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Úvod
Pro připravovanou stavbu ”Coal Mill a.s.Mlýnice uhlí – Dětmarovice“, která je v současnosti
projekčně připravována ve stupni dokumentace pro územní řízení, je na základě požadavku
zpracovatele 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
- 2.7 Úprava černého a hnědého uhlí – vsázka 1 až 3 mil tun/rok
Místo umístění stavby
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A. Údaje o oznamovateli
Investor
Sídlo
IČ
DIČ

Coal Mill a.s.
Dětmarovice 1247, 735 71 Dětmarovice
27779726
CZ27779726

Oznamovatel
Sídlo
IČ
DIČ
Oprávněný zástupce oznamovatele

Coal Mill a.s.
Dětmarovice 1247, 735 71 Dětmarovice
27779726
CZ27779726
Ing.Petr Labutík
tel. 602406220

Projektant
Sídlo
IČ
DIČ
Vedoucí projektu

Hutní projekt Frýdek Místek a.s.
28.října 1495, 738 01 Frýdek Místek
CZ
Ing.Stošek
tel. 558877244
fax 558877277
estosek@hpfm.cz

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Coal Mill a.s.Mlýnice uhlí – Dětmarovice
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
- 2.7 Úprava černého a hnědého uhlí – vsázka 1 až 3 mil tun/rok

2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková plocha pozemku
Kapacita výroby

17 686 m2
260 000 t/rok

Počet parkovacích míst
20 ks
Teplovodní plynový kotel o výkonu 50 kW
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3. Umístění záměru

kraj Moravskoslezský
Obec Dětmarovice
Katastrální území Dětmarovice
p.č. 4744/1, 4744/2, 4744/3, 4744/4, 4744/5, 4744/6,
4744/7, 4744/8, 4744/9, 4744/10, 4744/11, 4744/12,
4744/13 4744/14, 4744/15, 4744/16, 4744/17, 4744/18,
4744/19, 4744/20

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem investora firmy Coal Mill a.s.je realizace nového průmyslového areálu s úpravou uhlí
(mletí uhlí jako uzavřený technologický proces) na prachový substrát, který bude určen jako
palivový substrát. Podnikatelský záměr firmy Coal Mill a.s. vychází z procesu úpravy uhlí
mletím na konečnou prachovou uhelnou směs. Záměr bude zahrnovat mlýnici uhlí s vykládkou
a pneumatickou dopravou uhlí, skladování mletého substrátu v silech a výdej konečného
produktu. Konečným produktem bude palivo určené do specifických vypalovacích pecí jako
náhrada současných topných médií.
Záměr je situován mimo obydlenou část obce Dětmarovice v bezprostřední blízkosti elektrárny
Dětmarovice na pozemcích, které původně byly zastavěny stavebními průmyslovými objekty.
V současnosti jsou objekty odstraněny a na ploše zbytky suti po uvedených objektech.
Dle územního plánu obce Dětmarovice je plocha navržena pro předmětnou stavbu situována
v zóně výrobně průmyslové.
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Místo umístění předmětné lokality umožňuje dopravní napojení kolejové i silniční dopravy. Pro
dovoz vstupního materiálu i odvoz hotových výrobků se počítá s 90 % využitím kolejové
dopravy a 10 % využitím silniční dopravy. Předmětná lokalita je situována v ochranném pásmu
trati Bohumín – Český Těšín, dopravně napojena vlečkou ČD.

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. V prostoru bezprostředně navazujícím na záměr (původní zařízení staveniště při
výstavbě elektrárny Dětmarovice) se v současnosti připravuje stavba „Výrobna suchých
omítkových a maltových směsí Dětmarovice“, za tratí se nachází stávající provoz betonárky.
Navržena je stavba, začleněna do stávající lokality a systému celé lokality 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.
Možnost kumulace s jinými záměry v zájmovém území je vymezena stávajícími objekty staveb
na navazujícím území a dopravním napojení celého prostoru.
Okolní provozy (stávající a připravované) záměr respektuje a je řešen v souladu s ostatními
provozy v předmětném území.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Investor firma Coal Mill a.s. chce realizovat nový ucelený provoz zahrnující úpravu uhlí na
prachový substrát a s tím související dovoz a vyhládku uhlí, pneumatickou dopravu, uzavřený
proces mletí uhlí (uhelný mlýn), skladování mletého uhlí v silech a distribuci hotového výrobku.
Základním záměrem firmy je nahradit současná topná médiado specifických vypalovacích pecí
prachovou uhelnou směsí.
Nová lokalita pro umístění Mlýnice uhlí v Dětmarovicích v blízkosti areálu Elektrárny
Dětmarovice respektuje požadavky územně plánovací dokumentace.

Schéma lokality s umístěním předmětného záměru
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Varianty
S ohledem na předmětnou lokalitu a zejména její dopravní napojení železniční dopravou včetně
silniční dopravy s souladu předmětného záměru s územně plánovací dokumentací 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 nového areálu v dané lokalitě.
Tato varianta by znamenala ponechat stávající prostor ve stávajícím stavu, tj. bez konkrétního
využití se zbytky po demolici původních objektů. Jelikož dle územního plánu obce Dětmarovice
je pozemek určen pro průmyslovou výrobu, byla by v lokalitě realizována jiná výroba a není
důvod v tomto kontextu nulovou variantu preferovat.
Varianta předkládaná oznamovatelem
Varianta je ekologicky přijatelná, umožňuje realizaci výstavby nového provozu v lokalitě, která
je v souladu se záměry obce – je v souladu s územně plánovací dokumentací. Nový areál
zahrnuje výstavbu nové výrobní technologie související s úpravou uhlí. Významným přínosem
předmětné lokality je zejména železniční dopravní napojení.
Umístění stavby v území zabezpečí eliminaci možných vlivů na okolní prostředí. Zároveň bude
provoz umístěn mimo zástavbu Dětmarovice.
Navrhovaná varianta předkládaná oznamovatelem je ekologicky přijatelná a znamená řešení
umístění provozu záměru „Coal Mill a.s.Mlýnice uhlí – Dětmarovice“ zejména s ohledem na
antropogenní systémy a původní využití území s ohledem na navazující prostory.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Výstavba záměru “Coal Mill a.s.Mlýnice uhlí – Dětmarovice“ zahrnuje veškerou technologii
související s mletím jednotlivých druhů uhlí na prachovou uhelnou směs (prachový substrát 90
mikronů) včetně zabezpečení dopravy technologického zázemí provozu.
Záměr bude zahrnovat následující stavební a provozní objekty:
SO 01 Vyklápěcí jáma
SO 02 Přísun a skladování uhlí
SO 03 Předemletí uhlí
SO 04 Mletí a sušení uhlí
SO 05 Skladování mletého uhlí
SO 06 Pneumatická doprava uhlí
SO 07 Kompresorová stanice vzduchu
SO 08 Nakládka mletého uhlí
SO 09 Inertizace
SO 10 Přípojka VN
SO 11 Trasformovna
SO 12 Napájecí silnoproudé rozvody
SO13 Sociálně správní budova
SO 14 Silniční váha
SO 15 Kolejová váha
SO 16 Přípojka plynu VT
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SO 17 Vnitřní rozvody plynu
SO 18 Přípojka pitné vody
SO 19 Požární vodovod
SO 20 Přípojka kanalizace
SO 21 Komunikace a zpevněné plochy
SO 22 Venkovní osvětlení
SO 23 Terénní a sadové úpravy
SO 24 EPS
SO 25 Příprava území
SO 26 Hrubé terénní úpravy
SO 27 Sadové úpravy
SO 28 Oplocení
PS 01 Vyklápěcí jáma
PS 02 Přísun a skladování uhlí
PS 03 Předemletí uhlí
PS 04 Mletí a sušení uhlí
SO 05 Skladování mletého uhlí
PS 06 Pneumatická doprava uhlí
PS 07 Kompresorová stanice vzduchu
PS 08 Nakládka mletého uhlí
PS 09 Inertizace
PS 10 Přípojka VN
PS 11 Trasformovna
PS 12 Napájecí silnoproudé rozvody
PS ASŘ
PS 14 Silniční váha
PS 15 Kolejová váha
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené
problematiky.
Při přípravě území pro stavbu bude provedeno srovnání terénu na úroveň cca 210,50 m.n.m.
Jedná se o území o rozloze cca 1,61 ha. Stávající stavební odpad (beton a cihly) bude převezen
na mezideponii na ploše stavby a následně recyklován. Kovové části budou vytříděny
k sešrotování. Zemina bude uskladněna rovněž na mezideponii k pozdějšímu využití. Za
předpokladu odkopu vrstvy zeminy průměrní tloušťky 1,50 m bude činit objem výkopu cca
24.150m3. V tomto objemu je však započten i uvedený stavební odpad o předpokládaném
objemu 30 %. S ohledem na provedený IGP však možno očekávat navýšení objemu stavebního
odpadu.
Stavba je situována do plochy bez vzrostlé zeleně. Nebude tedy potřeba kácet vzrostlé dřeviny.
Technologický popis činnosti uhelného mlýna.
Základní funkcí uhelného mlýna je mletí kusového uhlí frakce 0 – 30 mm na jemný uhelný prach
o jemnosti 0 – 1 mm. Celý mlynský okruh uzavřený, to znamená pracuje s podtlakem. Celý
mlecí okruh je navržen tak, aby splňoval všechny bezpečnostní podmínky pro mletí uhlí.
Technologie mlýna sa skládá:
- vstupní zásobník
- dávkovací váha
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-

mlýn
separátor
soustava cyklónů
hlavní mlýnský ventilátor
vyvíječ teplého vzduchu
odprašovací zařízení

Všetky tyto části jsou navzájem propojené uzavřeným okruhem ocelového potrubí s dilatačními
prvky a bezpečnostními senzory a klapkami.
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Technologické schéma

