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Úvod
Pro připravovanou stavbu ”Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek”,
která je v současnosti projekčně připravována ve stupni dokumentace pro územní řízení, je na
základě požadavku projektu zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení), bodu 10.15 Záměry podle přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., které nedosahují
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto hodnoty v příloze uvedeny.
Předmětný záměr (jeho podlimitní stav) je uveden v bodech:
- 3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW
- 8.2 Pivovary s kapacitou od 100 000 hl/rok výrobků a sladovny s kapacitou od 50 000 t/rok
výrobků
- 8.4 Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 5 000 hl/rok výrobků
- 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad
3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.
Investor má záměr přesunout stávající provoz umístěný v nevyhovujících prostorách ve městě
do nového výrobního areálu.

Místo umístění nového areálu
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Prohlášení
Oznámení je zpracováno oprávněnou osobou vlastnící autorizaci č.j. číslo osvědčení
15251/3988/OEP/92
Prohlašuji, že nejsem zainteresována na posuzovaném záměru ani na činnosti oznamovatele.

V Havířově dne …………………2006
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A. Údaje o oznamovateli
Investor
Sídlo
IČ
DIČ

Milan Kwaczek,
Dobrá 883, 739 51 Dobrá
48403032
CZ5703142225
tel. 558641179
fax.558642179
kwaczek@iol.cz

Projektant

DaF-PROJEKT s.r.o., soukromá projekční a
inženýrská kancelář, Ostrava-Moravská Ostrava,
Hornopolní 131/12
702 00 Ostrava
25905813
CZ25905813
Dagmar Fúsová
tel. 595626773
fusova@daf-projekt.cz

Sídlo
IČ
DIČ
Vedoucí projektu

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení):
- bodu 10.15 Záměry podle přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., které nedosahují
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto hodnoty v příloze uvedeny.
Předmětný záměr (jeho podlimitní stav) je uveden v bodech:
- 3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW
- 8.2 Pivovary s kapacitou od 100 000 hl/rok výrobků a sladovny s kapacitou od 50 000 t/rok
výrobků
- 8.4 Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 5 000 hl/rok výrobků
- 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad
3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.
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2. Kapacita (rozsah) záměru
17 598,80 m2

Plocha pozemků
Oplocená plocha

15 304,70 m2

Zastavěná pl. – nová hala
Zastavěná plocha celkem
nové objekty
stávající objekty
Zpevněné plochy
Parkoviště
Parní kotel
Teplovodní kotel

1 383 m2
2 396,00 m2
2
425,00 m
588,00 m2
6 072,40 m2
22 stání
tepelný výkon 1630 kW
tepelný výkon 180 kW

Výroba likéru
Výroba piva

250 000 l/rok (2 500 hl/rok)
10 000 – 12 000 l/rok
100-120 hl/rok)
90 000 l/rok (900 hl/rok)
9 500 l/rok (95 hl/rok)
150 t/rok

Výroba rafinovaného lihu
Výroba technického lihu
Flotační činidla

3. Umístění záměru

kraj Moravskoslezský
Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová
Katastrální území Lískovec u Frýdku-Místku
p.č. 5266/3, 5268/1, 5268/2, 5268/4, 5269/2, 5269/4,
5269/5, 5269/6, 5269/7, 5269/8, 5270/1, 5270/2, 5271/3
a 5282/1

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
V současnosti je provoz firmy Kwaczek situován v původním areálu Seliko, a.s.ve Frýdku
Místku v lokalitě situované v centru města Frýdek Místek v bezprostřední blízkosti vodoteče
Ostravice. Stávající technologie bude přesunuta do nového areálu v příznivé lokalitě na území
města Frýdek Místek, v prostoru mezi částí Frýdek a Lískovec na k.ú. Lískovec u Frýdku
Místku.
Záměrem investora je realizace nového výrobního areálu firmy KWACZEK, zahrnující
novou výrobní halu (likérku), rekonstrukci (úpravu) stávající haly a realizaci její nové
přístavby pro umístění zemědělského lihovaru. Zároveň bude provedena výstavba potřebných
obslužných objektů - nová vrátnice, nová kotelna, prostory pro uskladnění vstupních surovin.
Stávající technologie předmětného záměru zahrnuje pěstitelskou pálenici, zemědělský lihovar,
rafinaci, pivovar (vaření piva), nově bude ve spolupráci s odborným garantem (Doc.J.Vidlář,
patent 286146/25000) zavedena výroba flotačních činidel (Bioflot).
Stávající technologie bude přemístěna ze stávajícího provozu na ulici Pionýrů v centru Frýdku
Místku, rafinerie z provozu v Dobré, doplněny budou nutné technologické části pro
zabezpečení kvalitního výrobního procesu. Výrobní areál bude zahrnovat komplexní výrobu
prováděnou firmou Kwaczek v jedné, moderně realizované lokalitě. Technologie, která je
v současnosti umístěna na území města Frýdku Místku v nepříznivých podmínkách, bude
přesunuta do nového, stavebně zabezpečeného areálu v souladu s požadavky platné legislativy
v příznivém prostoru na okraji městské zástavby.
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Firma vyrábí ovocné destiláty – slivovici, hruškovici, meruňkovici, jablkovci, vinný destilát,
whisky destilát., zemědělský lihovar produkuje rafinovaný, surový, technický a denaturovaný
líh.
Pro pěstitelskou pálenici (ovocný lihovar) bude dováženo ovoce (výkup od soukromníků,
zem.firem) v množství cca 300 – 600 tun v období sklizně ovoce. Provoz pěstitelské pálenice
je sezónní, po dobu cca 4-6 měsíců. Pálenice pro drobné pěstitele zahajuje provoz podle doby
sklizně obvykle první týden v září, kdy zahajuje odběr od drobných pěstitelů. Ovoce se
zpracovává drcením, lisováním a z čisté šťávy se pálí v pěstitelské pálenici pravý calvados.
Rovněž se provádí klasické zrání v dubových sudech (doba zrání 3-4 měsíce).
kotel na 1500 l

nerezové nádoby pro uskladnění destilátu

dubové dudy pro uskladnění destilátu.

Pro zemědělský lihovar, kde se provádí výroba surového zemědělského lihu převážně
z pšenice, bude používán pšeničný šrot, který je předpokládán v množství 80 – 100 tun ročně.
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Zemědělský lihovar, kde se provádí výroba
surového zemědělského lihu převážně z pšenice

Výrobna

Potřeba líhu se předpokládá v množství 100.000 litrů / 1rok.
Rafinace je v současnosti prováděna v provozu firmy Kwaczek v Dobré a po realizaci nového
výrobního areálu bude přesunuta rovněž do tohoto areálu. Vstupní surovinou pro rafinaci je
zemědělský líh, pro provoz v předpokládaném množství 100 000 litrů/rok
Firma Kwaczek nabízí odběratelům restaurační minipivovary s produkcí 700 hl/rok. Nabízí
technologii restauračního pivovaru speciálně upraveného na výrobu piva ze sladového
koncentrátu. Uvedena výroba je technologicky méně náročnější a čistější a cenově a
technologicky významně dostupnější pro podnikatelskou veřejnost. V prostoru vymezeném
pro umístění pivovaru bude umístěna dvou nádobová varna o obsahu 500 l. Pivo bude
vyráběno ze sladového koncentrátu. Pivovar zahrnuje dvounádobovou vanu v nerez provedení
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o velikosti 500 l, dvoustupňový chladič, čerpadlo, výrobník ledové vody, cylindrokonické
tanky o objemu 1 000 l.
Pivovar umístěný ve výrobním areálu bude vzorovým pro odběratele.
Vstupním materiálem pro výrobu flotačních činidel bude kromě vody surový glycerín
v množství 50 tun, přiboudlina v množství 50 tun a odpěňovač v množství 600 kg. Výroba
znamená míchání vstupních komponentů v reaktorech.
Vstupní komponenty jsou dle bezpečnostních listů:
Přiboudlina, výrobce Lihovar Chrudim a.s. – kvasný líh určený pro další zpracování.
Chemická charakteristika (dle bezpečnostního listu): směs alkoholů.
AROL 03-G fáze, výrobce Spektra Beroun s.r.o.
Chemická charakteristika (dle bezpečnostního listu):směs látek tvořena deriváty mastných
kyselin rostlinného oleje – kyselina olejová, metylestery mastných kyselin, glycerolu a
organických rozpouštědel
Výrobkem je flotační činido nové generace „Bioflot“:
Bioflot-total bio – flotační činidlo pro černouhelné kaly a suspenze nepolárních nerostů.
Chemická charakteristika (dle bezpečnostního listu): směs alkoholů a derivátů mastných
kyselin rostlinného oleje.
Bioflot Semibio – flotační činidlo pro černouhelné kaly a suspenze nepolárních nerostů.
Chemická charakteristika (dle bezpečnostního listu): směs alkoholů a derivátů mastných
kyselin rostlinného oleje – představitelem je kyselina olejová a z derivátů methylestery.
Flotační činidla jsou vyvíjena a připravována ve spolupráci s IEI-Hornicko-geologické
fakulty, VŠB-Technické univerzity Ostrava. Činidla umožňují získávat z vysokopopelnatých
uhelných kalů nízkopopelnaté koncentráty uhlí využitelné v koksovnách a energetice.
Významnou předností uvedeného činidla je jejich složení, které je ze 75-100 % rostlinného
původu. Významnou předností flotačních činidel Bioflot je jejich chemické složení, které je
biologickou alternativou petrochemického složení běžně používaných flotačních činidel.
Součástí provozu bude umístění tiskárny (poloautomat) typu ISIMAT 1000P.
Firma provádí obtisky rotačním sítotiskem na láhve pískováním nebo matováním.
Pro tiskový stroj je používána dvousložková barva (dovoz Německo) v množství 20-30 kg
ročně.

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že provoz výrobního areálu firmy Kwaczek zahrnuje
více výrobních profesí s kapacitou menšího rozsahu – podlimitní stav v rámci přílohy č.1
zák.č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších zákonů.
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Stavba je v souladu Územním plánem města Frýdku Místku. Pozemky určené k výstavbě
areálu firmy se nacházejí dle územního plánu města v zóně lehkého průmyslu a zahrnují
stávající areál firmy Skanska a volné parcely v těsném sousedství vymezené zmíněným
areálem a silnicí II.třídy Frýdek.-Místek – Řepiště.
Stávající stav zájmového území je zřejmý z následující fotodokumentace a z následujícího
snímku:

Stávající přístup do zájmového území,
vlevo hala, která bude upravena

Stávající hala- zachována

Nejblíže situovány objekty
bydlení (jižně od ulice
Dlouhá)

Výstavba areálu bude probíhat ve třech etapách. První etapou je samostatně ohlášená (bylo již
provedeno) oprava stávající haly, druhou etapou bude výstavba a uvedení do provozu nové
výrobní haly a třetí etapou bude přístavba stávající haly.
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Následující schéma ukazuje jednotlivé stavební objekty, které bude stavba zahrnovat

Nový objekt

stávající objekt

Návrh řešení bude vycházet z podmínek územně plánovací dokumentace se záměrem vytvořit
vhodný stavební objekt s ohledem na požadavky a situování záměru v lokalitě. Stavební
řešení respektuje stávající platnou legislativu v České republice. Koncepce řešení vychází z
obdobných objektů. Navržena je stavba, začleněna do stávající lokality a systému města s
ohledem na další aktivity v dané lokalitě. Objekt bude svou hmotou respektovat měřítko
okolního prostoru tak, aby jeho začlenění do prostoru bylo optimální a úměrné okolnímu
prostoru.
Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským sítím a
situování vůči okolnímu prostoru se jeví vzhledem k území jako vhodný.
Výrobní areál je navržen na ploše s funkčním využitím plochy lehkého průmyslu.
Možnost kumulace s jinými záměry v zájmovém území je vymezena realizací stávajících
staveb na navazujícím území – severně na druhé straně silnice Lískovecká se nachází objekt
VIROPLASTIC CZ s.r.o. – průmyslová zóna města Frýdek-Místek, ul. Lískovecká. Nový
závod VIROPLASTIC CZ s.r.o. je v prostoru průmyslové zóny města Frýdek-Místek, ul.
Lískovecká 3b, která je situována mezi ul . Lískovecká a VÁLCOVNY PLECHU a.s.
Frýdek-Místek. Západně se nachází areál Válcoven plechu Lískovec.
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Tyto provozy záměr respektuje a je řešen v souladu s ostatními provozy v předmětném území.
Zároveň respektuje nový výrobní areál jižně situovanou zástavbu města Frýdek Místek pod
ulicí Dlouhá, jak je prověřeno v další části tohoto oznámení.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Stávající areál Seliko ve Frýdku Místku, v němž je v současnosti provoz firmy Kwaczek
umístěn, je situován v nevhodném prostoru, v bezprostřední blízkosti vodoteče Ostravice
v blízkosti ucelené zástavby města v blízkosti centrální historické části města. Tento stav
dokladují následující fotografie:

