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Úvod
Pro stavbu ”Výstavba závodu na výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříči”,
která je v současnosti projekčně připravována ve stupni dokumentace pro územní řízení, bylo
zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí. Oznámení zpracoval Ing.Josef Beneš osvědčení odborné způsobilosti č.j.
15250/3987/OEP/92 ze dne 19. 1. 1993 v prosinci 2007.
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 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2
- výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací
lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel;
výroba železničních zařízení; tváření výbuchem
V souladu s platnou legislativou proběhlo zjišťovací řízení, které bylo 28.2.2008 ukončeno
podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění zákona č.93/2004 závěrem zjišťovacího řízení vydaným
příslušným úřadem Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.
Závěr zjišťovacího řízení na základě provedeného řízení konstatuje, že předložený záměr
„Výstavba závodu na výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříči“, předložený
oznamovatelem IGEA INVEST s.r.o., Moravská 867/5, 120 00 Praha 2, bude dále posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
Krajský úřad požaduje podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, dopracovat předložené oznámení ve smyslu uvedených připomínek tak, aby mohlo
být považováno za dokumentaci. Při dopracování dokumentace je nutné zapracovat (doplnit)
připomínky z došlých vyjádření v celém rozsahu a zaměřit se zejména na následující oblasti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

seznam odpadů, které budou vznikat během stavby a provozem záměru včetně odpadů
z ČOV, a jejich množství,
způsob nakládání se stavebním odpadem,
bilanci výkopových zemin,
způsob třídění stavebních odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií,
návrh instalace dospalovacích jednotek k omezování emisí VOC z technologie,
návrh vybavení spalovacího zdroje nízkoemisními hořáky vzhledem k NOx,
další opatření ke snížení emisí TZL,
projektovanou (předpokládanou) roční spotřebu organických rozpouštědel,
biologický průzkum ve vegetačním období v dané lokalitě,
vyhodnocení vlivu stavby na ÚSES se zřetelem na vymezený NRBK ekologické
stability, probíhající západně od zájmového území stavby,
skutečnou šíři ochranné zóny podle konkrétních geomorfologických a ekologických
podmínek,
vyhodnocení vlivu stavby na významné přírodní prvky, se zřetelem na míru a
charakter narušení přírodních prvků, vyjmenovaných v ust. § 3 odst. b) zákona
č. 114/1992 Sb.,
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m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)
v)
w)

x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)

hodnocení krajinného rázu,
opatření k ochraně dřevin v maximální míře před poškozením a těmto skutečnostem
byly přizpůsobeny rovněž příjezdové trasy na staveniště,
hydrologický průzkum dané lokality,
způsob odvedení vody z průmyslové zóny a z bezodtokového území,
způsob úpravy stávajícího melioračního systému tak, aby byla zachována jeho
funkčnost,
vliv retenční nádrže a terénních úprav na zástavbu při jižním okraji průmyslové zóny,
vyhodnocení a posouzení vlivu na sousední rybník,
způsob vybudování migrační bariéry s jednosměrnou průchodností mezi zónou
a biokoridorem i biocentrem, tak aby nedocházelo k migraci obojživelníků a ostatních
malých volně žijících živočichů směrem do zóny,
návrh způsobu průzkumu staveniště a provedení transferu za dohledu kompetentní
osoby,
časový rozvrh realizace výstavby mimo dobu hnízdění ptáků,
návrh ozelenění za vykácené stromy na zbývajících pozemcích stavebníka (výsadba
směrem k biokoridoru a biocentru Hranečník a odclonění haly od komunikace), a to
listnatými dřevinami místního původu,
návrh ozelenění v souladu s ust. § 12 odst. 1, 2 zákona č. 114/1992 Sb,
návrh vhodných opatření k zachování stávající funkce sousedního rybníka, včetně
funkce rekreační,
větrnou růžici převládajících větrů v dané lokalitě,
dopravní zatížení s dopadem provozu na území obce Staříč a v dotčených okolních
obcích,
návrh opatření ke snížení prašnosti,
návrh opatření, aby bylo zamezeno ohrožení kvality vody v Suderově rybníce.