14

PS 01 Vyklápěcí rampa
Uhlí o zrnitosti 0÷100mm bude přiváženo soupravou s osmi železničními výklopnými vozy řady
Ua-DUMPCAR na vnitřní koleji č. 201a. Klopení vagónů bude probíhat jednostranně dovnitř
oblouku, proto je třeba klopené vozy ukotvit ke kolejnici, aby se nepřevrátily. Vagóny budou
klopeny jednotlivě pomocí stlačeného vzduchu, který bude dodán z kompresoru na lokomotivě.
Vyklápěcí rampa bude cca 100 m dlouhá, aby se všech osm vagónů ze soupravy vyklopilo bez
posunu soupravy.
PS 02 Přísun a skladování uhlí
Vyložené uhlí bude převáženo dvěma kolovými nakladači o objemu lžíce cca 4m3. Těmi bude
uhlí dopravováno buď na krytou skládku o kapacitě 4000 t nebo přímo do násypek s dávkovacím
zařízením (vibrační žlaby), kterým je dávkováno uhlí k předrcení. V případě že bude vyklápěcí
jáma vyklizena budou násypky s dávkovacím zařízením zaváženy kolovými nakladači z kryté
skládky. Uhlí bude skladováno na ploše cca 100 x 25 m do výšky 3 m.
PS03 Předemletí uhlí
Z prostoru skladu je uhlí dopravování pásovým dopravníkem o dopravním výkonu 65 t/hod do
objektu Předemletí uhlí, kde je pomocí dávkovacího vibračního žlabu plněn drtič. Na výstupu
z drtiče je uhlí o zrnitosti 0÷10mm, které je pásovým dopravníkem dopravováno do zásobníku o
objemu cca 180 m3 v objektu Mletí a sušení uhlí.
PS 04 Mletí a sušení uhlí
Základní funkcí uhelného mlýnu je semlít kusové uhlí o zrnitosti 0÷10 mm na jemný uhelný
prach s jemností 0÷1 mm. Celý mlecí okruh je uzavřený a pracující v podtlaku. Celý mlýnský
okruh je navržený tak, že splňuje všechny bezpečnostní podmínky určené k mletí uhlí.
Mlýnský okruh se skládá ze vstupního zásobníku, dávkovací váhy, mlýnu, separátoru, soustav
cyklónů, hlavního mlýnského ventilátoru, vyvíječe teplého vzduchu a odprašovacího zařízení.
Všechny tyto zařízení jsou navzájem propojené uzavřeným ocelovým potrubím s dilatačními
prvky a bezpečnostními senzory a klapkami.
Vstup a dávkování kusového uhlí do mlýna je řešen přes vstupní zásobníkové silo o objemu cca
180m3. Pod silem je umístěná pásová dávkovací váha s rozsahem dávkování 0÷60 t/hod.
Dávkované uhlí vstupuje do mlýna přes rotační podavač (turniket). Mletí probíhá ve válcovém
mlýnu s mlecí kapacitou 40t/hod suchého uhelného prachu. Rozemleté uhlí se dostává do vznosu
pomocí proudění vzduchu, které je zajištěno hlavním mlýnským radiálním ventilátorem.
Unášený uhelný prach je dále odtříděn v statickém separátoru - cyklonu, který je umístěn nad
mlýnem.
Semleté částice uhelného prachu, které nesplňují požadovanou zrnitost, se vracejí zpět do mlýna
na domletí. Hotový produkt – mleté uhlí – se shromažďuje ve spodní části cyklonu, odkud přes
rotační podavač je dopravován pneumatickou dopravou do expedičních zásobníků a dále do
přistavených železničních či auto cisteren.
Očištěné nosné médium (vzduch z cyklónu) je nasáváno hlavním mlýnským radiálním
ventilátorem, který ho dopravuje zpět do mlýna. Mezi ventilátorem a mlýnem je integrované
vyústění vyvíječe horkého vzduchu, který se používá na sušení uhlí při mletí. Vstupní vlhkost
uhlí je 8 až 10%, kterou je potřebné snížit přidáváním horkého vzduchu na 1,5% a minimalizovat
možnost zapaření mletého uhlí při jeho skladování. Palivem pro výrobu horkého vzduchu je
zemní plyn. Přebytečný vzduch z mlýnského okruhu na vytvoření podtlaku v systému je
vysávaný odsávacím radiálním ventilátorem za hadicovým filtrem s čistícím systémem. Výstupní
koncentrace tuhých znečisťujících látek budou pod 10mg/Nm3.
Pro zajištění bezpečnosti je mlýnský okruh vybaven inertizačním zařízením.
Úklid v jednotlivých objektech je zajišťován centrálními vysavači.
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PS 05 Skladování mletého uhlí
Mleté sušené uhlí o zrnitosti 0÷1 mm je v cyklónu odloučeno od nosného média (vzduchu) a
odtud přes rotační podavač je pneumaticky dopravováno do dvou sil. Jedná se o dva kruhové
zásobníky o objemu 800m3 a 500m3.
PS 06 Pneumatická doprava uhlí
Pneumatická doprava sušeného jemného uhelného prachu bude instalována mezi cyklónem
s rotačním podavačem a zásobníky mletého uhlí a dále mezi zásobníky mletého uhlí a plnícím
ramenem pro nakládku mletého uhlí do železničních cisteren.
PS 07 Kompresorová stanice
Kompresorová stanice bude vybudována za účelem výroby stlačeného vzduchu pro čištění
rukávových filtrů a pro potřeby pneumatické dopravy.
PS 08 Nakládka mletého uhlí
Nakládka mletého uhlí bude buď do železničních cisteren nebo do autocisteren. Na koleji č. 202a
bude instalována nakládací plošina s plnícím ramenem. K tomuto rameni bude uhlí dopravováno
ze zásobníků pneumatickou dopravou. Autocisterny budou plněny přímo pod zásobníky a to
gravitačně.
PS 15 Centrální úklid
Centrální úklid – vysávání prachu v PS 03 Předemletí uhlí a PS 04 Mletí a sušení uhlí je
zajištěno pomocí vysokopodtlakové jednotky v explozním provedení dle ATEX s odloučením
prachu umístěné v objektu předemletí uhlí. Odsávaný výkon činí 1 300 m3/h. Potrubní rozvody
jsou provedeny z potrubí určeného pro vysokotlaké systémy v kombinací s flexibilním potrubím
v místech dispozičních kolizí. Samotný koncový element je tvořen jedním kusem úklidových
sad. Rozmístění úklidových ventilů a jejich počet pro napojení úklidové sady je stanoven
z úklidových ploch a délky úklidové hadice. Odloučený prach bude automaticky vysypáván na
odsunový pás předemletého uhlí. Koncentrace vypuštěných tuhých látek z vysokotlaké jednotky
činí max 5mg/m3 vyčištěné vzdušiny, která je vyfukována nad střechu objektu.
Stavební objekty budované v rámci celé stavby Coal Mill souvisí s instalovanou technologií.
Jejich dispoziční uspořádání i stavebně technické řešení vychází z požadavků technologie.
Vyklápěcí rampa bude tvořena betonovou opěrnou stěnou, která zabezpečí výškový rozdíl
koleje a komunikace 1,2 m. Opěrná zeď bude umístěna na východní straně koleje 201a, určené
pro přísun a pro vyklápění uhlí. Bude provedena na délku 8 ks vykládaných vozů typu Ua dumpcar délky 12 540 mm, to je celkem 100,32 m + přesahy na obou koncích v délce cca 4 m.
Celková délka opěrné zdi bude 108 m.
Opěrná zeď bude směrové i výškově sledovat vyklápěcí kolej 201a, která probíhá v oblouku (R =
cca 190 m). Horní hrana opěrné zdi bude v úrovni horní hrany pražců.
Opěrná zeď je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce tvaru obráceného T. Šířka
dolní části bude 2 400 mm, celková výška 2 400 mm. Návrh respektuje tvar vyklápěcí jámy
s lícem stěny ve vzdálenosti 1 500 mm od osy koleje a výšku stěny 1 200 mm od úrovně horní
hrany pražců.Alternativně je možno opěrnou stěnu provést jako prefabrikovanou z prefabrikátů,
určených pro užití při železničních stavbách.
Pro skladování uhlí slouží plocha umístěná podél vyklápěcí rampy. Jedná se o plochu 21 x 95
m. Plocha skládky bude provedena jako zpevněná betonová plocha v úrovni terénu. Celá skládka
bude zastřešena lehkou ocelovou střechou z trapézových plechů, která bude osazena na nosné
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ocelové konstrukci. Jednotlivé podpěry jsou umístěny v modulovém systému
21 x 24 m. Podpěry budou osazeny do betonových základových patek.
Celá plocha je rozdělena na dvě části o délce 57 a 30 m. Ve středním pruhu šířky 8 m bude
umístěna násypka s dopravníkem. Tento pruh bude proveden jako zpevněná plocha
s betonovými základy pro osazení technologie.
Uhlí ze skládky bude dopravováno dopravníky k předemletí, odkud bude pokračovat
dopravníkem do objektu (SO 04) mletí a sušení uhlí.
K předemletí uhlí bude sloužit objekt o rozměrech 6 x 7 m, výška objektu bude asi 9,5 m.
Objekt bude sloužit pouze pro umístění technologie, není zde uvažováno s umístěním prostorů
pro obsluhu ani sociálním zařízením. Objekt nebude vytápěný.
Na podlaží +6,5m bude zaústěn dopravník ze skládky uhlí, odtud bude uhlí přesypáváno do
mlecího zařízení (osazeno na podlaží +3,5 m). Délka dopravníku bude asi 66 m.
Nosná konstrukce objektu předemletí uhlí bude ocelová. Nosné sloupy budou osazeny do
betonových základových patek. Na nosné konstrukci stropů a střechy budou provedeny
betonové desky, které budou tvořeny betonovou monolitickou deskou do zabudovaného bednění
z trapézových plechů.
Vzhledem k hlučnosti instalovaného mlecího zařízení je navržen obvodový plášť vyzděný, který
zajistí dostatečnou neprůzvučnost.
V objektu bude řešeno osvětlení a uzemnění, napojení na dešťovou kanalizaci a VZT.
Dopravník do objektu mletí uhlí bude umístěn na ocelové nosné konstrukci, která bude tvořena
pochůzkou obslužnou plošinou po délce dopravníku. Dopravník nebude zastřešený.
Pro ocelové sloupy tvořící podpěry plošiny dopravníku budou provedeny železobetonové
základové patky.
Stavební objekt pro mletí a sušení uhlí je navržen půdorysných rozměrů 22,5 x 16,5 m a výšky
cca 28,0 m s ocelovou nosnou konstrukcí. Objekt bude sloužit pouze pro umístění technologie,
není zde uvažováno s umístěním prostorů pro obsluhu ani sociálním zařízením. Objekt nebude
vytápěný.
V rámci stavební části budou provedeny základové konstrukce, železobetonové stropy,
obvodový a střešní plášť a případné vnitřní vyzdívky. Na tento objekt bude navazovat dopravník
z objektu předemletí uhlí.
Pod svislé ocelové podpěry mlýnice uhlí budou provedeny základové konstrukce. Podle
provedeného geologického průzkumu jsou v prostoru stavby do hloubky asi 7 m jíly tuhé, místy
měkké konzistence, hlouběji jsou zasaženy vrstvy štěrkovitých zemin. Je uvažováno se
založením na základových patkách, které budou pravděpodobně podepřeny železobetonovými
vrtanými pilotami. Způsob založení bude upřesněn podrobným výpočtem.
V objektu bude na úrovni ±0,0 osazen mlýn uhlí, který z důvodu dynamických účinků bude
založen na samostatné železobetonové základové konstrukci, oddilatované od základu nosné
ocelové konstrukce.
Vnitřní stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky betonované
trapézových plechů na nosné ocelové konstrukci. Na stropech budou instalovaná technologická