Investor má proto zájem realizovat výstavbu nového výrobního areálu v nové lokalitě mimo
přímou zástavbu v prostoru mezi zástavbou části Frýdku a Lískovec v průmyslové části
území. Zachovány zůstanou stávající podnikatelské výrobní vazby a nový výrobní areál bude
řešen v souladu s územním plánem města a v souladu s platnými předpisy pro realizaci
obdobných staveb v území.
V nové lokalitě bude areál umístěn mimo stávající zástavbu v prostoru mezi částí Frýdek a
Lískovec, východně od Válcoven plechu. Nejblíže situována zástavba je v jihozápadním
směru podél ulice Lískovecká, jižně od ulice Dlouhá.
Nová lokalita pro umístění výrobního areálu firmy Kwaczek respektuje požadavky územně
plánovací dokumentace.
Varianty
S ohledem na vlastnické vztahy k lokalitě je záměr předkládán v jedné geografické variantě.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta
předkládaná oznamovatelem.
Nulová varianta
Varianta nulová by předpokládala nerealizaci výstavby výrobního areálu v dané lokalitě a
ponechání provozu ve stávající lokalitě. Tato varianta je nereálná vzhledem k tomu, že
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stávající areál Seliko a.s. je v současnosti v majetkovém řešení a prostor bude rovněž
v dohledné době nezbytné uvolnit.
Varianta předkládaná oznamovatelem
Varianta je ekologicky přijatelná, umožňuje realizaci výstavby nového provozu v lokalitě,
která je v souladu se záměry města – je v souladu s územně plánovací dokumentací. Nový
areál zahrnuje výstavbu nové výrobní haly a zároveň budou využity stávající objekty
v předmětném území, stávající hala bude stavebně upravena pro nový provoz. Rovněž
dopravní zabezpečení bude v souladu s komunikačním systémem města. Umístění stavby
v území zabezpečí eliminaci možných vlivů na okolní prostředí. Zároveň nebude ve městě
umístěn nový provoz, ale stávající technologie přesunuta do příznivého prostředí.
Navrhovaná varianta předkládaná oznamovatelem je ekologicky přijatelná a znamená řešení
nepříznivého umístění stávajícího provozu zejména s ohledem na zástavbu města.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Výstavba výrobního areálu firmy Kwaczek zahrnuje novou výrobní halu (likérku),
úpravu stávající haly a její novou přístavbu (zemědělský lihovar), novou vrátnici a
novou kotelnu.
Záměr bude zahrnovat následující stavební objekty:
SO 01 – Příprava území + hrubé terénní úpravy
SO 02 – Demolice dočasné stavby
SO 03 – Sjezd do areálu
SO 04 – Nová výrobní hala
SO 05 – Přístavba stávající haly
SO 06 – Kotelna
SO 07 – Vrátnice
SO 08 – Areálové komunikace a zeleň
SO 09 – Přípojka vody
SO 10 – Splašková kanalizace
SO 11 – Dešťová kanalizace
SO 12 – Přípojka NN
SO 13 – Přípojka telefonu
SO 14 – Přípojka plynu
SO 15 – Areálový rozvod topného média
Výstavba areálu bude probíhat ve třech etapách. První etapou bude oprava stávající haly,
druhou etapou bude výstavba a uvedení do provozu nové výrobní haly (SO 04) a třetí etapou
bude přístavba stávající haly (SO 05).
Oprava stávající haly je řešena samostatným řízením (ohlášením stavby).
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené
problematiky.
V rámci přípravy území budou skryty kulturní zeminy na zemědělských pozemcích. Pozemek
celého areálu bude vyklizen, neboť v současné době je zde místy volně skladován stavební
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materiál. Budou provedeny hrubé terénní úpravy pro základy jednotlivých objektů a spodní
plochu zpevněných areálových komunikací.
V současné době je ke stávající hale na pozemku přistavěna dočasná stavba – dvoupodlažní
komplex Unimobuněk. Tato stavba bude vyklizena a demolována
Dopravní napojení
Pro vjezd do areálu bude vybudován nový sjezd z místní komunikace (ulice Dlouhá). Z tohoto
důvodu musí být provedeno nové spádování komunikace již od křižovatky místní komunikace
(ulice Dlouhá) se státní silnicí II.třídy (Lískovecká). Celý tento příjezd - úsek místní
komunikace v délce cca 50 m a vlastní sjezd do areálu v délce cca 25 m – bude budován nově
včetně úpravy podkladu komunikací.
Nová výrobní hala
Nová výrobní hala bude situována na východní straně areálu ve vzdálenosti cca 10 m od
oplocení areálu. Vlastní budova bude sdružovat výrobní prostory likérky a pálenice a
kancelářské a sociální zázemí zaměstnanců provozu. Objekt nebude podsklepený a částečně
bude dvoupodlažní – technické provozy budou umístěny v obou podlažích.
Nosnou konstrukci objektu bude tvořit ŽB skelet (systém svislých sloupů a vodorovných
průvlaků) založený na plošných základech nebo na vrtaných pilotách. Část objektu bude
dvoupodlažní a strop v této části objektu bude proveden jako těžký pro vynesení technologie
v patře.
Obvodový plášť bude mezi skeletem vyzdívaný a finálně kontaktně zateplený. Střešní
konstrukce bude tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky, na kterých bude na bednění
provedena zřejmě pásová živičná krytina (nebo možná alternativa jiné krytiny). Vnitřní stěny
budou částečně vyzdívané (technologický provoz) a částečně sádrokartonové (kancelářské a
sociální zázemí provozu).
Podlahy budou zateplené betonové s povlaky vhodnými dle účelu jednotlivých místností
(technologický provoz – kyselinovzdorná dlažba nebo průmyslová litá podlaha, kanceláře –
koberce, sociální zázemí – částečně PVC a částečně keramická slinutá dlažba).
Stávající hala
Ke stávající výrobní hale (severozápad areálu), jejíž oprava bude realizována na podkladě
samostatného ohlašovacího řízení a v níž bude situována výrobna bude přistavěna nová
halová část (zrcadlová velikost původní haly). Celá budova bude sdružovat výrobnu,
zemědělský lihovar, kvasírnu a sklad obilí. Objekt
nebude podsklepený a bude
jednopodlažní.
Nosnou konstrukci přistavovaného objektu bude tvořit ŽB skelet (systém svislých sloupů a
vodorovných průvlaků) založený na plošných základech nebo na vrtaných pilotách.
Obvodový plášť bude mezi skeletem vyzdívaný a finálně kontaktně zateplený. Střešní
konstrukce bude tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky, na kterých bude na bednění
provedena zřejmě pásová živičná krytina (nebo možná alternativa jiné krytiny). Vnitřní stěny
budou částečně vyzdívané (technologický provoz) a částečně sádrokartonové (kancelářské a
sociální zázemí provozu).
Podlahy budou zateplené betonové s povlaky vhodnými dle účelu jednotlivých místností
(technologický provoz – kyselinovzdorná dlažba nebo průmyslová litá podlaha, sociální
zázemí – keramická slinutá dlažba)
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Nová výrobní hala

Kotelna
Na severozápadní straně pozemku bude vystavěna nová kotelna, jejímž účelem bude centrální
výroba páry pro technologii a otopné vody pro systém ústředního vytápění. Topným médiem
bude nízkosirný LTO popřípadě ELTO (extralehký topný olej) a biopalivo. Zdrojem tepla
bude parní středotlaký kotel o výkonu 1 630 kW a teplovodní kotel na biopalivo o výkonu do
200 kW. Kouřovod parního kotle bude zaústěn do ocelového komínu umístěného na
samostatném základě vedle kotelny o výšce 15m (alternativně30m). Kouřovod teplovodního
kotle bude zaústěn do samostatného komínu. Bude zajištěn přívod spalovacího vzduchu
do kotelny včetně větrání prostoru kotelny.
Vlastní objekt bude nepodsklepený, zděný (zateplený kontaktním systémem) se sedlovou
(mansardovou ) střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Krytina bude stejná jako na halách
– živičné pásy nebo taška popř.Beternit. V samostatné místnosti u kotelny bude provedeno
úložiště pro osazení nádrží pro LTO.
Vrátnice
U nově zřízeného vjezdu do areálu bude postavena vrátnice – jedná se o jednoduchý objekt
jako stanoviště pro evidenci pohybu vozidel a osob v areálu. Předpokládá se jednoduchý
zateplený zděný objekt – nepodsklepený se stejným typem zastřešení jako u hal a kotelny.

18

Areálové komunikace a zeleň
Veškeré areálové komunikace budou součástí jediné živičné zpevněné plochy, která bude
odvodněna pomocí uličních vpustí systémem kanalizačního potrubí do odlučovače ropných
látek a dále přes retenční nádrž do blízké vodoteče (Panský potok).
Mezi zpevněnou plochou a zelení budou uloženy železobetonové prefa obrubníky do
betonových pat. Před obrubníkem může být při doražení komunikace osazen pás kamenných
kostek.
Zbytek areálu k oplocení bude osázen zelení – trávou a na vhodných místech budou
rozmístěny keře nebo stromy.
Inženýrské sítě
Nová přípojka vody pro areál bude napojena ze stávajícího vodovodního řadu, který se
nachází za silnicí II.třídy Lískoveckou. Přípojka bude přes cestu uložena ve stejném výkopu
jako přípojka NN a kanalizace.
Splaškové vody z nového areálu budou napojeny do stávajícího kanalizačního řadu, který se
nachází za silnicí II.třídy Lískoveckou. Přípojka bude přes cestu uložena ve stejném výkopu
jako přípojka NN a vody.
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny na východní stranu pozemku, kde bude
v zelené ploše osazen nový odlučovač ropných látek a za ním retenční nádrž (soustava voštin
uložená pod zemí. Za ORL budou připojeny dešťové vody ze střech. Vyčištěná voda bude
napojena do stávající blízké vodoteče – Panského potoka.
Nová kotelna bude zdrojem výroby páry pro technologii a otopné vody pro systém ústředního
vytápění. Topným médiem bude nízkosirný LTO popřípadě ELTO (extralehký topný olej) a
biopalivo. Zdrojem tepla bude parní středotlaký kotel (o výkonu 1 630 kW) a teplovodní
kotel na biopalivo o výkonu do 200 kW (tepelný výkon 180 kW) Objekt nové haly bude
vytápěn otopnou vodou rozvedenou z napojovacího uzlu napojeného na sekundární rozvody
tepla vedené z kotelny.
Stávající hala a její přístavba bude vytápěna otopnou vodou rozvedenou z napojovacího uzlu
napojeného na sekundární rozvody tepla vedené z kotelny.
Na budově kotelny bude ukončena přípojka nn tvořená stávajícím kabelem AYKY, který
bude veden z rozvodny nové kompresorovny VP Frýdek Místek. Ukončení bude provedeno
v plastové rozpojovací a jistící skříni.
Uvažovaný počet zaměstnanců areálu firmy je cca 26 osob z toho 20 dělníků (17 mužů a 3
ženy) a 6 THP (3 muži a 3 ženy) pracujících v jednosměnném provozu.
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržený způsob realizace záměru a začlenění dopravní trasy do území je řešeno tak, aby vliv
na životní prostředí byl minimalizován. Zhodnocení stavu produkce škodlivin do ovzduší je
řešeno rozptylovou studií. Zpracována je hluková studie. Začlenění výrobního areálu do
předmětného území je řešeno tak, aby byla realizace možná s ohledem na okolní prostory
krajinného systému. Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití
doprovodných ploch a estetických a dopravních požadavků.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení

2006
2007

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Moravskoslezský
Město
Město Frýdek Místek
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí a stavební řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu města
Frýdek Místek.
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú.Lískovec u Frýdku-Místku p.č. 5266/3, 5268/1,
5268/2, 5268/4, 5269/2, 5269/4, 5269/5, 5269/5, 5269/6, 5269/7, 5269/8, 5270/1, 5270/2,
5282/1 a 5271/3, z uvedených ploch jsou zemědělskými pozemky p.č. 5268/1, 5268/2 a
5268/4. Ostatní pozemky jsou ostatní plochou, zastavěnou plochou nebo manipulační
plochou.
Tabulka č.1
P.č. KN
5268/1
5268/2
5268/4

Kultura

Výměra

BPEJ

LV

Orná půda
Orná půda
Orná půda

9788
1285
6356

6.44.00
6.44.00
6.44.00

1
10002
1

Součástí projektu bude majetkoprávní elaborát, který podrobně řeší zábor pozemků a
vymezuje skutečný rozsah pozemků dotčených stavbou).
Stanovení množství kulturních zemin
Pro předmětnou lokalitu byl realizován předběžný pedologický průzkum. Pro skrývku je
vhodná ornice o mocnosti 20 cm.
Podornice je dle průzkumu podmíněně vhodná. S ohledem na kvalitu podorničních vrstev
zemin musí být po skrývce ornice podorniční vrstvy chráněny proti namrzání a ochrany proti
povrchovým vodám.
Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání dle plané
legislativy (z.č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.).
Agrotechnická použitelnost půd je dobrá, není předpoklad znehodnocení půd dosavadní
činností. Využití půd je možné jak pro rekultivaci, tak i pro vylepšení půdního profilu.
Kulturní zeminy budou po skrytí dočasně skladovány ve figuře, pokud bude uvažováno s
krátkodobým skladováním těchto zemin, není navrženo její ošetření. Při skladování delším
než 6 měsíců, bude těleso uskladněné ornice ošetřováno (před jejím využitím v jiné lokalitě)
pro zabránění zneškodnění kulturních zemin zejména zabuřeněním.
Půda určená k plnění funkce lesa
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.
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2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.
Technologická voda pro přípravu směsí bude k dispozici přímo v místech výroby směsí,
hotová směs bude dovážena na stavbu.
Období provozu
Nová přípojka vody bude napojena ze stávajícího vodovodního řadu vedeného za ulicí
Lískovecká. Přípojka je navržena projektem DN 800 (HD-PE prům.90). Přípojka bude pod
cestou vedena protlakem. Měření spotřeby vody bude situováno ve vodoměrné šachtě, která
bude umístěna v zeleném pásu za oplocením pozemku. Šachta bude dle projektu realizována
jako typový objekt z vodostavebního betonu, vybavena litinovým poklopem a žebříkm.
Předpokládaná potřeba vody
Denní
Pracovníci ve výrobě
20 osob
Pracovníci THP
6 osob
Technologie
Dopouštění okruhu chladící vody
Pro úpravu vody v parní kotelně

