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Název akce:  Výměna obalovací soupravy živičných směsí Kylešovice 

Oznamovatel:   ČMO – České a moravské obalovny, s.r.o. 
  Na Švadlačkách 478/II 
  392 01 Soběslav 
 
Zařazení záměru dle  kategorie II, bod 6.5 
přílohy č. 1 k zák.  Obalovny živičných směsí  
č. 100/2001 Sb.:  
 
Příslušný orgán:   Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
  odbor životního prostředí a zemědělství 
  28. října 117 
  702 18 Ostrava 
 
Zpracovatel posudku:  Ing. Libor Obal 
 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. 
 Janáčkova 1020/7 
 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
 
Prohlášení 
 
Posudek je zpracován držitelem osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o 
hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků 
hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí (dle zákona č. 244/1992 Sb., zákona 
č. 100/2001 Sb. a vyhlášky č. 457/2001 Sb.), č.j. 1633/279/OPV/93. Osvědčení vydalo Ministerstvo 
životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6 
odst. 3 a § 9 zákona ČNR č. 244/1992 S., o posuzování vlivů na životní prostředí dne 29.6.1993. 
Platnost autorizace prodloužena na dobu dalších 5-ti let rozhodnutím MŽP č.j.: 42639/ENV/06 ze 
dne 21.6.2006. 
 

 

 

 

      -------------------------------- 
V Ostravě dne 18.6.2007        Ing.Libor Obal 
 
 
 
Zpracovaný posudek je zpracován v rozsahu Přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Hodnocená dokumentace je posouzena podle následujících kriterií:  
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I. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

I.1. Název záměru 

Výměna obalovací soupravy živičných směsí Kylešovice. 

I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Stávající obalovna živičných směsí Teltomat 5-S3 má špičkový výkon 80 t/hod s 
teoretickou roční výrobou 70 000 t živičné směsi. V letech 2000 - 2005 bylo vyrobeno 
průměrně 37 000 t obalované živičné směsi ročně. 
Dle záměru by měla být instalovaná nová moderní obalovna o špičkovém výkonu 
160 t/hod. Tato obalovna umožňuje maximální teoretickou roční výrobu 140 000 t živičné 
směsi ročně. Konkrétní dodavatel nové obalovny nebyl zatím určen. Pro účely zpracované 
dokumentace byla použita věžová obalovna fm. Ammann. Objem výroby závisí na 
poptávce v okolí a lze předpokládat, že bude budoucí výroba na stávající úrovni (mimo 
nárazových akcí – např. severní a jižní obchvat Opavy). Obalovaná živičná směs se nedá 
vyrábět „do zásoby“ a za spádovou oblast obalovny lze považovat silniční vzdálenost 40 - 
50 km bez ztráty kvality vyrobené živičné směsi. 

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

kraj   :   Moravskoslezský 
obec   :   Opava 
katastrální území :   Kylešovice 
Obalovna bude umístěna v části stávajícího areálu fm. STRABAG a nahradí stávající 
obalovnu. Areál fm. STRABAG se nachází východně od Kylešovic při silnici II. třídy 461. 

I.4. Charakter stavby 

V případě obalovny živičných směsí Kylešovice se jedná o výměnu obalovací soupravy s 
tím, že nová obalovací souprava bude moderního typu o vyšší kapacitě. 
Za kumulaci s jinými záměry se dají považovat plánované rekonstrukce a výstavba 
nových komunikací včetně obchvatů v širším okolí (včetně jižního obchvatu Opavy v 
bezprostřední blízkosti obalovny). Rekonstruovaná obalovna by mohla pro tyto akce 
dodávat obalovanou živičnou směs tak jako dosud. 
Kumulace s jinými významnými záměry v okolí se nepředpokládá. 

I.5. Obchodní firma oznamovatele 

ČMO - České a moravské obalovny, s.r.o. 
 
Oprávněný zástupce: 
Ing. Petr Zach 
Na Švadlačkách 478/II 
392 01 Soběslav 
tel.: 381 541 191, 602 743 152 
fax: 381 541 180 
email: cmol@bauholding.cz 
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Kontaktní osoby: 
p. Jan Folk – ředitel oblasti Morava 
tel.: 602 146 463 
 
p. Jiří Hošek 
tel.: 381 541 169, 602 166 058 
e-mail: jiri.hosek@bauholding.cz 

I.6. IČ oznamovatele 

251 86 183 

I.7. Sídlo (bydlišt ě) oznamovatele 

Na Švadlačkách 478/II 
392 01 Soběslav 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

II.1. Úplnost dokumentace 

Dokumentace je zpracována podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v plném znění a z 
tohoto pohledu je v souladu s požadavky citovaného zákona. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla zpracována  
společností Středisko odpadů Mníšek s.r.o., oprávněnou osobou Ing. Josefem 
Tomáškem, CSc., který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93 ze 
dne 18.2.1993 s prodloužením na 5 let pod č.j. 45139/ENV/06. Dále se na dílčích 
kapitolách a odborných přílohách (rozptylová studie, hluková studie, hodnocení 
zdravotních rizik) podíleli další odborné osoby: 

- Ing. Ivana Lundáková 

- RNDr. Tomáš Bajer, CSc. 

Je zpracována na určité odborné úrovni, odpovídající charakteru a rozsahu stavby. Dílčí 
výhrady zpracovatele posudku k dokumentaci neovlivňují zásadní správnost závěrů 
dokumentace. Ostatní záležitosti byly konzultovány s provozovatelem obalovny, 
popřípadě upřesněny. Jedná se v jednotlivostech spíše o jiný úhel pohledu na danou 
problematiku, případně o doplňující nebo opravující upřesnění. 

Zpracovateli byly ke zpracování posudku předloženy následující podklady: 

- Oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí pro záměr "Výměna obalovací soupravy živičných směsí Kylešovice" 
zpracované společností Středisko odpadů Mníšek s.r.o. oprávněnou osobou Ing. 
Josefem Tomáškem, listopad 2006 

- Závěr zjišťovacího řízení – dokument Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 202988/2006, ze dne 3.1.2007 

- Korespondence, dokladující zveřejnění dokumentace a distribuci dokumentace i 
doplnění dotčeným úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům podle 
požadavků zákona č. 100/2001 Sb. 

- Vyjádření, které příslušný úřad obdržel k oznámení záměru od dotčených správních 
úřadů a od dotčených územních samosprávných celků. Úplný výčet došlých vyjádření 
s charakteristikou jejich obsahu je podán  v kapitole V tohoto posudku. 

- Dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí pro záměr "Výměna obalovací soupravy živičných směsí 
Kylešovice" zpracované společností Středisko odpadů Mníšek s.r.o. oprávněnou 
osobou Ing. Josefem Tomáškem, březen 2007 

- Korespondence, dokladující zveřejnění dokumentace a distribuci dokumentace i 
doplnění dotčeným úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům podle 
požadavků zákona č. 100/2001 Sb. 

- Vyjádření, které příslušný úřad obdržel k oznámení záměru od dotčených správních 
úřadů a od dotčených územních samosprávných celků. Úplný výčet došlých vyjádření 
s charakteristikou jejich obsahu je podán  v kapitole V tohoto posudku. 
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Dále dokumentace obsahovala následující přílohy: 

1. Mapové přílohy 

1.1 Situace 1 : 10 000 

1.2 Situace 1 : 5 000 

1.3 Letecký snímek zájmového území 

1.4 Katastrální mapa 

2. Situace – vlastní obalovna 

2.1. Dispoziční řešení – stávající obalovna 

2.2. Dispoziční řešení – nová obalovna 

3. Účelové situace – okolí 

3.1. Výřez vodohospodářské mapy 1 : 25 000 (zvětšeno) s vysvětlivkami 

3.2. Výřez z územního plánu Města Opavy 

4. Problematika obaloven živičných směsí 

5. Rozptylová studie 

6. Akustická studie 

7. Problematika PAU v obalovnách 

8. Vyhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo 

9. Stručná charakteristika asfaltů 

10. Charakteristiky ostatních pomocných látek 

- ARBOCEL 

- S – CEL 

- ADDIBIT 

11. Certifikát systému jakosti 

12. Sdělení Povodí Odry s.p. 

13. Závěry zjišťovacího řízení 

14. Podklady 

Dále bylo zpracovatelem posudku provedeno místní šetření předmětné lokality hlavně za 
účelem zjištění přesného umístění lokality vzhledem k toku řeky Moravice, zjištění 
stávajícího provozu obalovny a seznámení se s posledními autorizovanými protokoly 
z měření emisí na stávající obalovně.  

Předmětem dokumentace hodnocení vlivů je realizace výměny stávající technologie 
obalovny živičných směsí obalovnou moderní s celkovým vyšším výkonem výroby těchto 
směsí. Firma ČMO - České a moravské obalovny s.r.o. (dále ČMO) provozuje 
v současnosti 26 obaloven živičných směsí v ČR. Další firmy v rámci holdingu STRABAG 
ČR, a.s. zajišťují výstavbu a rekonstrukce komunikací, mostů, stavební práce, výrobu 
betonu, testování výrobků (TPA) atd. Výroba je zajišťována nejen pro potřeby holdingu ale 
i pro ostatní odběratele provádějící pokládku. Těmito 26 obalovnami a dalšími 11, ve 
kterých má podílové vlastnictví, má firma pokryté téměř celé území ČR. Vzhledem k 
podstatě stabilní výrobě v předmětné obalovně kolem 40 000 t obalované směsi ročně má 
firma ČMO zájem nahradit stávající obalovnu novou moderní obalovnou, která by byla 
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schopna plnit požadované technické parametry dle současných nároků na obalovanou 
živičnou směs a vyhověla by i veškerým ekologickým požadavkům. 

Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele posudku 
vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelná k možnosti reálně 
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. v plném znění. Určitá problematičtější část posuzované 
dokumentace, která se poté i týká vyhodnocení imisní zátěže emisemi znečišťujících látek 
a s tím související vyhodnocení zdravotních rizik, je komentována v příslušné pasáži 
předkládaného posudku včetně upřesnění tohoto vyhodnocení. Dalším dílčím 
nedostatkem je přílišná rozsáhlost a nepřehlednost při zpracování údajů o výstupech 
v oblasti ovzduší, které činí z jedné z nejvýznamnějších kapitol této dokumentace pro 
laika dosti těžko chápající souhrn čísel, která mu nic neřeknou. 

Z hlediska zvýšené spotřeby zemního plynu pro sušení a množství spalin je 
zpracovatelem dokumentace situace vysvětlena pouze povrchně  a bude i nadále 
komentována v další části tohoto posudku. 

Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli – předkládá základní údaje o 
oznamovateli předkládaného záměru. Údaje  jsou předloženy odpovídajícím a 
dostatečným způsobem. 

V části B – Údaje o záměru – popisuje všechny potřebné charakteristiky uvažovaného 
záměru přesně v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném 
znění. 

Z hlediska části C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit ve 
vztahu k uvažovanému záměru za vyhovující a zcela akceptovatelné. 