zařízení. Vnitřní schodiště bude ocelové.
Opláštění a zastřešení objektu mlýnice je uvažováno ocelovým trapézovým plechem kotveným
k ocelové konstrukci. Okna v objektu budou navrženy dle potřeby a budou provedena jako
ocelová otevíravá.
V objektu bude řešeno osvětlení a uzemnění, napojení na dešťovou kanalizaci a VZT.
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V rámci stavebního objektu skladování mletého uhlí budou řešeny základové konstrukce pod dva
zásobníky uhlí o průměru cca 8,0 m. Základy budou provedeny jako železobetonové monolitické
desky podepřené železobetonovými vrtanými pilotami. Zásobníky jsou součástí dodávky
technologie.
Z prostoru pod zásobníky uhlí bude uhlí pneumaticky dopravováno ke koleji, k místu
nakládky. Potrubí a zařízení pneumatické dopravy uhlí bude osazeno na nosné ocelové
konstrukci. Pod ocelové sloupy dopravníku budou provedeny základové konstrukce. Jedná se o
monolitické železobetonové základové patky.
Nová kompresorová stanice vzduchu bude přistavěna k mlýnici uhlí (SO 04). Navržen je
zděný objekt s plochou střechou vel. 6,0 x 4,0 m a výšky cca 4,0 m.
Objekt bude založen na železobetonových základových pásech. Uvnitř kompresorovny budou
provedeny základy kompresorů, oddilatované od okolní betonové podlahy.
V čerpadlovně bude řešeno vnitřní osvětlení, vytápění, VZT a napojení na kanalizaci a vodu.
Sociálně správní budova bude objekt, ve kterém jsou umístěny vrátnice, kanceláře, velín
(místnost s PC), šatny pro ženy a muže, WC a denní místnost. Celá budova bude jednopodlažní,
sestavena z obytných kontejnerů, uspořádaných do sestavy půdorysného rozměru cca 14,10 x
9,75 m. Kontejnery půdorysného rozměru cca 2,4 x 6,0 x 2,8m budou sestaveny do protilehlé
čtveřice s mezilehlou chodbičkou. Kontejnery budou uloženy na silniční ŽB panel (podpory ne
kraji a uprostřed delší stěny). Napojení jednotlivých kontejnerů je standardně řešeno pomocí
přívodky 32A/400V. Vzájemné propojení kontejnerů v sestavě se provede pomocí centrálního
přívodu do hlavního rozvaděče.
Celá sestava bude průchozí přes podélnou chodbu, propojující jednotlivé místnosti.
Pro obchodní vážení naplněných železničních vagónů bude vybudována kolejová váha umístěná
na koleji č. 201. Kolejová váha bude určena pro stacionární vážení vagónů, délky 19,0 m přes
nárazníky. Váha bude umístěna v prostoru koleje č.201 mezi výhybkami č. 116-117.
Předpokládá se délka vážního mostu cca 18,5 m. Osazení vážního mostu bude provedeno ve
vzdálenosti min. 20 m od nové výhybky, propojující koleje č.201a-202a. Stejná vzdálenost bude
zachována na protější straně váhy. Váha včetně přilehlých úseků bude v přímé a vodorovné.
Kontrolu postavení vozu na váze zajistí kamerový systém s přenosem dat do kanceláře velínu.
Realizací objektu může dojít ke kolizi s podzemními sítěmi (kabel NN), což by si vyžádalo jeho
přeložku. Konstrukce splňuje předpisy UIC 71
Pro obchodní vážení naplněných autocisteren bude vybudována silniční váha. Bude umístěná na
příjezdové komunikaci z důvodu vážení prázdných a naplněných cisteren. Půdorysný rozměr
vážního mostu 18,0 x 3,0 m. Přenos dat opět do kanceláře velínu. Váha bude schopna úředního
ověření.
Dojde k úpravám železničního svršku a spodku v koleji č. 201a, 202a, 201 v souvislosti
s realizací vykládací jámy, osazení nové výhybky P1 a osazení kolejové váhy. V souvislosti
s realizací SO 15 dojde k přeložení cca 4ks osvětlovacích stožárů podél koleje č.201a a možné
přeložce kabelu tohoto osvětlení v místě nové výhybky P1. Stávající koleje jsou provozovány na
svršku T s betonovými pražci. Výhybky jsou stupňové na ocelových pražcích. Všechny práce
jsou prováděny mimo obvod RZZ odevzdávkového kolejiště.
Rekonstruována bude celá kolej č. 201a i 202a mezi výhybkami č. P1 a P2 - cca 520m kolejí
s vložením nové výhybky P1 do koleje 201 a osazením kolejové váhy.
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V rámci realizace vyklápěcí jámy bude potřeba snést kolejový rošt v délce cca 125m včetně
odstranění štěrkového lože. Po realizaci opěrné stěny bude kolej opětovně propojena za použití
pročištěného štěrku.
Z důvodu minimalizace rušení provozu v koleji č.92 (CEMEX) bude zrušeno kolejové propojení
kolejí. Č. 202a-202. Stávající kolej č. 202a se nově napojí do koleje č.201a. Osazení nové
výhybky je dáno polohou parovodu, který nebude stavbou dotčen. V koleji č.202 bude nově
propojena kolej po zrušené výhybce.
S ohledem na stávající svršek T a předpokládaný nárůst vlečkového provozu je v současné době
OKD-Doprava zvažována možnost rekonstrukce obou kolejí č. 201a, 202a s přechodem na
svršek S49. Ke dnešnímu dni však nejsou další bližší informace.
Pro obchodní vážení naplněných železničních vagónů bude vybudována kolejová váha umístěná
na koleji č. 201. Pro obchodní vážení naplněných autocisteren bude vybudována silniční váha.
Pro osvětlení plochy kolem budovy mletí a sušení uhlí budou na venkovních stěnách umístěna
výbojková svítidla s vysokotlakou sodíkovou výbojkou. Napojení bude provedeno z hlavního
světelného rozváděče umístěného v hlavní rozvodně NN.
Pro osvětlení příjezdové komunikace a parkoviště jsou navržena výbojková svítidla na
výložnících osvětlovacích stožárů, umístěných podél komunikace. Obvody pro venkovní
osvětlení bude napojeny z rozváděče správní budovy. Ovládání venkovního osvětlení bude
prováděno signálem ze soumrakového spínače, případně ručně vypínačem.
Vybudováním nové vyklápěcí jámy u koleje č. 201a dojde ke střetu se stávajícím osvětlením
vlečky. Jedná se celkem o 4ks osvětlovacích stožárů. Krajní stožáry se posunou směrem mimo
vyklápěcí jámu, dva prostřední stožáry se přesunou na druhou stranu koleje. Současně
s přemístěním stožáru nutno přeložit a upravit stávající kabelové trasy osvětlení vlečky.
Rovněž výstavba nové kolejové váhy zasáhne do kabelové trasy osvětlení vlečky. I zde se
uvažuje s posunutím jednoho osvětlovacího stožáru a s přeložkou části kabelu osvětlení vlečky.
Doprava silniční
Areál bude napojen na stávající příjezdovou komunikaci. Vnitřní komunikační systém budou
tvořit účelové komunikace.
Hlavní trasa „A“ propojí vrátnici s mlýnicí uhlí a zásobníky. Na této trase bude osazena silniční
váha, umožňující vážení prázdné i naložené soupravy. Poloměry oblouků budou odpovídat
průjezdu soupravy délky L=16,5m. Podmínkou, vyplývající z technologie provozu, je zajíždění
souprav pod zásobníky mletého uhlí. Komunikace bude asfaltobetonová šířky 2x3,50m, kolem
mlýnice pak š=4,0m. Podél části komunikace bude jednostranný chodník šířky 1,5m.
Na tuto komunikaci bude navazovat trasa „B“, propojující vyklápěcí jámu a zároveň bude
obcházet halu skladování uhlí. Komunikace bude asfaltobetonová šířky 4,0 m se zajištěným
průjezdem pro nákladní automobil L = 12,0 m.
Výsypná jáma bude řešena jako zpevněná plocha, umožňující provoz kolového nakladače s max.
hmotností cca 20 t (včetně naplněné lžíce objemu 4 m3). Uhlí se bude navážet po celé délce
výsypné jámy. Skladovací hala bude umožňovat odebírání uhlí z libovolného místa v zadní části
haly s možností nakládky do násypky dopravníku. V zadní části skladu bude komunikace
přecházet ve zpevněnou plochu šířky 10,0m.
Před správní budovou budou realizovány parkovací stání pro zaměstnance a návštěvníky v počtu
8 stání, z toho 1 stání pro ZTP.
Areál bude nově oplocen drátěným oplocením výšky 1,80 m. Povrch bude chráněn povlakem
PVC. Stejného provedení budou i sloupky, vzpěry, napínací a vázací dráty. Oplocení bude
v místě vykládací rampy napojeno na její hrany. Trasa oplocení bude volena po hranici pozemku
p.č. 4744/1 nebo v jeho vnitřní části. Přitom nedojde k zásahu do příjezdové komunikace.
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V místě vrátnice bude oplocení přerušeno dvoukřídlovou vjezdovou branou
2 x3,5 m a brankou pro pěší šířky 1,20 m. Před vrátnicí budou osazena závorová břevna,
samostatně pro každý směr jízdy. Ovládání závor bude z vrátnice.
V rámci objektu SO 28 Sadové úpravy budou vysázeny dřeviny. Typová a druhová skladba bude
volena s ohledem na místní druhy a oblastní typy s přihlédnutím na požadavky odboru ŽPaZ.
Inženýrské sítě
Pitná voda (pro sociání a požární účely) bude napojena ve stávající vodoměrné šachtici na
pozemku Coal Mill, a.s., kde bude osazen nový vodoměr.
Dešťová voda z areálu Coal Mill, a.s. bude svedena do retenční nádrže a odtud 15-ti minutovým
řízeným odtokem vypouštěna do vodoteče (řeka Olše).
Splaškové vody z areálu Coal Mill, a.s. bude vypouštěna do stávající splaškové kanalizace fy
Cemex (na hranici pozemku). Splaškové vody jsou zavedeny do stávající čistírny odpadních vod
Elektrárny Dětmarovice.
Zemní plyn se napojí na přípojku STL plynu, která je přivedena na hranici pozemku Coal Mill,
a.s. Odběrné místo se osadí měřícím zařízením.
Přípojka VN 22kV slouží pro napojení nové spínací stanice 22kV v areálu Coal Mill na
distribuční síť ČEZu. Za kolejemi železniční tratě Bohumín – Český Těšín je umístěna stávající
propojovací spínací stanice 22kV ČEZu.
PS 10 Spínací stanice 22kV
Přívod el. energie z distribuční sítě ČEZu bude zaveden do nové spínací stanice 22kV, která
bude umístěna ve vhodném místě v areálu Coal Mill. Spínací stanice je navržena v kioskovém
provedení (typ Lahmeyer NDV 1600) a je vybavena skříňovým rozváděčem 22kV a universální
skříni měření USM pro měření odběru el. energie. V rozváděči VN 22kV je reservní vývodová
skříň pro napojení přilehlého areálu Baumit.
Hlavní rozvodna NN bude umístěna v samostatné místnosti v přízemí objektu mletí a sušení uhlí.
Bude vybavena předsunutým transformátorem ve skříni o výkonu 1600 kVA a převodu 22/0,4
V rámci provozního rozvodu silnoproudu napojena veškerá technologie Coal Mill. Napojení
bude provedeno přímo z rozváděče RH1(400V), který je umístěn v hlavní rozvodně závodu.
Pracovní místa
Předpokládá se práce ve čtyřsměnném provozu:
Směna
1
2
3
4
Celkem