80 l/os/den
60 l/os/den

Celkem za den

14 960 l/den

Průměrná hodinová spotřeba
Průměrný sekundový průtok (dvě směny)
Maximální hodiné potřeba (korf.nerovn. 5,8)
Maximální sekundový průtok
Roční
Pracovníci ve výrobě
20 osob
Pracovníci THP
6 osob
Technologie
provoz 260 dnů/rok
Dopouštění okruhu chladící vody
Pro úpravu vody v parní kotelně
Celkem za rok

1 600 l/den
360 l/den
3 600 l/den
2 000 l/den
8 000 l/den

935 l/hod
0,26 l/s
5 423 l/hod.
1,51 l/s
30 m3l/os/den
16 m3 l/os/den
260x3
260x2
260x8

600 m3/rok
96 0/rok
780 m3/rok
520 m3/rok
2 080 m3/rok
4 076 m3/rok

22

3. Surovinové a energetické zdroje
Centrální výroba páry pro technologii a otopnou vodu
Na severozápadní straně pozemku bude vystavěna nová kotelna, jejímž účelem bude centrální
výroba páry pro technologii a otopné vody pro systém ústředního vytápění. Topným médiem
bude nízkosirný LTO popřípadě ELTO (extralehký topný olej) a biopalivo. Zdrojem tepla
bude parní středotlaký kotel o výkonu 1 630 kW a teplovodní kotel na biopalivo o výkonu do
200 kW (tepelný výkon 180 kW). Kouřovod parního kotle bude zaústěn do ocelového komínu
umístěného na samostatném základě vedle kotelny o výšce 15 m (alternativně 30 m).
Kouřovod teplovodního kotle bude zaústěn do samostatného komínu. Bude zajištěn přívod
spalovacího vzduchu do kotelny včetně větrání prostoru kotelny.
Vlastní objekt bude nepodsklepený, zděný (zateplený kontaktním systémem) se sedlovou
(mansardovou ) střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Krytina bude stejná jako na halách
– živičné pásy nebo taška popř.Beternit. V samostatné místnosti u kotelny bude provedeno
úložiště pro osazení nádrží pro LTO.
Ústřední vytápění
Kotelna bude středotlaká parní o výkonu 1 630 kW doplněná o část teplovodní s kotlem o
výkonu do 200 kW. Parní středotlaký kotel bude o výkonu 1 630 kW s hořákem na LTO.
Teplovodní kotel s pyrolytickým spalováním na biopalivo bude o výkonu do 200 kW.
Součástí okruhu parního kotle bude napájecí čerpadlo a nádrž napájecí vody s příslušenstvím.
Teplovodní okruh otopné vody bude vybaven oběhovými čerpadly.
V prostoru kotelny bude umístěna termická a chemická úpravna vody. Dále zde bude
předehřev napájecí vody a hlavní rozvaděč páry. Pára bude v areálu vedena parovodem.
Kotelna bude řízena automatickou regulací se všemi prvky zabezpečení. V kotelně budou
osazeny aktivní prvky ochrany, bude hlídáno zaplavení kotelny, přehřátí prostoru, hlídání
limitních hodnot teploty a tlaku, únik CO.
Potřeba tepla

- provozní tepelný výkon

1 830

kW

Parní kotel

- tepelný výkon
- výkon páry
- jmenovitá teplota páry
- provozní/konstr.přetlak
- teplota spalin

1630
2500
195
7/13
180

kW
kg/hod
°C
bar
°C

Teplovodní kotel - tepelný výkon
- tepelný spád
- provozní/konstr.přetlak
- max.teplota

180
80/60
3/6
90

kW
°C
bar
°C

Potřeba vody

- doplňování do systému

Sekundár

- otopná voda pro ÚT
- pára

500
75/60
140

dm3/hod
°C
°C

Vytápění nové haly
Objekt bude vytápěn otopnou vodou rozvedenou z napojovacího uzlu napojeného na
sekundární rozvody tepla vedené z kotelny. Napojovací uzel bude vybaven řízenou
ekvitermní regulací. Bude proveden teplovodní okruh pro otopná tělesa a zvlášť pro
teplovzdušné jednotky.
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Pro technologii bude v objektu instalován rozdělovač páry s redukční stanicí napojený na
parní sekundární rozvody tepla vedené rovněž z kotelny (potřeba páry bude řešena až
v projektu technologie).
Potřeba tepla – propočet tepelných ztrát
75 kW
Otopná voda
75/60 °C
Spotřeba tepla
530 GJ/rok
Vytápění stávající haly
Stávající hala a její přístavba bude vytápěna otopnou vodou rozvedenou z napojovacího uzlu
napojeného na sekundární rozvody tepla vedené z kotelny. Napojovací uzel bude vybaven
řízenou ekvitermní regulací. Bude proveden teplovodní okruh pro otopná tělesa a zvlášť pro
teplovzdušné jednotky.
Pro technologii bude v objektu instalován rozdělovač páry s redukční stanicí napojený na
parní sekundární rozvody tepla vedené z kotelny (potřeba páry bude řešena až v projektu
technologie).
Potřeba tepla – propočet tepelných ztrát
55 kW
Otopná voda
75/60 °C
Spotřeba tepla
390 GJ/rok
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika v objektu bude řešit způsob výměny vzduchu při respektování požadavků
ČSN 12 7010 a nařízení č.523/2002, kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví a
hygienické limity pro vnitřní prostředí. Vzduchotechnika pro technologii bude řešena až
v projektu technologie.
Bude zajištěna výměna vzduchu:
- pro práci převážně v sedě 50 m3 /hod
- pro práci ostatní 70 m3 /hod
- pro šatny 20 m3 /hod na 1 šatní místo
- pro umývárny-30 m3 /hod na 1 umyvadlo
- pro sprchy -150 m3 /hod na 1 sprchu
- pro záchody -50 m3 /hod na 1 kabinu
- pro záchody -25 m3 /hod na 1 pisoár

Elektroinstalace

Na budově kotelny bude ukončena přípojka nn tvořená stávajícím kabelem AYKY
3x240+120 mm2, vedeného z rozvodny nové kompresorovny VP Frýdek Místek. Ukončení se
provede v plastové rozpojovací a jistící skříní SR3/1.
Z této skříně bude připojen okruhový rozváděč vrátnice. Vlastní instalace bude pod omítkou,
osvětlení bude navrženo dle uvedené normy v předchozí části.
Kabelový přívod pro kotelnu bude řešen v rámci venkovních rozvodů a ukončení na budově
bude ve smyčkové jistící skříni. Z ní bude napojen okruhový rozváděč.
Silnoproudé rozvody

Stávající hala včetně přístavby bude nově napojena z vnitřního rozvodu kabelového vedení
nn, ukončeného na stávající části budovy v rozpojovací a jistící skříní SR2/1. Odtud se napojí
hlavní rozváděč objektu RH05 v němž bude umístěna i hlavní ochranná přípojnice objektu a
jištění okruhového rozváděče provozu zemědělského lihovaru a samostatného rozváděče
stávající haly.
Vnitřní rozvody silnoproudu budou navrženy na základě projektu technologie zařízení
zemědělského lihovaru. Další požadavky na elektroinstalaci jsou uvedené v dílčích profesích
ÚT, zdravotechniky, vzduchotechniky, měření a regulace. Jejich specifikace bude upřesněna
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v dalším stupni projektové dokumentace, včetně elektrického příkonu, dimenze vedení a
jištění.
Technické údaje:
Proudová soustava (napájecí rozvod):
Napěťová soustava (provozní napětí):
Celkový instalovaný výkon objektu 04:
Koeficient soudobosti (současnosti):
Maximální soudobý odběr:
Ochrana před úrazem elektrického proudu:
Roční spotřeba elektrické energie.
Způsob měření spotřeby.

3+NPE, AC ~ 50Hz TN-S
400/231V
cca 30 kW
0,7
21 kW
samočinným odpojením vadné části od zdroje ČSN
32000-4-41
cca 30 000 kWh
centrální nepřímé v rozvodně VP Frýdek-Místek

Objekt přístavby a stávající haly bude vybaven proti atmosférickému přepětí hromosvodovou
soustavou. Typ a provedení bude odpovídat platné normě v době expedice prováděcího
projektu. V současné době je platná ČSN 34 1390 „Předpisy pro ochranu před bleskem“, která
má být nahrazena novou ČSN EN 62305-1 (-5) „Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné
principy“.
Slaboproudé rozvody
Slaboproudá instalace je omezena na telefonní instalace pevných telefonních linek a vnitřní
počítačovou síť

Ostatní materiály
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude podrobně specifikován a uveden
v projektu stavby. Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci nové haly,
přístavby a zpevněných ploch v rámci předmětné stavby. .
Ovocný lihovar produkuje ovocné výpalky (80-130 tun ročně ), pěstitelská pálenice - ovocné
výpalky (250 – 500 tun ročně) – tyto jsou uplatněny na vlastních pozemcích provozovatele.
Vstupní suroviny v době provozu výrobního areálu
V technologii je předpokládáno následující množství surovin:
vstupní materiál likérka
líh 50.000l, voda 200.000 l, arómata 200 kg, cukr 10-15 tun, barviva 1kg, sklo 200 tun,
hliníkové uzávěry 100 kg, dřevěné špunty 500kg, etikety 100kg, kartony 5 tun
vstupní materiál ovocný lihovar
ovoce (ovocný kvas) 100-150 tun / 1rok
pěstitelská pálenice – vstup
ovoce (ovocný kvas) 300-600 tun / 1rok
zemědělský lihovar vstup
pšeničný šrot 80-100tun, enzymy 120-150 kg, voda
rafinace
zemědělský líh 100.000 litrů / 1rok, voda
vaření piva
voda 10.000 litrů, chmel 30 kg, sladový koncentrát 1.500 kg
výroba flotačních činidel
voda 50 tun, surový glycerín 50 tun, přiboudlina 50 tun, odpěňovač 600kg
sklad cukru – uskladněno 10 tun / 1rok
spilka prvotní kvašení piva cca 10.000-12.000 litrů / 1rok – součást pivovaru
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v době výstavby
Vlastní stavba vyžaduje dopravu stavebního materiálu. Tyto vstupní materiály budou
dovezeny po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost této přepravy odpovídá běžným
požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu v území.
Pro vlastní provedení stavby bude zpracován plán organizace výstavby s ohledem na dopravní
zabezpečení stavby, neboť doprava stavby bude přímo navazovat na stávající dopravní
obslužnost území.
Dopravní napojení výrobního areálu firmy Kwaczek
Areál bude dopravně napojen na silnici II/477 – ul. Lískovecká, prostřednictvím ulice Dlouhá,
která umožňuje dobrou dopravní dostupnost do Frýdku-Místku, Příbora, Ostravy a ostatních
okolních měst.
Nově budou vybudovány komunikace a zpevněné plochy ve vlastním areálu firmy. Sjezd ze
silnice – ulice Dlouhá je řešen v rámci SO 03 Sjezd do areálu.
V rámci stavby bude realizováno parkoviště osobních vozidel s 22 stáními. V areálu budou
vymezeny plochy určené k zásobování a expedici.
Intenzity dopravy
Nárůst intenzity dopravy v roce 2008, při provozu výrobního areálu firmy KWACZEK
vychází ze zadání od provozovatele. Ve vlastním areálu bude parkoviště s 22 parkovacími
místy pro osobní vozidla. Pro provoz výrobního areálu firmy KWACZEK se předpokládá
pohyb 1 těžkého a 2 lehkých nákladních vozidel/den a 30 osobních vozidel/den.
Nárůst silniční dopravy je hodnocen na ul. Lískovecká (směr Frýdek-Místek a Vratimov), na
ul. Dlouhá (v úseku výrobní areál po ul. Lískovecká) a ve vlastním výrobním areálu firmy
KWACZEK. Na hodnocené ul. Lískovecká (silnici II/477) byl v roce 2005 (sčítání prováděné
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR) průjezd 5 164 vozidel/den v části k ul. J.Opletala (silnice
II/473) a 3 142 vozidel/den v části u Řepiště.
Předpokládaný nárůst silniční dopravy při provozu výrobního areálu firmy KWACZEK :
Tabulka č.2
Dopravní trasy- průjezdy vozidel

Vozidla

ul. Lískovecká (silnice II/477)
úsek od křižovatky ul. Dlouhá - směr
Vratimov

Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

ul. Lískovecká (silnice II/477)
úsek od křižovatky ul. Dlouhá - směr
Frýdek-Místek
ul. Dlouhá a výrobní areál