Výše uvedené požadavky jsou v rozsahu dostupných údajů a možného posouzení ve fázi
dokumentace o posuzování vlivů stavby v dokumentaci řešeny.
Na tomto místě je pro lepší orientaci v textu uvedeno stručné vypořádání připomínek ze
zjišťovacího řízení.
Seznam odpadů, které budou vznikat během stavby a provozem záměru včetně odpadů
z ČOV, a jejich množství
V části B./III/3.Odpady je v tabulce uveden seznam odpadů včetně kategorizace a
předpokládaného množství odpadů, odpady z ČOV jsou zahrnuty.
Způsob nakládání se stavebním odpadem
V části B./III/3.Odpady je v tabulce uveden seznam odpadů produkovaných ov rámci
stavebních prací, způsob nakládání je uveden v rámci údajů známých v vpřed zpracováním
projektu. Podrobně bude způsob nakládání řešen v projektové dokumentaci.
Bilanci výkopových zemin
Nejvyšší objemy dopravy lze očekávat v průběhu výkopových prací a navážce hlušiny z Dolu
Paskov (zvýšení úrovně stávajícího terénu až o 1,5 m.) Pro přípravu území stavby je nutný
odvoz 37 359 m3 kulturních zemin (dle výpočtu odvodů) a návoz 113 000 m3 hlušiny
(čerpáno z oznámení).
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Způsob třídění stavebních odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií
Uvedena v kapitole III/3 Odpady.
Návrh instalace dospalovacích jednotek k omezování emisí VOC z technologie,
Návrh vybavení spalovacího zdroje nízkoemisními hořáky vzhledem k NOx
Další opatření ke snížení emisí TZL
Projektovanou (předpokládanou) roční spotřebu organických rozpouštědel
Všechny tyto požadavky jsou řešeny v rámci úpravy technologie stavby (uvedeno v části
B./I./6. Popis technického a technologického řešení záměru), posouzen v Rozptylové studii
(Ing.Fiedler, Rozptylová studie, 08/2008) uvedené v příloze dokumentace návrh opatření
uveden v části D./IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Biologický průzkum ve vegetačním období v dané lokalitě
Biologický průzkum byl proveden ve vegetačním období RNDr.Lenkou Filipovou, č.j.
autorizace OEKL/1749/05 ze dne 14.6.2005
Vyhodnocení vlivu stavby na ÚSES se zřetelem na vymezený NRBK ekologické stability,
probíhající západně od zájmového území stavby
Skutečnou šíři ochranné zóny podle konkrétních geomorfologických a ekologických
podmínek
Vyhodnocení je uvedeno v Biologickém hodnocení, RNDr. Lenka Filipová, 09/2008 a
v dokumentaci v části C./1.1. Územní systémy ekologické stability a D./I./7. 7. Vlivy na floru,
faunu a ekosystémy je hodnocení zpracováno zpracovatelkou dokumentace, která je
autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability.
Vyhodnocení vlivu stavby na významné přírodní prvky, se zřetelem na míru a charakter
narušení přírodních prvků, vyjmenovaných v ust. § 3 odst. b) zákona č. 114/1992 Sb.
Vyhodnocení je uvedeno v Biologickém hodnocení, RNDr. Lenka Filipová, 09/2008 a
v posudku Ivan Zwach Bioconsulting, 08/2008.
Hodnocení krajinného rázu
Vyhodnocení je uvedeno v Biologickém hodnocení, RNDr. Lenka Filipová, 09/2008,
zpracovány jsou pohledy se zákresem konečného stavu územ v jednotlivých směrech pohledů.
V dokumentaci je krajinný ráz řešen v kapitole C./2.6 Krajinný ráz a D.2.8 Vlivy na krajinu.
Opatření k ochraně dřevin v maximální míře před poškozením a těmto skutečnostem
byly přizpůsobeny rovněž příjezdové trasy na staveniště
Opatření jsou zahrnuta v části D./IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Hydrologický průzkum dané lokality
Zpracováno bylo Posouzení odtokových poměrů z dané lokality (Ing.Pavol Mravec, 08/2008).
Posouzení je uvedeno v příloze dokumentace. Podklady pro posouzení byly poskytnuty
ČHMÚ Ostrava. Podklady byly zpracovány pro dvě bezejmenné vodoteče v předmětném
území. Pro danou lokalitu je závazná pouze jedna z nich (bezejmenný potok č.1). V návrhu,
který reaguje na posouzení odtokových poměrů je uvažováno s vytvořením dvou retenčních
prostorů o kapacitě 9 000 m3 a 12 000 m3. Podrobné technické řešení bude předmětem
dalších stupňů PD.
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Hydrobiologický průzkum byl zpracován Dr Gajdošíkem a je uvedenn v příloze dokumentace
- Ivan Zwach Bioconsulting, 08/2008.
Způsob odvedení vody z průmyslové zóny a z bezodtokového území
Dokumentace řeší:
- odvedení splaškových vod na vlastní ČOV
- odvedení povrchových dešťových vod, které jsou z jednotlivých parkovišť svedeny na
ORL,
řízeným odtokem do stávající vodoteče (bezejmenný potok)
- technologické odpadní vody nebudou vypouštěny, budou jímány v rámci
technologického zařízení a likvidovány odbornou firmou, bilance technologických
odpadních vod je vůči množství splaškových vod zanedbatelná
- odtokové poměry povrchových dešťových vod v území řeší dokumentace vytvořením
přirozených rozlivných a akumulačních prostor v daném území
Uvedeno v části B./III/2. Odpadní vody.
Způsob úpravy stávajícího melioračního systému tak, aby byla zachována jeho
funkčnost
Stávající meliorační systém byl vybudován v 70-tých letech minulého století, v současné době
nemá žádného vlastníka. Pozemky, na kterých byl meliorační systém vybudován byly v 80tých letech rekultivovány navážkou ornice o různé mocnosti, zároveň v území proběhly
změny vlivem poddolování (důl Staříč), tyto změny povrchu vyvolaly nutnost výše popsané
rekultivace. Za celou dobu životnosti nebyla prováděna systematická údržba tohoto
melioračního systému. Při kontrole šachet, které jsme provedli v rámci průzkumu bylo
konstatováno, že stávající meliorační systém je nefunkční. Navrhovaný systém rozlivných a
retenčních ploch včetně odvedení povrchových vod přebírá plně funkci stávajícího
melioračního systému. Uvedeno v části B.II./1.Půda.
Vliv retenční nádrže a teréních úprav na zástavbu při jižním okraji průmyslové zóny
Otevřená retenční nádrž v úpravě blízké přírodnímu rázu na jižním okraji průmyslové zóny
bude vybudována s ohledem na odvedení povrchových dešťových vod z nezastavěné části
průmyslové zóny ( kapacitní rezerva). Z této retenční nádrže bude dešťová voda svedena do
řeky Olešné. Uvedeno v části B./I./6. Popis technického a technologického řešení záměru.
Vyhodnocení a posouzení vlivu na sousední rybník
V rámci Biologického průzkumu a biologického hodnocení, RNDr. Lenka Filipová, 09/2008 a
posudku - Ivan Zach Bioconsulting, 08/2008 bylo provedeno vyhodnocení možného vlivu na
rybník, jsou uvedena opatření pro zachování funce rybníka a v části tato jsou uplatněna
v dokumentaci v části D./IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Způsob vybudování migrační bariéry s jednosměrnou průchodností mezi zónou
a biokoridorem i biocentrem, tak aby nedocházelo k migraci obojživelníků a ostatních
malých volně žijících živočichů směrem do zóny
Návrh je uplatněn v části D./IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí na základě podmínek,
uvedených v Biologickém hodnocení, RNDr. Lenka Filipová, 09/2008 a posudku - Ivan Zach
Bioconsulting, 08/2008.
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Návrh způsobu průzkumu staveniště a provedení transferu za dohledu kompetentní
osoby
Návrh je uplatněn v části D./IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí na základě podmínek,
uvedených v Biologickém hodnocení, RNDr. Lenka Filipová, 09/2008 a posudku - Ivan Zach
Bioconsulting, 08/2008.
Časový rozvrh realizace výstavby mimo dobu hnízdění ptáků
Návrh je uplatněn v části D./IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí na základě podmínek,
uvedených v Biologickém hodnocení, RNDr. Lenka Filipová, 09/2008 a posudku - Ivan Zach
Bioconsulting, 08/2008.
Návrh ozelenění za vykácené stromy na zbývajících pozemcích stavebníka (výsadba
směrem k biokoridoru a biocentru Hranečník a odclonění haly od komunikace), a to
listnatými dřevinami místního původu
Návrh ozelenění je v dokumentaci uplatněn a podrobně popsán v části D./I./7. 7. Vlivy na
floru, faunu a ekosystémy
Návrh ozelenění v souladu s ust. § 12 odst. 1, 2 zákona č. 114/1992 Sb.
Návrh ozelenění je v dokumentaci uplatněn a podrobně popsán v části D./I./7. 7. Vlivy na
floru, faunu a ekosystémy
Návrh vhodných opatření k zachování stávající funkce sousedního rybníka, včetně
funkce rekreační
Z hlediska vodohospodářského bude vliv na sousední rybník nulový. Realizací stavby nedojde
k ovlivnění hladiny rybníka dešťovými vodami z celého území průmyslové zóny. V rámci
územního plánu nemá rybník funkci rekreační. Realizace výsadeb a odčlenění rybníka zelení
je zabezpečeno, že funkce rybníka nebude dotčena. V rámci Biologického průzkumu a
biologického hodnocení, RNDr. Lenka Filipová, 09/2008 a posudku - Ivan Zach
Bioconsulting, 08/2008 jsou uvedena opatření pro zachování funce rybníka a v části tato jsou
uplatněna v dokumentaci v části D./IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Větrnou růžici převládajících větrů v dané lokalitě
Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3
rychlostech větru ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje metodika SYMOS v bodě
2.0, kterou uvádí zpracovatel Rozptylové studie (Ing.Fiedler, Rozptylová studie, 08/2008).
Dopravní zatížení s dopadem provozu na území obce Staříč a v dotčených okolních
obcích
Dopravní zatížení je uvedeno v části B./II/.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu a
zhodnocen je vliv na obytnou zástavbu z hlediska ovzduší v Rozptylové studii (Ing.Fiedler,
Rozptylová studie, 08/2008) uvedené v příloze dokumentace a z hlediska hlukové zátěže
v době stavby a v době provozu na chráněný prostor chráněných objektů v Hlukové studii
(RNDr. Vladimír Suk, 09/2008) uvedené v příloze dokumentace.
Návrh opatření ke snížení prašnosti
Návrh je řešen v technologii záměru (část B./I./6. Popis technického a technologického řešení
záměru), posouzen v Rozptylové studii (Ing.Fiedler, Rozptylová studie, 08/2008) uvedené
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v příloze dokumentace návrh opatření uveden v části D./IV. Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Návrh opatření, aby bylo zamezeno ohrožení kvality vody v Suderově rybníce.
Kvalita vody v Suderově rybníce je deklarována v samostatné části zpracovaného posudku Ivan Zach Bioconsulting, 08/2008. S ohledem na skutečnost, že žádné povrchové vody
z průmyslového areálu neovlivní úroveň hladiny v Suderově rybníce, není možné ovlivnění
kvality vody v rybníce výstavbou a provozem průmyslového areálu. Návrh opatření je uveden
v části D./IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí

Seznam použitých zkratek
BPEJ
MŽP ČR
CZT
ČHMÚ
ČIŽP
ČSN
ČS PHM
DOKP
EIA
HPJ
HMZ
k.ú.
LA
LAeq
LAeqp
MZe ČR
MŽP
KHS
k.ú.
KÚ MSK
MKR
OKR
PUPFL
ÚP
ÚSES
VE
VKP
VÚC
ZCHÚ
ZPF

bonitovaná půdně ekologická jednotka
Ministerstvo životního prostředí České Republiky
Centrální zásobování teplem
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí
česká státní norma
čerpací stanice pohonných hmot
Dotčený krajinný prostor
anglický název "Environmental Impact Assesment" -hodnocení vlivů na životní prostředí
hlavní půdní jednotka
Hlavní meliorační zařízení
katastrální území
hladina hluku A [dB(A)]
ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]
nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)]
ministerstvo zemědělství České republiky
ministerstvo životního prostředí
krajská hygienická stanice
katastrální území
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Místo krajinného rázu
Oblast krajinného rázu
pozemky určené pro plnění funkce lesa („lesní pozemky“)
územní plán
územní systém ekologické stability
větrné elektrárny
významný krajinný prvek
vyšší územní celek
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Investor
Sídlo
IČ
DIČ

EFESTO INVEST s.r.o.
Moravská 867/5, 120 00 Praha 2
27880249
CZ27880249

Oznamovatel
EFESTO INVEST s.r.o.
Sídlo
Moravská 867/5, 120 00 Praha 2
IČ
27880249
DIČ
CZ27880249
Zastoupený na základě plné moci ze dne 20.11.2007 platné do 31.12.2008
Technoprojektem, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 38, 716 30 Ostrava
zapsaná
v obchodním
rejstříku
Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 897
IČ : 47677597
za kterou jedná:Ing. Martin Zuštík
generální ředitel a předseda představenstva
ve věcech technických: Ing.Jana Daňková
tel.: 596118215
dankja@technoprojekt.cz
Projektant
Sídlo
IČ
DIČ

vedeném

Technoprojekt a.s.
Havlíčkovo nábřeží 38, 716 30 Ostrava
47677597
CZ 47677597

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1

Výstavba závodu na výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříči
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):
bod 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel;
testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování
motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem
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kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
2. Kapacita (rozsah) záměru
Plocha lokality závodu
Zastavěná plocha:
Výrobní hala
Administrativní budova
Komunikace a zpevněné plochy
ČOV
Obestavěný prostor
Počet vyrobených brzdových destiček
Počet zaměstnanců
Počet dnů za rok
Počet pracovních směn/den

5,7959 ha
22 288,2 m2
510,22 m2
21 000 m2
80 m2
276 387,22 m3
18 mil ks/rok
288
250
3

3. Umístění záměru kraj Moravskoslezský
Obec Staříč
Katastrální území Staříč
p.č.parcely č.:1704/1 (bez LV) - obsahující parcely vedené ve
zjednodušené evidenci: PK 122/1, PK 106, PK 105, PK 69, PK
122/3, PK 122/5
KN 1707/1, ZE 69, ZE 105, ZE 106, ZE 122/1, ZE 3543
1704/3,1704/4, 1704/5, 1704/6, 1704/7, 457/2, 452/4, 2037/2,
2050/2, 2050/3, 2050/4, 455/4
Navrhovanou komunikací jsou dále dotčeny tyto parcely č.:
1728/6, 1728/7, 1728/2
Retenční nádrž p.č. 2050/5
Retenční nádrž a ČOV p.č. 457/1, 1704/1 (bez LV) – obsahující
parcelu vedenou ve zjednodušené evidenci PK 122