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části oznámení: 

- Charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení velikosti 
a významnosti všech vlivů 

- Komplexní charakteristiku vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možností přeshraničních vlivů 

- Charakteristiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

- Charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

- Charakteristiku použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení 
vlivů 

- Charakteristiku nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

Část E – Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál obsahuje určité 
porovnání variant, i když mu oznamovatel předložil záměr v jedné variantě. V této kapitole 
je provedeno stručné srovnání s tzv. nulovou variantou (tzv. obalovnu nechat dožít) 
s dalšími čtyřmi hypotetickými variantami. 

Dokumentace dále obsahuje požadované a zákonem předepsané kapitoly F. Závěr, G. 
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy. V bodě H. Přílohy 
postrádám souhrn všech příloh dokumentace, která by přílohy více zpřehlednila. 
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II.2. Správnost údaj ů uvedených v dokumentaci (oznámení) v četně použitých 
metod hodnocení 

V dokumentaci jsem neshledal žádné, zásadně nesprávné údaje. K hodnocení vlivů 
záměru na životní prostředí využívá dokumentace standardní metodiky, adekvátní řešené 
problematice, úrovni rozpracovanosti záměru a rozsahu vstupních informací, v zásadě s 
dostatečným respektováním lokálního kontextu. 
V části "A. Údaje o oznamovateli" jsou správně uvedeny všechny informace o 
oznamovateli záměru, včetně sídla a oprávněného zástupce. V přílohách (rozptylová 
studie, hluková studie a odhad zdravotních rizik) se však vyskytují rozdílné názvy od 
názvu celé dokumentace, což by mohlo být jednotné. 
Část "B.I. Základní údaje" jsou podrobně zpracovány všechny kapitoly, včetně 
zdůvodnění záměru. Z popisu zařízení vyplývá, že celá technologie je rozčleněna na 
následující části: 
Obecný popis: 
V obalovně živičných směsí se z minerálních materiálů stanovené zrnitosti a množství a z 
asfaltového pojiva vyrábí obalovaná živičná směs. Jako minerální materiál se používá 
přírodní kamenivo (písek, štěrk), drcené kamenivo a vápencová kamenná moučka - filer. 
Minerální materiály (kamenivo a písek) jsou skladovány odděleně podle druhu a podle 
velikosti zrna a dopravovány do dávkovacích zásobníků. Z nich jsou dopravními pásy 
materiály dopravovány do protiproudé sušárny (sušícího bubnu). Odtud materiál 
postupuje na třídění, je meziskladován a dávkován do míchacího zařízení. Do míchacího 
zařízení je dále dávkován filer a živice, případně další aditiva k produkci zvláštních druhů 
obalovaných živičných směsí (viskózová vlákna, vosky, barvy apod.). Odtahové plyny ze 
sušicího bubnu a odsávaný vzduch z míchacího zařízení a dopravních cest jsou vedeny 
potrubím do odprašovacího zařízení, kde se vyčistí a poté vypouští komínem do ovzduší. 
Z odprašovacího zařízení se odloučený prach přivádí dopravními šneky a elevátorem 
fileru do sila vlastního fileru. Součástí obalovny je i silo dováženého fileru (vápenec). 
Živice je uskladněna v nádržích, které jsou temperovány v stávající obalovně teplonosným 
médiem (ohřev kotlem na zemní plyn). V nové obalovně dle záměru bude jako palivo pro 
hořák sušícího bubnu používán zemní plyn. Ohřev živice bude elektro. Součástí 
technologie bude využití recyklátů. 
Všechny komponenty - minerální materiály, filer, živice jsou odvažovány a v jednotlivých 
dávkách přiváděny do míchačky. Hotová směs se uskladňuje v expedičních zásobnících 
hotové směsi. Do transportních vozidel se vypouští přes výpusti. Korby aut jsou 
postříkávány olejem (např. BISOL), aby nedocházelo k ulpívání směsi na korbě. Rozvoz 
obalované živičné směsi je prováděn zaplachtovanými nákladními auty. Výroba 
obalovaných živičných směsí je podrobně stanovena v ČSN 73 6121 Stavba vozovek - 
hutněné asfaltové vrstvy a ve směrnicích a předpisech pro stavby komunikací. 
Konkrétní dodavatel obalovací soupravy nebyl zatím určen. Pro účely zpracování této 
dokumentace byla zvolena věžová obalovna fm. AMMANN IMA GmbH Alfeld (SRN), o 
maximálním výkonu 160 t/hod. Obalovny věžového typu mají třídírnu horkého kameniva, 
míchačku a zásobníky hotové směsi včetně výdeje v jedné věži. Obalovny Ammann, 
Benninghoven, Teltomat, Wibau nebo další západní provenience jsou si velmi podobné. 
Investor dává přednost obalovnám firem Ammann nebo Benninghoven. 
Technické řešení odpovídá současnému standardu obdobných obaloven v Německu a 
Rakousku a obaloven realizovaných v posledním období u nás. Jedná se o zařízení s 
parametry splňujícími požadavky investora na kvalitativní a výkonové parametry. Tento 
typ obalovacích souprav je používán i v dalších státech Evropy. Jedná se o zařízení 
využívající maximálně energie a suroviny s možností dávkování speciálních aditiv včetně 
recyklátů. Proces je řízen pomocí mikroprocesoru s možností záznamu a tisku 
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technologických údajů. Teplota směsi je kontrolována instalací čidel. Technologie firmy 
Ammann patří k ověřeným postupům s dlouholetou výrobní tradicí. Zařízení je vybaveno 
účinným odprašovacím zařízením a odsáváním znečišťujících látek vznikajících při výrobě 
směsi. 
Provoz: sezónní:   březen - listopad 

jednosměnný 
Obsluha areálu obalovny se předpokládá 194 dnů v roce. 
Pracovní doba obalovny - 10 hod/den, 194 dnů/rok, tj. 1 940 hod/rok 
Počet zaměstnanců: novou obalovnu bude obsluhovat 6 pracovníků (4 D + 2 THP) 
Testy vyrobené obalované živičné směsi bude zajišťovat laboratoř TPA s.r.o., která je 
umístěna v areálu STRABAG v Polance (TPA s.r.o. patří do holdingu STRABAG a.s. a 
sdružuje zkušební laboratoře obaloven patřící nejen do holdingu STRABAG, a.s.). 
Stávající stav: 
Stávající obalovna Kylešovice firmy ČMO je umístěna v části stávajícího areálu fm. 
STRABAG. 
Popis technologického za řízení stávající obalovny: 
1. Skladka kameniva 
Jednotlivé frakce jsou skladovány odděleně v boxech na zpevněných plochách. Počet 
využívaných oddělených boxů – 7 otevřených + 3 zastřešené (2 kryté haly). 
 
2. Navážení kameniva 
Navážení do studených dávkovačů kameniva je prováděno kolovým nakladačem. 
typ     :  UNK 320 
obsah lžíce    :  3 m3

 

 
3. Dávkovače studeného kameniva 
počet     :  6 ks 
 
4. Sušící buben a hořák 
typ sušícího bubnu   :  šikmý – Teltomat IV 
výkon    :  80 t/hod vysušeného kameniva 
typ hořáku    :  První brněnská VKH -1P-900 AR z roku 1995 
výkon    :  6,5 MW 
palivo    :  zemní plyn 
rok výroby    :  1985 
hořák suš. bubnu je automaticky výkonově plynule regulován dle zadané teploty kameniva 
(dle receptury) 
 
5. Koreček horkého kameniva 
typ     :  Teltomat 
výkon    :  80 t/hod 
 
6. Horké třídění a zásobníky horkého kameniva 
typ horký třídič   :  Teltomat 
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počet ploch    :  5 
výkon    :  80 t/hod 
počet zásobníků horkého kameniva:  5 + 1 
kapacita    :  40 tun celkem 
 
7. Váha kameniva a fileru 
váživost váhy kameniva  :  1 500 kg 
váživost váhy fileru   :  200 kg 
 
8. Dávkování asfaltu 
váhové 
 
9. Míchačka a vozík hotové směsi 
míchačka – velikost 
záměsi    :  1 500 kg 
vozík hotové směsi 
 
10. Zásobníky hotové směsi 
počet     :  3 + přímý odběr 
 
11. Živičné hospodářství 
způsob ohřevu   :  nepřímý, plynné palivo 
řízení ohřevu   :  automatické 
hořák     :  provozní nádrže - APH 05 PZN (možnost zemní 

plyn a LTO) 
teplonosné médium   :  FAROLIN U 
 
12. Filerové hospodářství 
kapacita sila vratného fileru  :  60 t 
kapacita sila cizího fileru  :  2 x 100 t 
doprava fileru   :  šnekovými dopravníky 
13. Odprašovací zařízení 
typ filtrační jednotky   :  ZEOS HFH 500 180 20 
typ filtrů    :  hadicové (180 ks) 
filtrační plocha   :  500 m2

 

rok výroby    :  1996 

ventilátor    :  RVK 1250-5NL 180° z roku 1996 
komín    :  ocelový o průměru 1 m a výšce 25 m 
 
14. Řídící jednotka 
Technologický proces výroby je řízen řídící jednotkou se softwarem. 
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16. Expediční váha 
typ     :  TRANSPORTA 
váživost    : 25 000 kg 
rozměr    :  3 x 16 m 
 
Další objekty v areálu stávající obalovny 
- administrativně sociální objekt 
- dílna 
- sklad olejů, motorové nafty a teplonosného oleje 
- rozvodna NN 
- nepropustná jímka na vyvážení (splaškové vody) 
- postřik korb nákladních aut 
- plachtování nákladních aut s hotovou směsí 
Mimo areál ČMO v areálu STRABAG je vodárna, sloupová trafostanice, regulační stanice 
zemního plynu RS 1200-STL a RS 200-NTL a parkoviště osobních automobilů, které také 
slouží provozu obalovny. 
Areál ČMO je z větší části zpevněný, není oplocený a je částečně osvětlený. Dešťová 
voda ze zpevněných ploch se vsakuje do nezpevněného terénu. 
Stávající situace je dokumentována na fotografiích zpracovatele posudku v příloze tohoto 
posudku. 
Výroba v letech 2000 – 2006: 
rok    výroba t 
2000     31 274 
2001     28 358 
2002     28 647 
2003     33 012 
2004     32 478 
2005     48 386 
2006 64 062 

průměr    38 031 

 
Obalovna dle zám ěru: 
V rámci záměru dojde pouze k výměně obalovací soupravy. Zůstane zachováno stávající 
zázemí a pomocné objekty. 
Vlastní technologie výroby živičných směsí zahrnuje tyto zásadní objekty nebo zařízení: 
- velín 
- dávkovací zásobníky: 

kameniva 
písku 
recyklátu 

- dávkovací zařízení 
- sušicí buben 
- třídicí zařízení s váhou 
- míchačka 
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- čištění spalin 
- sila fileru 
- zásobníky asfaltu 
- expediční zásobníky 
Zůstanou zachovány tyto objekty: 
- administrativně sociální objekt 
- dílna 
- sklad 
- nepropustná jímka o obsahu 15 m3