Rok 2008
voz/den
30

30
70
4
2
76
100
4
2
106
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Hodnoty předpokládaných intenzit dopravy po přepočtu na rok 2010 jsou použity
v rozptylové a hlukové studii.
Jiná infrastuktura
V prostoru stavby se nacházejí inženýrské sítě. Při výstavbě bude nutné realizovat
zabezpečení funkčnosti stávajících inženýrských sítí (přeložky, úpravy).
Stávající inženýrské sítě jsou respektovány - nové sítě budou napojena na stávající (dešťová
kanalizace, splašková kanalizace, přípojka vody a rozvod požární vody.
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II. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Pro posouzení imisního stavu území po realizaci stavby „Výstavba výrobního areálu firmy
Kwaczek, Frýdek Místek“ byla zpracována rozptylová studie – Ing.Petr Fiedler, 12/2006.
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí stavby pro rok 2008, po realizaci stavby,
při plném provozu výrobního areálu firmy KWACZEK. Rozptylová studie řeší nové zdroje
znečišťování ovzduší - bodový (kotelna) a liniové (silniční doprava - nárůst dopravy spojený s
provozem výrobního areálu firmy KWACZEK) po výstavbě na okolí.
Výpočtem získáme imisní koncentrace ve sledované lokalitě, pocházející z provozu stavby
dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při započtení
stavu imisního pozadí hodnocené lokality na k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku a Frýdek, před
provozem výrobního areálu firmy KWACZEK, získáme celkové imisní koncentrace
hodnocené lokality. Celkové imisní koncentrace jsou následně vyhodnoceny a zda budou
plněny imisní limity znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví
imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Je třeba uvést, že nepůjde na území města Frýdek
Místek o nový zdroj znečištění, ale dojde k přesunutí stávající technologie výroby do nových,
příznivějších podmínek. Stávající zdroj znečištění je ve stavu imisního pozadí již započten.
Emisní charakteristika zdroje
Stavba „Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek" zahrnuje novou
výrobní halu (likérka a minipivovar), stávající halu a její novou přístavbu (zemědělský
lihovar), novou vrátnici a novou kotelnu.
Po realizaci stavby „Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek" bude
postavena nová kotelna, ve které budou instalovány dva kotle.
Pro potřebu vytápění výrobního areálu firmy KWACZEK bude instalován kotel na biopalivo
(dřevní štěpky) o výkonu 180 kW s předpokládanou roční spotřebou 41 500 kg/rok dřevních
štěpek. Pro odvod spalin z kotle na biopalivo bude sloužit samostatný komín. Pro
technologické účely bude potřeba středotlaké páry, která bude vyráběna v kotli na ELTO
(extralehký topný olej) o výkonu 1 630 kW. Předpokládaná roční spotřeba ELTO bude 180 00
kg/rok. Pro odvod spalin z kotle na ELTO bude sloužit samostatný komín.
Novými zdroji emisí bude nová kotelna (spalování biopalivo a ELTO) a příslušná silniční
doprava. Kotle produkují znečišťující látky - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý
(SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), organické a anorganické
látky. Silniční doprava produkuje emise znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky (TZL),
oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen,
benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky.
Na základě rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí, emisních limitů a emisních faktorů
z nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a dle nařízení vlády č.
350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování,
hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je výpočet rozptylové studie
proveden pro emise:
- tuhé znečišťující látky (TZL)
- oxidy dusíku (NOx)
- benzen
- benzo(a)pyren.
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Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže v roce 2008 (po realizaci stavby „Výstavba
výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek") z pohledu ochrany zdraví lidí pro
suspendované částice (PM10), oxid dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren.
Imisní charakteristika lokality
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením imisní v
městě Frýdek-Místek. Výsledky měření v roce 2005 :
Stanice ČHMÚ č. 1067 - Frýdek-Místek
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 256,4 µg/m3,
98 % kv. 168,1 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 48,7 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 137,3 µg/m3, 98 % kv. 67,1 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 23,0 µg/m3
Frýdek-Místek se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (pro imise suspendované
částice PM10 a benzo(a)pyren) dle nařízení vlády č. 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
Městský úřad Frýdek-Místek je uveden ve Věstníku MŽP č. 12/2005 a 5/2006 (Sdělení 38
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2004) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro
imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 72,7 % a
48,8 % města a imise benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace na ploše 66,21 % města
pro ochranu zdraví lidí.
Stav imisního pozadí hodnocené lokality k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku a Frýdek v roce
2008 (před realizaci stavby „Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek")
je možno určit na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2005 a
přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací
v obdobných lokalitách.
Předpokládané imisní pozadí v roce 2008 (před realizaci stavby „Výstavba výrobního areálu
firmy KWACZEK, Frýdek-Místek") :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 200 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 40 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 140 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 25 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace < 2,0 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 2,0 ng/m3
Výpočet byl v rozptylové studii proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší
MŽP ČR výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”,
zveřejněný ve Věstníku Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne
1998-04-15, částka 3 a dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4.
Výpočet byl proveden softwarem SYMOS´97 v 2003 – 5.1.4.
Metodika výpočtu umožňuje :
- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů
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- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou rychlost pevných částic z
bodových, liniových a plošných zdrojů
- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem kartograficky názorně
zpracovat výsledky výpočtu
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší
podle klasifikace Bubníka a Koldovského
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého

Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší:
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytovat
ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability ovzduší
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy
rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a
stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability
ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- roční průměrné koncentrace
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost od zdroje
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity)

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší :
I. superstabilní

II. stabilní

III. izotermní

IV. normální

V. konvektivní

- vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů.
Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost
větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky rozptylu.
- vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními
situacemi. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. Maximální rychlost
větru 2 m/s. Špatné podmínky rozptylu.
- projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném
období může být v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních
hodinách. Často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky.
- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru.
Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. Společně s III. třídou
stability má v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.
- projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý rozptyl
znečišťujících látek. Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je
vysoká intenzita slunečního svitu.

Imisní limity pro znečišťující látky
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a
způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, jsou stanoveny následující imisní limity :
Tabulka č.3
Imise

Ochrana zdraví lidí
Ochrana ekosystémů
aritmetický průměr
aritmetický průměr
roční
denní hodinový osmihodinový
roční
(1.10- 31.3)
µg.m-3
40
50
suspendované částice (PM10)
40 *
200*
oxid dusičitý (NO2)
5*
benzen
0,001 **
benzo(a)pyren
Poznámka :
- * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)
- ** imisní limit splnit do 31.12.2012
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Grafické znázornění větrné růžice
Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3
rychlostech větru pro Frýdek-Místek ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje
zmíněná metodika v bodě 2.0.

Celková průměrná větrná růžice lokality Frýdek-Místek
Tabulka č.4
m.s-1
N
1,7
7,26
5,0
10,25
11,0
0,40
Součet
17,91

NE
5,14
5,15
0,23
10,52

E
2,85
1,77
0,07
4,69

SE
2,08
0,46
0,00
2,54

S
5,30
6,00
0,69
11,99

SW
8,99
22,02
4,03
35,04

W
3,24
3,02
0,21
6,47

NW
2,38
2,41
0,29
5,08

Calm
5,76

5,76

Součet
43,00
51,08
5,92
100,00

Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.

Parametry zdrojů znečišťování ovzduší :
Kotelna

•
•
•
•
•
•
•

kotel na biopalivo (dřevní štěpky) pro potřeby vytápění areálu o jmenovitém výkonu 180 kW
výška komínu nad terénem - 10 m, průměr ústí - 250 mm
kotel obsahuje odlučovač popílku - cyklon, předpokládaná účinnost odlučování - 80 %
maximální spotřeba dřevních štěpek - 40 kg/h
projektovaná celková spotřeba dřevních štěpek - 41 500 kg/rok
provozní hodiny kotle při max. spotřebě - 1 038 h/rok
objem spalin v komíně - 0,0444 Nm3/s

•

kotel na ELTO (extralehký topný olej) pro potřeby výroby technologické středotlaké páry o jmenovitém
výkonu 1 630 kW
výška komínu nad terénem - 30 m, průměr ústí - 775 mm
maximální spotřeba dřevních štěpek - 170 kg/h
projektovaná celková spotřeba dřevních štěpek - 170 000 kg/rok
provozní hodiny kotle při max. spotřebě - 1 059 h/rok
objem spalin v komíně - 0,6139 Nm3/s

•
•
•
•
•
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Silniční provoz
Intenzita dopravy v roce 2010 vyhází z údajů dopravních intenzit uvedených na straně 23
tohoto oznámení.
Emise
Pro výpočet emisí ze spalování dřevní štěpky a ELTO (extralehký topný olej) jsou použitý
emisní faktory (příloha č.5) z nařízení vlády č. 352/2002 Sb.. Předpokládaná spotřeba
dřevních štěpek 41 500 kg/rok a ELTO 170 000 kg/rok.
Tabulka č.5
Škodlivina
TZL
SO2
NOx
CO
OC
Poznámka:

Emise
Emise
Emisní faktor
Emisní faktor
Kotel 180 kW
Kotel 1 630 kW
kg/t dřeva
mg/s
kg/rok
kg/t LTO
mg/s
kg/rok
12,5
0,139
518,75
2,91
0,101
383,39
1,0
0,011
41,50
20
0,944
3 599,92
3,0
0,033
124,50
10
0,472
1 799,96
1,0
0,011
41,50
0,53
0,028
106,20
0,89
0,010
36,94
0,29
0,016
61,20
- TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku, CO - oxid
uhelnatý, OC - organické látky jako celkový organický uhlík TOC, PAH polycyklické aromatické uhlovodíky.
- při účinnosti odlučování 80 % u kotle na štěpky budou emise TZL = 103,75 kg/rok

Postup výpočtu emisí z emisních faktorů je zvolen proto, aby rozptylová studie prokázala
plnění imisních limitů bez ohledu na garantované emise od výrobců.
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel z
„Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 z internetových
stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení emisních faktorů jsem vycházel
z předpokladu - provozovaná vozidla v roce 2008 budou plnit silniční vozidla emisní úrovně :
20 % vozidel - EURO 4, 25 % vozidel EURO 3, 30 % vozidel EURO 2 a 20 % vozidel
EURO 1 a 5 % konvenční.
Tabulka č.6
Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2008
PM10 (g/km.voz.)
Kategorie
5 km/h
50 km/h
Osobní vozidla
0,206
0,042
Lehká nákladní vozidla
1,307
0,184
Těžká nákladní vozidla
9,926
0,919
NO2 (g/km.voz.)
Kategorie
5 km/h
50 km/h
Osobní vozidla
0,230
0,032
Lehká nákladní vozidla
1,377
0,231
Těžká nákladní vozidla
20,002
0,875
benzen (g/km.voz.)
Kategorie
5 km/h
50 km/h
Osobní vozidla
0,125
0,014
Lehká nákladní vozidla
0,019
0,004
Těžká nákladní vozidla
0,202
0,033
benzo(a)pyren (µ
µg/km.voz.)
Kategorie
5 km/h
50 km/h
Osobní vozidla
0,050
0,047
Lehká nákladní vozidla
0,029
0,035
Těžká nákladní vozidla
0,138
0,342

90 km/h
0,039
0,242
0,796
90 km/h
0,024
0,162
0,728
90 km/h
0,011
0,003
0,021
90 km/h
0,187
0,095
1,513
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V souladu s úpravou metodiky “SYMOS 97” - dodatku č.1, zveřejněném ve Věstníku MŽP,
duben 2003, částka 4, byly pro další výpočet imisí oxidu dusičitého (NO2) použity emise
oxidy dusíku (NOx) s tím, že pro krátké vzdálenosti je imise NO2 pouze 10 až 12 % vypočtené
koncentrace NOx a pro velké vzdálenosti jsou až 90 %.
Výpočet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 800 x 800 m ve výšce 2 m nad terénem. Tím
je umožněno grafické vykreslení imisní zátěže pocházející z provozu nového výrobního
areálu firmy KWACZEK a nárůstu příslušné dopravy, v roce 2008, (viz přílohy - mapy
Frýdek-Místek, měřítko 1 : 5 000, které jsou uvedeny v části F.Doplňující údaje tohoto
oznámení) pro :
- Imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace
- Imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace
- Imise benzenu - průměrná roční koncentrace
- Imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10
Po realizaci stavby „Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek" bude v
roce 2008 na hodnoceném území 800 x 800 m nárůst maximální denní koncentrace imisí
suspendovaných částic (PM10) v rozmezi 2,791 až 33,752 µg.m-3 a průměrné roční
koncentrace v rozmezí 0,018 až 0,507 µg.m-3.
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Lískovecká 295 bude nárůst maximální denní
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 14,871 µg.m-3 a průměrné roční
koncentrace = 0,217 µg.m-3, na ul. Dlouhá 38 bude nárůst maximální denní koncentrace imisí
suspendovaných částic (PM10) = 12,504 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 0,348 µg.m-3
a na ul. Dlouhá 1759 až 1761 bude nárůst maximální denní koncentrace imisí
suspendovaných částic (PM10) = 21,245 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 0,152 µg.m-3.
Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2
Po realizaci stavby bude v roce 2008 na hodnoceném území 800 x 800 m nárůst maximální
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezi 1,004 až 9,733 µg.m-3 a
průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,007 až 0,118 µg.m-3.
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Lískovecká 295 bude nárůst maximální
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 4,428 µg.m-3 a průměrné roční
koncentrace = 0,062 µg.m-3, na ul. Dlouhá 38 bude nárůst maximální hodinové koncentrace
imisí oxidu dusičitého (NO2) = 4,529 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 0,107 µg.m-3 a
na ul. Dlouhá 1759 až 1761 bude nárůst maximální hodinové koncentrace imisí oxidu
dusičitého (NO2) = 7,561 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 0,070 µg.m-3.
Hodnocení roční koncentrace benzenu
Po realizaci stavby „Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek" bude v
roce 2008 na hodnoceném území 800 x 800 m nárůst průměrné roční koncentrace imisí
benzenu je v rozmezí 0,000 05 až 0,002 93 µg.m-3.
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Lískovecká 295 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisí benzenu = 0,001 52 µg.m-3, na ul. Dlouhá 38 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisí benzenu = 0,000 29 µg.m-3 a na ul. Dlouhá 1759 až 1761 bude nárůst
průměrné roční koncentrace imisí benzenu = 0,000 09 µg.m-3.