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem firmy EFESTO INVEST s.r.o.je vybudování nového výrobního areálu ve Staříči
pro společnost ITT, která v současné době vyrábí brzdové destičky v mateřském závodě
v Itálii v Barge a jejíž zájmem je rozšíření – přenesení části výroby do České republiky.
Výrobní program bude obdobný sortimentu v Itálii, tj. budou zde vyráběny brzdové destičky
pro různé značky osobních a nákladních aut.
Předpokládaná roční produkce navrhovaného závodu je 18 miliónů kusů brzdových destiček
za rok, tedy cca 80 000 kusů za den.
Areál výrobního závodu brzdových destiček je umístěn v těsné blízkosti rychlostní
komunikace R 56 po její západní straně nedaleko obce Staříč. Asi 1 km severním směrem se
nachází Pila Mayr - Melnhof Holz Paskov, dále na sever cca 1,5 km je Biocel Paskov,
severozápadně cca 1,6 km se nachází Důl Paskov - závod Staříč. Všechny tyto areály stejně
jako rychlostní komunikace R 56 působí v současné době na životní prostředí obdobným
způsobem jako předkládaný záměr. Možnost kumulace negativních vlivů na životní prostředí,
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zejména znečištění ovzduší a zvýšení hladiny akustického tlaku je vzhledem k umístění
záměru víc než pravděpodobná.
Jedná se o strojírenskou výrobu s výrobou brzdových destiček pro osobní a nákladní
automobily různých značek. Výroba brzdových destiček pro osobní automobily bude
zajišťována na samostatně instalovaných zařízeních, přičemž technologický výrobní předpis
bude stanovovat použití a využití jednotlivých strojů. V případě výroby brzdových destiček
pro nákladní auta – kamiony, budou instalovány dvě samostatné výrobní linky sestávající
z přípravy nosné kovové destičky až po finální kontrolu a balení.
Letecký snímek lokality s umístěním záměru

Využití pozemku pro navrhovanou stavbu je z hlediska územního plánu možné, je součástí
ploch podnikatelských aktivit (viz. Příloha č. 1 Vyjádření Magistrátu města Frýdku Místku,
odbor územního a ekonomického rozvoje, oddělení stavebního úřadu, č.j. SÚ/6048/2008/Chr
z 4.1.2008).
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Výřez mapy územního plánu obce Staříč

Inženýrské sítě, které budou stavbou dotčeny, budou v souladu s požadavky jejich správců
respektovány nebo přeloženy.
Ochranná pásma těchto sítí stanoví příslušné technické normy.
Staveniště se nedotýká hranic chráněných území, na staveništi ani v jeho blízkém okolí se
nenacházejí žádné památkově chráněné stavby, ani památkové rezervace, nebo zóny.
Žáden prvek chráněný dle zák.č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonů nebude stavbou
dotčen.
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměrem je stavba závodu na výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříči.
Italská společnost zajišťuje pro společnost ITT výstavbu závodu na výrobu brzdových
destiček v nově otevřené průmyslové zóně, která se nachází podél západní strany rychlostní
komunikace R 56 Ostrava – Frýdek Místek. Společnost ITT v současné době vyrábí brzdové
destičky mimo jiné i v mateřském závodě v Itálii v Barge a má zájmem o rozšíření –
přenesení části výroby do České republiky. Výrobní program bude obdobný sortimentu
v Itálii, tj. budou zde vyráběny brzdové destičky pro různé značky osobních a nákladních aut.
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Hlavními důvody umístění záměru v lokalitě jsou:
blízkost výrobních závodů Kia Motors a Hyundai Motor Company,
umístění PZ v těsné blízkosti rychlostní komunikaci R 56
blízkost hranic s Polskem a Slovenskou republikou,
dostatek kvalifikovaných pracovních sil.
Umístění záměru v jiné lokalitě v České republice nebylo zvažováno. Zájmové území je, dle
vyjádření obce Staříč, v souladu s územním plánem obce Staříč, je vedeno jako plochy plochy
podnikatelských činností.
Z hlediska dispozičního a technologického řešení záměru byl záměr řešen v několika
variantách. Předkládané dispoziční řešení vychází z velikosti pozemku a možnosti dopravního
připojení na dopravní síť.
Varianty
Výběr pozemku
Výběr pozemku pro navrhovanou stavbu je dán umístěním využitelné plochy pro stavbu
navrhovaného charakteru. Staveniště se nachází na stávajícím pozemku zemědělsky
využívaném, který je situován v bezprostřední blízkosti silnice I/58 Ostrava – Frýdek Místek.
Staveniště je pro uvažovanou stavbu vhodné, umožňuje realizovat záměr investora bez
neúměrné technické a investiční náročnosti, jeho využití je v souladu s platným územním
plánem. Významným prvkem je posouzení skutečnosti, zda lze stavbu do území umístit
zejména s ohledem na navazují přírodní složky území.
Výběr pozemků pro stavbu je dán plochami územně plánovací dokumentace, z nichž vyplývá
možnost umístění aktivit takových, které jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.
Záměr je předkládán v lokalitě s ohledem na okolní plochy a možnost umístění stavby
v daném prostoru. V rámci projektové dokumentace byly podrobně zhodnoceny možnosti
území a stanovena nejpříznivější možnost umístění navrhované stavby v území.
Záměr je navržen v lokalitě umožňující výstavbu daného záměru z hlediska potřebné rozlohy
pozemků a zejména z hlediska přímého dopravního napojení na silnici první třídy.
Posouzeny by mohly být varianty nulová a varianta předložena oznamovatelem. V rámci
technického řešení stavby jsou řešeny varianty možného řešení, které vyplývají z připomínek
vycházejících z procesu posouzení – nové řešení dílčích částí situování výsadeb, řešení
odtokových poměrů, sanace vývěru vod v mokřadu, revitalizace bezejmenné vodoteče, úprava
retenčního prostoru, vytvoření rozlivné plochy.
Varianta nulová
Varianta nulová by předpokládala nerealizovat navrhovaný záměr v území. Vzhledem k tomu,
že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, zřejmě by se v území jiná stavba
obdobného charakteru jiným investorem v průběhu času připravovala. Takovou aktivitu nelze
v současnosti posoudit.
Navrhovaná stavba svým umístěním i řešením je z hlediska příslušných obecných požadavků
na výstavbu v souladu s platnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Je navržena
z materiálů, které jsou atestovány pro použití ve výstavbě. Navržené komunikace a inženýrské
sítě budou mít parametry, které kapacitně umožní realizaci stavby.
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Varianta předkládaná oznamovatelem
Žádná činnost související se stavebními pracemi a následným provozem není optimální, může
být za předpokladu dodržení stanovených podmínek přijatelná. Takovou může být činnost,
která omezuje nebo eliminuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí a
zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i zájmu obyvatelstva.
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav a stavbu provést tak, aby tato
odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů stavby a provozu na životní a zároveň
umožňovala podnikatelský záměr investora.
Celá problematika vymezení podmínek pro přípravu stavby je řešena při přípravě stavby,
zejména vychází z procesu posouzení záměru na životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení
byly stanoveny podmínky pro další posouzení předmětné lokality. Tyto byly v rámci roku
2008 postupně řešeny a zpracovány a jsou zahrnuty v rámci přípravy záměru v předmětném
území.
Na základě dalších posouzení a průzkumů je možné konstatovat, že minimalizace vlivu
provozu i stavby je technicky realizovatelná a je nutné určit parametry pro omezení možných
vlivů na okolní prostředí. Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu a řešena v souladu s dopravním
systémem celého zájmového území.

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Záměrem stavby je vybudování nového výrobního areálu na výrobu brzdových destiček pro
různé značky osobních a nákladních aut s předpokládanou denní produkcí 80 000 kusů.
Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16
SO 17
SO 18
SO 19
SO 20
SO 21

Výrobní hala
Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
Oplocení
Venkovní osvětlení
Venkovní slaboproudé rozvody
Kabelové rozvody NN
Rozvody pitné vody
Splašková kanalizace a OT
Dešťová kanalizace a zaústění do vodoteče
Vnitrozávodní rozvod plynu
Telefonní, datový a EZS systém
EPS
Příprava území a HTÚ
Demolice
Administrativní budova
Technologický přístavek
Regulační stanice plynu
Trafostanice
Rekonstrukce příjezdové komunikace
Sklad odpadů
Vrátnice
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SO 22
SO 23
SO 24
SO 25
SO 26
SO 27
SO 28
SO 29
SO 30
SO 31
SO 32

Odlučovač ropných látek – ORL
ČOV
Přípojka plynu
Přípojka vody
Přípojka VN
Přípojka telefonu
Úprava hráze rybníka
Požární vodovod včetně zásobníku
Požární rozhlas
Přeložky inženýrských sítí.
Sadové úpravy