THP
Muži
2
1
1
1
5

Ženy
1

1

Výrobní
Muži
Ženy
4
3
4
2
4
2
4
2
16
9

Celkem
10
7
7
7
31

Počet zaměstnanců areálu firmy bude 31 osob (výroba 25 osob, vedení provozu 6 osob).
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
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Navržený způsob realizace záměru a jeho začlenění do území je řešeno tak, aby vliv na životní
prostředí byl minimalizován. Zhodnocení stavu produkce škodlivin do ovzduší je řešeno
rozptylovou studií. Začlenění záměru do předmětného území je řešeno tak, aby byla realizace
možná s ohledem na okolní prostory. Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací
využití doprovodných ploch a estetických a dopravních požadavků.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení

04/2007
11/2007

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Severomoravský
Město
Obec Dětmarovice
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí – Stavební úřad Dětmarovice
Stavební povolení – Stavební úřad Dětmarovice
Povolení k provozování zdrojů znečišťování ovzduší – Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství
Kolaudační rozhodnutí – Stavební úřad Dětmarovice
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy

Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú.Dětmarovice p.č. p.č. 4744/1, 4744/2, 4744/3,
4744/4, 4744/5, 4744/6, 4744/7, 4744/8, 4744/9, 4744/10, 4744/11, 4744/12, 4744/13 4744/14,
4744/15, 4744/16, 4744/17, 4744/18, 4744/19, 4744/20, které jsou ostatní plochou a stavební
plochou.
Součástí projektu bude majetkoprávní elaborát, který podrobně řeší zábor pozemků a vymezuje
skutečný rozsah pozemků dotčených stavbou.
K záboru zemědělského půdního fondu nedojde.
Půda určená k plnění funkce lesa
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.

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
Pitná voda (pro sociání a požární účely) bude napojena ve stávající vodoměrné šachtici na
pozemku Coal Mill, a.s., kde bude osazen nový vodoměr.
Potřeba vody po sociální účely
Průměrná denní potřeba vody
Max. denní potřeba vody
Max. hodinová potřeba vody
Max. roční potřeba vody
Potřeba požární vody:

Qp
Qm
Qh
Qr

4 312 l/d
6 468 l/d
2 156 l/h
1 445 m3/r
25 l/s

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Přípojka VN 22kV slouží pro napojení nové spínací stanice 22kV v areálu Coal Mill na
distribuční síť ČEZu. Za kolejemi železniční tratě Bohumín – Český Těšín je umístěna stávající
propojovací spínací stanice 22kV ČEZu, ze které byla dříve kabelem napojena fa Bernatík, která
dnes již neexistuje. Tento kabel byl veden v ochranné trubce pod kolejemi uvedené železniční
tratě. A právě tento kabel bude použit pro napojení nové spínací stanice 22kV v areálu Coal Mill.
Kabel se už v areálu Coal Mill vypíská a ve vhodném místě obnaží. Pomocí kabelové spojky se
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na tento obnažený stávající kabel naspojkuje nový kabel stejného typu i průřezu, který se zakončí
v nové spínací stanici 22kV.
Spínací stanice je navržena v kioskovém provedení (typ Lahmeyer NDV 1600) a je vybavena
skříňovým rozváděčem 22kV a universální skříni měření USM pro měření odběru el. energie.
V rozváděči VN 22kV je reservní vývodová skříň pro napojení přilehlého areálu Baumit.
V rámci provozního rozvodu silnoproudu napojena veškerá technologie Coal Mill. Napojení
bude provedeno přímo z rozváděče RH1(400V), který je umístěn v hlavní rozvodně závodu.
Kabeláž do průřezu 50mm2 včetně bude provedena Cu kabely, kabely vyššího průřezu budou
v Al provedení. Kabely budou uvnitř jednotlivých objektů uloženy na pozinkovaných
kabelových roštech, mimo objekty budou kabely uloženy jednak v ochranných trubkách
(kabelové trasy po dopravnících) a jednak v zemi ve výkopu. Všude tam, kde by hrozilo
mechanické poškození kabelů, budou tyto chráněny elektroinstalačními trubkami či plechovými
zákryty.
Zdroj tepla
Zemní plyn bude zabezpečen napojením na přípojku STL plynu, která je přivedena na hranici
pozemku Coal Mill, a.s. Odběrné místo se osadí měřícím zařízením.
Potřeba plynu
Maximální hodinová

Qh

400 m3(n)/h

Roční

Qr

1 940 000 m3(n)/rok

Ostatní materiály
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude podrobně specifikován a uveden v projektu
stavby. Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci nové stavby a zpevněných ploch
v rámci předmětné stavby. .
Vstupní suroviny v době provozu výrobního provozu
Vstupní surovinou nového průmyslového areálu bude uhlí, které bude zpracováváno na prachový
substrát (palivový substrát). Kapacita výroby činí 260 000 t/rok uhelného prachu, pro tuto
výrobu bude vstupní surovinou uhlí odpovídajícího množství (uzavřený cyklus)
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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 v době provozu
V době provozu bude předmětná lokalita využívat železniční silniční dopravy. Předpokládá se
využití 90 % dopravy železniční a 10 % dopravy silniční. Dovoz uhlí a antracitu bude prováděno
železnicí. Areál přímo souvisí s železniční vlečkou a je situován v ochranném pásmu trati
Bohumín - Český Těšín.
Z hlediska napojení silnicí je areál přístupný z místní komunikace, která spojuje východní okraj
obce Dětmarovice s průmyslovou zónou - elektrárna Dětmarovice, KVK, Cemex. Z uvedené
komunikace odbočuje nově vybudovaná účelová komunikace.
Dovoz vagóny
260 000 t
Kapacita výroby
260 000 t
Celkem
520 000 t
Množství na 1 vagón
60 t
Počet vozidel (10 % výroby)
Počet vozů železniční nákladní dopravy (90 % výroby)
10 % nákl.vozidla
26 000 t
90 % žel.nákladní doprava
234 000 t
Počet vagónů

4 330 žel.vag./rok

1 300 voz./rok
3 900 žel.vag./rok
8 230 žel.vag./rok
cca 25 vagónů/den

S ohledem na počet zaměstnanců se předpokládá příjezd cca 20 osobních vozidel za den.
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II. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Pro posouzení imisního stavu území po realizaci stavby „Coal Mill a.s.Mlýnice uhlí –
Dětmarovice“ byla zpracována rozptylová studie – TESO spol.s r.o., Ostrava, 12/2006.
Podnikatelský záměr firmy Coal Mill a.s. vychází z procesu úpravy různého druhu uhlí (mletím)
na vytvoření konečného produktu (prachovou uhelnou směs) s využitím jako paliva do
specifických vypalovacích pecí jako náhrada současných topných médií. Instalovaný výkon
spalovacího zdroje (hořáku na zemní plyn) pro potřeby technologie je 2 585 kW. Maximální
spotřeba zemního plynu je cca 290 m3/hod.
Emisní charakteristika zdroje
Emise znečišťujících látek mletí uhlí byly stanoveny z garantované koncentrace tuhých látek na
výstupu tkaninového filtru do okolního ovzduší (10 mg/m3). Vzhledem k použití filtrace je
předpokládána výstupní koncentrace tuhých látek v jednotkách mg/m3.
Emise zn. látek ze spalování zemního plynu byly vypočteny z emisních faktorů stanovených
přílohou č.5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. – Hodnoty emisních faktorů pro stanovení
množství emisí výpočtem při spalování paliv.

Technologie

Výstup tkaninového filtru

Parametry odpadního plynu

TZL (PM10 )

objem

teplota

koncentrace

hmotn. tok

100 °C

10 mg/m3

105 g/hod

10
m3/hod

500

Hořák na zemní plyn
Výkon

kW

2 585

ks

1

m3/hod

290

NOx

g/m3zp

1,92

CO

g/m3zp

0,32

NOx

g/hod

557

CO

g/hod

92,8

Počet
Spotřeba zemního plynu
Emisní faktory

Hmotnostní tok emisí
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Imisní charakteristika lokality
V oblasti je nejvíce problematické překračování limitních hodnot koncentrací PM10, a to jak
denních, tak ročních průměrů.
Pro znázornění stávající situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek, naměřené
automatizovaným měřicími programy TVERA ve Věřňovicích v roce 2005. Jedná se o
pozaďovou venkovskou stanici (zemědělská, průmyslová zóna). Reprezentativnost měření je pro
oblastní měřítko (desítky až stovky km), cílem měřicího programu je stanovení celkové hladiny
pozadí koncentrací.
Koncentrace znečišťujících látek v r. 2005
KMPL
Max.
hodinová Průměrná
(Staré číslo ISKO a koncentrace
koncentrace
název)
NO2
NO2
113,1
18,8
TVERA
(19 MV: 95,1)2)
Pozn.:

roční

Max.
denní Průměrná
roční
koncentrace PM10 koncentrace PM10
434,2 1)
(36 MV: 113,5)2)

54,9

1)

Hodnota pro průměrné denní koncentrace je uvedena
jako maximální z celého roku
19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný
počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou
imisní limity překračovány

2)