33

Hodnocení roční koncentrace benzo(a)pyrenu
Po realizaci stavby „Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek" bude v
roce 2008 na hodnoceném území 800 x 800 m nárůst průměrné roční koncentrace imisí
benzo(a)pyrenu je v rozmezi v rozmezí 0,000 000 02 až 0,000 001 37 ng.m-3.
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Lískovecká 295 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisí benzo(a)pyrenu = 0,000 000 72 ng.m-3, na ul. Dlouhá 38 bude nárůst
průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu = 0,000 000 13 ng.m-3 a na ul. Dlouhá 1759
až 1761 bude nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu = 0,000 000 04 ng.m-3.
Tabulkový přehled vypočtených koncentrací
Suspendované částice (PM10)
Tabulka č.7
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální denní koncentrace
µg/m3
2,791
33,752
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,018
0,507

Oxid dusičitý (NO2)
Tabulka č.8
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální hodinová koncentrace
µg/m3
1,004
9,733
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,007
0,118

Benzen
Tabulka č.9
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,000 05
0,002 93

Benzo(a)pyren
Tabulka č.10
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Průměrná roční koncentrace
ng/m3
0,000 000 02
0,000 001 37

Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Výstavba výrobního areálu
firmy KWACZEK, Frýdek-Místek", po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z
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provedeného výpočtu je možno získat přehled, jak velký bude nárůst imisních koncentrací
znečišťujících látek v hodnocené lokalitě (800 x 800 m). Pro krátkodobé koncentrace
(hodinové a denní) představují vypočtené maximální koncentrace (rozptylová studie modelem
“SYMOS 97”) nejvyšší možné imisní znečištění, která mohou v hodnocené lokalitě nastat.
Nelze metodou rozptylové studie určit konkrétní stavy u krátkodobých koncentrací, které
nastávají za běžných meteorologických podmínek v průběhu roku. Maximální imisní
koncentrace vznikají především při první třídě stability ovzduší - silné inverze, velmi špatné
podmínky rozptylu, maximální rychlost větru 2 m/s. Tyto stavy vznikají především
v chladném půlroce, v nočních a ranních hodinách a je prakticky potlačena vertikální výměna
vrstev ovzduší.
U průměrné roční koncentrace imisí představují vypočtené hodnoty reálný nárůst imisních
koncentrací v konkrétních místech hodnocené lokality v průběhu roku, dle příslušné konkrétní
větrné růžice.
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Výstavba výrobního areálu
firmy KWACZEK, Frýdek-Místek" budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů (výrobní
areál firmy KWACZEK a příslušná silniční doprava) následující :
Maximální imisní koncentrace
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2008 po realizaci stavby „Výstavba
výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek" v hodnocené lokalitě bude ve výši :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 33,752 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,507 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 9,733 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,118 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,003 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 001 ng/m3
Imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2008 po realizaci stavby „Výstavba
výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek" bude v místě nejbližší trvalé obytné
zástavby :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 21,245 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,348 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 7,561 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,107 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,002 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 000 7 ng/m3

Výsledné imisní koncentrace
Stav imisního pozadí hodnocené lokality k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku a Frýdek v roce
2008 (před realizaci stavby „Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek")
je určen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2005 a přijatá
možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací
v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2008 (před realizaci stavby
„Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek") :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 200 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 40 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 140 µg/m3
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- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 2,0 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 2,0 ng/m3
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku a Frýdek v roce 2008 a nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Výstavba
výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek", v místě nejbližší trvalé obytné zástavby
s nejvyšším znečištěním, budou výsledné imisní koncentrace škodlivin :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 221,245 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 40,348 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 147,561 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25,107 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 2,002 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 2,000 000 7 ng/m3
Je však třeba zdůraznit, že na území města Frýdek Místek nepůjde o nový zdroj, ale o
přesunutí stávajícího zdroje do nové ho místa, jehož umístění a řešení celého areálu
bude příznivější. Zpracovatel rozptylové studie sledoval předmětnou lokalitu.
Splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení vlády č.
350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování,
hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v místě trvalé obytné
zástavby.
Maximální imisní nárůst pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace v místě
nejbližší trvalé obytné zástavby s nejvyšším znečištěním je 21,245 µg/m3 = 10,6 %
maximálního imisního pozadí roku 2008. Maximální imisní nárůst pro suspendované částice
(PM10) – roční koncentrace v místě nejbližší trvalé obytné zástavby s nejvyšším znečištěním
je 0,348 µg/m3 = 0,9 % průměrného imisního pozadí roku 2008.
Imisní limit pro benzo(a)pyren je již dnes překročen a imisní nárůst z realizace stavby
„Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek" činí koncentrace v místě
nejbližší trvalé obytné zástavby s nejvyšším znečištěním je 0,000 000 7 ng/m3 = 0,000 04 %
průměrného imisního pozadí roku 2008. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren nepochází jen
ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba na Ostravsku.
Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek a zpracovatel rozptylové
studie doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Zpracovatel rozptylové studie uvádí v závěru, že použité řešení z hlediska ochrany
ovzduší splňuje požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
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2. Odpadní vody
Období výstavby
Odpadní vody splaškové
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu odpadních vod ze
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení
staveniště bude řešeno s využitím stávajícího areálu firmy Skanska.
Období provozu
Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové, odpadní vody dešťové a vody technologické.
Splaškové odpadní vody
Splaškové vody z nového areálu budou odvedeny do stávajícího kanalizačního řadu, který je
veden za silnicí Lískovecká. Vzhledem ke konfiguraci terénu hloubce stávající kanalizace cca
3 m pod terénem bude nutno splaškové vody z areálu do stávající kanalizace přečerpávat.
Přípojka kanalizace bude pod cestou vedena protlakem ve stejné trase jako přípojka vody (a
el.vedení NN). Výtlačné potrubí bude dle projektu ukončeno v nové kanalizační šachtě, z níž
bude provedeno napojení na stávající kanalizační potrubí. V šachtě bude možný odběr
kontrolních vzorků.
Splaškové vody z objektů budou svedeny do celoplastové čerpací šachty splaškových vod o
průměru 2 m a užitné hloubce 1,5 m (užitný objem 4,7 m3). Vybavena bude dvěmi řezacími
čerpadly DN 50 o výkonu Q=3 l/s, H 15 m (při poruše zachytí jednodenní produkci
splaškových vod). Čerpací šachta bude umístěna u jižního rohu nové výrobní haly.
Objemová produkce splaškových vod
Provoz zařízení se předpokládá pět dnů v týdnu, 16 hodin denně ve dvousměnném provozu.
Průměrná denní produkce splaškových vod bude odpovídat spotřebě vody pro sociální účely.
Celkem za den
Průměrná hodinová produkce
Průměrný sekundový průtok
Maximální hodinová produkce
Maximální sekundový průtok
Roční produkce splaškových vod

Qd = 3,96 m3/den
Qh = 0,2472 m3/hod.
Qs = 0,068 l/s
Qhmax = 1,44 m3/hod.
Qsmax = 0,40 l/s
Qrok = 1 216 m3/rok

Dešťové vody
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny na východní stranu pozemku, kde bude
osazen nový odlučovač ropných látek – OLK o velikosti NJS kombinovaný: lapač kalu +
odlučovač + sorpční filtr. Technologie bude uložena do nádrže z PP stěnových prvků.
Zbytkové znečištění na odtoku bude 0,5 – 0,2 mg/l.
Z odlučovače ropných látek budou vyčištěné vody spolu s přepadem ze zásobní nádrže pro
požární vodu vedeny do retenční nádrže (soustava voštin NIDAPLAST uložená pod zemí)).
Z retenční nádrže budou vody svedeny přes sběrnou šachtu do stávající vodoteče Panský
potok. Napojení bude provedeno do zatrub části ve východní části areálu. Vypouštění bude
dle projektu v poměru 1 : 0,25, tj. 23,28 – 29,292 l/s.
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Množství srážkových vod
Srážkové vody ze střech objektů (čisté srážkové vody)
Plocha - nová hala
Plocha – přistavovaná hala
Kotelna
Celkem plocha
Qc = 0,18436 x 160 x 0,9

1 318,6 m2
435 m2
90 m2
1 8743,6 m2
26,55 l/s

Kritický 15-ti minutový déšť intenzity
Periodicita
Odtokový koef. pro střechy a asf.zpevněné plochy
Roční úhrn srážek pro Ostravu
V(ze střech objektů) = 0,9 x 1 843,60 m2 x 0,78

160 l/s/ha
1
0,9
780 mm/m2
1 294,21 m3/rok

Srážkové vody ze zpevněných ploch, komunikací a parkoviště
Plocha – zpevněné plochy, komunikace, parkoviště
Qc = 0,6567 x 160 x 0,9
V (ze zpevněných ploch, komunikací a parkoviště)
= 0,9 x 6 567 m2 x 0,78

6 567 m2
93,12 l/s
4 610,03 m3/rok
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3. Kategorizace odpadů
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),
- odpady vznikající při vlastním provozu
Odpad vznikající během výstavby
Při výstavbě 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.11
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 01 01
17 01 02
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
170903

170904

20 02 01
20 03 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
170901, 170902 a
170903
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie odpadu
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N

O

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.
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností.
Na stavbě využitelné odpady - štěrk, zemina, kamenivo budou opětovně použity pro výstavbu
nových komunikací nebo dočasně uloženy pro použití na jiných stavbách. Sejmuté živičné
vrstvy budou použity na výrobu recyklovaných živičných směsí nebo uloženy na skládce
příslušné skupiny. Části kovových konstrukcí budou předány k využití jako druhotná
surovina.
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Vzniklé odpady budou odstraňovány nebo využívány skládkováním, recyklací či regenerací
nebo jiným druhotným využitím, spalováním, kompostováním.
Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část odpadů vzniklých
z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny.
Odpady vznikající při vlastním provozu
Tabulka č.12
Kód
02 07 01
02 07 02
02 07 04
13 01 11
13 05 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07
15 01 10
15 02 02

15 02 03
20 01 21
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 03

Odpad
Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
Odpady z destilace lihovin
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo ke zpracování
Syntetické hydraulické oleje
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnou látkou
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kategorie
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
N
N

O
N
O
O
O
O

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 k možnému využití,
nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností,
shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,
zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím
životní prostředí.

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.
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4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnost vzniku havárií
Navržený záměr 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 vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.
Možnost vzniku havárií může souviset s úniky látek nebo selháním lidského faktoru.
Úniky látek
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků.
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků,
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být
v co nejkratším časovém horizontu sanována.
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu.
Selhání lidského faktoru
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména
s dopravními nehodami.
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.
Požár
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzované stavby v rámci výrobního
areálu provedeno v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Součástí této
dokumentace bude rovněž zhodnocení možnosti likvidace požáru. Objekt nové haly bude
navržen s ohledem na stanovení požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti.
Stavební konstrukce budou navrženy s požadovanou požární odolností.
Předpokládá se rozdělení objektu do požárních úseků v souladu s požadavky ČSN 73 0802,
ČSN 73 0804 a ČSN 73 0831.
Samostatné požární úseky budou tvořit uzavřené schodišťové prostory se vstupními halami v
Podrobnější posouzení objektu bude předmětem řešení v dalším stupni podle upřesněné
projektové dokumentace.
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5. Hluk
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
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.
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.
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.13
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
Operační sály
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Obytné místnosti
Hotelové pokoje
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncenrtní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
restaurace
Prodejny, sportovní haly

6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Po dobu používání
Po dobu používání
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h

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

* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je
přípustná další korekce + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Venkovní prostor
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava.
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení
vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění
Nařízení vlády č.148/2006 Sb.s platností od 1.7.2006 (v době realizace záměru bude
v platnosti, proto je vládní nařízení respektováno a vymezeny hodnoty dle tohoto vládního
nařízení) pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
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Tabulka č.14
Způsob využití
území
Chráněný venkovní
prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní
prostor lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní
prostor ostatních
staveb a chráněný
ostatní venkovní
prostor

Korekce dB(A)
1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. Zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, který je
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory:
Hluk z provozovny Den LAeq = 50 dB(A) Noc LAeq = 40 dB(A)
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor
je oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při
dokladovaném splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním
prostoru, lze rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve
vnitřních chráněných prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského
vybavení.
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:
- hluk v době výstavby,
- hluk v době provozu.
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Hluk v době výstavby
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech
pracovního klidu a o svátcích.
Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se pohybují kolem 80
dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební
činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov:
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)
obytné místnosti - v denní době
0 dB
- v noční době
-10 dB
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru
základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
(§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory
- v denní době 0 dB
- v noční době -10 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)
+15 dB
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu

Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby
překračovat přípustné hodnoty. Při stavebních pracích je možné vůči prostoru objektů bydlení
použít protihlukové odclonění. Taková potřeba odclonění se nepředpokládá vzhledem k tomu,
že objekty bydlení se nacházejí v jižním směru za ulici Dlouhá v dostatečné odstupové
vzdálenosti. Tuto skutečnost prověřila již územně plánovací dokumentace při vymezení
předmětné lokality pro lehký průmysl.
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Hluk v době provozu
Hluková zátěž ve vztahu k chráněným objektům a chráněnému prostoru byla stanovena na
základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k situaci v území byly vypočteny
očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení v území po realizaci provozu výrobního
areálu firmy v území.
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového modelu. Ve zvolených
referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení pro nový stav vzniklý
realizací připravovaného záměru v území.
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+ verze 7 (RNDr
Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z metodických pokynů. Výpočtové body byly
voleny 2 m od fasády objektů situovaných v předmětném území. Verze Hluk+ verze 7 má zabudovanou novelu
metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko) zahrnující obměnu
vozidlového parku, rozdělení intenzit a složení dopravy, distribuci dopravy v denní a noční
době, kategorie
krytu povrchu vozovky, křižovatky) Planeta – ročník XII, číslo 2/2005.
Hluk+ verze 7 byl plně integrován do prostředí Windows a obsahuje řadu nových funkcí a vlastností, zejména
implementaci "Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004".