PS 01 Technologie výroby brzdových destiček
01.1 Příprava vstupních materiálů
01.2 Nástřik lepidla
01.2 Lisování
01.4 Úprava rozměrů třecí vrstvy
01.5 Tepelné zpracování
01.6 Lisování tlumící protihlukové vrstvy
01.7 Povrchová úprava nátěrem – linka práškové barvy
01.8 Finální operace
01.9 Skladování
01.10 Manipulace s materiálem
PS 02 Kompresorová stanice a rozvod stl. vzduchu
PS 03 Chladicí systém
PS 04 Centrální odprášení
PS 05 Nabíjení baterií
PS 06 Údržba strojní a elektro
PS 07 Mytí a skladování forem lisů
PS 12 Dieselagregát
PS 09 Odpadové hospodářství
PS 10 Trafostanice
Výše uvedené objekty a provozní soubory charakterizují řešenou stavbu s vymezením
možného rozsahu řešené problematiky.
Jako samostatná stavba je řešena revitalizace bezejmenné vodoteče, která teče podél
západní strany stavby a dopravní napojení - rekonstrukce nadjezdu přes silnici R 56, který
bude sloužit pro příjezd do areálu závodu.
Příprava území pro vlastní stavbu
Na staveništi se nenacházejí žádné nadzemní objekty, stavba nevyžaduje žádné demolice, ani
asanace. V rámci přípravy území bude provedena skrývka kulturních zemin z celé plochy
staveniště (zemědělský půdní fond). Malá část ornice bude využita pro zpětné ohumusování
nezpevněných ploch areálu, převážná část bude odvezena dle dispozic orgánu ochrany
půdního fondu.
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Výrobní hala
Navržena je jednopodlažní halu osových rozměrů 72,60 x 307,0 m a maximální výšky nad
terén 12,10 m. Podél jedné strany haly bude jednopodlažní přístavek. Výška přístavku je
navržena cca 5,25 m.
Vlastní hala bude rozdělena na výrobní a skladovací část. V přístavku budou umístěny
pomocné provozy - rozvodny, kompresorovna, dílny, provozní kanceláře a budou zde také
umístěny šatny pro zaměstnance a jídelna s přípravnou.
Nosnou konstrukci budou tvořit železobetonové, prefabrikované betonové sloupy, vetknuté
do kalichů betonových patek. Hala je členěná na několik dilatačních celků, s dvojicí sloupů
v místě dilatace. Založení haly bude provedeno na patkách, alternativně je možno řešit patky
s podpůrnými pilotami. Vzhledem k vysoké hladině spodní vody, bude terén v místě haly
nadvýšen násypem o cca 1-1,5 m. Střecha haly bude tvořena ocelovými příhradovými vazníky
a vaznicemi. Obvodový plášť bude skládaný s nosnými plechovými kazetami, tepelnou
izolací a vnějším pláštěm z trapézového plechu. Střecha bude z nosného trapézového plechu,
s tepelnou izolací a PVC, nebo bitumenovou hydroizolaci. Hala bude osvětlena denním
světlem pomocí střešních světlíků.
Vstupní dveře a vrata budou kovová, plná, zateplená nebo prosklená izolačním dvojsklem.
Vrata budou sekční, elektricky ovládaná. Vnitřní dveře budou ocelové a dřevěné. Vnitřní
dělící konstrukce budou cihelné, nebo sádrokartonové.
Zastavěná plocha
22 288,2 m2
Obestavěný prostor nadzemní části 269 687,22 m3

Administrativní budova
Administrativní budova je navržena jako dvoupodlažní objekt o půdorysných osových
rozměrech 26,3 x 19,4 m a maximální výšce nad terénem 9,2 m. V obou podlažích budou
umístěny administrativní prostory, jednací místnosti, sociální zázemí apod.
Nosnou konstrukcí bude železobetonový skelet se střechou s ocelovými příhradovými
vazníky a vaznicemi. Druhé nadzemní podlaží bude tvořeno železobetonovými průvlaky a
prefabrikovanými dutinovými panely. V obou podlažích je zavěšený rastrový podhled.
Obvodový plášť bude skládaný s nosnými plechovými kazetami, tepelnou izolací a vnějším
pláštěm z trapézového plechu a vnitřním obkladem sádrokartonem. Střecha bude z nosného
trapézového plechu, s tepelnou izolací a PVC, nebo bitumenovou hydroizolaci. Osvětlení
denním světlem bude pásovými okny ve fasádě. Okna budou hliníková, zasklená izolačním
dvojsklem. Vnější dveře budou hliníkové nebo prosklené, vnitřní dveře dřevěné. Vnitřní dělící
konstrukce budou cihelné nebo sádrokartonové.
Založení objektu bude provedeno na patkách, alternativně je možno řešit patky s podpůrnými
pilotami. Vzhledem k vysoké hladině spodní vody, bude terén v místě administrativní budovy
nadvýšen násypem o cca 1-1,2 m.
Zastavěná plocha
510,22 m2
Obestavěný prostor nadzemní části
6 710,0 m3
Technologie a výrobní program
Celkový výrobní systém závodu ITT – PS Technologie výroby lze rozdělit na následující
procesy :
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( 1.1 )
( 1.2 )

Příjem a skladování vstupních materiálů včetně vychystávání
Příprava spodní nosné kovové destičky – pískování, nanášení
lepidla
( 1.3 ) Příprava směsi k lisování podvrstvy a třecí vrstvy
( 1.4 ) Lisování a broušení – výroba brzdové destičky
( 1.5 ) Tepelné zpracování
( 1.6 ) Protihluková úprava
( 1.7 ) Povrchová úprava - nátěr
( 1.8 ) Finální operace a balení a související operace
( 1.9 ) Údržba lisovacích forem
( 1.10 ) Vnitroobjektová doprava
( 1.11 ) Laboratoře
( 1.12 ) Systém řízení výroby

Následující tabulka specifikuje nejen stroje a zařízení, které budou používané přímo ve
výrobě brzdových destiček, ale i zařízení podpůrných systémů zajišťujících správný chod
těchto strojů (chlazení, stl. vzduch) s uvedením země výrobce. Montáž technologického
zařízení bude probíhat ve 2 fázích.
Seznam strojů a zařízení
Tabulka č.1
Název

Počet ks

původ

Fáze1 Fáze2
Stroje a zařízení výrobní technologie
Pískovací zařízení včetně filtru
Míchací zařízení včetně vážení
Regálový zakladač namíchaných směsí
Linka stříkání lepidla včetně dospalovací jednotky
Rotační lis PIAG s 18 stanicemi
Rotační lis IAG s 6 stanicemi
Lineární lis
Brousící zařízení
Stacionární konvekční pec
IR pec
Tlakový scorching
Posuvný scorching
Dospalovací jednotka pro stacionární konvekční pece
Lis na nalisování protihlukového destičky
Linka prášku (stříkací kabina, vypalovací pec, chladicí tunel, chladicí
jednotka)
Linka finálních úprav
Balící linka
Balící linka – balení palet do fólie
Výrobní linka brzdicích destiček kamionů
Vysokozdvižné vozíky
Regály

Itálie
Itálie
Itálie
Itálie
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie

1
1
1
11
10
1
21
3
11
2
1
1
1

Itálie

2

Itálie
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie

6
2

1
1
1
1

8
1

2
15
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Tabulka č.2
Stroje a zařízení instalované v obslužných provozech
Kompresory, sušky

Německo

Chladicí věže - chladicí systém

Itálie

Stroje a zařízení údržby ( vrtačky, brusky, soustruh atd)

Itálie

Mycí zařízení forem lisů

Itálie

Centrální odsávací systém - deskové filtry (odsávání od lisů a brusek)

Itálie

Centrální odsávací systém textilní filtry (pro např. scorching)

Itálie

Nabíječe baterií

Německo

1

1
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Vakuové pumpy

Příjem a skladování vstupních materiálů včetně vychystávání
Hlavními vstupními materiály při výrobě brzdových destiček jsou nosné kovové destičky a
základní směs pro výrobu třecí vrstvy a podvrstvy. Během výroby budou používány další
chemické látky, které budou dle typu brzdového obložení přimíchávány do základní směsi, a
další komponenty - lepidlo, těsnění, prášková barva, které se aplikují během procesu výroby.
V mateřském závodě je používáno cca 200 vstupních komodit. Tyto materiály budou do
závodu přiváženy kamiony dle potřeby a zaváženy vysokozdvižnými vozíky o nosnosti 1,5 t.
Po evidenci bude vstupní materiál skladován ve skladovací hale v regálech do výšky cca 8 m
nebo ve skladu hořlavin a výbušnin.
Náplní pracovníků skladu bude nejen evidence a uložení na předepsané místo, ale i přípravu
materiálu dle potřeby výroby.
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Výrobní operace jsou znázorněny na technologickém schématu výroby.
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Příprava spodní nosné kovové destičky – pískování, nanášení lepidla
Prvním výrobní pochodem při výrobě brzdových destiček je příprava – úprava povrchu
spodní nosné kovové destičky (o hmotnosti cca 250 g), na kterou se bude nanášet třecí vrstva
s podvrstvou, která působí jako izolační a částečně tlumicí prvek mezi kovovou destičkou a
třecí vrstvou.. Tato úprava spočívá ve dvou operacích. Nejdříve dojde k otryskání povrchu
kovové destičky v uzavřeném pískovacím zařízení, do kterého jsou destičky zaváženy
vysokozdvižným vozíkem v kovovém kontejneru. Následně je na tento otryskaný povrch
nanášena stříkáním tenká vrstva lepidla. Pískovací zařízení využívá cirkulující písek. Je
vybaveno filtrem, který zachycuje velmi jemný prach, který se následně likviduje jako odpad.
Po otryskání vycházejí jednotlivé destičky ze stroje na pás, ze kterého budou ručně
seřazovány na speciální kovové rošty, které postupují do linky stříkání lepidla. Stříkání
probíhá v uzavřeném boxu. Nastříkané destičky na plátech jsou zasunovány do speciálního
pojízdného regálu, ve kterém jsou následně manuálně zasunuty do sušící komory stříkací
linky a sušeny při teplotě cca 60°C po dobu 1 – 6 hod. Exhalace obsahující škodlivé
spalitelné látky vznikající v průběhu stříkání lepidla a sušení budou odsávány do dospalovací
jednotky, kde dojde k jejich zneškodnění. Po usušení lepidla jsou destičky připraveny k
nalisování třecí vrstvy a podvrstvy brzdové destičky, tj. přeloženy na zvláštní vozíky, kterými
jsou převezeny k lisům a následně manuálně zakládány do jejich zásobníků. Zařízení lepící
linky - trysky jsou jednou denně propláchnuty ředidlem – mytí stroje cca 30min. Znečištěné
pláty budou umývány v čistírně forem v sodném roztoku.
Zásobník lepidla linky bude mít objem cca 200 l. Spotřeba lepidla je 1500 kg za měsíc. Toto
lepidlo bude do závodu přiváženo hotové, ale bude ještě upraveno, tj. bude naředěno a
přidáno barvivo. Tato činnost bude probíhat na vyhrazeném místě ve skladu hořlavin. Do
lepidla budou vmíchány 3 další komponenty v poměru – nigrosina 45g (prášek - černá barva
lepidla), ředidlo 685 (3kg) a etanol (9,5kg) na 25 kg lepidla colla araldine 64-1. Ke stroji bude
upravené lepidlo přivezeno v menší nádobě o objemu cca 50 l a přelito do zásobníku stroje.
Práce s lepidlem musí probíhat za dodržení všech bezpečnostních a provozních předpisů
včetně používání ochranných pomůcek. Během úpravy - míchání lepidla se budou uvolňovat
emise VOC, které budou odsávány a následně zneškodňovány na dospalovací jednotce linky
lepidla.
Příprava směsi k lisování podvrstvy a třecí vrstvy
Příprava směsi na zhotovení třecí vrstvy a podvrstvy začíná již ve skladu, kde podle
požadavku zpracovávané zakázky jsou na palety, které jsou následně přiváženy k vážícímu
místu míchacího zařízení suché směsi, uloženy požadované suroviny v hrubém dávkovaném
množství (celé balení – pytle). Přesné dovážení jednotlivých komponent probíhá u vážícího
zařízení z odpovídajících kontejnerů o objemu cca 50 l, které jsou ustaveny poblíž vážícího
místa.
Směs se vždy skládá z těchto základních složek:





Vlákenná výztuž - zastává funkci soudržného systému
Ostřiva - přímo určují součinitel tření výrobku
Maziva - vylučují se v průběhu brždění a zabraňují "zakousnutí" brzd:
Pojiva - stmelující složka směsi

Navážené komponenty jsou dále důkladně promíchány v míchacím zařízení a tato suchá
směs je dávkována do speciálních nádob o objemu 1m3. Tyto nádoby budou manipulovány
vysokozdvižným vozíkem. Zpočátku budou zaváženy a skladovány přímo na vyhrazeném
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místě na podlaze haly, později je uvažováno s automatickým regálovým zakladačem pro tyto
kontejnery. Nádoby budou umístěny na požadované místo a dle potřeby budou
vysokozdvižným vozíkem převáženy k lisům, do kterých jsou tyto nádoby zakládány.
Lisování a broušení – výroba brzdové destičky
Vlastní třecí vrstva brzdové destičky je vytvořena nalisováním předepsané homogenní třecí
směsi a směsi podvrstvy při tlaku 250 bar a teplotě 150-180°C na nosnou kovovou destičku,
která je automaticky vkládána na místo lisování ze zásobníku destiček, do kterého jsou tyto
destičky vkládány ručně.
V závodě budou používány 2 druhů lisů dle typu zpracování – rotační a lineární. Lineární lis
umožňuje výrobu více druhů destiček současně, rotační pouze jeden druh. Dle vytvoření
vrstvy a podvrstvy je možno rotační lisy rozdělit na lisy, které lisují třecí vrstvu a podvrstvu
zvlášť – lisy PIAG a lisy, které lisují tyto vrstvy současně – lisy IAG.
Předpokládá se instalace :
•
•
•

Lineární lis s 12 stanicemi (formami) – 1ks
Rotační lisy PIAG s 18 stanicemi (formami) – 11ks
Rotační lis IAG s 6 stanicemi (formami) – 10ks