Počet překročení limitní hodnoty pro denní koncentrace PM10 byl 126 v roce 2006.
Obec Dětmarovice je uvedena ve Věstníku MŽP č. 5/2006 jako oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO). Jsou zde překračovány imisní limity PM10 a cílová hodnota imisního limitu
pro benzo(a)pyren.
Výpočet
Charakteristika veličin nutných pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin
v atmosféře byla zjištěna výpočtem. U hmotnostního toku TZL se vzhledem k použití
tkaninového filtru předpokládá, že je roven hmotnostnímu toku suspendovaných částic PM10.
Imise NO2 jsou v souladu s metodikou SYMOS´97 vypočteny na základě předpokladu, že při
spalování je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem
slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, rychlost této reakce značně závisí na okolních
podmínkách v atmosféře. Metodika výpočtu ve svých postupech zahrnuje rychlost konverze NO
na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách, průměrné emise NOx totiž obsahují pouze 10
% NO2 a 90 % NO.
Do výpočtu nebyly zahrnuty vlivy ostatních zdrojů, proto dále uvedené hodnoty lze pouze
hodnotit jako doplňkovou imisní zátěž lokality.
Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění ovzduší
pro každý referenční bod:
Maximální hodinové koncentrace NO2
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr CO
Maximální hodnota průměrné denní koncentrace PM10
Průměrná roční koncentrace NO2, PM10
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Hodnoty příslušných koncentrací zn. látek byly porovnány s imisním limitem a imisním
pozadím.
Výpočet byl 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´97v2003 – 5.1.3.
Metodika výpočtu umožňuje :
- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů
- 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.
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Imisní limity pro znečišťující látky
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 429/2005 Sb.
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem
výpočtu rozptylové studie.
Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Znečišťující
látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid uhelnatý

Doba průměrování
1 hodina
1 rok
Maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr

Suspendované
částice PM10
Suspendované
částice PM10

Hodnota imisního limitu /
maximální povolený počet
jeho překročení za rok
200 µg/m3/ 18
40 µg/m3

Datum, do něhož musí být
limit dosažen
1.1.2010
1.1.2010

10 mg/m3

-

24 hodin

50 µg/m3 / 35

-

1 rok

40 µg/m3

-

Meze tolerance:[ µg.m-3 ]
Znečišťující
látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý

Doba průměrování

2005

2006

2007

2008

2009

1 hodina
1 rok

50
10

40
8

30
6

20
4

10
2

Grafické znázornění větrné růžice

28

Tabulka hodnot větrné růžice
třída

[m/s]

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

Součet

I.tř.

1,7

0,71

0,52

0,78

0,52

1,16

0,77

0,76

0,45

4,69

10,36

II.tř.

1,7

1,87

1,61

2

1,13

3,59

2,3

1,63

0,86

2,45

17,44

II.tř.

5

0,08

0,07

0,18

0,1

0,23

0,11

0,1

0,08

0

0,95

III.tř.

1,7

2,25

1,72

1,83

0,94

3,46

2,72

2,09

1,31

1,07

17,39

III.tř.

5

2,02

1,29

2,29

0,5

2,59

2,47

2,09

0,67

0

13,92

III.tř.

11

0,04

0

0

0

0,02

0,01

0,03

0,03

0

0,13

IV.tř.

1,7

1,06

0,62

1,03

0,54

1,25

1,09

1,19

1,22

0,65

8,65

IV.tř.

5

1,9

0,72

1,93

0,62

3,18

3,46

3,07

1,22

0

16,1

IV.tř.

11

0,16

0,02

0,1

0,36

0,26

0,17

0,22

0,24

0

1,53

V.tř.

1,7

0,97

0,57

1

0,41

0,86

0,86

1,22

1,36

0,55

7,8

V.tř.

5

0,38

0,06

0,4

1

2,11

0,26

0,19

1,33

0

5,73

11,44

7,2

11,54

6,12

18,71

14,22

12,59

8,77

9,41

100/100

Sum (Graf)

Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.
Výsledkem výpočtu matematického modelu je soubor hodnot doplňkové imisní zátěže
referenčních bodů v posuzované lokalitě. Tabulky obsahují pro každý referenční bod tyto údaje:
maximální hodinovou koncentraci (NO2)
průměrnou denní koncentraci (PM10)
maximální denní osmihodinový klouzavý průměr (CO)
průměrné roční koncentrace (NO2, PM10)
Tabulky se všemi vypočtenými hodnotami nejsou pro rozsáhlost uvedeny v této studii a jsou na
požádání k dispozicí u zpracovatele studie.
Nejvyšší vypočtené hodnoty
V následující tabulce je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot doplňkové
imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním limitem (bez
meze tolerance) a stávajícím imisním pozadím.
Nejvyšší vypočtené hodnoty PM10
Průměrné roční koncentrace
[µg/m3 ]

Průměrné denní koncentrace [µg/m3 ]
Látka

PM10

Vypočtená
hodnota

Imisní
limit

% limitu

Vypočtená
hodnota

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

3,74

50

7

0,051

40

<1

~55

<1
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Nejvyšší vypočtené hodnoty NO2
Maximální hodinové koncentrace
[µg/m3 ]

Průměrné roční koncentrace
[µg/m3 ]

Látka

NO2

Vypočtená
hodnota

Imisní
limit

% limitu

Vypočten
á hodnota

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

2,70

200

1

0,032

40

<1

~ 20

<1

Nejvyšší vypočtené hodnoty CO

Látka

CO

Maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr koncentrací
[µg/m3 ]

Průměrné roční koncentrace
[µg/m3 ]

Vypočtená
hodnota

Imisní
limit

% limitu

Vypočten
á hodnota

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

2,3

10 000

<1

0,04

---

---

~ 500

<1

Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných
referenčních bodech - u nejbližší zástavby. Umístění referenčních bodů (profilů) je znázorněno
na obrázku:
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Vybrané profily

Vypočtené hodnoty ve vybraných profilech

Číslo profilu

Maximální
hodinové
koncentrace
[µg/m3]

Maximální denní koncentrace
µg/m3]

Průměrné roční koncentrace
[µg/m3]

NO2

PM10

CO*

NO2

PM10

1

0,37

0,42

0,35

0,005

0,005

2

0,36

0,37

0,39

0,009

0,011

3

1,07

1,45

1,78

0,019

0,033

4

2,21

2,44

1,38

0,020

0,028

5

1,42

1,42

0,84

0,011

0,014

6

1,39

1,49

0,89

0,014

0,018

7

0,36

0,36

0,36

0,006

0,006

8

0,98

0,95

0,58

0,010

0,011

* Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací
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Z vypočtených hodnot imisních koncentrací znečišťujících látek a zejména z grafických příloh
vyplývá, že nejvyšší hodnoty jsou vypočteny na severním okraji obce Dětmarovice, v okolí
Něbrojova kopce. V důsledku provozu posuzovaného zdroje by nemělo dojít k významnému
nárůstu imisních koncentrací znečišťujících látek.
Imise PM10
Vzhledem k charakteru zdroje jsou emise tuhých znečišťujících látek (resp. suspendovaných
částic frakce PM10) nejzávažnější složkou příspěvku imisní zátěže. Při emisích PM10 na úrovni
garantovaných emisí tkaninového filtru byly vypočteny maximální denní koncentrace v místě
Něbrojův kopec - cca 2,4 µg/m3, přičemž statisticky by hodnota 2 µg/m3 byla překročena cca 1x
za 2 roky. U obytné zástavby jsou vypočteny denní koncentrace pod 1,5 µg/m3.
Je vhodné podotknout, že vypočtené hodnoty denních koncentrací mají význam maximálních
průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den.
Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako velmi nadsazené a prakticky
nedosažitelné.
Roční imisní koncentrace byly vypočteny řádově v setinách µg/m3, což je při limitu 40 µg/m3
zanedbatelné.
V oblasti jsou v současné době patrně překračovány imisní limity pro suspendované částice
frakce PM10. S přihlédnutím k vypočteným koncentracím PM10 a reálnému provozu zařízení
(očekávané koncentrace PM10 na výstupu filtru v jednotkách µg/m3 ) lze předpokládat, že uhelný
mlýn bude mít nepatrný vliv na stávající imisní situaci, jeho podíl na celkové imisní zátěži bude
velmi nízký.
Imise NO2
Imisní příspěvek koncentrací NO2 je u hodinových koncentrací relativně nízký (jednotky µg/m3
při limitu 200 µg/m3), v obci Dětmarovice se příspěvek hodinových koncentrací NO2 pohybuje
mezi 0,5 až 1 g/m3.
Příspěvek ročních koncentrací je zanedbatelný, v celé zasažené oblasti se pohybuje v setinách
µg/m3 (limit je 40 µg/m3).
Imise CO
Vypočtené osmihodinové imisní koncentrace CO jsou velmi nízké – do 2 µg/m3, což je při
imisním limitu 10 000 µg/m3 bezvýznamné.
V předchozích odstavcích bylo provedeno hodnocení vlivu provozu technologie na mletí uhlí v
průmyslovém areálu v Dětmarovicích na imisní situaci lokality.
Na základě vypočtených koncentrací znečišťujících látek zpracovatel rozptylové studie
konstatuje, že uvedený zdroj bude mít zanedbatelný vliv na imisní situaci lokality a v důsledku
jeho provozu nedojde k překročení imisních limitů.
Model znečištění ovzduší SYMOS’97, který je dle přílohy č.8 k nařízení vlády č.350/2002 Sb.
referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, používá k výpočtu
maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvažovaných zdrojů na
projektovaný výkon, což nemusí odpovídat skutečnosti. Zároveň je nutné poukázat na to, že
všechny výše uvedené maximální koncentrace jsou horním odhadem, tj. nebudou překročeny při
daných vstupních hodnotách.

2. 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.
Období provozu
Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové a odpadní vody dešťové.
Splaškové odpadní vody
Splaškové vody z areálu Coal Mill, a.s. budou vypouštěny do stávající splaškové kanalizace
firmy Cemex (na hranici pozemku). Splaškové vody jsou zavedeny do stávající čistírny
odpadních vod Elektrárny Dětmarovice. Bude se jednat o běžné splaškové vody, jejichž
znečištění nebude překračovat limitní hodnoty dle platného kanalizačního řádu ČEZ, a.s.
Max. průtok splaškových vod
Návrhový průtok
Průměrný denní průtok
Roční průtok

Qhmax 0.540 l/s
1 080 l/s
4 312 l/den
1 445 m3/rok

Dešťové vody
Dešťová voda z areálu Coal Mill, a.s. bude svedena do retenční nádrže (dle projektu je zatím
navrhovaná retenční nádrž o objemu 220 m3) a odtud 15-ti minutovým řízeným odtokem
vypouštěna do vodoteče (řeka Olše).
Předpokládaný max. průtok dešťových vod

298 l/s

V projektu bude proveden podrobný hydrotechnický výpočet pro stanovení velikosti retenční
nádrže.