Volba kontrolních bodů výpočtu

Vymezení referenčních bodů

2

3

1
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Tabulka č.15
Místo chráněného venkovního
prostoru objektu
Č.p. 295 – ulice Lískovecká
Č.p. 1759 – ulice Dlouhá
Č.p. 38 ulice Dlouhá

Kontrolní bod
1
2
3

Vzdálenost od zdroje
hluku
90 m
210 m
320 m

Výška výpočtového bodu
3
3
3

Sledována byla hluková zátěž zahrnující provoz výrobního areálu firmy Kwaczek samostatně
a provoz výrobního areálu včetně dopravy. Stávající i připravované (firma Marlenka).
Výsledky výpočtu
Tabulka č.16

Kontrolní Výška
bod

1
2
3

3
3
3

Pouze příspěvek provozu
výrobního areálu firmy
Kwaczek
Přípustná Zjištěná hodnota
hodnota
LAeq dB
LAeq dB
Den
Den
50
36,1
50
25,9
50
21,0

Provoz výrobního areálu
firmy Kwaczek včetně
veřejné dopravy
Přípustná Zjištěná hodnota
hodnota
LAeq dB
LAeq dB
Den
Den
60
53,3
60
38,0
60
31,8

Dodrženy budou limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády č.148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Požadovaná ekvivalentní hladina je v případech situování chráněných objektů v chráněném
venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru bude dodržena.
Pro vnitřní chráněný prostor se předpokládá útlum oken ve výši 15-30 dB dle kvality oken,
což postačuje k dodržení hladiny vnitřního hluku.
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN – POUZE PŘÍSPĚVEK PROVOZU VÝROBNÍHO AREÁLU
FIRMY KWACZEK

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN – PROVOZ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY KWACZEK
VČETNĚ VEŘEJNÉ DOPRAVY
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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 realizaci záměru se nachází mimo centrum města Frýdku
Místku v lokalitě mezi ulicemi Dlouhá a Lískovecká v prostoru stávajícího areál firmy
Skanska a volného prostoru zemědělské parcely v těsném sousedství.
Pozemky určené k výstavbě areálu firmy se nacházejí dle územního plánu města v zóně
lehkého průmyslu. Tato skutečnost znamená, že město počítá v předmětné lokalitě
s umístěním výrobních objektů odpovídajících navrhovanému záměru.
Výstavba výrobního areálu firmy Kwaczek je součástí celého území a respektuje podmínky
navazujících ploch (stávajících, připravovaných).
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou
záměrem stavby, která je předmětem tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní
prostředí, dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Přímo zájmové území, v němž je realizován záměr, neobsahuje přírodní zdroje, jejichž kvalita
a schopnost regenerace by mohla být negativně ovlivněna.
Realizací stavby nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Nejbližšími stávajícími prvky územního systému ekologické stability jsou:
- osa nadregionálního biokoridoru K101 Křížové Cesty – K 147 horská osa (cca 1,5 km jižně)
- osa nadregionálního biokoridoru K101 K 100 až K 147 vodní osa mezofilní bučinná, nivní
osa (cca 1,6 km jižně)
- lokální biokoridor 192 Amerika (cca 1,1 km východně)
- lokální biocentrum 237 Ostravice II. (cca 1,6 km jižně)
- lokální biocentrum 236 U hřiště (cca 2 km jižně)
- lokální biocentrum 241 Frýdecký les (cca 2 km východně)
Ve vzdálenosti cca 100 m západně od zájmové lokality leží hranice ochranného pásma osy
nadregionálního biokoridoru K101.
Žáden prvek územních systémů ekologické stability nebude záměrem dotčen.
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
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V prostoru zájmového území se nenachází žádné zvláště chráněné území z kategorie národní
park, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Nejbližší hranice CHKO Poodří leží cca 10 km západně a CHKO Beskydy cca 12 km jihovýchodně. Nejbližší
hranice přírodního parku Podbeskydí leží cca 14 km jihozápadně.
Nejbližší přírodní chráněná územní:
národní přírodní rezervace Polanská niva Polanka nad Odrou
přírodní památky
1569 Kamenec, Dobrá u Frýdku- Místku
1337 Kamenná Staříč 2,83 1990
1334 Profil Morávky, Staré Město u Frýdku-Místku, Dobrá u Frýdku-Místku
2222 Stará řeka Prostřední Bludovice, Horní Bludovice
1570 Žermanický lom Žermanice
přírodní rezervace
297 Palkovické hůrky Sklenov, Rychaltice
2146 Novodvorský močál Panské Nové Dvory

- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku. Nejbližší hranice přírodního parku
Podbeskydí leží cca 14 km jihozápadně.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny (Stanovisko
k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, zn.: ŽPZ/53795/2006/Pal z 6.12.2006).
Nejblíže situovaná ptačí oblast Poodří leží ve vzdálenosti cca 10 km severozápadně a ptačí oblast Beskydy cca
14 km jihovýchodně od zájmové lokality. Nejbližší navrhovaná evropsky významná lokalita Paskov leží ve
vzdálenosti cca 4 km severně, evropsky významná lokalita Řeka Ostravice cca 0,6 km západně a evropsky
významná lokalita Niva Morávky cca 4 km jihovýchodně od zájmové lokality.

- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
V těsné blízkosti severovýchodní hranice zájmového území leží lesní pozemek s ochranou
PUPFL a Panský potok (tvoří hranici zájmového území).
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.
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- na území hustě zalidněná
Krajina širšího zájmového území, tj. města Frýdek-Místek a přilehlých obcí, zahrnuje
urbanizované celky i plochy využívané pro zemědělství a lesnictví. Zemědělský půdní fond
má charakter velkoplošného obdělávání s převahou orných půd.
V části Lískovec je reliéf dynamický, vyskytuje se zde větší množství trvalé zeleně – lesních
pásů mezi obdělávanými nebo zastavěnými pozemky. Dřevinná skladba na těchto plochách je
blízká původní dřevinné skladbě (porost dubů, jasanů, javorů klen a mléč, střechy).
Jehličnany se vyskytují ojediněle.
Většina zástavby části Lískovec je soustředěna podél místní komunikace. Jedná se převážně o
nové rodinné domky umístěné mimo souvislou zástavbu města Frýdku-Místku. Souvislá
zástavba města Frýdku Místku se nachází v jižním směru, zejména v prostoru podél ulice
Lískovecká.
Na pravém břehu řeky Ostravice je situována průmyslová zóna leží. V blízkosti zájmového
území pro realizaci stavby výrobního areálu firmy Kwaczek se nachází severozápadně areál
společnosti Viroplastic CZ s.r.o., Válcovny plechu, a.s. a Ekomor Frýdek-Místek s.r.o, je zde
připravována stavba Marlenka firmy MIKO International s.r.o.
- na obyvatelstvo
Město Frýdek-Místek patří z regionálního hlediska k velkým městům s obytnou a výrobní
funkcí v Ostravské sídelní aglomeraci. Město je situováno ve výhodné dopravní poloze a jako
jedno z center sídelní aglomerace zahrnuje intenzivní činnost průmyslu.
Zájmová lokalita je situována mimo souvislou obytnou zástavbu, v území určeném pro lehký
průmysl na ploše, která navazuje na stávající i připravované průmyslové objekty.
Stávající provoz firmy je situován v centrální části Frýdku Místku, v blízkosti vodoteče
Ostravice a bytových domů. Nový areál bude situován mimo ucelenou zástavbu města, v její
okrajové části (na okraji části Frýdek). Je možné konstatovat, že ovlivnění obyvatel v nové
lokalitě bude oproti stávajícímu stavu minimální.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem
k typu využití ve stávající lokalitě.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Při přípravě realizace stavby „Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, FrýdekMístek“byly při přípravě záměru sledovány následující složky životního prostředí, které by
mohly být ovlivněny:

2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby (provoz
výrobního areálu).
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu a stavba je řešena v odstupové vzdálenosti
od zástavby.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby možná následující doporučení:
-

minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí používáním moderních a
progresivních postupů výstavby s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií,

-

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení.

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat.

2.2 Ovzduší a klima
Podle rajonizace klimatických oblastí (dle Quitta) spadá území Frýdku–Místku do mírně teplé
klimatické oblasti MT10, která je charakterizována dlouhým létem, teplým a mírně suchým,
krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou
mírnou zimou.
Počet letních dnů
Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 – 50
140 - 160
110 – 130
30 - 40
-2 - -3°C
17 - 18°C
400 mm – 450 mm
200 mm – 250 mm
50 – 60

Průměrná roční teplota vzduchu (dle měření v letech 1901 – 50) je na stanici Frýdek–Místek
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(290 m n.m.) 8,2°C a průměrný roční úhrn srážek podle měření ve stejném období na stanici
Frýdek–Místek činí 811 mm.
Ke znečišťování ovzduší města dochází zejména z místních zdrojů. Největším
znečišťovatelem ovzduší ve městě jsou Válcovny plechu a.s. v Lískovci, Dalkia Morava a.s.
(Teplárna Frýdek-Místek) ve Sviadnově a Slezan Frýdek-Místek a.s. – závod 01 a 04
v Místku. Pravidelné měření imisní situace v ovzduší je zajišťováno stanicí TFMIA (staré
číslo ISKO 1067) Frýdek-Místek. Provoz zajišťuje Český hydrometeorologický ústav. Stanice
je umístěná v areálu dopravního hřiště v Místku, ulice 28.října. Koncentrace škodlivin
v ovzduší se měří od ledna 1994, kdy byla stanice uvedena do provozu. Cílem stanice TFMIA
je stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území. Reprezentativnost
naměřených údajů je okrskové měřítko (0,5 až 4 km).
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením imisní v
městě Frýdek-Místek. Výsledky měření v roce 2005 (hodnoty dle zpracovatele rozptylové
studie):
Stanice ČHMÚ č. 1067 - Frýdek-Místek
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 256,4 µg/m3,
98 % kv. 168,1 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 48,7 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 137,3 µg/m3, 98 % kv. 67,1 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 23,0 µg/m3
Frýdek-Místek se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (pro imise suspendované
částice PM10 a benzo(a)pyren) dle nařízení vlády č. 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
Městský úřad Frýdek-Místek je uveden ve Věstníku MŽP č. 12/2005 a 5/2006 (Sdělení 38
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2004) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro
imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 72,7 % a
48,8 % města a imise benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace na ploše 66,21 % města
pro ochranu zdraví lidí.
Firma Kwaczek je v současnosti situována na území města Frýdek Místek v centrální části
města. Její provoz je součástí již prováděného měření na území města. Přesunutím provozu do
příznivější lokality se zabezpečením moderní výrobní haly nedojde ke zvýšení zatížení území
města.