 na vyvážení 
- kryté skládky 
- boxy kameniva 
Budou likvidovány: 
- rozvodna NN 
- stávající obalovna (některé části budou použity jako náhradní díly pro ostatní 

obalovny) 
- kotelna ohřevu živic 
- další nepotřebné objekty 
Rozvodna NN bude umístěna v kontejneru. 
Obalovna má své vlastní osvětlení. 
Plachtování nákladních aut s hotovou směsí bude umístěno za zásobníky hotové směsi v 
blízkosti oplocení. 
Mimo vlastní obalovnu bude vybudována dešťová kanalizace. 
VLASTNÍ OBALOVNA 
Velín 
Je součástí obalovací soupravy. Ve velínu je trvalá obsluha. Způsob řízení procesu je při 
běžném provozu automatický podle zadané receptury vyráběné směsi. Operátor má 
možnost vybrat vhodnou naprogramovanou recepturu, zvolit množství směsi a tento 
postup je možno operativně měnit podle požadavků zákazníka, ale pouze v rozsahu 
schválených receptur. Tyto receptury mají platnost jen pro určité období a jsou průběžně 
ověřovány odběrem vzorků a následným testováním. Schválených receptur může být až 
kolem 20. 
Dávkování speciálních aditiv je ovládáno z velínu. Ve velínu jsou automaticky 
zaznamenávány základní údaje výrobního procesu. 
Dávkovací zásobníky kameniva, písku a recyklátu, dá vkovací za řízení 
Základní minerální suroviny (kamenivo, písek) se kolovým nakladačem zavážejí do 
dávkovačů (zásobníků). Z těchto dávkovačů se materiál odváží dávkovacím pasem, 
plynule ovládaným z velínu, do sušicího bubnu. Stoupací pas k sušicímu bubnu je 
vybaven pasovými stěrači pro čištění bubnu a nouzovým vypínačem. 
Obalovna bude mít 8 dávkovacích zásobníků kameniva. 
Součástí obalovny je dávkování recyklátu (KRC), které se sestává z násypky a vlastního 
dávkování přímo do míchačky (přes pasovou váhu nebo tenzometr).  
Dále budou součástí obalovny dávkovací zařízení aditiv. Dávkování aditiv se speciálním 
vláknem je přímo do sušícího bubnu a to buď ručně (přípravky TECHNOCEL a SCEL) 
nebo speciálním dávkovacím zařízením (VIATOP). Aditivum ADDIBIT, které zlepšuje 
přilnavost asfaltu ke kamení, se dávkuje do asfaltu samostatným dávkovacím zařízením. 
V případě chladného počasí musí být Addibit vyhříván (elektroohřev). 



 Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o. 

 Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

 

 

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  Strana 14 z 37  

Výměna obalovací soupravy živičných směsí Kylešovice 18.6.2007 

Sušicí buben 
Sušení a ohřev minerálních materiálů se provádí v protiproudé bubnové sušárně (šikmý 
sušící buben), kam je materiál dopravován pasem z dávkovacího zařízení jednotlivých 
druhů materiálů. Jako palivo se v hořáku bubnu bude používat zemní plyn. Spaliny proudí 
proti materiálu, vysušují jej a ohřívají na potřebnou teplotu. Hořák RJ 4 má tepelný výkon 
13,9 MW. 
Hořák je kompaktní jednotka s uloženými vysoce výkonnými ventilátory. Tyto dodávají 
veškerý vzduch potřebný pro spalování a zajišťují intenzivní míchání vzduchu a paliva. 
Regulace výkonu se provádí spřaženou regulací mezi průtokem zemního plynu, 
množstvím vzduchu, teplotou odcházejícího materiálu a teplotou spalin před filtrem. 
Třídicí za řízení 
Sušené a horké minerální materiály se ze sušárny dopravují do třídicího zařízení a do 
zásobníků. Výška elevátoru ze sušicího bubnu na třídicí zařízení je 30,5 m. Materiál se 
třídí na sítech podle jednotlivých frakcí a ukládá se v silu horkého kameniva (ve 7 
komorách) o celkové kapacitě 53 t. Pod komorami je umístěna váha o váživosti 3000 kg 
pro vážení jednotlivých frakcí kameniva před vstupem do míchačky. 
Míchačka 
Před vstupem do míchačky se jednotlivé vstupní suroviny jednak z třídicího zařízení, dále 
ze sila filerů a z nádrže asfaltu váží podle předepsané receptury. Míchačka pracuje 
diskontinuálně. Intenzívním mícháním vznikne homogenní směs, která se vypouští do 
expedičních zásobníků. Třídicí zařízení i míchačka jsou zakryté a odsávaný vzduch je 
veden do odprašovacího zařízení. Potřebné otáčky míchačky zajišťuje elektromotor s 
přiřazenou převodovkou. Elektropneumatický uzávěr s otočným šoupátkem zaručuje 
těsnost a současné rychlé otevírání a zavírání míchačky. Z míchačky hotová živičná směs 
postupuje přímo do expedičních zásobníků. Výkon míchačky 3 t/šarži. 
Čišt ění spalin 
Odtahové plyny sušicího bubnu obsahují především spaliny ze spalovaného média 
(zemní plyn), vodní páru a unášené pevné částice. Tyto odtahové plyny jsou spolu s plyny 
z třídění a z míchačky čištěny ve vysokotlaké filtrační stanici. První stupeň tvoří 
zklidňovací komora, z níž jsou odloučené pevné částice dopravovány šnekovým 
dopravníkem do míchačky. Druhý stupeň je tvořen hadicovým tkaninovým filtrem z jehlové 
plsti. Odloučený prach je vratným filerem, který je dopravován šnekem a elevátorem do 
sila vratného fileru. 
Výška komína bude 30 m. 
Výrobcem filtračního zařízení bude DISA GmbH, která běžně dodává filtry na obalovny 
západní provenience - pro fm. Benninghoven BMD-Garant, pro firmu Ammann pak filtry 
AFA. V daném případě se bude jednat o plošný filtr puls typ GTFSL 5,25/2,7/630, nebo 
AFA 43 typ 3x87,5/395. Regenerace filtrační tkaniny je v intervalech 4 - 5 min. 
Umístění filtru je venkovní bez nutnosti zastřešení, vzhledem k teplotě rosného bodu je 
doporučena při tomto umístění izolace filtru pomocí systému čedičová vata (Orsil) a 
pozinkovaný plech. 
Navržený typ filtru (v případě obalovny Ammann): 
plošný filtr puls AFA 43 typ 3x87,5/395 
Technické parametry : 
- filtrační plocha - 663 m2 

- výkon: 43 000 Nm3/h (maximální) 
- teplota odpadních plynů na hlavě bubnu nebo na přírubě předběžného odlučovače: 

max. 140 °C 
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normální 120 °C 

minimální 100 °C 
- filtrační medium: polyacrylonitril 
- hodnota připojení všech pohonů: cca 110 kW 
Garantovaný úlet prachu 20 mg/m3

 (skutečně dosahovaná hodnota pod 10 mg/m3.) 
Vzduch potřebný pro regeneraci filtru je na obalovně k dispozici z regeneračního 
ventilátoru. Vzduch minimálně pro ovládání klapek bude vysušen kontinuální sušičkou 
Hankison. 
Sila fileru 
V obalovně budou tři sila fileru, dvě pro vlastní filer, jedno pro cizí filer (vápenec). Výduch 
zásobníku cizího fileru bude opatřen textilním filtrem. Filtrační plocha 16 m2. Filtrace 
odpadního plynu je s vibrační regenerací filtru - filtrace odpadního plynu probíhá prakticky 
jen při přečerpávání fileru (vápenné moučky) z autocisterny. Sila vlastního fileru jsou 
vzduchotechnicky propojena a napojena na vzduchotechniku obalovny. 
Zásobníky asfaltu 
Asfalty budou uskladněny ve speciálně konstruovaných zásobnících, které budou 
vyhřívány na cca 180°C p římým elektroohřevem – každá nádrž 23 kW + 9 kW. 
V obalovně budou 3 stojaté nádrže o objemu 60 m3. Doprava asfaltu ke zpracování se 
provádí vyhřívaným potrubím. Potrubí bude řešeno tak, aby po skončení dávkování 
zbytkový asfalt stékal zpátky do zásobníku. Nádrže na asfalt budou vybaveny dále 
- pojistkou proti přeplnění 
- regulací teploty. 
Do horké směsi v míchačce se asfalt čerpá tak, že čerpadlo nasává z nádrže zahřátý 
asfalt a vyhřívaným potrubím jej dopravuje k vážení. Přesně odvážené množství se pak 
přidává do míchačky. 
Asfalt se přiváží do obalovny autocisternami a přečerpává se do nádrží čerpadlem pro 
přečerpávání asfaltu. 
Expedice živi čných sm ěsí 
Provádí se z expedičních zásobníků přímo na korby nákladních aut. Zásobníky budou 
celkem čtyři. Dva zásobníky jsou přímo ve věži obalovny (46/46/8 = 100 t) a pro vytvoření 
dostatečné zásoby hotové živičné směsi bude obalovna vybavena dalšími dvěma 
zásobníky po 50 t, které budou zaváženy vodorovným skipovým vozíkem od míchačky. 
 