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).
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Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.9
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 10
15 02 02
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
17 09 03

17 09 04

20 02 01
20 03 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
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
N

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.
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.
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Odpady vznikající při vlastním provozu
Tabulka č.10
Kód
01 03 06
01 04 08
13 01 11
13 05 01
13 05 02
13 05 07
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
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Syntetické hydraulické oleje
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Zaolejovaná vody z 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
N
N
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 provedeno v rámci
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude rovněž
zhodnocení možnosti likvidace požáru. Realizace záměru bude navržena s ohledem na
stanovení požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti, zejména s ohledem na
uhelný prach. .
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.11
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
Koncertní 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.12
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 provozu
Den LAeq = 50 dB(A) Noc LAeq = 40 dB(A)
Hluk v ochranném pásmu dráhy
Den LAeq = 60 dB(A) Noc LAeq = 50 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.

38

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).
Při výstavběse budou vyskytovat následující zdroje hluku:
Autojeřáb
LpA10 = 65 -75 dB
Domíchávač
LpA10 = 65 -80 dB
Nákladní vozidla
LpA10 = 89 dB
Kompresor
LpA10 = 70-90 dB
Nakladač
LpA10 = 75 -85 dB
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:
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
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 a v chráněném prostoru chráněných objektů nebude
přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby překračovat přípustné hodnoty. Situování
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těchto objektů je v tak velkém odstupu, že není předpoklad jakékoliv hlukové zátěže v době
stavby ani v době provozu.
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
Vzhledem k situování chráněných objektů a chráněného prostoru mimo dosah předmětné
lokality je stanoven v tomto případě dosah izofon hlukové zátěže z provozu navrhovaného
záměru pro den i pro noc. Doprava vstupního materiálu i výrobku bude zabezpečena z 90 %
železniční dopravou, pro silniční dopravu je předpokládaná 10 % dopravy.
Vzhledem k tomu, že se v území připravuje stavba „Výrobna suchých omítkových a
maltových směsí“ s vysokým podílem silniční dopravy, lze předpokládat, že podíl dopravy
související s provozem mlýnice nebude znamenat dominující ovlivnění chráněných objektů a
chráněného prostoru.
Dodrženy budou limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády č.148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Dosah izofon hluku ukazuje, že provozem mlýnice nebude hluková zátěž tohoto zdroje
dosahovat k chráněným objektům ani k chráněnému prostoru.
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN – PŘÍSPĚVEK PROVOZU MLÝNICE UHLÍ

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC – PŘÍSPĚVEK PROVOZU MLÝNICE UHLÍ
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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 – umístění mlýnice uhlí - se nachází mimo
zástavbu obce Dětmarovice v lokalitě průmyslového využití. Objekty bydlení se nachází ve
vzdálenosti cca 500 m v jižním směru odčleněné lesním porostem, ucelená zástavba obce
Dětmarovice ve vzdálenosti cca 1 000 m v jižním směru.
Pozemky určené k výstavbě mlýnice se nacházejí dle územního plánu obce v zóně
průmyslové výroby. Tato skutečnost znamená, že obec počítá v předmětné lokalitě
s umístěním objektů odpovídajících navrhovanému záměru.
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
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- na územní systémy ekologické stability
Žáden prvek územních systémů ekologické stability (lokální, regionální ani nadregionální)
nebude záměrem dotčen.
Nejblíže situovaným prvkem ÚSES regionálního významu je biocentrum Bezdínek a
regionální biokoridor navržený podél vodoteče Olše. Tah ÚSES je veden podél vodoteče
severně v dostatečné odstupové vzdálenosti (cca 1 – 1,3 km).
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
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.
Nejblíže situované zvláště chráněné území je PP Věřňovice (přírodní památka), situována cca
4 km severovýchodně a PR Skučák (přírodní rezervace) ve vzdálenosti cca 6,5 km
jihozápadně.
- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.

- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny.
Dotčené území výstavbou záměru není součástí žádných ploch vymezených ptačích oblastí a
evropsky významných lokalit (NATURA 2000), ve smyslu § 45i odst. 1 zákona c. 114/1992
Sb., ve znění zákona c. 218/2004 Sb. (viz.Vyjádření k záměru „Mlýnice uhlí Dětmarovice“,
Krajský úřad Moravskoslezský, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.
ŽPZ/54602/2006/Mac z 8.12.2006).
- 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.
Zájmové území nezahrnuje žáden významný krajinný prvek.
Památné stromy jsou v zájmovém území situovány v Dětmarovicích (lípa malolistá a dub
letní, skupina 3 líp a 2 dubů) mimo jakýkoliv dosah záměru.
- 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 Rajhrad, zahrnuje urbanizované celky a plochy
využívané pro zemědělství a vinohradnictví. Zemědělský půdní fond má charakter
velkoplošného obdělávání s převahou orných půd.
Zástavba města Rajhrad je soustředěna východně od zájmového území. Záměr je navržen
mimo ucelenou zástavbu města
- na obyvatelstvo
Zájmová lokalita je situována mimo souvislou obytnou zástavbu obce Dětmarovice, v území
určeném pro průmysl na ploše, která byla v minulosti využita pro průmyslové využití. Záměr
využívá možnost dopravního napojení železnicí, které bude znamenat významný podíl
eliminace možného vlivu na obyvatelstvo.
- 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.
Posouzení staré ekologické zátěže znečištění půdy a vody v areálu budoucí úpravny uhlí bylo
zpracováno firmou ZEMPOLA – sdružení v 11/2006. Provedeno bylo vzorkování 4 vzorků
zeminy z přípovrchové vrstvy zeminy z profilu 0-3,3 m a vrtů V1, V2, V3 a V4. Vzorkována
byla rovněž podzemní voda z nejhlubšího vrtu č.V4 z hloubky 7,4 m v ustálené hladině
2,9 m p.t. Rozbory vzorků provedla akreditovaná laboratoř Národní referenční centrum
Zdravotního ústavu v Ostravě, pobočka chemické laboratoře Dobrá u Frýdku Místku.
Situace průzkumných vrtů
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Z uvedeného posouzení vyplývá (porovnání s hodnotami kritérií A,B,C dle Metodického
pokynu MŽP 1986 Analýza rizika při zajišťování starých ekologických zátěží):
-

sledované těžké, rizikové prvky v zemině nepřekračují nikde kritérium A a jsou hluboce
podlimitní pod kritériem B
sledované půdní vzorky č.1, 2, 3 a 4) pro NEL (nepolární uhlovodíky) nepřekračují
kritérium A a jsou v mezích limitu pro kritérium B
suma PCB kongerenů polychlorovaných bifenylů v zemině nepřekračuje kritérium A
suma polycyklických aromatických uhlovodíků PAU překročila limit A pouze u jednoho
vzorku zeminy č.1, ale tato hodnota je podlimitní pod kritériem B
ve vzorku podzemní vody jsou dle protokolu mírně zvýšené koncentrace oproti
přirozenému pozadí dle kritéria A (Ba, Ni, NEL), nikde nedosahuje kritéria B.

Závěrem odborný posudek uvádí, že celá zájmová plocha je jen mírně antropogenně
znečištěna, vesměs na úrovni přirozeného pozadí rizikových prvků a není proto nutné přijímat
další opatření, protože nejde o významné riziko ohrožení zdraví člověka ani složek životního
prostředí. Protokoly jsou uvedeny v části F.Doplňující údaje.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Při přípravě realizace stavby „Coal Mill a.s.Mlýnice uhlí – Dětmarovice“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).
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 obce Dětmarovice.

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
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Kvalita ovzduší
V oblasti je nejvíce problematické překračování limitních hodnot koncentrací PM10, a to jak
denních, tak ročních průměrů. V tabulce jsou uvedeny hodnoty koncentrace znečišťujících
látek, naměřené automatizovaným měřicími programy TVERA ve Věřňovicích (rok 2005).
Reprezentativnost měření je pro oblastní měřítko (desítky až stovky km), cílem měřicího
programu je stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací.
Koncentrace znečišťujících látek v r. 2005
KMPL
(Staré číslo ISKO a
název)
TVERA

Max. hodinová
koncentrace
NO2
113,1
(19 MV: 95,1)2)

Průměrná roční
koncentrace
NO2

Max. denní
koncentrace PM10

Průměrná roční
koncentrace PM10

18,8

434,2 1)
(36 MV: 113,5)2)

54,9

Počet překročení limitní hodnoty pro denní koncentrace PM10 byl 126 v roce 2006.
Obec Dětmarovice je uvedena ve Věstníku MŽP č. 5/2006 jako oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO). Jsou zde překračovány imisní limity PM10 a cílová hodnota imisního limitu
pro benzo(a)pyren.

2.3 Voda
Zájmové území je odvodňováno vodotečí Mlýnka, která je levostranným přítokem Olše. Olše
se vlévá do toku I.řádu – Odry. Zájmové území je situováno v hydrologickém pořadí 2-0303-071.
Lokalita je situována mimo záplavové území.
V zájmové lokalitě se nenacházejí zdroje podzemní ani povrchové ody ani sem nezasahují
ochranná pásma vodních zdrojů..
Obec Dětmarovice je zásobována vodou z obecního vodovodu. V obytné zástavbě se
nacházejí domovní studny, které slouží k zalévání.
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Z hlediska geologických poměrů lokalita a její širší okolí náleží do bádenské předhlubně
vněkarpatských příkrovů, která je budována mocným souvrstvím vápnitých miocénních
spodnobádenských jílů, s vložkami písků. Třetihorní sedimenty nebyly průzkumnými vrty
zastiženy. Kvartérní sedimenty jsou zde kromě navážek zastoupeny fluviálními sedimenty
údolní terasy řeky Olše – hlíny, jíly, písky, štěrky.
Dle hydrogeologické rajonizace (Machlíček, 1986) spadá vymezená oblast do rajónu 153 –
Fluviální a glaciální sedimenty v povodí Olše. Kvartérní hydrogeologický průlinový kolektor
tvoří v rajónu převážně fluviální a glacifluviální akumulace.
V rámci provedeného jednoetapového inženýrsko-geologického průzkumu (ZEMPOLA –
sdružení, 11/2006) byl hlavní kolektor podzemní vody kvartérních fluviálních písků a
hlinitopísčitých štěrků údolní terasy řeky Olše zastižen jen okrajově, ve vrtu V4 v hloubce
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7,60 m. Hladina podzemní vody zde byla zastižena v hloubce 7,40 m, s ustálením pod
terénem 2,90 m. Režim hladiny je napjatý.
Stavba nebude realizována na zemědělském půdním fondu..
Zájmová lokalita se nachází v chráněném ložiskovém území č.14400000 Čs.část
Hornoslezské pánve (černé uhlí a zemní plyn). Zájmová lokalita je situována mimo
registrované poddolované území.
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
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
E1 Bylinné patro:
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: Agropyron repens (pýr plazivý),
Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Agrostis tenuis (psineček tenký), Agrimonia
eupatoria (řepík lékařský), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alopecurus pratensis (psárka
luční), Bellis perennis (sedmikráska chudobka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší
tobolka), Cardamine pratensis (řeřišnice luční), Calamagrostis epigeos (třtina křovištní),
Dactylis glomerata (srha říznačka), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Erigeron canadensis
(turan roční), Festuca pratensis (kostřava luční), Glechoma hederacea (popenec
břečťanovitý), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Medicago lupulina (tolice dětelová), Phleum
pratense (bojínek luční), Poa pratensis (lipnice luční), Poa annua (lipnice roční), Potentilla
anserina (mochna husí), Solidago canadensis (zlatobýl kanadský), Stelaria holostea (ptačinec
velkokvětý), Thlaspi arvense (penízek rolní), Trifolium arvense (jetel rolní), Triforium repens
(jetel plazivý), Vicia cracca (vikev ptačí), Triforium hybridum (jetel zvrhlý), Vicia septum
(vikev plotní).
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
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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.
Předmětné území je tvořeno územím zahrnujícím zbytky původního průmyslového využití
území (demolice). Lokalita určena pro výstavbu navazuje na okolní průmyslové využití území
(Elektrárna Dětmarovice s pohledovou dominantou komínu a chladících věží, KVK, Cemex)
a připravované stavby obdobného charakteru (Výrobna suchých a maltových směsí).
Zájmové území je situováno v ochranném pásmu železnice a dopravně napojeno nastávající
komunikační síť. Z tohoto výčtu navazujícího využití okolního prostoru vplývá i akceptace
okolního prostoru z hlediska krajinného rázu lokality při umístění daného záměru v území.
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
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění stávajících přírodních
zdrojů.