2.3 Voda
Z celkové plochy Moravskoslezského kraje náleží jeho největší část území – 5 295 km2 k
povodí řeky Odry. Karpatská soustava (Beskydy) se vyznačuje v dílčích povodích řek
Ostravice a Olše nejvyššími extrémními srážkami a odtoky na území České republiky.
Beskydské toky mají dvojnásobný sklon a pětinásobně větší rozkolísanost průtoků,
vyjádřenou poměrem minimálního průtoku k průtoku povodňovému, obojí s průměrnou
četností výskytu jednou za sto let. Pro beskydskou část jsou charakteristické ničivé, rychle
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nastupující povodně s velmi strmými vlnovými průběhy. Naopak v období nízkých průtoků se
zde voda ztrácí v rozsáhlých a mocných štěrkových náplavech.
Nejvýznamnějším vodním tokem oblasti je řeka Ostravice, která protéká ve vzdálenosti cca
700 m západně od zájmového území. Celý tok má severní směr a vlévá se do řeky Odry.
Kvalita vody toku Ostravice je nejblíže zájmovému území pravidelně sledována v profilu
Lískovec, ř.km 21,3.
Z hydrologického hlediska přísluší zájmová lokalita k povodí řeky Ostravice ČHP 2-03-01 a
jejího dílčího povodí Panského potoka ČHP 2-03-01-054 s plochou povodí 5,634 km2.
Zájmové území spadá pod regiony povrchových vod IV-B-4-d, tj. dosti vodnou oblast s
nejvodnějším měsícem březen - duben, silně rozkolísaným stupněm odtoku a malou retenční
schopností.
Z hlediska Hydrogeologické rajonizace spadá zájmové území do hydrogeologického rajónu
321-2 Flyš v povodí Ostravice (plocha 699,78 km2).
Z hydrogeologického hlediska oblast spadá do regionu mělkých podzemních vod II – E – 5 se
sezónním doplňováním zásob. Průměrné měsíční stavy hladiny podzemní vody jsou nejvyšší
v květnu až červnu, nejnižší v září až listopadu.
Průměrný specifický odtok podzemních vod je 1,51 - 2,00 l/s/km2.
Pramenné oblasti se v zájmovém území nevyskytují.

2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Zájmové území leží z geomorfologického hlediska na rozhraní dvou subrovincií: Vnější
Západní Karpaty a Vněkarpatské sníženiny. V subprovincii Vnější Západní Karpaty se jedná
o podcelek Těšínská pahorkatina, který je součástí celku Podbeskydská pahorkatina a oblasti
Západobeskydské podhůří. U subprovincie Vněkarpatské sníženiny se jedná o podcelek
Ostravská pánev, který je součástí celku Ostravská pánev a oblasti Severní vněkarpatské
sníženiny.
Z geologického hlediska je širší zájmové území budováno dvěma celky rozdílného
stratigrafického postavení, třetihorními a čtvrtohorními sedimenty. Čtvrtohorní-kvartérní
sedimenty jsou ve zkoumané oblasti budovány pleistocénními glaciálními eolickými
sedimenty na bázi sprašových přeplavených hlín, dále šedými jílovito - písčitými hlínami.
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.
Ovlivněno bude stávající využití půdy k zemědělským účelům, dojde ke skrývkám kulturních
zemin, jejich využití a uplatnění v prostoru vymezeném dotčených orgánem ochrany půdního
fondu.
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem:
1. číslo označuje klimatický region
2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ)
4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici
5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu

Klimatický region zájmové oblasti :

6

53

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek HPJ
(účelové seskupení půdních forem příbuzných vlastnostmi charakterizovanými genetickým
půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu):
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Oglejené půdy na sprašových hlinách, středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému zamokření.

Bonitní půdně ekologické jednotky byly převzaty z katastrálních se zákresem BPEJ v území
(dle mapy BPEJ, výpis z evidence nemovitostí).
Dle metodického pokynu MŽP z 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. spadají půdy zájmové lokality do třídy
ochrany:
6.44.00

II.třída ochrany

Do II.třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné.
Prověření možnosti záboru této půdy bylo provedeno v rámci vyhodnocení záborů půdy
v územně plánovací dokumentaci.
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Fytocenologicky jezájmové území (širší vztahy) součástí obvodu květeny slezského předhůří
a nížin Subcarpaticum silesiacum, oblasti západokarpatské květeny.
Při přípravě lokality vymezené pro realizaci záměru bylo provedeno posouzení předmětné
lokality s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.
Agrocenóza jsou územím bez významných biologicko ekologických prvků.
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu
E3 Stromové patro
Alnus glutinosa (olše lepkavá), Betula verrucosa Ehrh. (bříza bradavičnatá), Fraxinus
excelsior L. (jasan ztepilý), Malus silvestris Mill. (jabloň lesní), Populus (topol), Quercus
robur (dub letní), Salix caprea L.(vrba jíva), Salix fragilis – vrba křehká, Syringa vulgaris –
šeřík obecný, Sorbus aucuparia L. (jeřáb obecný), Tilia cordata Mill. (lípa srdčitá)
E2 Keřové patro:
Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna (hloh jednoblizný), Rosa canina (růže
šípková), Salix caprea (vrba jíva), Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), Salix sp. (vrba),
Symphoricarpos racemosus (pámelník hroznovitý), Sambucus nigra (bez černý)
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E1 Bylinné patro:
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: Aegopodium podagraria (bršlice kozí
noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Agrostis
tenuis (psineček tenký), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Anthyllis vulneraria (úročník
bolhoj), Arctium tomentosum (lopuch plstnatý), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga
reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla vulgaris (kontryhel obecný), Alopecurus pratensis
(psárka luční), Arthemis (rmen), Atriplex (lebeda), Bellis perennis (sedmikráska chudobka),
Brassica campestris (brukev obecná), Brassica rappa (brukev řepka), Capsella bursa pastoris
(kokoška pastuší tobolka), Cardamine pratensis (řeřišnice luční), Cirsium arvense (pcháč
rolní), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), Dactylis
glomerata (srha říznačka), Echium vulgare (hadinec obecný), Elytrigia reensp (pýr plazivý)
(ens), Equisetum arvense (přeslička rolní), Euphorbia ascula (pryšec obecný), Festuca
pratensis (kostřava luční), Fumaria officinalis (zemědým lékařský), Galium aparine (svízel
přítula), Galium mollugo (svízel povázka), Geranium robertianum (kakost krvavý), Glechoma
hederacea (popenec břečťanovitý), Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá),
Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bílá), Chenopodium album (merlík bílý), Lolium
perenne (jílek vytrvalý), Lotus corniculatus (štírovník růžkatý), Matricaria chamomilla
(heřmánek pravý), Phleum pratense (bojínek luční), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný),
Plantago media (jitrocel prostřední), Poa pratensis (lipnice luční), Polygonum aviculare
(rdesno ptačí), Poa pratensis (lipnice luční), Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina
(mochna husí), Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), Sinapis arvensis (hořčice rolní),
Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Symphytum officinale (kostival lékařský), Taraxacum
officinale (tařice lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní), Trifolium arvense (jetel rolní),
Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense (jetel luční), Tussilago farfara
(podběl lékařský), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Veronica chamaedrys (rozrazil
rezekvítek).
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů). Jde
zejména o souvislost se situováním stavby s převážně průmyslovým využitím (s výjimkou
nivy vodoteče). Údaje je možné dokladovat, jak je uvedeno výše, mimo vlastní průzkum
rovněž na základě stanovení aktuálního stavu krajiny v rámci zpracování generelu ÚSES, kdy
byla provedena podrobná rekognoskace terénu.
2.6 Krajina, 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.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
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Předmětné území je tvořeno stávajícím areálem firmy Skanska a navazující plochou se
zemědělským využitím. Na celý prostor navazuje vodoteč Panský potok s doprovodným
porostem. Za ním je situován prostor především zahrádkářských objektů.
Reliéf
Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny. Vazba krajinné
typologie na reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou být
potlačeny ani výrazně pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území je
právě svým situováním a návazností na okolní prostory rovnocenným prvkem krajinného rázu
a znamená nezastupitelný charakterizující prvek v tomto území.
Vlastní stavba je situována v oblasti okrajové části městské zástavby mezi částí Frýdek a
Lískovec. Areál bude začleněn do okolního prostoru v souladu s ostatními stavbami

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.

2.8 Přírodní zdroje
Zájmové území leží v chráněném ložiskovém území 14400000 Čs. část Hornoslezské pánve
a na těženém dobývacím prostoru černého uhlí a zemního plynu 40023 Sviadnov.

2.9 Hodnocení
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č.16
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z dopravy při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby

Prach a hluk při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby – program organizace výstavby

Emise z dopravy
v době provozu

přímé, lokální

nepříznivý vliv malý, dopravní obslužnost sezónní,
v průběhu roku nevýznamná

Vliv na jakost
povrchové vody

přímé

minimální nepříznivý vliv, řešen v rámci projektu –
hydrotechnické výpočty

Půda

přímé

zábor zemědělského půdního fondu , provedeny budou
skrývky kulturních zemin

Vliv na flóru a faunu přímé
v době stavby

odstranění zeleně dotčené stavbou – pouze minimální,
náletová zeleň, plevelná složka

Vliv na krajinný ráz

Přijatelný, stavení řešení v souladu s požadavky územního
plánu

přímé

Vliv na flóru a faunu nepřímé
v době provozu

minimální nepříznivý vliv imisí v okolí
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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 kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.
Tento stav bude pouze dočasný omezen do prostoru stavby.
Realizací stavby neočekáváme výraznou změnu imisní situace ve městě. Dojde pouze
k přesunutí stávajícího provozu v rámci města z lokality v centru města do příznivější lokality
s vybudováním moderní výrobní haly.
Vliv hlukové zátěže
V hlukové studii bylo provedeno posouzení hlukového zatížení území v okolí chráněných
objektů a chráněného venkovního prostoru.
Chráněné objekty (objekty bydlení) a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního
chráněného prostoru nebude provozem nového výrobního areálu ovlivněn nad přípustnou
úroveň.
Průkaznost tohoto konstatování může být ověřena měřením hlučnosti v případě negativních
ohlasů ze strany obyvatel.
Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších
antropogenních systémů.
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou
míru.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba
bude probíhat po omezenou dobu. Nový provoz bude řešen s ohledem na požadavky platné
legislativy a okolní prostředí.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Realizace
stavby řeší stávající nepříznivé situování provozu firmy v centrální části města Frýdku
Místku. Přesunutí stávající technologie do nové, příznivé lokality určené pro lehký průmysl
bude zabezpečovat eliminaci vlivu na antropogenní zónu.

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Rozhodující technická opatření k minimalizaci či eliminaci účinků na životní prostředí
vyplývají ze zákonných předpisů. Bez nich nemůže být posuzovaný záměr uveden do
provozu. Jednotlivá technická řešení všech opatření budou přesně vymezeny v průběhu
stavebního řízení.
Při realizaci posuzovaného záměru je uvažováno s těmito opatřeními z hlediska ochrany
životního prostředí:
 Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou
organizací stavby eliminovány.

správnou

 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství
kraje.
 Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
 Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
 Splaškové odpadní vody budou svedeny do splaškové kanalizace a dále na ČOV Sviadnov.
Odpadní vody budou splňovat podmínky stanovené kanalizačním řádem.
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 Dešťové vody z parkovišť budou pročištěny na odpovídajícím odlučovači lehkých kapalin
před zaústěním do dešťové kanalizace pro zabezpečení eliminace případného úniku ropných
látek do prostředí, s vodohospodářským orgánem bude projednán typ odlučovače
(garantovaný obsah ropných látek na výstupu), projekt stavby bude předložen
vodohospodářskému orgánu k vyjádření.
 Při realizaci záměru nesmí dojít k zásahu do koryta vodního toku kromě stavby výpustního
objektu dešťové kanalizace.
 Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Odpady budou prostřednictvím
oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s platnou legislativou. Bude
zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle §11 zákona č.185/2001 Sb.
 Do doby předání odpadu oprávněným osobám nebo firmám, bude odpad skladován ve
vyhrazených prostorech provozovny v zabezpečených, uzavíratelných a nepropustných
nádobách, tak aby odpad do nich uložený byl chráněn před nežádoucím znehodnocením,
zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.
 Bude zpracován provozní řád sběru, třídění, odděleného skladování, způsobu využití nebo
způsobu odstraňování odpadů.
 Budou určeny skladovací plochy, a projekčně provedeno zabezpečení skladovacích ploch
pro vstupní suroviny a výstupní produkty a používána paliva.
 Nakládání a uložení chemických látek a přípravků je řešeno ve smyslu zákona o
chemických látkách a přípravcích (zák.č. 356/2003 Sb.), sklady zvlášť nebezpečných a
nebezpečných látek ve smyslu zákona o vodách (zák.č. 254/2001 Sb.) stavebně
zabezpečeny proti úniku do kanalizace a do životního prostředí. Stejná opatření platí pro
pracoviště a manipulační plochy, kde s nimi bude nakládáno.
 Na chemické látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup
stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy, pravidla bezpečné práce, školení
pracovníků apod.).