OSTATNÍ OBJEKTY 
Skládky kameniva a písku 
Budou zachovány stávající skládky kameniva a písku. Tyto jsou řešeny jako boxy pro 
jednotlivé druhy a zdroje kameniva. Jedná se celkem o 7 boxů a dvě kryté haly na jemné 
frakce, celkem kapacitně zajišťujících zhruba 14 denní výrobu. Plocha boxů vyspádovaná, 
odvodněná. 
Drcení recyklátu, skládka neupraveného a drceného r ecyklátu 
U obalovny se předpokládá i výroba obalovaných směsí s využitím recyklátu. Pro 
zpracování recyklátu bude použit mobilní drtič. Drcení bude zajišťovat dle potřeby externí 
firma. Jako meziskládky neupraveného i upraveného recyklátu bude využit jeden z boxů 
kameniva. 
Mechanické dávkování přes váhu. max. 116 t/hod. Pásový dopravník, elevátor do 
míchačky. Sestava: násypka, pás, koreček, pásová váha, doprava do míchačky – 
automatické řízení z velínu. 
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Plachtování 
Plachtování se provádí po odjezdu naplněného auta od zásobníků hotové směsi. Jedná 
se rovněž o ocelovou plošinu nezastřešenou, opatřenou zábradlím, s úrovní ve výšce 
korby nákladního vozu, přístupnou ocelovým schodištěm. 
Sociální za řízení, provozní prostory, dílny 
Sociální zařízení a kanceláře obalovny zůstanou ve stávajícím objektu. Objekt dílny a 
skladu bude nadále využíván. 
Nakládání s vodami 
Splaškové odpadní vody budou i nadále zachytávány v nepropustné jímce na vyvážení. 
V areálu obalovny bude vybudována dešťová kanalizace. Bude využito přirozeného spádu 
terénu. Dešťová kanalizace bude zakončena lapákem písku a lapolem a retenční nádrží 
pro přívalové vody. Retenční nádrž bude vybavena nornou stěnou pro případ úniku 
ropných látek v areálu (v úvahu připadá prakticky pouze havárie vozidla). 
Retenční nádrž bude mít řízený odtok s výpustným profilem do Moravice. 
Silni ční mostová váha 
Zůstane zachována stávající váha u vjezdu do areálu. Jedná se váhu TRANSPORTA, 
váživost 25 000 kg, rozměr 3 x 18 m. 
Trafostanice 
Areál je napojen z venkovního vedení přes vstupní stožárovou trafostanici, která je 
situována severně od vjezdu do areálu. Tato stávající trafostanice bude i nadále 
využívána. 
Zpevněné plochy, komunikace a parkovišt ě osobních automobil ů 
Podstatná část plochy areálu je zpevněna živičným povrchem a v rámci výstavby nové 
obalovny nebudou budovány nové zpevněné plochy. Bude provedena pouze obnova 
povrchů včetně zřízení nových na místě odstraněných objektů. 
Osobní auta zaměstnanců a zákazníků budou i nadále parkovat na parkovišti u vjezdu do 
areálu. Nákladní auta v areálu obalovny nebudou parkovat (firma ČMO – České a 
moravské obalovny s.r.o. neprovádí dopravu). 
Komunikační trasy u nové obalovny budou obdobné jako u obalovny stávající, jen budou v 
opačném směru (viz situace v příloze 2). Trasy budou na stávajících zpevněných 
plochách tak, aby umožnily manipulaci všem skupinám vozidel, včetně souprav. Minimální 
osový poloměr 12 m. Povolená rychlost v areálu je 15 km/hod. 
Osvětlení 
Část areálu je osvětlena. V rámci rekonstrukce obalovny bude realizováno osvětlení 
vlastní obalovny a areálu v nutném rozsahu. 
Oplocení 
Areál firmy STRABAG a.s. je oplocen (pletivo), plocha, kterou má pronajatu firma ČMO 
oplocena není a ani se s tímto neuvažuje. 
Mírným nedostatkem se jeví údaj o ohřevu v zásobnících asfaltu u stávající technologie, 
kde ohřev se neprovádí zemním plynem ale lehkým topným olejem (LTO).   
Z hlediska části "B.II. Údaje o vstupech" jsou popsány všechny vstupy, které jsou 
potřebné pro výstavbu a provoz technologie výroby živičných směsí. Vzhledem ke stupni 
je zřejmé, že jsou dostatečně známy přesně všechna čísla např. o spotřebě vody pro 
technologii a o jiných spotřebách, které jsou již známé z provozu současné obalovny. 
Jediné co tedy nebylo známo je konkrétní dodavatel technologie a proto byl zvolen 
vzorový dodavatel, který však nemusí být ve výběrovém řízení vybrán a možné drobné 
odchylky technologií jsou možné. 
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Velmi podrobně je v dokumentaci rozebrána část nároků na dopravní a jinou 
infrastrukturu, ze které vyplývá, že veškerá část dopravy materiálů bude prováděna 
nákladní automobilovou dopravou a je zde podrobně popsán rozdíl mezi stávající a novou 
dopravou, kdy dojde ke významnému zvýšení výroby živičných směsí a tedy i dopravy. Je 
zde také popsáno rozložení dopravy na jednotlivé komunikace a směry.   
V části "B.III. Údaje o výstupech" jsou rozpracovány jednotlivé oblasti, které mohou a mají 
negativní vliv na životní prostředí způsobené přímo instalovaných technologickým celkem. 
Hlavně se jedná o ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk a vibrace. Všechny části jsou 
logicky rozděleny do dvou období – výstavby a provozu a s rozdělením na porovnání se 
stávající obalovnou a novou obalovnou. 
Z hlediska ovzduší se zpracovatel dokumentace zaměřil správně pouze na kvantifikaci 
množství emisí z období provozu na jednotlivých technologických celcích, které jsou a 
zřejmě i budou zdroji znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. v plném znění a 
souvisejících prováděcích předpisů. Pro kvantifikaci využil pouze specifických nebo 
obecných emisních limitů, které jsou stanoveny pro tuto technologii nařízením vlády č. 
353/2002 Sb. (již neplatí), nařízením vlády č. 615/2006 Sb. a  resp. vyhláškou MŽP ČR č. 
356/2002 Sb. nebo při spalování plynu i emisních faktorů. Dále je zde využito také 
průměrných hodnot dle autorizovaných měření emisí. 
V případě tuhých znečišťujících látek frakce PM10, jež jsou na území Moravskoslezského 
kraje překračovány jak v denních průměrných koncentracích tak i ročních průměrných 
koncentracích a město Opava je zařazena do oblasti OZKO se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, kdy jsou překračovány parametry právě pro tuhé znečišťující látky frakce PM 10 
a benzo(a)pyren je pro srovnání využito specifického emisního limitu 20 mg/m3. Zde je 
však předpoklad, že filtrace nebude pracovat na hranici emisního limitu, ale dle měření 
stávajících filtrů stávající obalovny jsou emise tuhých ZL menší než 1 mg/m3. Zde je však 
nutno konstatovat, že měření autorizovanou skupinou bylo provedeno v souladu s ČSN 
ISO 9096, což není z hlediska metodiky vhodné a citlivost této metody pro měření tuhých 
ZL je 5 mg/m3 a výše. Zde by bylo vhodné se zaměřit na použití metody ČSN EN 13284 
pro měření nízkých koncentrací prachu, jelikož autorizované měření se zde jeví 
podhodnocené a emisní limit pro tuhé ZL zase nadhodnocený, což se projeví i na výpočtu 
imisních koncentrací tuhých ZL frakce PM10, ale situace bude obdobná i v případě 
polycyklických aromatických uhlovodíků (dále jen PAU), které jsou vyjádřeny jako 
benzo(a)pyren. 
Je zřejmé, že správně měřené koncentrace těchto látek (TZL a PAU), které spolu úzce 
souvisí (jejich odběr se provádí obdobnými metodikami) by daly přesnější náhled na dále 
vypočtené imisní koncentrace těchto látek, které jsou v regionu výrazně překračovány. 
Dále jsou zde uvedeny emise i případných pachových látek jako jsou naftalen, sirouhlík a 
formaldehyd a jsou také zahrnuty do výpočtu rozptylové studie. Zpracovatel dokumentace 
také správně a logicky zahrnul do údajů o výstupech a rozptylové studie také významné 
emise z liniových zdrojů znečišťování a sekundární prašnosti.   
Z hlediska odpadních vod je dostatečně nastíněna bilance těchto vod a způsob nakládání 
s těmito vodami, což je zřejmě v tomto stadiu dostačující. Z hlediska možného působení 
stoleté vody řeky Moravice bude stavba zvýšena tak, aby nebyla případnou stoletou 
vodou významně zatopena a toto bude řešeno ve fázi projektové přípravy. Přehledně je 
zpracována i kapitola odpadového hospodářství.  
Z hlediska hlukové zátěže je tato část zpracována velice důkladně s tím, že je dále 
dokladována zpracovanou hlukovou studií. Vibrace jsou omezeny pouze na provoz 
nakladače, s čímž lze souhlasit. 
V části "C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území" 
jsou všechny kapitoly stručně a v souvislostech, které jsou dány přílohou č. 4 zákona č. 
100/2001 Sb. v plném znění, správně zpracovány. To samé lze říci i o části "C.II. 
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Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území". Velmi 
podrobně je zpracována část týkající se stavu ovzduší a klimatických charakteristik, 
podzemních vod, půdy včetně geologie a hydrogeologie. Velmi stručně je zde zmíněno o 
flóře, fauně, ekosystémech, krajině, hmotném majetku a kulturních památkách, což 
vyplývá z charakteru umístění záměru ve stávajícím areálu, kde je již obalovna 
provozována.  
V části "D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů" posuzovaná 
dokumentace vychází a vyhodnocuje tyto vlivy na základě zpracované rozptylové studie 
pro sledované znečišťující látky, hlukové studie a odhadu zdravotních rizik. Hlavně v 
oblasti posouzení zdravotních rizik se jeví tato rizika jako nadhodnocené vzhledem 
k zadání maximální hmotnostní koncentrace jak v parametru tuhých znečišťujících látek 
frakce PM10 , tak i v parametru PAU. U látek, které jsou v rámci Moravskoslezského kraje 
překračovány (PM10 a PAU – jako benzo(a)pyren) je konstatováno, že imisní příspěvek 
nové obalovny zůstane v podstatě stejný s imisním příspěvkem stávající obalovny.   
Z hlediska hlukové zátěže lze konstatovat, že nedojde ke zvýšení hlučnosti na hranicích 
areálu ani v místech nejbližší obytné zástavby a naopak modernizací obalovny lze 
konstatovat, že dojde k poklesu hladin akustického tlaku souvisejícího s provozem nových 
stacionárních zdrojů obalovny. 
V kapitolách vlivů na povrchové a podzemní vody, na půdu, na horninové prostředí a 
přírodní zdroje, faunu, flóru a ekosystémy, krajinu a na hmotný majetek a kulturní památky 
lze se závěry zpracovatele dokumentace souhlasit.  
Vyhodnocení v části "D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z 
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů" jsou uvedeny a 
zahrnuty všechny posuzované vlivy s tím, že mezi základní negativní vlivy, které jsou 
patrné, je možno zařadit a sestupně seřadit: 
- vlivy na ovzduší 
- vlivy na akustickou zátěž 
- vlivy na vody 
- vlivy na floru, faunu a ekosystémy 
- vlivy na krajinu 
- vlivy na veřejné zdraví. 
Zde je možné konstatovat, že vyhodnocení je odpovídající skutečnému stavu.  
V části "D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech" jsou vyjmenovány následující druhy havárií a dopadů na jejich 
okolí. 
Možnost vzniku havárií 
Havarijní situace v obalovně živičných směsí může nastat v souvislosti s únikem ropných 
produktů, s požárem nebo výbuchem technologického zařízení hlavní výroby nebo 
zařízení ohřevu. Příčinou vzniku požáru mohou být závady na elektroinstalaci, nedodržení 
bezpečnostních předpisů při manipulaci se zemním plynem aj. Nutno konstatovat, že 
požáry na obalovnách živičných směsí jsou zcela výjimečné. A v posledních letech nebyl 
zaznamenán žádný takový případ. 
Dopady na okolí 
Pojidlo živičných směsí je asfalt, skladovaný ve vyhřívaných zásobnících. Únik asfaltu při 
porušení těsnosti nebo při chybné manipulaci nepředstavuje pro životní prostředí zvláštní 
nebezpečí vzhledem k tomu, že při teplotě okolí tuhne na terénu aniž dochází ke 
kontaminaci půdy. 
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Nádrže živice budou umístěny v bezodtokových záchytných jímkách. Pro likvidaci 
drobných úkapů bude provozovna vybavena vapexem nebo jiným podobným přípravkem 
a nádobami na uložení znečištěného vapexu, zeminy nebo vody. 
Tepelná energie pro ohřev kameniva a ohřev komponentů se získává ze spalování 
zemního plynu. 
Při úniku olejů vzniká možnost ohrožení povrchových a podzemních vod ropnými 
produkty. Potřebné oleje pro provoz obalovny (např. převodovkový, hydraulický) jsou 
skladovány jen v nezbytně nutném množství v zabezpečeném prostoru. 
Při požáru ropných produktů a hořlavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí 
vznikají sloučeniny s účinky dráždivými, narkotickými nebo toxickými na organismus. Při 
tepelném rozkladu ropných produktů (asfalt mezi ně řadíme) a plastů vznikají oxidy uhlíku, 
dusíku, aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a při hoření plastů mohou vznikat další 
nebezpečné látky (chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto zplodiny představují negativní 
zásah do životního prostředí, nebezpečí pro zasahující hasiče, pro práci na požářišti a 
v jeho okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované nebezpečné uhlovodíky a saze. 
Preventivní opat ření, následná opat ření 
Ve smyslu ČSN 753415 bude skladování ropných látek - asfalt, provozní oleje - 
zajišťováno podle schváleného provozního řádu. Kromě dokumentace stavby včetně 
technického vybavení musí být k dispozici plán opatření pro případ havárie, záznamy o 
provedených zkouškách těsnosti a kontrolách zařízení a záznamy o odstranění zjištěných 
závad. 
Nádrže na ropné produkty (asfalt) budou vybaveny stavoznaky, plnění i vyprazdňování 
bude registrováno systémem řízení a regulace. Obsluha musí být přítomna během celé 
doby stáčení ropné látky. 
Technologická zařízení jsou řízena z velínu vybaveného počítačem, který signalizuje 
poruchové stavy. 
Součástí systému řízení je rovněž problematika zvládnutí stavů, které by mohly vést k 
havárii zařízení. 
Opatření proti vzniku výbuchu nebo požáru spočívají zejména v dodržování 
bezpečnostních předpisů při nakládání s hořlavými látkami. Požadavky na zabezpečení 
požární ochrany pracoviště: 
- v prostoru zásobníků asfaltů zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, 

