na prostor stavby D
47. Dovoz surovin bude řešen po dohodě s ohledem na navazující dopravní systémy.
Vyloučena bude doprava ulicí Bílovecká (III/4785) a Bratří Sedláčků (Ostrava - Svinov) a
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místy s vyloučením nákladní dopravy. V projektu bude zpracován podrobný provoz
související dopravy včetně dopravních tras surovin.
Investor je stavební firmou provádějící dopravní stavby, opravy a výstavby komunikací, pro
stavbu D 47 je dodavatelem stavebních prací.
Hlavními důvody pro situování záměru obalovny živičných směsí na pozemek p.č. 2968/1 a
3590/1 v k.ú. Ostrava – Svinov je strategická poloha v blízkosti výstavby dálnice D47
s příznivou dopravní polohou a vzdáleností vůči stavbě pro výrobu obalovaných živičných
Důvodem pro výběr předmětné lokality pro realizaci záměru v území je poloha lokality vůči
městu Ostrava, mimo obydlenou zástavbu s blízkosti stavby dopravního charakteru, pro něž je
finální produkt obalovny nezbytný. Významným prvkem je velmi dobrá dopravní dostupnost
na regionální úrovni, která bude posílena stavbou D 47.
Součástí obalovny je velín v kontejnerovém provedení. Je vybaven elektrickým topením a
klimatizací. V něm je umístěn řídící systém pro ovládání a řízení celého procesu výroby a
modul kontroly kvality výroby. Obsluhu tvoří 1 pracovník.
Technologie zahrnuje dávkování složek, sušení a odprášení kameniva, dávkování a míchání
směsi, skladování horké směsi a expedice, plnivové (filerové) hospodářství, živičné
hospodářství.
Do násypek dvou návěsů se 2 – 4 násypnými zásobníky studeného kameniva doplňuje kolový
nakladač kamenivo ze skládkových boxů. Dávkovací zařízení zajišťuje vážícím vynášecím
pásem nadávkování podílu frakcí kameniva podle výrobního předpisu. Tato směs je
dopravena sběrnými pásy a šikmým vynášecím pásem do sušící a odprašovací jednotky.
Dopravník má plynule regulovatelnou rychlost. Velký regulační rozsah umožňuje výrobu i
extrémních receptur.
Dávkovaný materiál je dopravován sběrným pasem do sušáku. Sušící buben slouží k sušení a
ohřívání minerální směsi, která je nutná k výrobě obalené živičné směsi.
Sušící buben je osazen výkonným plně automatickým hořákem na lehký topný olej. Při
otáčení nakloněného bubnu postupuje směs kameniva proti hořáku k výstupu do modulu
s předseparátorem a silem pro zachycení jemných částic. Následně postupuje do modulu
s pytlovým filtrem pro odprášení výstupního plynu ze sušení. Součástí komplexu je
kompresorová stanice pro dodávku stlačeného vzduchu.
Výkon mísící věže je 295-340 t/hodinu podle nastavení síta pro třídění, počtu a délky cyklu a
váhy jednotlivých dávek (maximálně 4 500 kg). Délka jednoho cyklu je 45 – 55 sekund.
V míchacím modulu dojde k intenzivnímu promíchání směsi s přidanou živicí a plnivem.
Vynášení plniva a zachycených jemných částic z odprášení do míchače je zajištěno dvěma
pneumaticky ovládanými křídlovými ventily.
Živice je do míchače vstřikována z vážícího zásobníku přes pneumaticky ovládaná křídlový
ventil.
Horká živičná směs se dopravuje rotačním vynášecím otvorem ovládaným dvěma
pneumatickými ovladači. Měření teploty horké směsi je zajištěno infračervenou sondou.
Dávkování kameniva ze zásobníku na horké kamenivo se 6 oddíly pod sítem a 1 oddílu pro
by-pass s celkovou kapacitou 50 tun. Každý oddíl je vybaven vynášecím otvorem pro přesné
dávkování. Třídění kameniva zajišťuje třídící modul s vibračním sítem 6 velikostí poháněný
dvěma vibračními motory.
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Sběrným kopem je horká směs nakládána do vozidel nebo do zásobníku horké směsi.
V zásobníku horké směsi s dvěma skladovacími oddíly o celkové kapacitě 100 tun je směs
připravena k naložení na dopravní prostředky a k expedici. Zásobník je vyhříván elektricky.
Hotová živičná směs je nakládána bud‘ rovnou na dopravní prostředky z míchačky nebo je
dopravována do sila hotového materiálu sloužícího jako mezisklad, kde materiál vydrží cca 2
hodiny bez ztráty teploty. Expedice horké obalované směsi bude prováděna nákladními auty.
Před plnění vozidel budou jejich korby vystříkány emulzí z řepkového oleje a vody. Řepkový
olej je ekologicky odbouratelná látka. Materiál bude odvážen nákladními automobily o
nosnosti 27 tun. Celý proces výroby je řízen a sledován elektronicky z velínu.