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě
zpracované dokumentace pro územní řízení (DaF-PROJEKT s.r.o., 12/2006).
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území
vycházet. Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností.
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E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5)
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem. Nulová varianta není v současnosti
vzhledem ke stávajícímu umístění provozu v centru města akceptovatelná, řešená varianta
(předložena oznamovatelem) je řešením dopravní situace území.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000
Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek
Situace, měřítko 1 : 2 000 – zmenšeno
Půdorys 1. haly -1. NP, 2. NP
Pohledy
(dle DaF-PROJEKT s.r.o., 12/2006)
Rozptylová studie „Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek“,
Ing.Fiedler, 12/2006

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
V současnosti je provoz firmy Kwaczek situován v původním areálu Seliko, a.s.ve Frýdku
Místku v lokalitě situované v centru města Frýdek Místek v bezprostřední blízkosti vodoteče
Ostravice. Stávající technologie bude přesunuta do nového areálu v příznivé lokalitě na území
města Frýdek Místek, v prostoru mezi částí Frýdek a Lískovec na k.ú. Lískovec u Frýdku
Místku.
Záměrem investora je realizace nového výrobního areálu firmy KWACZEK, zahrnující
novou výrobní halu (likérku), rekonstrukci (úpravu) stávající haly a realizaci její nové
přístavby pro umístění zemědělského lihovaru. Zároveň bude provedena výstavba potřebných
obslužných objektů - nová vrátnice, nová kotelna, prostory pro uskladnění vstupních surovin.
Stávající technologie předmětného záměru zahrnuje pěstitelskou pálenici, zemědělský lihovar,
rafinaci, pivovar (vaření piva), nově bude ve spolupráci s odborným garantem (Doc.J.Vidlář,
patent 286146/25000) zavedena výroba flotačních činidel (Bioflot).
Stávající technologie bude přemístěna ze stávajícího provozu na ulici Pionýrů v centru Frýdku
Místku, rafinerie z provozu v Dobré, doplněny budou nutné technologické části pro
zabezpečení kvalitního výrobního procesu. Výrobní areál bude zahrnovat komplexní výrobu
prováděnou firmou Kwaczek v jedné, moderně realizované lokalitě. Technologie, která je
v současnosti umístěna na území města Frýdku Místku v nepříznivých podmínkách, bude
přesunuta do nového, stavebně zabezpečeného areálu v souladu s požadavky platné legislativy
v příznivém prostoru na okraji městské zástavby.
Firma vyrábí ovocné destiláty – slivovici, hruškovici, meruňkovici, jablkovci, vinný destilát,
whisky destilát., zemědělský lihovar produkuje rafinovaný, surový, technický a denaturovaný
líh.
Pro pěstitelskou pálenici (ovocný lihovar) bude dováženo ovoce (výkup od soukromníků,
zem.firem) v množství cca 300 – 600 tun v období sklizně ovoce. Provoz pěstitelské pálenice
je sezónní, po dobu cca 4-6 měsíců. Pálenice pro drobné pěstitele zahajuje provoz podle doby
sklizně obvykle první týden v září, kdy zahajuje odběr od drobných pěstitelů. Ovoce se
zpracovává drcením, lisováním a z čisté šťávy se pálí v pěstitelské pálenici pravý calvados.
Rovněž se provádí klasické zrání v dubových sudech (doba zrání 3-4 měsíce).
Pro zemědělský lihovar, kde se provádí výroba surového zemědělského lihu převážně
z pšenice, bude používán pšeničný šrot, který je předpokládán v množství 80 – 100 tun ročně.

Rafinace je v současnosti prováděna v provozu firmy Kwaczek v Dobré a po realizaci nového
výrobního areálu bude přesunuta rovněž do tohoto areálu. Vstupní surovinou pro rafinaci je
zemědělský líh, pro provoz v předpokládaném množství 100 000 litrů/rok
Firma Kwaczek nabízí odběratelům restaurační minipivovary s produkcí 700 hl/rok. Nabízí
technologii restauračního pivovaru speciálně upraveného na výrobu piva ze sladového
koncentrátu. Uvedena výroba je technologicky méně náročnější a čistější a cenově a
technologicky významně dostupnější pro podnikatelskou veřejnost. V prostoru vymezeném
pro umístění pivovaru bude umístěna dvou nádobová varna o obsahu 500 l. Pivo bude
vyráběno ze sladového koncentrátu. Pivovar zahrnuje dvounádobovou vanu v nerez provedení
o velikosti 500 l, dvoustupňový chladič, čerpadlo, výrobník ledové vody, cylindrokonické
tanky o objemu 1 000 l.
Pivovar umístěný ve výrobním areálu bude vzorovým pro odběratele.
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Vstupním materiálem pro výrobu flotačních činidel bude kromě vody surový glycerín
v množství 50 tun, přiboudlina v množství 50 tun a odpěňovač v množství 600 kg. Výroba
znamená míchání vstupních komponentů v reaktorech.
Flotační činidla jsou vyvíjena a připravována ve spolupráci s IEI-Hornicko-geologické
fakulty, VŠB-Technické univerzity Ostrava. Činidla umožňují získávat z vysokopopelnatých
uhelných kalů nízkopopelnaté koncentráty uhlí využitelné v koksovnách a energetice.
Významnou předností uvedeného činidla je jejich složení, které je ze 75-100 % rostlinného
původu. Významnou předností flotačních činidel Bioflot je jejich chemické složení, které je
biologickou alternativou petrochemického složení běžně používaných flotačních činidel.
Součástí provozu bude umístění tiskárny (poloautomat) typu ISIMAT 1000P.
Firma provádí obtisky rotačním sítotiskem na láhve pískováním nebo matováním.
Pro tiskový stroj je používána dvousložková barva (dovoz Německo) v množství 20-30 kg
ročně.
Stavba je v souladu Územním plánem města Frýdku Místku. Pozemky určené k výstavbě
areálu firmy se nacházejí dle územního plánu města v zóně lehkého průmyslu a zahrnují
stávající areál firmy Skanska a volné parcely v těsném sousedství vymezené zmíněným
areálem a silnicí II.třídy Frýdek.-Místek – Řepiště.
Výstavba areálu bude probíhat ve třech etapách. První etapou je samostatně ohlášená (bylo již
provedeno) oprava stávající haly, druhou etapou bude výstavba a uvedení do provozu nové
výrobní haly a třetí etapou bude přístavba stávající haly.
Výrobní areál je navržen na ploše s funkčním využitím plochy lehkého průmyslu.
Možnost kumulace s jinými záměry v zájmovém území je vymezena realizací stávajících
staveb na navazujícím území – severně na druhé straně silnice Lískovecká se nachází objekt
VIROPLASTIC CZ s.r.o. – průmyslová zóna města Frýdek-Místek, ul. Lískovecká. Nový
závod VIROPLASTIC CZ s.r.o. je v prostoru průmyslové zóny města Frýdek-Místek, ul.
Lískovecká 3b, která je situována mezi ul . Lískovecká a VÁLCOVNY PLECHU a.s.
Frýdek-Místek. Západně se nachází areál Válcoven plechu Lískovec.
Výstavba výrobního areálu firmy Kwaczek zahrnuje novou výrobní halu (likérku),
úpravu stávající haly a její novou přístavbu (zemědělský lihovar), novou vrátnici a
novou kotelnu.
V rámci přípravy území budou skryty kulturní zeminy na zemědělských pozemcích. Pozemek
celého areálu bude vyklizen, neboť v současné době je zde místy volně skladován stavební
materiál. Budou provedeny hrubé terénní úpravy pro základy jednotlivých objektů a spodní
plochu zpevněných areálových komunikací.
V současné době je ke stávající hale na pozemku přistavěna dočasná stavba – dvoupodlažní
komplex Unimobuněk. Tato stavba bude vyklizena a demolována
Pro vjezd do areálu bude vybudován nový sjezd z místní komunikace (ulice Dlouhá). Z tohoto
důvodu musí být provedeno nové spádování komunikace již od křižovatky místní komunikace
(ulice Dlouhá) se státní silnicí II.třídy (Lískovecká). Celý tento příjezd - úsek místní
komunikace v délce cca 50 m a vlastní sjezd do areálu v délce cca 25 m – bude budován nově
včetně úpravy podkladu komunikací.
Nová výrobní hala bude situována na východní straně areálu ve vzdálenosti cca 10 m od
oplocení areálu. Vlastní budova bude sdružovat výrobní prostory likérky a pálenice a
kancelářské a sociální zázemí zaměstnanců provozu. Objekt nebude podsklepený a částečně
bude dvoupodlažní – technické provozy budou umístěny v obou podlažích.
Nosnou konstrukci objektu bude tvořit ŽB skelet (systém svislých sloupů a vodorovných
průvlaků) založený na plošných základech nebo na vrtaných pilotách. Část objektu bude
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dvoupodlažní a strop v této části objektu bude proveden jako těžký pro vynesení technologie
v patře.
Obvodový plášť bude mezi skeletem vyzdívaný a finálně kontaktně zateplený. Střešní
konstrukce bude tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky, na kterých bude na bednění
provedena zřejmě pásová živičná krytina (nebo možná alternativa jiné krytiny). Vnitřní stěny
budou částečně vyzdívané (technologický provoz) a částečně sádrokartonové (kancelářské a
sociální zázemí provozu).
Podlahy budou zateplené betonové s povlaky vhodnými dle účelu jednotlivých místností
(technologický provoz – kyselinovzdorná dlažba nebo průmyslová litá podlaha, kanceláře –
koberce, sociální zázemí – částečně PVC a částečně keramická slinutá dlažba).
Ke stávající výrobní hale (severozápad areálu), jejíž oprava bude realizována na podkladě
samostatného ohlašovacího řízení a v níž bude situována výrobna bude přistavěna nová
halová část (zrcadlová velikost původní haly). Celá budova bude sdružovat výrobnu,
zemědělský lihovar, kvasírnu a sklad obilí. Objekt
nebude podsklepený a bude
jednopodlažní.
Nosnou konstrukci přistavovaného objektu bude tvořit ŽB skelet (systém svislých sloupů a
vodorovných průvlaků) založený na plošných základech nebo na vrtaných pilotách.
Obvodový plášť bude mezi skeletem vyzdívaný a finálně kontaktně zateplený. Střešní
konstrukce bude tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky, na kterých bude na bednění
provedena zřejmě pásová živičná krytina (nebo možná alternativa jiné krytiny). Vnitřní stěny
budou částečně vyzdívané (technologický provoz) a částečně sádrokartonové (kancelářské a
sociální zázemí provozu).
Podlahy budou zateplené betonové s povlaky vhodnými dle účelu jednotlivých místností
(technologický provoz – kyselinovzdorná dlažba nebo průmyslová litá podlaha, sociální
zázemí – keramická slinutá dlažba)
Na severozápadní straně pozemku bude vystavěna nová kotelna, jejímž účelem bude centrální
výroba páry pro technologii a otopné vody pro systém ústředního vytápění. Topným médiem
bude nízkosirný LTO popřípadě ELTO (extralehký topný olej) a biopalivo. Zdrojem tepla
bude parní středotlaký kotel o výkonu 1 630 kW a teplovodní kotel na biopalivo o výkonu do
200 kW. Kouřovod parního kotle bude zaústěn do ocelového komínu umístěného na
samostatném základě vedle kotelny o výšce 15m (alternativně30m). Kouřovod teplovodního
kotle bude zaústěn do samostatného komínu. Bude zajištěn přívod spalovacího vzduchu
do kotelny včetně větrání prostoru kotelny.
Vlastní objekt bude nepodsklepený, zděný (zateplený kontaktním systémem) se sedlovou
(mansardovou ) střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Krytina bude stejná jako na halách
– živičné pásy nebo taška popř.Beternit. V samostatné místnosti u kotelny bude provedeno
úložiště pro osazení nádrží pro LTO.
U nově zřízeného vjezdu do areálu bude postavena vrátnice – jedná se o jednoduchý objekt
jako stanoviště pro evidenci pohybu vozidel a osob v areálu. Předpokládá se jednoduchý
zateplený zděný objekt – nepodsklepený se stejným typem zastřešení jako u hal a kotelny.
Nová přípojka vody pro areál bude napojena ze stávajícího vodovodního řadu, který se
nachází za silnicí II.třídy Lískoveckou. Přípojka bude přes cestu uložena ve stejném výkopu
jako přípojka NN a kanalizace.
Splaškové vody z nového areálu budou napojeny do stávajícího kanalizačního řadu, který se
nachází za silnicí II.třídy Lískoveckou. Přípojka bude přes cestu uložena ve stejném výkopu
jako přípojka NN a vody.
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Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny na východní stranu pozemku, kde bude
v zelené ploše osazen nový odlučovač ropných látek a za ním retenční nádrž (soustava voštin
uložená pod zemí. Za ORL budou připojeny dešťové vody ze střech. Vyčištěná voda bude
napojena do stávající blízké vodoteče – Panského potoka.
Uvažovaný počet zaměstnanců areálu firmy je cca 26 osob z toho 20 dělníků (17 mužů a 3
ženy) a 6 THP (3 muži a 3 ženy) pracujících v jednosměnném provozu.
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržený způsob realizace záměru a začlenění dopravní trasy do území je řešeno tak, aby vliv
na životní prostředí byl minimalizován. Zhodnocení stavu produkce škodlivin do ovzduší je
řešeno rozptylovou studií. Zpracována je hluková studie. Začlenění výrobního areálu do
předmětného území je řešeno tak, aby byla realizace možná s ohledem na okolní prostory
krajinného systému. 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
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů, zn.: ŽPZ/53795/2006/Pal z 6.12.2006

64

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 navrhovaná stavba „Výstavba výrobního areálu
firmy KWACZEK, Frýdek-Místek“ je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.

Oznámení bylo zpracováno: září 2006

Zpracovatel oznámení:

ing.Jarmila Paciorková
číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 602749482
e-mail eproj@volny.cz
Spolupracovali:
DaF-PROJEKT s.r.o., soukromá projekční a inženýrská kancelář (dokumentace pro územní
řízení, 12/2006)
Ing.Petr Fiedler, Háj ve Slezsku (rozptylová studie, 12/2006)

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000
Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek
Situace, měřítko 1 : 2 000 – zmenšeno
Půdorys 1. haly -1. NP, 2. NP
Pohledy
(dle DaF-PROJEKT s.r.o., 12/2006)
Rozptylová studie „Výstavba výrobního areálu firmy KWACZEK, Frýdek-Místek“,
Ing.Fiedler, 12/2006
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H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů, zn.: ŽPZ/53795/2006/Pal z 6.12.2006