svařovat lze jen na písemné povolení pro svařování 
- obsluhu hořáků a kotelny smí provádět pouze k tomu pověřené osoby, veškeré opravy 

smí provádět jen oprávněné osoby 
- únikové cesty, přístup k prostředkům na hašení požáru musí být stále volné 
- v prostoru strojního zařízení nesmí být skladovány žádné hořlavé látky 
- veškeré úniky živice musí být ihned likvidovány 
- po ukončení směny musí být zařízení odstaveno z provozu mimo důležitých funkcí, 
- musí být proveden úklid pracoviště 
Pro případ požáru je provozovna vybavena hasícími přístroji. V případě požáru půjdou 
použité požární vody přes lapol. 
Příjezdová komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd požární techniky dle požadavků 
ČSN 73 0802. 
V areálu se bude manipulovat s živicí a provozními oleji. Tyto látky se nehasí vodou, ale 
jsou v nadzemních nádržích, příp. provozních skladech, které je v případě požáru potřeba 
chladit vodou. Podle velikosti zařízení požaduje ČSN 73 0873 vnější odběrní místo na 
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potrubí DN 125 s možností odběru 9,5 l/s při rychlosti 0,8 m/s, resp. 18 l/s při rychlosti 1,5 
m/s, nebo nádrž se stálou zásobou požární vody 35 m3. 
V případě požáru se uvažuje, že represivní zásah provede hasičský záchranný sbor z 
Opavy. 
Provoz obalovny, živičného hospodářství, se po stránce bezpečnosti práce řídí vyhláškou 
č. 324 § 95 platnou od 1. 11. 1990. Ve vyhlášce jsou stanovena všechna bezpečnostní 
ustanovení pro práce s živicemi. 
Zvláště je třeba upozornit na zakázané manipulace s živicí: 
- rozvody nesmí být ohřívány otevřeným ohněm 
- živice nesmí být přehřívána nad stanovenou teplotu 
- zákaz práce bez předepsaných ochranných pomůcek 
- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru živičného hospodářství 
Pro provoz obalovny bude zpracován provozní řád. Pro případ havárie bude zpracován 
"Plán opatření pro případy havárie" dle vyhlášky 450/2005 Sb. a pro případ požáru bude 
zpracován "Požární řád". Pro novou obalovnu budou tyto materiály zpracovány jako 
„návrhy“ pro zkušební provoz, stejně tak jako Soubor technickoprovozních parametrů a 
technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování, včetně opatření 
ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu 
s podmínkami ochrany ovzduší ve smyslu zákona 86/2002 Sb. (§ 11, odst. 2), s tím, že 
konečné materiály budou k dispozici před kolaudací. 
Obecně zakázané činnosti na předmětné technologii: 
- spalování jakýchkoliv odpadů na volných plochách či v kterékoliv části technologie 
- porušování všech podnikových předpisů 

- překračování povolených provozních teplot 
- skladování a používání jiných než odsouhlasených surovin 
- vypouštění organických sloučenin a jiných látek na volné plochy či do kanalizace 
- ponechávání obalů s těkavými látkami bez uzávěrů (mimo dobu, kdy jsou suroviny 

stáčeny) 
- vnitřní stěny vozidla se nesmí potírat petrolejem, naftou, benzínem nebo ředidly (s 

výjimkou povolených např. na bázi řepkového oleje) 
 
Opatření v záplavovém území 
Převážná část areálu obalovny se nachází záplavovém území Moravice. Dle údajů Povodí 
Odry s.p. je v úrovni říčního kilometru 1,86 kóta hladiny stoleté vody 245,86 m n.m. 
(systém Balt p.v.) - viz příloha 12. Po zaměření v areálu obalovny bylo zjištěno, že vlastní 
obalovací souprava se nachází na kótě min. 245,84 m n.m. Nová obalovna bude 
realizována na kótě min. 246 m n.m. 
Nádrže s živicí nepředstavují významné riziko. Ve skladu jsou jen provozní zásobníky 
olejů pro provoz v originálních obalech. V případě nebezpečí je možno tento sklad 
evakuovat do jiného provozu ČMO s.r.o. 
Se všemi výše uvedenými opatřeními je možno bezezbytku souhlasit s tím, že již stávající 
obalovna musela těmto haváriím, dopadům na okolí předcházet a mít zpracována 
všechna preventivní opatření z hlediska všech  norem a právních předpisů. 
Z hlediska opatření v záplavovém území je třeba zhodnotit, zda obalovna nebude výrazně 
zatopena při možných povodních, které jsou srovnatelné s povodněmi na Moravě v roce 
1997.  
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II.3. Pořadí variant (pokud byly p ředloženy) z hlediska vliv ů na životní prost ředí 

V rámci předložené dokumentace nebyly varianty z hlediska lokalizace záměru 
předloženy. Protože v rámci zjišťovacího řízení nebylo zpracování variant vyžadováno  
(což je dáno charakterem a lokalizací záměru), lze jednovariantní řešení v posuzované 
dokumentaci označit za akceptovatelné.  
Dokumentace tedy provedla srovnání aspoň s tzv. variantou nulovou, která by znamenala 
zachování stávajícího stavu a dalšími technickými variantami: 
1) modernizovat stávající obalovnu Teltomat 

2) instalovat novou obalovnu 

3) obalovnu nechat dožít 

4) rekonstrukci obalovny odložit 

5) obalovnu realizovat v jiné lokalitě 

Se závěry uvedenými v této kapitole lze souhlasit, jelikož výměnou technologie obalovny 
získá provozovatel vyšší kapacitu výroby za přibližně shodného vlivu na životní prostředí 
jako při provozu stávající obalovny. 

II.4. Hodnocení významných vliv ů záměru na životní prost ředí přesahující státní 
hranice 

Záměr nemá vlivy, které by přesahovaly státní hranice, ani v případě možných havárií. 

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace podstatnější připomínky. 
Opatření týkající se předcházení environmentálních rizik jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který je 
součástí tohoto posudku. 
Ve vlastní technologické částí nové obalovny živičných směsí budou navržena 
odpovídající opatření k omezení emisí tuhých ZL a s tím souvisejících PAU. V případě, že 
by tato byla nedostatečná, lze tato opatření dále jinými technologickými zařízeními ke 
snižování emisí řešit. 
Technické řešení nové obalovny živičných směsí je pro potřeby posouzení vlivů na životní 
prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení (hlavně 
oblast autorizovaného měření emisí) se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných 
právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení 
k povolení předmětného záměru. 
Na základě předloženého technického řešení uvažovaného záměru lze vyslovit názor, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem 
budou použita odpovídající technická řešení na úrovní stávající techniky s respektováním 
místních podmínek, které budou omezovat výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí. 
Pro srovnání s dalšími již provozovanými jednotkami na výrobu živičných směsí v ČR , je 
možno konstatovat, že navrhované technické řešení je minimálně srovnatelné s ostatními 
již provozovanými technologiemi. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ, PŘÍPADNĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Dokumentace v kapitole D.IV sumarizuje doporučení pro minimalizaci vlivů záměru na 
životní prostředí pro různá období řešení celého záměru a to: 
- pro územně plánovací opatření 
- pro technická opatření 
- pro období přípravy záměru 
- pro období realizace 
- pro období zkušebního a trvalého provozu 
- pro nástin monitorování a řízení a plánů postprojektové analýzy 
Navrhovaná opatření jsou následující: 
Územně plánovací opat ření 
Areál, ve kterém je obalovna živičných směsí umístěna, je v platném územním plánu 
označen jako plocha podnikatelských aktivit (viz vyjádření stavebního úřadu v části H této 
dokumentace). Územně plánovací opatření se proto nenavrhují. 
Technická opat ření (likvidace zne čišt ění, recyklace odpad ů, záchranný pr ůzkum 
archeologických naleziš ť, opat ření pro ochranu kulturních památek) 
- výrobce filtru obalovny garantuje vyčištění odplynů na úrovni 20 mg tuhých 

znečišťujících látek na m3
 odpadního plynu (v reálných podmínkách je běžně 

dosahováno) – pozn. zpracovatele posudku – očekávané koncentrace mohou být na 
úrovni 5 – 10 mg/m3 

- ropné látky (nafta, živice, mazací oleje apod.) budou skladovány a bude s nimi 
nakládáno tak, aby nedošlo k ohrožení vod ani horninového prostředí 

- veškeré technologické zařízení bude umístěno na nepropustném živičném povrchu, 
- silo cizího bude opatřeno účinným látkovým filtrem s regenerací 
V období p řípravy zám ěru: 
- pro stavební řízení bude zpracován odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5, zákona 

č. 86/2002 Sb. v platném znění a bude předložen Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje (změna velkého zdroje znečišťování) 

- zpracovat projekt na novou dešťovou kanalizaci, ve kterém bude respektováno, že 
srážkové vody z části areálu budou předčištěny odlučovačem ropných látek 

- vzhledem k záplavovému území respektovat při další projektové přípravě požadavky 
správce toku a příslušného vodoprávního úřadu. 
Od zpracovatele posudku: 

- v rámci přípravy záměru připravit měřicí místa pro odběry hlavně tuhých ZL v souladu 
s normou ČSN ISO 10 780 a ČSN ISO 9096 

V období realizace: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 

technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů 
ropných látek 

- na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM 
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným 
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek 

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 
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- v případě výkopových prací v prostoru stávající obalovny kontrolovat obsah NEL 
v odtěženém materiálu a podle výsledků analýz ukládat tento odpad na příslušnou 
zabezpečenou skládku 

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat 
sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a 
stavebních komunikací 

- v prostoru manipulace s odpady bude trvale k dispozici dostatečné množství 
sanačních prostředků pro případ likvidace úniku ropných látek z motorových vozidel 

- smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti 
- před uvedením stavby do zkušebního provozu bude požádán Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, o souhlas (orgán 
ochrany ovzduší) 

- před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracována nová Provozní 
evidence ve smyslu § 11, odst. 1, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu 
dle přílohy č. 9 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. 