Základem je silo na plnivo SFV 80 s kapacitou 80 m3 (se dvěma stejnými oddíly). Jde o
válcový zásobník o průměru 3 m se vzduchovým plnícím potrubím a s filtrem odvětrávání.
Odběr cizího plniva je jedním šroubem poháněným převodovým motorem. Je napojen na
vážící jednotku cizího plniva v dávkovací jednotce věže. Objem výstupu je 50 m3/hodinu.
Druhý zásobník je o obsahu 45 m3 a slouží k uskladnění a dávkování zachycených částic
z odprášení sušící jednotky.
Živičné hospodářství je tvořeno dvěma přemístitelnými horizontálními nádržemi na asfalt
(CSB 60 T) o kapacitě jedné nádrže 60 m3.
Součástí živičného hospodářství je stáčecí čerpadlo s potrubním rozvodem k nádržím o
objemovém výkonu 60 m3/hod. Ohřev asfaltu zajišťuje přemístitelný horizontální ohřívač
teplonosného oleje. Palivem je směs lehkého topného oleje a zkapalněného plynu. Objem
teplonosného oleje je 1 200 l. Cirkulaci zajišťují dvě odstředivá čerpadla s výkonem
2 x 30 m3/hod., pro cirkulaci teplonosného oleje v nosnících v nádrži s asfaltem a pro
cirkulaci v potrubních okruzích. Pro rychlé plnění instalace je k dispozici jedno přídavné
objemové čerpadlo 2,2 m3/hodinu.
Prach z odtahu spalin sušícího bubnu zachycuje předseparátor a tkaninový rukávový filtr. Ten
je napojen na uklidňovací komoru sušícího bubnu.
Předseparátor obsahuje expanzní nádobu pro orientaci a zpomalení plynů. Zde dochází
k separaci velkých částic. Tyj sou skladovány v zásobníku.
Plyn je veden do rukávového filtru přes expazní nádobu pro zpomalení výfukových plynů.
Zachycené jemné částice se ukládají v silu o objemu 45 m3.
Obalovna živičných směsí je vybavena nejmodernější technologií a inovacemi a vyhovuje
limitům a normám EHS. Je vybavena vysoce účinným sušícím bubnem s protiproudem a
optimalizovaným odprašovacím ventilátorem napojeným na látkový komorový filtr.
ERMONT 340 je kompletní dávková obalovna živičných směsí, která je vybavena nezbytným
zařízením používaným ve stacionárních obalovnách. Pro umístění na novém místě(místě
výroby) je možné ji připravit k plnému provozu na 2-3 dny. Je navržena a využívána pro
silniční práce velkého rozsahu. Technologie je přepravována na 15 podvozcích.
Dovoz vstupních surovin budou zajišťovat dodavatelé, odvoz finálního produktu provozovatel
zařízení - stavebník. Časové rozložení dopravní přepravy bude podle potřeby finálního
produktu na stavbě, maximální výroba se provozně nepředpokládá (jak je komentováno výše)
a v žádné obalovně není těchto hodnot dosahováno.
Navržený způsob realizace záměru umístit obalovnu živičných směsí v předmětném území je
řešen tak, aby vliv na životní prostředí v důsledku stavby a zejména provozu obalovny byl
minimalizován. Významným prvkem je umístění obalovny ve vztahu ke stavbě D 47 a
bezprostřední návaznosti na dopravní napojení na stavbu dálnice mimo zástavbu města.
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Stav škodlivin do ovzduší je řešen rozptylovou studií. Posouzena je hluková zátěž chráněného
prostoru a dosah hlukové zátěže k chráněných objektů.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobné
stavby. Navržené umístění obalovny řeší přiměřeným způsobem umístění provozu uvedené
technologie, dopravní charakteristiky území a inženýrské sítě vedené předmětným územím.
Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a
estetických a dopravních požadavků.

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana
přírody lesního hospodářství, Stanovisko orgánu ochrany přírody ochrany přírody z hlediska
území evropsky významných lokalit nebo ptačí oblasti
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný záměr „Supermobilní obalovna
asfaltových směsí ERMONT 340 – plocha ZS dálnice D47 stavba 07 “ je ekologicky
přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.
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F. Doplňující údaje
Situování zájmového území z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000
Mapa parcel zájmového území, měřítko 1 : 1 000
Mobilní hyperobalovna asfaltových směsí ROAD MAGNUM 340 ERMONT
Osvědčení o shodě s normou CE a/nebo EN
Osvědčení o prachových emisích (FARMARO/ERMONT, 16.3.2005)
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H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ochrana přírody lesního hospodářství, Stanovisko orgánu ochrany přírody ochrany
přírody z hlediska území evropsky významných lokalit nebo ptačí oblasti
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