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, situováno mimo obytnou zástavbu

Prach a hluk při
výstavbě

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

Emise z dopravy
v době provozu

přímé, lokální

nepříznivý vliv malý, situováno mimo obytnou zástavbu

Emise z provozu
v době provozu

přímé, lokální

nepříznivý vliv malý, situováno mimo obytnou zástavbu

Vliv na jakost
povrchové vody

není

minimální nepříznivý vliv
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Půda

není

Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu

Vliv na flóru a faunu není
v době stavby

minimální nepříznivý vliv

Vliv na krajinný ráz

Přijatelný, stavení řešení v souladu s požadavky územního
plánu, začleněn do okolního průmyslového prostředí

přímé

Vliv na flóru a faunu nepřímé
v době provozu

minimální nepříznivý vliv imisí v okolí

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 v obci Dětmarovice vzhledem
k dopravnímu napojení lokality a zabezpečení technologické linky. Nově realizovaná stavba
je posouzena zpracovanou rozptylovou studií, která vylučuje ovlivnění stavu ovzduší v území.
Z vypočtených hodnot imisních koncentrací znečišťujících látek zjištěných v rámci
rozptylové studie vyplývá, že nejvyšší hodnoty jsou vypočteny na severním okraji obce
Dětmarovice, v okolí Něbrojova kopce. V důsledku provozu posuzovaného zdroje by nemělo
dojít k významnému nárůstu imisních koncentrací znečišťujících látek.
Vzhledem k charakteru zdroje jsou emise tuhých znečišťujících látek (resp. suspendovaných
částic frakce PM10) nejzávažnější složkou příspěvku imisní zátěže. Při emisích PM10 na
úrovni garantovaných emisí tkaninového filtru byly vypočteny maximální denní koncentrace
v místě Něbrojův kopec - cca 2,4 µg/m3, přičemž statisticky by hodnota 2 µg/m3 byla
překročena cca 1x za 2 roky. U obytné zástavby jsou vypočteny denní koncentrace pod
1,5 µg/m3.
Vypočtené hodnoty denních koncentrací mají význam maximálních průměrných denních
koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit
vypočtené hodnoty denních koncentrací jako velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné.
Roční imisní koncentrace byly vypočteny řádově v setinách µg/m3, což je při limitu 40 µg/m3
zanedbatelné. V oblasti jsou v současné době patrně překračovány imisní limity pro
suspendované částice frakce PM10. S přihlédnutím k vypočteným koncentracím PM10 a
reálnému provozu zařízení (očekávané koncentrace PM10 na výstupu filtru v jednotkách
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µg/m3 ) lze předpokládat, že uhelný mlýn bude mít nepatrný vliv na stávající imisní situaci,
jeho podíl na celkové imisní zátěži bude velmi nízký.
Imisní příspěvek koncentrací NO2 je u hodinových koncentrací relativně nízký (jednotky
µg/m3 při limitu 200 µg/m3), v obci Dětmarovice se příspěvek hodinových koncentrací NO2
pohybuje mezi 0,5 až 1 µg/m3.
Příspěvek ročních koncentrací je zanedbatelný, v celé zasažené oblasti se pohybuje v setinách
µg/m3 (limit je 40 µg/m3).
Vypočtené osmihodinové imisní koncentrace CO jsou velmi nízké – do 2 µg/m3, což je při

Na základě vypočtených koncentrací znečišťujících látek zpracovatel rozptylové studie
konstatuje, že uvedený zdroj bude mít zanedbatelný vliv na imisní situaci lokality a v důsledku
jeho provozu nedojde k překročení imisních limitů.
Vliv hlukové zátěže
V hlukové studii bylo provedeno posouzení hlukového zatížení území s vymezením dosahu
izofon hluku a jejich dosah vůči chráněným objektům a chráněnému venkovnímu prostoru.
Chráněné objekty (objekty bydlení) a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního
chráněného prostoru nebudou provozem mlýnice ovlivněny nad přípustnou úroveň.
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.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a
zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Záměr je situován
mimo přímý dosah antropogenní zóny.
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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. Odpadní vody budou
splňovat podmínky stanovené kanalizačním řádem ČEZ Dětmarovice.
  Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže, velikost retenční nádrže bude
prověřena hydrotechnickým výpočtem v rámci dalšího stupně projektu, projekt stavby bude
předložen vodohospodářskému orgánu k vyjádření.
 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.
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 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. ve znění pozdějších
zákonů 342/2006 Sb.) stavebně zabezpečeny proti úniku do kanalizace a do životního
prostředí. Stejná opatření platí pro pracoviště a manipulační plochy, kde s nimi bude
nakládáno.

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
podkladů poskytnutých zpracovatelem dokumentace pro územní řízení (Hutní projekt Frýdek
Místek, a.s.).
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.
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 neakceptuje určení území pro průmyslovou výrobu dle územního plánu obce
Dětmarovice a podnikatelský záměr investora. Z toho důvodu zůstává pro posouzení možných
vlivů na prostředí a vymezení podmínek pro možnost realizace záměru v předmětném území
varianta předložena oznamovatelem.
Ze zpracovaného materiálu (oznámení dle zák.č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
vyplývá, že navrhované řešení představuje v daném případě variantu ekologicky přijatelnou.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000
Coal Mill a.s.Mlýnice uhlí – Dětmarovice
Situace širších vztahů
Situace měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno
Schéma technologie, Cyklón, statický třídič, Těleso mlýna – pohled A, B
(Hutní projekt Frýdek Místek, a.s., 12/2006)
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Rozptylová studie „Coal Mill a.s.Mlýnice uhlí – Dětmarovice“, TESO Ostrava, spol. s r.o.,
12/2006
Protokol č. 6319/2006/CHL,6320/2006/CHL, 6321/2006/CHL, 6322/2006/CHL, 6323/CHL