Od zpracovatele posudku: 
- v rámci realizace záměru osadí měřicí místa pro odběry tuhých ZL i plynných ZL 

standardními odběrovými přírubami a to pro plynné ZL – příruba Hartmann&Braun, 
pro tuhé ZL – příruba VUV, popřípadě typ ORGREZ 

V období zkušebního a trvalého provozu: 
- v průběhu zkušebního provozu zajistí investor měření hluku v pracovním prostředí 

obalovny (pokud nebude převzato z obdobného provozu); rozsah měření upřesní 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 

- v průběhu zkušebního provozu zajistí investor měření škodlivin v pracovním prostředí 
obalovny; pro stanovení kategorie pracoviště (pokud nebude převzato z obdobného 
provozu) rozsah měření upřesní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 

- v průběhu zkušebního provozu zajistí investor autorizované měření emisí obalovny za 
filtrem 

- před ukončením zkušebního provozu bude dopracován nový Provozní řád ve smyslu 
§11, odst 2, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 10 
vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. a bude předložen Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje ke schválení 

- smluvně zajistit likvidaci a zneškodnění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této 
činnosti 

- veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám v rámci 
uvažovaného záměru, budou splňovat podmínky pro manipulaci a skladování látek 
škodlivých vodám z hlediska technického zabezpečení objektů 

Nástin programu monitorování a řízení a plán ů postprojektové analýzy: 
V období zkušebního provozu obalovny navrhuje zpracovatel dokumentace: 
- provést autorizované měření emisí tuhých znečišťujících látek za filtrem obalovny 
- provést měření hluku na exponovaných místech obsluhy, případně provést měření 

prašnosti na určených místech podle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví 
- sledovat kvalitu vody za lapolem resp. odtoku retenční nádrže (nová dešťové 

kanalizace) v rozsahu a s četností dle rozhodnutí vodoprávního úřadu 
 
Skutečný rozsah požadovaných měření ve zkušebním provozu bude určen příslušnými 
orgány státní správy. 
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Při uvedení obalovny do trvalého provozu bude na základě výsledků měření ve 
zkušebním provozu určen orgány státní správy rozsah a četnost sledování jednotlivých 
složek životního prostředí. Obalovny živičných směsí a mísírny živic jsou ve smyslu 
nařízení vlády č. 615/2006 Sb. velkým zdrojem znečišťování ovzduší s povinností 
autorizovaného měření emisí každý rok. 
Minimální požadavky na sledování složek životního prostředí: 
Ovzduší: 
- výduch filtru obalovny - autorizované měření - 1 x ročně - v rozsahu dle platné 

legislativy, případné rozšíření dle požadavku příslušného orgánu ochrany ovzduší 
Od zpracovatele posudku: 
- rozšířit autorizované měření emisí o měření PAU, CO, NOx a SO2 a v případě velmi 

nízkých hodnot v parametru PAU následně od měření těchto látek upustit 
- měření všech látek provádět v souladu s nejnovějšími ISO a EN normami pro 

podchycení skutečného emitovaného množství těchto látek   
Vody 
- výpustný profil dešťových vod - rozsah sledování - NEL - s četností dle požadavku 

příslušného vodoprávního orgánu 
Po ukon čení provozu (demontáži obalovny) je nutno provést kontrolu autorizovanou 
laboratoří, zda nedošlo ke kontaminaci horninového prostředí nepolárními 
extrahovatelnými látkami. 
Součástí monitoringu je i dodržení platných legislativních předpisů z hlediska ochrany 
životního prostředí.  
Kompenzační opatření se v rámci posuzované dokumentace nenavrhují. 

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁD ŘENÍ K DOKUMENTACI 
Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. v plném znění se k posuzovanému 
oznámení nejprve vyjádřily: 
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, zn. MMOP 129609/2006/Ing. 

Podstufková ze dne 19. 12. 2006 
- Magistrát města Opavy, odbor majetku a investic, zn. MMOP 129570/2006/Be ze dne 

19.12. 2006 
- Česká inspekce životního prostředí - OI Ostrava, zn. 49/ŘI/0636894.02/06/VJO ze dne 

12.12. 2006 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze 

dne 8.12. 2006 

 
Krajský ú řad Moravskoslezského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství 
ze ne 8.12. 2006 
Podstata vyjád ření:  
1) Ochrana ovzduší - požadují ověření výpočtu emisí pro obě varianty obaloven (stávající 

a nová obalovna), a to na základě uvedených údajů z nichž vyplývá, že u stávající 
obalovny je uveden výkon sušícího bubnu 6,5 MW a množství odpadního plynu 
34 000 Nm3 /hod (maximální produkce obalovny 70 000 t obalované směsi). U nově 
instalované obalovny je výkon sušícího bubnu 13,9 MW a množství odpadního plynu 
32 000 Nm3/hod (maximální produkce obalovny 140 000 t obalované směsi). Zároveň 
nesouhlasí s použitím paliva pro sušící buben obalovny hnědouhelného prachu. Jako 
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palivo je nutno použít výhradně zemní plyn, a to vzhledem k umístění zdroje v oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

2) Ochrana vod - nemají k předloženému záměru žádné připomínky. 
3) Odpady - nemají k záměru připomínky. 
4) Ochrana přírody a krajiny - konstatují, že stavba není v rozporu se zájmy chráněnými 

zákonem 144/1992 Sb. v působnosti krajského úřadu. Zároveň konstatují, že záměr 
nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti. 

5) ZPF - nemají k záměru námitek 
6) Lesy - nemají k záměru z hlediska státní správy lesů připomínky. 
7) Chemické látky, havárie - Ve vztahu k zákonu č. 59/2006 Sb. a zákonu č. 356/2003 

Sb.nemají k posuzované stavbě připomínky. 
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Z hlediska nesrovnalostí z výkonu hořáku a jiného množství odpadního plynu je zřejmé, 
že nové hořáky mají mnohem nižší spotřebu kyslíku O2 (ze vzduchu) a mnohem lepší 
spalovací poměr mezi palivem a vzduchem a i možné přisávání vzduchu v sušícím bubnu 
bude novou technologií významně omezeno, proto je možné že i při významně vyšším 
výkonu bude množství spalin nižší. Dále je známo, že menší množství spalovacího 
vzduchu přispívá ke snížené tvorbě oxidů dusíku. 
Z hlediska použití hnědouhelného prachu oznamovatel upustil od použití tohoto systému 
sušení a v nové obalovně bude využit pouze zemní plyn, což řeší posuzovaná 
dokumentace.  
 
Magistrát m ěsta Opavy, odbor životního prost ředí, zn. MMOP 129609/2006/Ing. 
Podstufková ze dne 19. 12. 2006  

Podstata vyjád ření:  
1) Ochrana přírody a krajiny - nemají připomínky - se záměrem souhlasí 
2) Vodoprávní úřad - Konstatují, že k popsanému návrhu řešení nemají z hlediska zájmu 

chráněných zákonem 254/2001 Sb. podstatné námitky. Upozorňují, že možnost 
vypouštění dešťových vod do Moravice a problematika úprav z důvodů umístění 
lokality v záplavovém území musí být odsouhlasena se správcem toku Povodím Odry 
s.p. Ostrava. Dále upozorňují na nutnost následného legislativního dořešení stavební 
problematiky s ohledem na požadavky stanovené § 17 a § 15 vodního zákona. 

Stanovisko zpracovatele posudku:  
Z dokumentace vyplývá, že jednání se správcem toku Povodí Odry s.p. Ostrava již bylo 
zahájeno. 
Druhá podmínka bude vyřešena a respektována ve fázi projektové přípravy. 
 
Magistrát m ěsta Opavy, odbor majetku a investic, zn. MMOP 12957 0/2006/Be ze dne 
19.12. 2006 

Podstata vyjád ření:  
Nemají k předloženému oznámení žádné připomínky. 
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře. 
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Česká inspekce životního prost ředí - OI Ostrava, zn. 49/ ŘI/0636894.02/06/VJO ze 
dne 12.12. 2006  

Podstata vyjád ření:  
1) Upozorňují, že řízený odtok vody musí být řešen s dnovým odběrem. Provoz lapolu 

nesmí být rušen hydraulickými rázy při přívalových deštích. Bylo by vhodné systém 
doplnit o signalizaci přítomnosti ropných látek. K odstraňování a likvidaci úkapů 
doporučují využít sorpčních tkanin. Nutno zpracovat havarijní plán ve smyslu znění 
vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

2) Z hlediska ochrany ovzduší musí být zajištěno plnění podmínek stanovených pro 
obalovny živičných směsí a mísírny živic v nařízení vlády č. 353/2002 Sb. k zákonu o 
ochraně ovzduší. I když měrné výrobní emise z nové obalovny budou nižší, celkové 
emise vzhledem ke kapacitě zařízení a použitých surovin narostou. Aplikace hořáku 
na hnědouhelný prach pro sušící buben obalovny spadá do kategorie nově 
zaváděných technologií a bude nutné upřesnit podmínky k platnosti emisních limitů v 
souladu se zněním § 4 odst. 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

Stanovisko zpracovatele posudku:  
k bodu 1) - Je uvedeno v podmínkách tohoto posudku s tím, že to musí být respektováno 
v rámci vodoprávního řízení a celého projektu stavby. Celý areál bude vybaven vhodnými 
materiály pro likvidaci např. úkapů ropných látek. 
k bodu 2) – zpracovatel dokumentace správně již uvedl, že nařízení vlády č. 353/2002 Sb. 
bylo zrušeno a nahrazeno nařízením vlády č. 615/2006 Sb. s tím, že tedy kategorie zdroje 
„velký zdroj znečišťování ovzduší“ byly pro obalovny zachovány. V rámci nového předpisu 
byl zrušen emisní limit na PAU. Zpracovatel posudku doporučuje v rámci zkušebního 
provozu provést měření PAU v rámci měření tuhých ZL s tím, že budou respektovány 
nejnovější ISO a EN normy pro odběry těchto látek. Dále je nutno stanovit obecné emisní 
limity pro CO, NOx a SO2.  
 
Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. v plném znění se k posuzované 
dokumentaci znovu vyjádřily: 
- Česká inspekce životního prostředí - OI Ostrava, zn. 49/ŘI/0710456.02/07/VJO ze dne 

2.4. 2007 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, MSK 

66539/2007 ze dne 4.4. 2007 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č.j.: 
HOK/OP-53/215:1:2/014, RNDr. Iveta Nováková ze dne 10.4.2007 

- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, zn. MMOP 36390/2007/ZIPR/Cho 
ze dne 20.4. 2007 

 
Česká inspekce životního prost ředí - OI Ostrava, zn. 49/ ŘI/0710456.02/07/VJO ze 
dne 2.4. 2007  

Podstata vyjád ření:  
Nemá k dokumentaci záměru dalších připomínek 
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře. Pouze platí upozornění k vyjádření ČIŽP ohledně měření emisí 
znečišťujících látek a to hlavně tuhých ZL a PAU dle správných ISO a EN norem. 
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Krajský ú řad Moravskoslezského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství, 
MSK 66539/2007 ze dne 4.4. 2007 
Podstata vyjád ření:  
Nemá k dokumentaci záměru dalších připomínek 
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře.  
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav ě, č.j.: 
HOK/OP-53/215:1:2/014, RNDr. Iveta Nováková ze dne 10.4.2007 
Podstata vyjád ření:  
Nemá k dokumentaci záměru dalších připomínek 
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře.  
 
Magistrát m ěsta Opavy, odbor životního prost ředí, zn. MMOP 36390/2007/ZIPR/Cho 
ze dne 20.4. 2007 
Podstata vyjád ření:  
Vyjádření konstatuje, že z hlediska hlukové zátěže je záměr akceptovatelný a nemá 
k dokumentaci záměru dalších připomínek 
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře.  
 

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM ĚRU Z HLEDISKA 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Na základě analýzy vlivů záměru na životní prostředí dospívá dokumentace k závěru, že 
navržený záměr lze v dané lokalitě a v navrhovaném rozsahu realizovat za podmínky 
realizace navrhovaných opatření pro minimalizaci nepříznivých vlivů. Se závěry 
dokumentace lze souhlasit.  
Do návrhu stanoviska příslušného úřadu jsou zapracována doporučení k minimalizaci 
vlivů záměru na okolí na základě zhodnocení dokumentace a obdržených vyjádření. 
Posuzovaný záměr technologie obalovny je umístěn ve stávajícím areálu, kde výroba 
živičných směsí již několik let probíhá a  kde se již tedy nedá hovořit o neporušeném 
životním prostředí. Posuzovaný záměr nebude v zájmovém území novou aktivitou, dojde 
pouze k lokálnímu posunu a kvantitativnímu posunu (z hlediska kapacity) již probíhající 
činnosti v tomtéž prostoru.  
Co se týče vlivů na životní prostředí, realizace  výměny obalovací soupravy živičných 
směsí tudíž nebude znamenat kvalitativní ani kvantitativní změnu oproti stávajícímu stavu. 
Z hlediska dešťových vod byly určité připomínky k oznámení, které byly v dokumentaci 
ošetřeny a budou respektovány i v projektové dokumentaci. Lokalita je hodnocena jako 
nevýznamná z pohledu ochrany přírody a krajiny. Technické řešení záměru je zpracováno 
na standardní úrovni, odpovídající danému druhu aktivity, s důrazem na ochranu životního 
prostředí a na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo. 
Nevyjasněnost či nedotaženost některých prvků technického řešení není v současné fázi 
přípravy záměru zásadní bariérou pro vydání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb.  
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K posouzení byla předložena dokumentace 
 

Výměna obalovací soupravy živi čných sm ěsí Kylešovice 
 

zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Joefem Tomáškem, CSc., který je držitelem 
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18.2.1993 s prodloužením na 5 
let pod č.j. 45139/ENV/06 ze dne 7.7.2006. Dále se na dílčích kapitolách a odborných 
přílohách (rozptylová studie, hluková studie, hodnocení zdravotních rizik) podíleli další 
odborné osoby. 
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v plném znění v 
rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle požadavků tohoto 
zákona. 
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení uvedených v 
návrhu stanoviska orgánu státní správy 
 

doporu čuji  
 

realizovat záměr 
 

Výměna obalovací soupravy živi čných sm ěsí Kylešovice 
 

ve variantě navržené oznamovatelem 
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a 
dalšími předpisy 
 
 

Datum zpracování posudku: 18. červen 2007 

 

Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  zpracovatele  dokumentace a osob, které se 
podílely na zpracování dokumentace:  

 

• Ing. Libor Obal 
Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o.  
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
tel: 602 418 360, e-mail: l.obal@teso-ostrava.cz 

 

 

 

 

       ------------------------------------------- 

        podpis zpracovatele  
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru 

Výměna obalovací soupravy živičných směsí Kylešovice. 
 

2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Stávající obalovna živičných směsí Teltomat 5-S3 má špičkový výkon 80 t/hod s 
teoretickou roční výrobou 70 000 t živičné směsi. V letech 2000 - 2005 bylo vyrobeno 
průměrně 37 000 t obalované živičné směsi ročně. 
Dle záměru by měla být instalovaná nová moderní obalovna o špičkovém výkonu 
160 t/hod. Tato obalovna umožňuje maximální teoretickou roční výrobu 140 000 t živičné 
směsi ročně. Konkrétní dodavatel nové obalovny nebyl zatím určen. Pro účely zpracované 
dokumentace byla použita věžová obalovna fm. Ammann. Objem výroby závisí na 
poptávce v okolí a lze předpokládat, že bude budoucí výroba na stávající úrovni (mimo 
nárazových akcí – např. severní a jižní obchvat Opavy). Obalovaná živičná směs se nedá 
vyrábět „do zásoby“ a za spádovou oblast obalovny lze považovat silniční vzdálenost 40 - 
50 km bez ztráty kvality vyrobené živičné směsi. 
 

3. Umístění záměru 

kraj   :   Moravskoslezský 
obec   :   Opava 
katastrální území :   Kylešovice 
Obalovna bude umístěna v části stávajícího areálu fm. STRABAG a nahradí stávající 
obalovnu. Areál fm. STRABAG se nachází východně od Kylešovic při silnici II. třídy 461. 
 

4. Obchodní firma oznamovatele 

ČMO - České a moravské obalovny, s.r.o. 
 
Oprávněný zástupce: 
Ing. Petr Zach 
Na Švadlačkách 478/II 
392 01 Soběslav 
tel.: 381 541 191, 602 743 152 
fax: 381 541 180 
email: cmol@bauholding.cz 
 
Kontaktní osoby: 
p. Jan Folk – ředitel oblasti Morava 
tel.: 602 146 463 
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p. Jiří Hošek 
tel.: 381 541 169, 602 166 058 
e-mail: jiri.hosek@bauholding.cz 

 

5. IČ oznamovatele 

251 86 183 

 

6. Sídlo (bydlišt ě) oznamovatele 

Na Švadlačkách 478/II 
392 01 Soběslav 
 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

1. Oznámení (zpracovatel, datum p ředložení) 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 
100/2001 Sb. v plném znění předmětného záměru bylo zpracováno v listopadu 2006 
oprávněnou osobou Ing. Josefem Tomáškem, CSc., který je držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18.2.1993 s prodloužením na 5 let pod č.j. 
45139/ENV/06 ze dne 7.7.2006. 
 

2. Dokumentace (zpracovatel, datum p ředložení) 

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 
100/2001 Sb. v plném znění předmětného záměru byla zpracována v březnu 2007 
oprávněnou osobou Ing. Josefem Tomáškem, CSc., který je držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18.2.1993 s prodloužením na 5 let pod č.j. 
45139/ENV/06 ze dne 7.7.2006. 
 

3. Posudek (zpracovatel, datum p ředložení) 

Posudek zpracoval Ing. Libor Obal, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke 
zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., č.j. 
1633/279/OPV/93 s prodloužením na dobu dalších 5-ti let rozhodnutím MŽP č.j.: 
42639/ENV/06 ze dne 21.6.2006. Posudek byl příslušnému úřadu předložen v červnu 
2007. 

 

4. Veřejné projednání (místo, datum konání) 

Místo veřejného pojednání: 
Datum veřejného projednání: 
 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování v četně účasti ve řejnosti 

- Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému orgánu státní správy předloženo 
v listopadu 2006. 

- Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21.11. 2006. 
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- Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 3.1.2007 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to 
s následujícím závěrem: 

Záměr "Výměna obalovací soupravy živičných směsí Kylešovice" v k.ú. Kylešovice 
naplňuje dikci bodu 6.5. Obalovny živičných směsí kategorie II., přílohy č. 1 zákona. Proto 
bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení. Na základě zjišťovacího 
řízení dospěl příslušný úřad (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) k závěru, že 
oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 k zákonu je nutno dopracovávat a záměr tedy 
bude dále posuzován dle zákona. 
- Dokumentace na uvažovaný záměr byla příslušnému orgánu státní správy předložena 

v březnu 2006. 
- Zpracovatel posudku byl stanoven dne 26.4.2007 s tím, že obdržel veškerá vyjádření. 
- Vyhotovený posudek byl předložen dne 19.6. 2007. 
- Závěry zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí 
za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje příslušnému úřadu vydat 
souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za 
respektování podmínek uvedených v bodu III.6. tohoto stanoviska. 
- Závěry veřejného projednání: 
Veřejné projednání se konalo dne ................ od............... hodin v ...................................a 
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o 
úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

 

6. Seznam subjekt ů, jejichž vyjád ření jsou ve stanovisku z části nebo zcela 
zahrnuta 

1) Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, zn. MMOP 129609/2006/Ing. 
Podstufková ze dne 19. 12. 2006 

2) Magistrát města Opavy, odbor majetku a investic, zn. MMOP 129570/2006/Be ze dne 
19.12. 2006 

3) Česká inspekce životního prostředí - OI Ostrava, zn. 49/ŘI/0636894.02/06/VJO ze dne 
12.12. 2006 

4) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze 
dne 8.12. 2006 

5) Česká inspekce životního prostředí - OI Ostrava, zn. 49/ŘI/0710456.02/07/VJO ze dne 
2.4. 2007 

6) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, MSK 
66539/2007 ze dne 4.4. 2007 

7) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č.j.: 
HOK/OP-53/215:1:2/014, RNDr. Iveta Nováková ze dne 10.4.2007 

8) Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, zn. MMOP 36390/2007/ZIPR/Cho 
ze dne 20.4. 2007 
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU  

1. Souhrnná charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na životní 
prost ředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí, z hlediska 
velikosti a významnosti se jeví jako nejvýznamnější vlivy na ovzduší, vody, akustickou 
zátěž a na obyvatelstvo. Ale i tyto vlivy jsou hodnoceny jako málo významné, mírně 
negativní či minimální.  
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za nevýznamné nebo dokonce 
nulové. Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na 
životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. 