Doba lisování jedné destičky je dle typu cca 3-5 min, což odpovídá u rotačního lisu době, po
kterou je vrstva lisována a za kterou se otočí forma na začátek procesu ke vstřiku směsi. Po
vytvoření hrubé brzdové destičky nastává proces broušení, při kterém destička získá
požadované rozměry – tloušťku, úkosy anebo proces tepelného zpracování. Do brousícího
zařízení jsou tyto destičky zaváděny automaticky dopravníkem z lisu anebo IR pece, pokud
bude brzdová destička podrobena tomuto tepelnému zpracování. Z brousícího zařízení budou
destičky podávány a shromažďovány v kovovém kontejneru – přepravce, která bude umístěna
na zdvihací plošině umožňující ruční regulaci výšky dopadu destičky z brousícího zařízení do
kovové přepravky.
Opracované brzdové destičky, které nebyly zpracovány pomocí IR pece budou dále
podrobeny tepelnému zpracování v konvekční peci anebo procesu „scorching“, které zajistí
vytvrzení vrstvy. Během procesu scorching jsou kovové destičky kontaminovány, a proto
musí být před nátěrem podrobeny ještě očištění – otryskání pískem, které probíhá
v uzavřeném zařízení následujícím za scorchingem. Během lisování a broušení vzniká velké
množství emisí, které bude odsáváno centrálním systémem do filtračních jednotek umístěných
vně haly.
Tepelné zpracování
Tepelné zpracování brzdové destičky – vytvrzení vrstvy k získání požadovaných vlastností
zajišťujících účinnost a životnost třecí vrstvy bude zajištěno pomocí tří technologií, které
budou aplikovány dle technologického předpisu.
Jedná se o tepelné zpracování :
• IR pece - infračervené lampy
Tato operace předchází broušení – úpravě třecí vrstvy. Do tohoto zařízení mohou být
destičky přiváděny dopravníkem automaticky přímo z lisu anebo ze zásobníku, do kterého
jsou vkládány manuálně. Po tepelném zpracování, kdy destičky prochází IR pecí třecí
vrstvou pod infračervenými lampami cca 3min, které působí na třecí materiál, jsou tyto
destičky automaticky dopravovány do brousícího zařízení.
• Stacionární konvekční pec
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Další možností tepelného zpracování je použití stacionární plynové konvekční pece
(3 x 5 x 3 m), do které jsou destičky přivezeny v ocel. kontejnerech. Řízenou teplotou
cirkulujícího vzduchu kolem brzdových destiček a dobou setrvání v této peci je dosaženo
požadovaných vlastností třecí vrstvy. Kapacita pece je cca 12 kovových palet. Proces probíhá
4-12 hod. při teplotě cca 250 °C. Předpokládá se instalace 3 pecí. Exhalace z těchto pecí
budou svedeny do dospalovací jednotky, která je umístěna na střeše nad pecemi.
• Scorching
Poslední možností tepelného zpracování je technologie scorching, a to buď tlakový, anebo
posuvný.
Tlakový scorching využívá technologii, kdy brzdová destička je vyzvednuta a přitlačena třecí
vrstvou po dobu 30 - 60 sekund na horkou kovovou desku (740 °C) a dále přitlačena na
studenou desku. Destičky do zařízení jsou vkládány automaticky ze zásobníku, do kterého
jsou zakládány ručně nebo přímo z brousícího stroje automaticky. Za tímto procesem
následuje ještě proces pískování, který očistí kovový povrch po tomto tepelném zpracování.
Druhá varianta – posuvný scorching - spočívá v posuvu brzdové destičky položené stranou
třecí vrstvy nejdříve na horkém pásu a následně na studeném.
Instalace scorchingu bude vyžadovat centrální odsávání do filtrační jednotky umístěné vně
haly.
Tepelně upravené a opracované brzdové destičky jsou následně převezeny v kovových
kontejnerech ke stroji vkládání protihlukového prvku.
Protihluková úprava
V závodě bude instalováno jedno zařízení na protihlukovou úpravu brzdových destiček
spočívající v nalisování antivibračního prvku na kovovou destičku. Brzdové destičky jsou při
této operaci manuálně uloženy na stůl zařízení, na ně je ručně uložena antivibrační tlumící
vložka, která je následně přilisována za tepla (horkým plechem), aby dobře přilnula. Hotové
brzdové destičky jsou uloženy manuálně do přepravního kontejneru.
Povrchová úprava
Povrchová úprava kovové části brzdové destičky zabraňující jejímu rezivění bude realizována
automatickým elektrostatickým nanášením práškové barvy, při čemž požadovaný funkční
nátěr se získá až po vytvrzení povlaku za výrobcem předepsaných podmínek cca 40 min
v průjezdní vytvrzovací – vypalovací peci na zemní plyn, která navazuje na stříkací kabinu
prášku. Dále následuje ochlazení v tunelu chladicím vzduchem. Předpokládá se instalace
dvou elektrostatických stříkacích linek, kdy kabina stříkací linky je vybavena dvěma pásy, na
kterých se pohybují brzdové destičky předepsanou rychlostí zaručující požadovanou kapacitu
linky. Prášková barva je elektrostaticky nanášena - stříkána na kovovou část brzdové destičky,
aby se zabránilo její korozi. Během stříkání dochází k přestřiku prášku, který je po určité době
smeten a znovu vrácen do cyklu stříkání. K zamezení úniku přestřiku prášku do okolí, bude
instalován filtr. Spotřeba prášku během dne je cca 100 kg, tj. 100 kg na 80 000 brzdových
destiček. Hotové destičky jsou manuálně ukládány do přepravního kontejneru nebo vozíku.
Součástí linky je i vstupní ochlazovací část, která je využívána pokud tepelně zpracované
destičky nestihnou vychladnout na požadovanou teplotu během transportu,
„meziskladováním“ ve výrobním procesu.
Finální operace a balení
Závěrečné operace budou prováděny zpočátku na 6 finálních linkách, do kterých jsou ručně
po vizuální kontrole vkládány téměř hotové brzdové destičky (hmotnost cca 400 g), které jsou
dále automaticky kontrolovány - tloušťka, opatřeny případně další tlumicí vložkou za horka
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(nahřívání zemním plynem), příp. za studena. Hotové brzdové destičky zde jsou opatřeny
nápisy a štítky, případně čárovým kódem a montáží dalších prvků – úchytů. Případné zmetky
jsou vyřazeny. Do budoucna je uvažováno s instalací dalších cca 8 linek.
Dále bude následovat balicí linka, kdy hotové brzdové destičky jsou baleny do lepenkových
menších nevratných krabic rozdílného objemu podle s klientem dohodnutého množství a
způsobu expedice nebo do větších kartónových krabic či plastových přepravek určených pro
montáž v automobilkách. Zabalené hotové výrobky budou ukládány na palety a
vysokozdvižnými vozíky zaváženy do regálů určených ke skladování hotových výrobků a dle
plánu expedovány. Balení palet do fólií není uvažováno na začátku výroby ale později.
Údržba lisovacích forem
Daná technologie používá při lisování brzdových destiček kovové formy, které se mění a čistí
v cyklu 3-5 dní dle doby právě zpracovávané zakázky. Produkované brzdové destičky jsou
různých tvarů, velikostí dle požadavků zákazníka. Proto bude zřízeno nejen pracoviště
údržby, ale i skladování kovových forem, které zajistí odpovídající formy k zajištění
zadaných zakázek. Bude zde umístěn regál, ve kterém budou formy ukládány a evidovány.
Současně zde bude zajištěna kontrola stavu používaných forem - dle stavu formy budou
čištěny, opraveny nebo vyřazeny. Ve vedlejší dílně bude zajišťována údržba. Bude zde
instalován např. soustruh, bruska, vrtačka, fréza, nůžky, svařovací zařízení. Dílna i údržba
forem bude vybavena rozvodem stlačeného vzduchu.
Mytí forem, případně jiných předmětů – např. podložek používaných při lepení, bude probíhat
v zařízení 3 x 1,5 x 1,5 m s cirkulujícím sodným roztokem, tj. mycí voda bude čištěna filtrována a znovu opět používána. Manipulace s formami bude prováděna pomocí sloup.
jeřábu o nosnosti 1t. Čištěná forma je do lázně ponořena na určitou dobu, poté je vyzvednuta
a ponechána na roštu k okapání a oschnutí. Kal, případně úkapy budou přečerpávány a
shromažďovány v nádrži určené na zachycování všech technologických odpadních vod. (
objem cca 25 m3).
Vnitroobjektová doprava
Vnitroobjektovou dopravu používanou v hale lze rozdělit na tyto druhy :
• doprava elektrickými vysokozdvižnými vozíky o nosnost 1,5t, některé s možností založení
palet s materiálem až do výšky + 6,00m do regálů. Vysokozdvižné vozíky budou zajišťovat
výměnu - manipulaci s kontejnery - zásobníky lisů se směsmi používanými k vytvoření třecí
vrstvy a podvrstvy, obaly, převoz kovových kontejnerů s výrobky, odpadem apod.
• u některých pracovišť mohou být instalovány menší sloupové jeřáby o nosnosti 1 až 2 t
• ve skladu forem bude ve druhé fázi provozování výroby instalován regálový zakladač
Laboratoře
V závodě bude zřízena laboratoř, ve které budou prováděny základní potřebné zkoušky a
měření vyplývající z povahy výroby – náhodná kontrola – tvrdost, složení směsi, pevnost,
otěruvzdornost. Vývojové laboratoře budou provozovány pouze v Itálii. Kontaminované
odpadní vody vzniklé v této laboratoři budou jímány do kanystrů a likvidovány spolu
s odpadními technologickými vodami.
Systém řízení výroby
Budoucí provozovatel závodu přenese vyzkoušený systém řízení ze závodu ITT z Barge v
Itálii Rozhodující je vysoká automatizace jednotlivých strojů a zařízení. Manuální operace
zůstávají u manipulace s materiály a u přepravy palet s polotovary a hotovými výrobky.
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Kompresorová stanice a rozvod stl. vzduchu
Instalované stroje a zařízení budou vyžadovat přívod stl. vzduchu, který slouží k ofukování a
ovládání. Předpokládá se instalace 4 - 5 vzduchem chlazených šroubových kompresorů,
přičemž jeden bude vybaven frekvenčním měničem. Stlačený vzduch 7 bar bude dochlazen,
filtrován a vysušen na rosný bod +3°C. V kompresorové stanici umístěné v přístavku bude
ponecháno místo pro případné zvýšení výkonu stanice. Vznikající kondenzát bude sváděn do
uzavřené jímky technologických vod, která bude vybavena snímačem hladiny. Při dosažení
určité hladiny bude dána signalizace do místnosti mistrů, aby byl zajištěn odvoz a následná
likvidace odpadních vod odbornou firmou včas, tj. před maximálním naplněním nádrže.
Chladicí systém
Potřeba chladu bude zajištěna provozem 1-2 uzavřených chladicích věží o výkonu cca 600
kW, umístěné na střeše přístavku. Strojovna chlazení a úprava chladicí vody bude umístěna
ve společné místnosti s kompresory.
Centrální odprášení
Výroba brzdových destiček je provázena vznikem velkého množství různých emisí. Exhalace
– kontaminovaný vzduch odváděný z procesu lepení a tepelného zpracování v konvekční
peci, který obsahuje spalitelné VOC látky, bude přiváděn do dospalovací jednotky. Odsávaný
vzduch od lisů a brusek kontaminovaný především jemným prachem, bude filtrován ve
filtračních jednotkách umístěných na střeše přístavku. Tato zařízení jsou vybavena deskovými
nebo tkaninovými filtry, které budou v intervalu 1-2 min profouknuty stl. vzduchem – oklep
prachu z filtrů. Zachycený prach bude vynášecím zařízením sveden do speciálních vaků
umístěných na zemi podél přístavku. Likvidace tohoto prachu bude prováděna smluvně
odbornou firmou. Rovněž kontaminovaný vzduch z procesu scorching a míchání směsí,
pracovišť finálních úprav bude přiváděn na filtrační jednotky umístěné na střeše přístavku.
Odtahy z procesu povrchových úprav a z IR pecí budou odváděny přímo do ovzduší.
Odvedený vzduch bude přiváděn a nahrazen v rámci větrání haly.
Nabíjení baterií
V závodě budou používány elektrické vysokozdvižné vozíky, které budou zajišťovat
převážení materiálů a výrobků. Jejich provoz si vyžádá zřízení samostatné místnosti vybavené
nabíječi baterií. Předpokládá se instalace 15 nabíječů. Používány budou olověné baterie.
Nabíjení bude prováděno osobou poučenou za dodržení bezpečnostních předpisů a při
nabíjení bude vždy v chodu větrání místnosti.
Údržba strojní a elektro
V závodě bude zřízena samostatná místnost vybavená stroji a zařízením potřebným k zajištění
oprav vyplývajících z nároků provozu. Budou zde umístěny pracovní stoly a regály s ručním
nářadím, instalovány budou např. brusky, vrtačka, soustruh, obráběcí stroje, nůžky, svařovací
agregát. K dílně bude přiléhat sklad údržby.
Vakuová stanice
V procesu výroby pracuje celá řada manipulátorů, které potřebují zajištění podtlaku. Proto zde
bude vybudována vakuová stanice s čtyřmi vakuovými pumpami o kapacitě 4 x 105m3/h ,
vakuum 50mbar.
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Technologie výroby z hlediska emisí
Výroba brzdových destiček pro osobní automobily bude zajišťována na samostatně
instalovaných zařízeních, při čemž technologický výrobní předpis stanoví použití a využití
jednotlivých strojů. V případě výroby brzdových destiček pro nákladní auta - kamiony, budou
instalovány dvě samostatné výrobní linky sestávající z přípravy nosné kovové destičky až po
finální kontrolu a balení.
Systém závodu lze rozdělit na procesy výroby brzdového obložení pro osobní automobily a
pro nákladní automobily. Při jednotlivých dílčích operacích vznikají emise znečišťujících
látek, které jsou odváděny přímo do životního prostředí nebo do filtrů, či dospalovacích
zařízení.