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem investora firmy Coal Mill a.s.je realizace nového průmyslového areálu s úpravou
uhlí (mletí uhlí jako uzavřený technologický proces) na prachový substrát, který bude určen
jako palivový substrát. Podnikatelský záměr firmy Coal Mill a.s. vychází z procesu úpravy
uhlí mletím na konečnou prachovou uhelnou směs. Záměr bude zahrnovat mlýnici uhlí
s vykládkou a pneumatickou dopravou uhlí, skladování mletého substrátu v silech a výdej
konečného produktu. Konečným produktem bude palivo určené do specifických vypalovacích
pecí jako náhrada současných topných médií.
Záměr je situován mimo obydlenou část obce Dětmarovice v bezprostřední blízkosti
elektrárny Dětmarovice na pozemcích, které původně byly zastavěny stavebními
průmyslovými objekty. V současnosti jsou objekty odstraněny a na ploše zbytky suti po
uvedených objektech.
Místo umístění předmětné lokality umožňuje dopravní napojení kolejové i silniční dopravy.
Pro dovoz vstupního materiálu i odvoz hotových výrobků se počítá s 90 % využitím kolejové
dopravy a 10 % využitím silniční dopravy. Předmětná lokalita je situována v ochranném
pásmu trati Bohumín – Český Těšín, dopravně napojena vlečkou ČD.
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. V prostoru bezprostředně navazujícím na záměr (původní zařízení
staveniště při výstavbě elektrárny Dětmarovice) se v současnosti připravuje stavba „Výrobna
suchých omítkových a maltových směsí Dětmarovice“, za tratí se nachází stávající provoz
firmy CEMEX.
Navržena je stavba, začleněna do stávající lokality a systému celé lokality 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.
Možnost kumulace s jinými záměry v zájmovém území je vymezena stávajícími objekty
staveb na navazujícím území a dopravním napojení celého prostoru.
Okolní provozy (stávající a připravované) záměr respektuje a je řešen v souladu s ostatními
provozy v předmětném území.
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Výstavba záměru “Coal Mill a.s.Mlýnice uhlí – Dětmarovice“ zahrnuje veškerou technologii
související s mletím jednotlivých druhů uhlí na prachovou uhelnou směs (prachový substrát
90 mikronů) včetně zabezpečení dopravy technologického zázemí provozu.
Při přípravě území pro stavbu bude provedeno srovnání terénu na úroveň cca 210,50 m.n.m.
Jedná se o území o rozloze cca 1,61 ha. Stávající stavební odpad (beton a cihly) bude
převezen na mezideponii na ploše stavby a následně recyklován. Kovové části budou
vytříděny k sešrotování. Zemina bude uskladněna rovněž na mezideponii k pozdějšímu
využití. Za předpokladu odkopu vrstvy zeminy průměrní tloušťky 1,50 m bude činit objem
výkopu cca 24.150m3. V tomto objemu je však započten i uvedený stavební odpad o
předpokládaném objemu 30 %. S ohledem na provedený IGP však možno očekávat navýšení
objemu stavebního odpadu.
Stavba je situována do plochy bez vzrostlé zeleně. Nebude tedy potřeba kácet vzrostlé
dřeviny.
Technologický popis činnosti uhelného mlýna.
Základní funkcí uhelného mlýna je mletí kusového uhlí frakce 0 – 30 mm na jemný uhelný
prach o jemnosti 0 – 1 mm. Celý mlynský okruh uzavřený, to znamená pracuje s podtlakem.
Celý mlecí okruh je navržen tak, aby splňoval všechny bezpečnostní podmínky pro mletí uhlí.
Technologie mlýna sa skládá ze vstupního zásobníku, dávkovací váhy, mlýnu, separátoru,
soustavy cyklónů, hlavního mlýnského ventilátoru, vyvíječe teplého vzduchu a odprašovacího
zařízení.
Všetky tiyto části jsou navzájem propojené uzavřeným okruhem ocelového potrubí
s dilatačními prvky a bezpečnostními senzory a klapkami.
Uhlí o zrnitosti 0÷100mm bude přiváženo soupravou osmi železničními výklopnými vozy
řady Ua-DUMPCAR na vnitřní koleji č. 201a. Klopení vagónů bude probíhat jednostranně
dovnitř oblouku, proto je třeba klopené vozy ukotvit ke kolejnici, aby se nepřevrátily. Vagóny
budou klopeny jednotlivě pomocí stlačeného vzduchu, který bude dodán z kompresoru na
lokomotivě. Vyklápěcí rampa bude cca 100 m dlouhá, aby se všech osm vagónů ze soupravy
vyklopilo bez posunu soupravy.
Vyložené uhlí bude převáženo dvěma kolovými nakladači o objemu lžíce cca 4m3. Těmi bude
uhlí dopravováno buď na krytou skládku o kapacitě 4000 t nebo přímo do násypek
s dávkovacím zařízením (vibrační žlaby), kterým je dávkováno uhlí k předrcení. V případě že
bude vyklápěcí jáma vyklizena budou násypky s dávkovacím zařízením zaváženy kolovými
nakladači z kryté skládky. Uhlí bude skladováno na ploše cca 100 x 25 m do výšky 3m.
Z prostoru skladu je uhlí dopravování pásovým dopravníkem o dopravním výkonu 65 t/hod
do objektu Předemletí uhlí, kde je pomocí dávkovacího vibračního žlabu plněn drtič. Na
výstupu z drtiče je uhlí o zrnitosti 0÷10mm, které je pásovým dopravníkem dopravováno do
zásobníku o objemu cca 180 m3 v objektu Mletí a sušení uhlí.
Základní funkcí uhelného mlýnu je semlít kusové uhlí o zrnitosti 0÷10 mm na jemný uhelný
prach s jemností 0÷1 mm. Celý mlecí okruh je uzavřený a pracující v podtlaku. Celý mlýnský
okruh je navržený tak, že splňuje všechny bezpečnostní podmínky určené k mletí uhlí.
Mlýnský okruh se skládá ze vstupního zásobníku, dávkovací váhy, mlýnu, separátoru, soustav
cyklónů, hlavního mlýnského ventilátoru, vyvíječe teplého vzduchu a odprašovacího zařízení.
Všechny tyto zařízení jsou navzájem propojené uzavřeným ocelovým potrubím s dilatačními
prvky a bezpečnostními senzory a klapkami.
Vstup a dávkování kusového uhlí do mlýna je řešen přes vstupní zásobníkové silo o objemu
cca 180m3. Pod silem je umístěná pásová dávkovací váha s rozsahem dávkování 0÷60 t/hod.
Dávkované uhlí vstupuje do mlýna přes rotační podavač (turniket). Mletí probíhá ve
válcovém mlýnu s mlecí kapacitou 40t/hod suchého uhelného prachu. Rozemleté uhlí se
dostává do vznosu pomocí proudění vzduchu, které je zajištěno hlavním mlýnským radiálním
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ventilátorem. Unášený uhelný prach je dále odtříděn v statickém separátoru - cyklonu, který
je umístěn nad mlýnem.
Semleté částice uhelného prachu, které nesplňují požadovanou zrnitost, se vracejí zpět do
mlýna na domletí. Hotový produkt – mleté uhlí – se shromažďuje ve spodní části cyklonu,
odkud přes rotační podavač je dopravován pneumatickou dopravou do expedičních zásobníků
a dále do přistavených železničních či auto cisteren.
Očištěné nosné médium (vzduch z cyklónu) je nasáváno hlavním mlýnským radiálním
ventilátorem, který ho dopravuje zpět do mlýna. Mezi ventilátorem a mlýnem je integrované
vyústění vyvíječe horkého vzduchu, který se používá na sušení uhlí při mletí. Vstupní vlhkost
uhlí je 8 až 10%, kterou je potřebné snížit přidáváním horkého vzduchu na 1,5% a
minimalizovat možnost zapaření mletého uhlí při jeho skladování. Palivem pro výrobu
horkého vzduchu je zemní plyn. Přebytečný vzduch z mlýnského okruhu na vytvoření
podtlaku v systému je vysávaný odsávacím radiálním ventilátorem za hadicovým filtrem
s čistícím systémem. Výstupní koncentrace tuhých znečisťujících látek budou pod 10mg/Nm3.
Pro zajištění bezpečnosti je mlýnský okruh vybaven inertizačním zařízením.
Úklid v jednotlivých objektech je zajišťován centrálními vysavači.
Mleté sušené uhlí o zrnitosti 0÷1 mm je v cyklónu odloučeno od nosného média (vzduchu) a
odtud přes rotační podavač je pneumaticky dopravován do dvou sil. Jedná se o dva kruhové
zásobníky o objemu 800m3 a 500m3.
Pneumatická doprava sušeného jemného uhelného prachu bude instalována mezi cyklónem
s rotačním podavačem a zásobníky mletého uhlí a dále mezi zásobníky mletého uhlí a plnícím
ramenem pro nakládku mletého uhlí do železničních cisteren.
Kompresorová stanice bude vybudována za účelem výroby stlačeného vzduchu pro čištění
rukávových filtrů a pro potřeby pneumatické dopravy.
Nakládka mletého uhlí bude buď do železničních cisteren nebo do autocisteren. Na koleji č.
202a bude instalována nakládací plošina s plnícím ramenem. K tomuto rameni bude uhlí
dopravováno ze zásobníků pneumatickou dopravou. Autocisterny budou plněny přímo pod
zásobníky a to gravitačně.
Centrální úklid – vysávání prachu v PS 03 Předemletí uhlí a PS 04 Mletí a sušení uhlí je
zajištěno pomocí vysokopodtlakové jednotky
v explozním provedení dle ATEX
s odloučením prachu umístěné v objektu předemletí uhlí. Odsávány výkon činí 1 300 m3/h.
Potrubní rozvody jsou provedeny z potrubí určeného pro vysokotlaké systémy v kombinací
s flexibilním potrubím v místech dispozičních kolizí. Samotný koncový element je tvořen
jedním kusem úklidových sad. Rozmístění úklidových ventilů a jejich počet pro napojení
úklidové sady je stanoven z úklidových ploch a délky úklidové hadice. Odloučený prach bude
automaticky vysypáván na odsunový pás předemletého uhlí. Koncentrace vypuštěných tuhých
látek z vysokotlaké jednotky činí max 5mg/m3 vyčištěné vzdušiny, která je vyfukována nad
střechu objektu.
Stavební objekty budované v rámci celé stavby Coal Mill souvisí s instalovanou technologií.
Jejich dispoziční uspořádání i stavebně technické řešení vychází z požadavků technologie.
Inženýrské sítě
Pitná voda (pro sociání a požární účely) bude napojena ve stávající vodoměrné šachtici na
pozemku Coal Mill, a.s., kde bude osazen nový vodoměr.
Dešťová voda z areálu Coal Mill, a.s. bude svedena do retenční nádrže a odtud 15-ti
minutovým řízeným odtokem vypouštěna do vodoteče (řeka Olše).
Splaškové vody z areálu Coal Mill, a.s. bude vypouštěna do stávající splaškové kanalizace fy
Cemex (na hranici pozemku). Splaškové vody jsou zavedeny do stávající čistírny odpadních
vod Elektrárny Dětmarovice.
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Zemní plyn se napojí na přípojku STL plynu, která je přivedena na hranici pozemku Coal
Mill, a.s. Odběrné místo se osadí měřícím zařízením.
Přípojka VN 22kV slouží pro napojení nové spínací stanice 22kV v areálu Coal Mill na
distribuční síť ČEZu. Za kolejemi železniční tratě Bohumín – Český Těšín je umístěna
stávající propojovací spínací stanice 22kV ČEZu.
PS 10 Spínací stanice 22kV
Přívod el. energie z distribuční sítě ČEZu bude zaveden do nové spínací stanice 22kV, která
bude umístěna ve vhodném místě v areálu Coal Mill. Spínací stanice je navržena v kioskovém
provedení (typ Lahmeyer NDV 1600) a je vybavena skříňovým rozváděčem 22kV a
universální skříni měření USM pro měření odběru el. energie. V rozváděči VN 22kV je
reservní vývodová skříň pro napojení přilehlého areálu Baumit.
Hlavní rozvodna NN bude umístěna v samostatné místnosti v přízemí objektu mletí a sušení
uhlí. Bude vybavena předsunutým transformátorem ve skříni o výkonu 1600 kVA a převodu
22/0,4
V rámci provozního rozvodu silnoproudu napojena veškerá technologie Coal Mill. Napojení
bude provedeno přímo z rozváděče RH1(400V), který je umístěn v hlavní rozvodně závodu.
Počet zaměstnanců areálu firmy bude 31 osob (výroba 25 osob, vedení provozu 6 osob).
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržený způsob realizace záměru a jeho začlenění do území je řešeno tak, aby vliv na životní
prostředí byl minimalizován. Zhodnocení stavu produkce škodlivin do ovzduší je řešeno
rozptylovou studií. Začlenění záměru do předmětného území je řešeno tak, aby byla realizace
možná s ohledem na okolní prostory. 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
Obecní úřad v Dětmarovicích, stavební úřad, Sdělení stavebního úřadu z hlediska územního
plánu, č.j. 854/06-Oš z 4.8.2006
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Vyjádření
k záměru „Mlýnice uhlí Dětmarovice“, č.j. ŽPZ/54602/2006/MA z 8.12.2006
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Coal Mill a.s.Mlýnice uhlí
– Dětmarovice“ je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.

Oznámení bylo zpracováno: leden 2007

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:
Hutní projekt Frýdek – Místek a.s.
TESO spol.s r.o., Ostrava (rozptylová studie, 12/2006)

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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Situace širších vztahů
Situace měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno
Schéma technologie, Cyklón, statický třídič, Těleso mlýna – pohled A, B
(Hutní projekt Frýdek Místek, a.s., 12/2006)
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H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Obecní úřad v Dětmarovicích, stavební úřad, Sdělení stavebního úřadu z hlediska územního
plánu, č.j. 854/06-Oš z 4.8.2006
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Vyjádření
k záměru „Mlýnice uhlí Dětmarovice“, č.j. ŽPZ/54602/2006/MA z 8.12.2006