 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupe ň 
poznání pokud jde o zne čišťování životního prost ředí 

Ve vlastní technologické částí nové obalovací soupravy pro výrobu živičných směsí budou 
navržena odpovídající opatření k omezení emisí hlavně tuhých znečišťujících látek. V 
případě, že by tato byla nedostatečná, lze tato opatření dále jinými technologickými 
zařízeními ke snižování emisí řešit. 
Technické řešení záměru nové obalovací soupravy je pro potřeby posouzení vlivů na 
životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení 
(hlavně oblast nakládání s odpadními vodami a oblast ochrany ovzduší) se s ohledem na 
požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy 
záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru. 
Na základě předloženého technického řešení uvažovaného záměru lze vyslovit názor, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem 
budou použita odpovídající technická řešení na úrovní stávající techniky s respektováním 
místních podmínek, které budou omezovat výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí. 
Pro srovnání s dalšími již provozovanými jednotkami na výrobu živičných směsí v ČR je 
možno konstatovat, že navrhované technické řešení je minimálně srovnatelné s ostatními 
již provozovanými technologiemi a oproti stávající obalovně bude i za předpokladu 
zvýšení kapacity přínosem z hlediska ochrany ovzduší i akustické zátěže. 

 

3. Návrh opat ření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů záměru na životní prost ředí včetně povinností a 
podmínek pro sledování a rozbor vliv ů na životní prost ředí 

Kromě opatření, specifikovaných v oznámení záměru, v dokumentaci a jejím doplnění, 
jsou další podmínky a doporučení obsaženy v tomto stanovisku příslušného úřadu, 
zpracovaného na základě hodnocení dokumentace, došlých vyjádření a na základě 
vyhodnocení veřejného projednání. 
Navrhovaná opatření pro minimalizaci resp. kompenzaci nepříznivých vlivů záměru,  
včetně povinností a podmínek realizace a sledování vlivů na životní prostředí vyčerpávají 
reálné možnosti minimalizace nepříznivých vlivů záměru. 
Opatření, navrhovaná pro minimalizaci těch vlivů technologie moření, které jsou 
v podmínkách lokality vnímány jako nejvýznamnější: 
- vlivy na ovzduší 
- vlivy na akustickou zátěž 
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- vlivy na vody 
- vlivy na floru, faunu a ekosystémy 
- vlivy na krajinu 
- vlivy na veřejné zdraví. 
Zde je možné konstatovat, že vyhodnocení je odpovídající skutečnému stavu.  

 
4. Pořadí variant (pokud byly p ředloženy) z hlediska vliv ů na životní 

prost ředí 

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel pouze jednu 
variantu záměru, příslušným orgánem státní správy vzhledem k charakteru záměru nebylo 
požadováno doplnění variant. 

Dokumentace tedy provedla srovnání aspoň s tzv. variantou nulovou, která by znamenala 
zachování stávajícího stavu a dalšími technickými variantami: 

6) modernizovat stávající obalovnu Teltomat 

7) instalovat novou obalovnu 

8) obalovnu nechat dožít 

9) rekonstrukci obalovny odložit 

10) obalovnu realizovat v jiné lokalitě 

Se závěry uvedenými v této kapitole lze souhlasit, jelikož výměnou technologie obalovny 
získá provozovatel vyšší kapacitu výroby za přibližně shodného vlivu na životní prostředí 
jako při provozu stávající obalovny. 

 

5. Vypo řádání vyjád ření k dokumentaci (oznámení) a k posudku 

Byla vypořádána všechna došlá vyjádření. Řada podnětů z došlých vyjádření byla po 
zhodnocení zapracována do podmínek a doporučení stanoviska. Všechna obdržená 
vyjádření jsou archivována na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství. 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad státní správy celkem 8 vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a obcí, která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto 
stanoviska. Příslušný úřad neobdržel žádné vyjádření občanů ani vyjádření občanského 
sdružení. 
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6. Stanovisko p říslušného ú řadu z hlediska p řijatelnosti vliv ů záměru na 
životní prost ředí s uvedením podmínek pro realizaci zám ěru, pop řípadě 
zdůvodn ění nep řijatelnosti zám ěru 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný orgán k posuzování vlivů staveb na 
životní prostředí podle § 22 odst. a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění po veřejném projednání posudku ve smyslu uvedeného zákona 
a navazující prováděcí vyhlášky MŽP č. 457/2001 Sb. 

 

vydává  s o u h l a s n é  stanovisko 
 

k záměru „Výměna obalovací soupravy živičných směsí Kylešovice“. 
 
Podmínky souhlasného stanoviska:  
Navrhovaná opatření jsou následující: 
Územně plánovací opat ření 
Areál, ve kterém je obalovna živičných směsí umístěna, je v platném územním plánu 
označen jako plocha pro podnikatelských aktivit (viz vyjádření stavebního úřadu v části H 
této dokumentace). Územně plánovací opatření se proto nenavrhují. 
Technická opat ření (likvidace zne čišt ění, recyklace odpad ů, záchranný pr ůzkum 
archeologických naleziš ť, opat ření pro ochranu kulturních památek) 
- výrobce filtru obalovny garantuje vyčištění odplynů na úrovni 20 mg tuhých 

znečišťujících látek na m3
 odpadního plynu (v reálných podmínkách je běžně 

dosahováno) – pozn. zpracovatele posudku – očekávané koncentrace mohou být na 
úrovni 5 – 10 mg/m3 

- ropné látky (nafta, živice, mazací oleje apod.) budou skladovány a bude s nimi 
nakládáno tak, aby nedošlo k ohrožení vod ani horninového prostředí 

- veškeré technologické zařízení bude umístěno na nepropustném živičném povrchu, 
- silo cizího fileru bude opatřeno účinným látkovým filtrem s regenerací 
V období p řípravy zám ěru: 
- pro stavební řízení bude zpracován odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5, zákona 

č. 86/2002 Sb. v platném znění a bude předložen Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje (změna velkého zdroje znečišťování) 

- zpracovat projekt na novou dešťovou kanalizaci, ve kterém bude respektováno, že 
srážkové vody z části areálu budou předčištěny odlučovačem ropných látek 

- vzhledem k záplavovému území respektovat při další projektové přípravě požadavky 
správce toku a příslušného vodoprávního úřadu. 

- v rámci přípravy záměru připravit měřicí místa pro odběry hlavně tuhých ZL v souladu 
s normou ČSN ISO 10 780 a ČSN ISO 9096 

V období realizace: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 

technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů 
ropných látek 

- na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM 
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným 
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek 



 Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o. 

 Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

 

 

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  Strana 35 z 37  

Výměna obalovací soupravy živičných směsí Kylešovice 18.6.2007 

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

- v případě výkopových prací v prostoru stávající obalovny kontrolovat obsah NEL 
v odtěženém materiálu a podle výsledků analýz ukládat tento odpad na příslušnou 
zabezpečenou skládku 

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat 
sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a 
stavebních komunikací 

- v prostoru manipulace s odpady bude trvale k dispozici dostatečné množství 
sanačních prostředků pro případ likvidace úniku ropných látek z motorových vozidel 

- smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti 
- před uvedením stavby do zkušebního provozu bude požádán Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, o souhlas (orgán 
ochrany ovzduší) 

- před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracována nová Provozní 
evidence ve smyslu § 11, odst. 1, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu 
dle přílohy č. 9 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. 

- v rámci realizace záměru osadí měřicí místa pro odběry tuhých ZL i plynných ZL 
standardními odběrovými přírubami a to pro plynné ZL – příruba Hartmann&Braun, 
pro tuhé ZL – příruba VUV, popřípadě typ ORGREZ 

V období zkušebního a trvalého provozu: 
- v průběhu zkušebního provozu zajistí investor měření hluku v pracovním prostředí 

obalovny (pokud nebude převzato z obdobného provozu); rozsah měření upřesní 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 

- v průběhu zkušebního provozu zajistí investor měření škodlivin v pracovním prostředí 
obalovny; pro stanovení kategorie pracoviště (pokud nebude převzato z obdobného 
provozu) rozsah měření upřesní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 

- v průběhu zkušebního provozu zajistí investor autorizované měření emisí obalovny za 
filtrem 

- před ukončením zkušebního provozu bude dopracován nový Provozní řád ve smyslu 
§11, odst 2, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 10 
vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. a bude předložen Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje ke schválení 

- smluvně zajistit likvidaci a zneškodnění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této 
činnosti 

- veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám v rámci 
uvažovaného záměru, budou splňovat podmínky pro manipulaci a skladování látek 
škodlivých vodám z hlediska technického zabezpečení objektů 

Nástin programu monitorování a řízení a plán ů postprojektové analýzy: 
V období zkušebního provozu obalovny navrhuje zpracovatel dokumentace: 
- provést autorizované měření emisí tuhých znečišťujících látek za filtrem obalovny 
- provést měření hluku na exponovaných místech obsluhy, případně provést měření 

prašnosti na určených místech podle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví 
- sledovat kvalitu vody za lapolem resp. odtoku retenční nádrže (nová dešťové 

kanalizace) v rozsahu a s četností dle rozhodnutí vodoprávního úřadu 
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Skutečný rozsah požadovaných měření ve zkušebním provozu bude určen příslušnými 
orgány státní správy. 
Při uvedení obalovny do trvalého provozu bude na základě výsledků měření ve 
zkušebním provozu určen orgány státní správy rozsah a četnost sledování jednotlivých 
složek životního prostředí. Obalovny živičných směsí a mísírny živic jsou ve smyslu 
nařízení vlády č. 615/2006 Sb. velkým zdrojem znečišťování ovzduší s povinností 
autorizovaného měření emisí každý rok. 
Minimální požadavky na sledování složek životního prostředí: 
Ovzduší: 
- výduch filtru obalovny - autorizované měření - 1 x ročně - v rozsahu dle platné 

legislativy, případné rozšíření dle požadavku příslušného orgánu ochrany ovzduší 
- rozšířit autorizované měření emisí o měření PAU, CO, NOx a SO2 a v případě velmi 

nízkých hodnot v parametru PAU následně od měření těchto látek upustit 
- měření všech látek provádět v souladu s nejnovějšími ISO a EN normami pro 

podchycení skutečného emitovaného množství těchto látek   
Vody 
- výpustný profil dešťových vod - rozsah sledování - NEL - s četností dle požadavku 

příslušného vodoprávního orgánu 
Po ukon čení provozu (demontáži obalovny) je nutno provést kontrolu autorizovanou 
laboratoří, zda nedošlo ke kontaminaci horninového prostředí nepolárními 
extrahovatelnými látkami. 
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