Výroba brzdového obložení pro osobní automobily
Míchací zařízení komponentů třecí vrstvy a podvrstvy je vybaveno odsáváním znečištěné
vzdušiny o objemu 32 000 m3/h. Znečištěná vzdušina je vedena do zdvojeného tkaninového
filtru, který je umístěn na střeše 1.NP přístavku a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu
výrobní haly.
Tryskací zařízení nosných destiček je vybaveno odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 3
600 m3/h. Znečištěná vzdušina je vedena do tkaninového filtru, který je umístěn vedle linky a
vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly. Shodné zařízení je instalováno u dvou
linek.
Linka stříkaní lepidla a sušení je vybavena odsáváním znečištěné vzdušiny do dospalovací
jednotky, kde pomoci plynových hořáků o celkovém výkonu 910 kW jsou spalovány těkavé
organické látky. Projektovaná roční spotřeba je 600 000 m3/rok zemního plynu. Dospalovací
jednotka je umístěna pod stropem haly a spaliny o objemu 4 000 m3/h jsou vedeny nad
střechu výrobní haly. Současně do dospalovací jednotky je vedena vzdušina z míchání lepidel.
Shodné zařízení je instalováno u dvou linek.
Lisy rotační a lineární jsou vybaveny odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 30 000 m3/h.
Znečištěná vzdušina je vedena do tkaninového filtru, který je umístěn na střeše 1.NP
přístavku a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly.
Brusky pro broušení požadovaných rozměrů brzdových destiček jsou vybaveny odsáváním
znečištěné vzdušiny o objemu 20 000 m3/h a 40 000 m3/h. Znečištěná vzdušina je vedena do
tkaninových filtrů, které jsou umístěny na střeše 1.NP přístavku a vyčištěná vzdušina je
vedena nad střechu výrobní haly.
Tepelné zpracování brzdové destičky může probíhat v IR peci (infračervené lampy), která je
vybavena odsáváním znečištěné vzdušiny o celkovém objemu 60 000 m3/h (6 x 10 000 m3/h).
Znečištěná vzdušina je odvedena střešními ventilátory, umístěnými nad IR pecemi. Celkový
počet IR pecí je 11 ks.
Tepelné zpracování brzdové destičky může také probíhat v konvekční peci o tepelném
výkonu 200 kW, která je vybavena přímým ohřevem. Projektovaná roční spotřeba je 132 000
m3/rok zemního plynu. Konvenční pece jsou tři. Spaliny a znečištěná vzdušina z pecí jsou
vedeny do jedné dospalovací jednotky, kde pomoci plynových hořáků o celkovém výkonu
400 kW jsou spalovány těkavé organické látky. Projektovaná roční spotřeba je 264 000
m3/rok zemního plynu. Dospalovací jednotka je umístěna na střeše 1.NP přístavku a spaliny o
objemu 3 200 m3/h jsou vedeny nad střechu výrobní haly.
Při tepelném zpracování brzdové destičky procesem „posuvný scorching“ dochází k ohřevu
pásu plynovými hořáky o celkovém výkonu 100 kW. Projektovaná roční spotřeba je 66 000
m3/rok zemního plynu. Spaliny jsou přímo vedeny nad střechu výrobní haly. Při tepelném
zpracování vytvrzení vrstvy procesem „tlakový scorching“ dochází k elektrickému ohřevu
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kovové desky. Oba procesy „scorching“ jsou vybaveny odsáváním znečištěné vzdušiny do
tkaninového filtru. Do tohoto filtru je napojeno i odsávání z následného tryskání
kontaminované vrstvy. Celkové odsávané množství je 30 000 m3/h. Tkaninový filtr je umístěn
na střeše 1.NP přístavku a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly.
Povrchová úprava kovové části brzdové destičky bude realizována automatickým
elektrostatickým nanášením práškové barvy na dvou linkách. U chlazení a nanášení práškové
barvy je realizován místní filtr k zachycení přestřiku a odsávání vzdušiny o objemu 12 000
m3/h je vedeno přímo nad střechu výrobní haly. V následné vypalovací peci o tepelném
výkonu 200 kW s přímým ohřevem dojde k vytvrzení vrstvy. Projektovaná roční spotřeba je
132 000 m3/rok. Odsávané množství spalin a vzdušiny o objemu 6 000 m3/h je vedeno přímo
nad střechu výrobní haly. Následuje chlazení po vypalování s odsáváním vzdušiny o objemu
50 000 m3/h s vedením přímo nad střechu výrobní haly.
Finální úpravy - závěrečné možné úpravy hotových brzdových obložení (společné pro osobní
i nákladní automobily) je vybaveno odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 25 000 m3/h.
Znečištěná vzdušina je vedena do tkaninového filtru, který je umístěn na střeše 1.NP
přístavku a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly.
Výroba brzdového obložení pro nákladní automobily - kamiony
Výroba probíhá na dvou výrobních linkách, které obsahuji shodné postupy jak u brzdových
obložení osobních automobilů, jen jednotlivá zařízení jsou menší a navazuji bezprostředně na
sebe.
Míchací zařízení komponentů třecí vrstvy a podvrstvy a tryskací zařízení nosných destiček je
vybaveno odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 20 000 m3/h. Znečištěná vzdušina je
vedena do tkaninového filtru, který je umístěn na střeše 1.NP přístavku a vyčištěná vzdušina
je vedena nad střechu výrobní haly.
Linka stříkaní lepidla a sušení je vybavena odsáváním znečištěné vzdušiny do dospalovací
jednotky, kde pomoci plynových hořáků o celkovém výkonu 273 kW jsou spalovány těkavé
organické látky. Projektovaná roční spotřeba je 180 000 m3/rok zemního plynu. Dospalovací
jednotka je umístěna pod stropem haly a spaliny o objemu 700 m3/h jsou vedeny nad střechu
výrobní haly.
Lisování a broušení je vybaveno odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 160 000 m3/h.
Znečištěná vzdušina je vedena do tkaninového filtru, který je umístěn na střeše 1.NP
přístavku a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly.
Tepelné zpracování brzdové destičky probíhá v IR peci (infračervené lampy), která je
vybavena odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 10 000 m3/h. Znečištěná vzdušina je
vedena přímo nad střechu výrobní haly.
Povrchová úprava kovové části brzdové destičky bude realizována automatickým
elektrostatickým nanášením práškové barvy na dvou linkách. U chlazení a nanášení práškové
barvy je realizován místní filtr k zachycení přestřiku. V následné elektrické vypalovací peci
dojde k vytvrzení vrstvy. Následuje chlazení po vypalování. Pro celý proces povrchové
úpravy je realizováno odsávání vzdušiny o objemu 12 000 m3/h s vedením přímo nad střechu
výrobní haly.
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Finální úpravy - závěrečné možné úpravy hotových brzdových obložení je realizováno
společně s brzdovým obložením pro osobní automobily.
Ozelenění budov a zeleň kolem komunikací
Osazení dřevin kolem areálu má za cíl vytvoření pohledové kulisy a snížení možných
negativních pohledových vjemů z blízkého i vzdáleného okolí. Navržená druhová skladba
zeleně vychází z původních druhů dřevin.
Navržené jsou vysoké dřeviny (dub, jasan, topol) s různým tvarem koruny ( štíhlá vejcovitá
koruna – jasan a habr, rozložitá koruna – dub, lípa), ale i dřeviny nižšího vzrůstu
s charakteristickými rysy v určitém ročním období ( květ – střemcha, plody – jeřáb, kalina).
Účelem dosadby zeleně je provést dosadbu zeleně, nahradit vykácené stromy a keře a navrátit
tomto pásu zeleně původní funkci. Toto opatření je nutné pro zajištění životního prostoru, zdroje
potravy a úkrytových prostorů živočichům, kteří tento prostor doposud využívají. Zároveň je
nutné provést eliminaci možných negativních vlivů provozu nového závodu a maximálně ho
izolovat od biokoridoru a biocentra. Neodmyslitelné je zároveň estetický vzhled objektu a jeho
začlenění do krajiny.
Nezpevněné plochy budou osety vhodnou travní směsí s bohatým druhovým zastoupení
(s příměsi lučních dvouděložných rostlin) jak lučních rostlin a údržbu těchto ploch sečením
řešit jako dvousečné ( jednosečné) louky.
Ozelenění HMZ
Navržené ozelenění vychází z předpokladu, že se jedná o bezejmennou drobnou vodoteč, která
občas vysýchá. Navržená struktura a skladba odpovídá skladbě břehových porostů., tzv. tvrdému
luhu.. Záměrem je provést dosadbu zeleně a nahradit vykácené stromy a keře a navrátit tomuto
pásu zeleně původní funkci. Návrh vychází ze stávající skladby, s vyloučením akátu. Dále je
přihlédnuto k místním podmínkám a odpovídající možné skladbě porostů a zastoupení původních
druhů .
Podle možnosti a rozsahu vhodného pozemku je doporučeno pomístně vytvořit pás dřevi. Jsou
navržené dřeviny rychle rostoucí (střemcha) i pomalu rostoucí (lípa, javor, dub). Za důležité
lze považovat i bylinný pás podél pásu dřevinného a zachování rákosin, respektive jejich
obnovu.
Ozelenění budov popínavými rostlinami :
Původních popínavých rostlin není příliš velký výběr. Jelikož se jedná o ozelenění
průmyslových objektů lze zvážit možnost použít i nepůvodní druhy, které svým růstem lépe
splní požadavky na ozelenění.
Protipovodňová ochrana
Zahrnuje:
Sanace stávajícího vývěru vod v mokřadu
Úprava a revitalizace stávající bezejmenné vodoteče
Úprava a sanace stávajících propustků
Úprava retenčního prostoru
Vytvoření rozlivného území mezi areálem průmyslové zóny a stávající bezejmennou
vodotečí
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Sanace stávajícího vývěru vod v mokřadu
Provedena bude úprava a sanace stávajícího artézského vývěru, který po výtoku na povrch
zaplavuje a podmáčí okolní území a vytváří neudržovanou bažinu. Sanace zde spočívá
v soustředění vyvěrající vody do jednoho místa a následné svedení těchto vyvěrajících
povrchových vod otevřeným zpevněným příkopem do bezejmenné vodoteče.
Úprava a revitalizace stávající bezejmenné vodoteče
Provedena bude prohrábka dna vodoteče a částečně i úprava břehů. Vegetační náletové
porosty budou ze dna a břehů pomístně odstraněny, aby nebránily průtoku v korytě.
Přírodě blízký charakter toku bude upraven s minimálními pouze nezbytně nutnými zásahy do
náletového porostu. Bude vytvořeno několik propojovacích míst s paralelně trasovanou novou
vodotečí.
Dále bude - dle místních podmínek - u vodoteče doplněn k ní přiléhající pás doprovodné
zeleně z vhodné vegetace, která bude typově a druhově blízká danému stanovišti.
Úprava a sanace stávajících propustků
Stávající propustky DN 700 pod nadjezdem místní komunikace (nad státní silnicí I/56) a DN
700 pod samotným tělesem státní silnice I/56 budou vyčištěny a vyspraveny cementovou
maltou. Výtok stávajícího propustku DN 700 pod nadjezdem místní komunikace bude
doplněn novým betonovým vývařištěm v korytě, okolí výtoku bude opevněno vyspárovanou
dlažbou uloženou do betonu.
Úprava retenčního prostoru
Území, které je navrženo jako retenční prostor pro zachycení povrchových vod (cca 0,60 ha),
bude urovnáno od kóty 268,25 m n. m. V případě, že v nově upraveném korytě bezejmenné
vodoteče a v korytě bezejmenné vodoteče situované podél komunikace a hráze rybníka dojde
k vyšším průtokům než je kapacitní průtok dvou dále následujících propustků DN 700, bude
tento prostor sloužit jako rozlivné území s retenční schopností, které umožní regulovaný
odtok těmito propustky. Kóta maximální hladiny v tomto území při návrhovém průtoku Q100
činí cca 269,92 m n.m., vytvořený retenční prostor cca 9 000 m3 .
Vytvoření rozlivného území mezi areálem průmyslové zóny a stávající bezejmennou vodotečí
Úpravy území jsou navrženy za účelem zvětšení retenční schopnosti území ve vztahu
k podzemním i povrchovým vodám, které přitékají v současnosti do prostoru stávající
bezejmenné vodoteče při povodňových průtocích. V době vydatnějších přívalových srážek
zde již dnes dochází k rozlivu vody z bezejmenné vodoteče a přilehlého rybníka. Navržené
úpravy budou zahrnovat vytvoření paralelního koryta vůči stávající bezejmenné vodoteči tak,
aby byla zvětšena jeho retenční schopnost ve vztahu k přitékajícím povrchovým vodám
(v době přívalových, popř. déletrvajících vydatnějších srážek). Pro zachycení největších
objemů přílivové vlny při extrémních srážkách (Q100) bude vybudována ochranná
protipovodňová hráz, která v nižších polohách zájmového území bude identická se svahem
náspu pro výrobní závod (svah náspu bude náležitým způsobem utěsněn pomocí jílového
těsnění). Součástí hráze bude i oddělující linie, zamezující kontaktu migrujících drobných
obojživelníků s územím průmyslové zóny.
V takto uměle vytvořené rozlivné ploše stávající bezejmenné vodoteče bude (v přiměřeném
rozsahu) provedena výsadba nové vhodné zeleně. Celkový retenční prostor takto vytvořený
bude činit cca 12 000 m3.
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Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena
stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky
území a inženýrské sítě. Podrobně je rozpracováno začlenění stavby do území (návrh
ozelenění, posouzení odtokových poměrů, hydrobiologické posouzení a studie tahových tras a
biologické hodnocení). Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací umístění
navrhované stavby závodu na výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříči.
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení

2009
2010

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Moravskoslezský
Obec
Staříč
Příslušná obec s rozšířenou působností
Frýdek - Místek
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí

Správní úřad, který bude rozhodnutí
vydávat

Souhlas s trvalým vynětím dotčených
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
zemědělských pozemků ze ZPF podle §9 zákona
odbor životního prostředí a zemědělství
č. 334/1992 Sb. v platném znění
Souhlas dle § 19 Horního zákona v platném
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
znění
Magistrát města Frýdek - Místek, odbor
Závazné stanovisko k zásahu do VKP
životního prostředí
Souhlas s umístěním stavby nebo využití území
Ministerstvo dopravy ČR
v ochranném pásmu silnice R 56
Souhlas z hlediska krajinného rázu správy dle § Magistrát města Frýdek - Místek, odbor
12 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb.
životního prostředí
Povolení umístění a stavby středního zdroje
znečišťování ovzduší
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství
Povolení k uvedení do provozu zdroje
znečišťování ovzduší
Územní rozhodnutí
Magistrát města Frýdek - Místek, stavební
Stavební povolení
úřad
Kolaudační rozhodnutí
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Zemědělský půdní fond
Většina pozemků vlastního staveniště je součástí zemědělského půdního fondu. Podrobný
majetkoprávní elaborát bude součástí projektové dokumentace.
Pozemky zemědělského půdního fondu, dotčené stavbou
Tabulka č.3
Parcela
dle KN/PK

Výměra
dle KN/PK

Kultura

LV

BPEJ

Trvalý
zábor

KN 1707/1

27 130

Orná půda

1210

6.58.00

(m2)
27 130

ZE 69

9 612

Orná půda

1210

6.58.00

9 612

ZE 105

203

Orná půda

1210

6.58.00

203

ZE 106

8 668

Orná půda

1210

6.58.00

8 668

ZE 122/1

48 927

Orná půda

1210

6.47.00
6.58.00

ZE 3543

4 544

Orná půda

1210

6.47.00

22 698
26 229
48 927
4 544

KN 457/1

2 893

Orná půda

1210

6.71.01

2 893

PK 122/3

22 537

Orná půda

1210

6.58.00

22 537

PK 122/5

16

Orná půda

1210

6.47.10

16

CELKEM

Celkem

124 530

K záboru zemědělského půdního fondu dojde. Půda zájmového území je BPEJ 6.58.00,
6.47.00 a 6.71.01 náleží do II.až V.třídy ochrany podle přílohy k metodickému pokynu MŽP
ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF. II. třída ochrany zahrnuje
zemědělské pozemky, vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování podmíněně zastavitelné. V rámci územně plánovací dokumentace byla prověřena
možnost záboru půdního fondu ve vztahu k celkovým půdním charakteristikám území se
závěrem, že je možné navrhovanou část území ve vymezeném prostoru realizovat.
Velikost skrývek kulturních zemin
Pro zjištění velikosti půd pro návrh skrývek ornice a stanovení kvality půd vzhledem k návrhu
jejich dalšího využití po provedených skrývkách byl proveden firmou AZ GEO,
s.r.o.průzkum na pozemcích v lokalitě vymezené pro stavbu.
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Skrývky ornice – mocnost
Tabulka č.4
Parcela dle KN/PK

KN 1707/1
ZE 69
ZE 105
ZE 106
ZE 122/1
ZE 3543
KN 457/1
PK 122/3
PK 122/5
Celkem

0,30 m
Trvalý zábor
m2
27 130
9 612
203
8 668
48 927
4 544
2 893
22 537
16
124 530

Velikost skrývek
m3
8139,0
2883,6
60,9
2600,4
14678,1
1363,2
867,9
6761,7
4,8
37 359

Přebytek kulturních zemin bude uplatněn dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany půdy.
Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání dle plané
legislativy (z.č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.).
Kulturní zeminy budou po skrytí dočasně skladovány ve figuře. Pokud by došlo ke skladování
delšímu než 6 měsíců, bude navrženo ošetření tělesa uskladněných kulturních zemin pro
zabránění jejich zneškodnění zejména zabuřeněním.Tyto vstupy budou v průběhu projekčních
prací upřesněny a budou se týkat realizace nezbytně nutných záborů půd.
Odvodnění pozemku
Stávající meliorační systém byl vybudován v 70-tých letech minulého století, v současné době
nemá žádného vlastníka. Pozemky, na kterých byl meliorační systém vybudován byly v 80tých letech rekultivovány navážkou ornice o různé mocnosti, zároveň v území proběhly
změny vlivem poddolování (důl Staříč), tyto změny povrchu vyvolaly nutnost výše popsané
rekultivace. Za celou dobu životnosti nebyla prováděna systematická údržba tohoto
melioračního systému. Při kontrole šachet, které byly provedeny v rámci průzkumu, bylo
zjištěno, že stávající meliorační systém je nefunkční. Navrhovaný systém rozlivných a
retenčních ploch včetně odvedení povrchových vod přebírá plně funkci stávajícího
melioračního systému.
Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.
Zvláště chráněná území
Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12,
13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území
národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné
plochy.
Zájmové území zasahuje do chráněné ložiskové oblasti číslo 714400000 - Čs. část
Hornoslezské pánve, je součástí dobývacího prostoru pro černé uhlí a zemní plyn. Stavba
bude zajištěna s ohledem na deformační parametry poddolování podle ČSN 73 0039
(navrhování objektů na poddolovaném území).
Zájmová plocha se nachází v ochranném pásmu rychlostní komunikace R 56.
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Dotčení jakýchkoliv ochranných pásem technického charakteru se nepředpokládá, s výjimkou
napojení záměru na stávající rozvody energií a vody. Možné případné dotčení ochranných
pásem technického charakteru - inženýrských sítí - bude projednáno před zahájením
územního řízení s jejich správci.

2. Voda
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. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na
spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových
přípojek vody není nutné.
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek.
Období provozu
Zásobování pitnou vodou je navrženo ve dvou variantách.
Jak na staveništi, tak za běžného provozu závodu bude používána pouze pitná voda. Veškeré
dodávky vody, jak pro sociální účely tak i pro technologii budou kryty dodávkami z veřejné
vodovodní sítě. Povrchové ani podzemní vody nebudou v zájmovém území odebírány.
Celý areál je možno napojit na:
• stávající vodovod v blízkosti stávajícího areálu JZD pomocí nového potrubí a
protlaku pod rychlostní silnicí R56 a komunikací s ní souběžnou
• stávající vodovod SmVaK PE DN 80 v blízkosti obce Staříč. Vzhledem ke značné
vzdálenosti budoucího závodu od místa připojení na vodovod bude nutné ověřit
tlakové poměry
Pitná voda pro sociální zařízení
Průměrná denní potřeba pro soc. účely
Roční potřeba pro soc.účely
Mytí forem, chladící voda pro doplňování
uzavřeného chladícího systému

33,5 m3/den
8 470,5 m3/rok
350 m3/rok

Voda pro požární účely
Požární zabezpečení areálu bude vzhledem k nedostatečné dimenzi vodovodního řadu řešeno
pomocí požárních nádrží
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3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Z důvodu výroby elektrické energie (v dané lokalitě není v době uvedení výroby k dispozici)
budou instalovány 2 ks kogeneračních jednotek, spalující zemní plyn o celkovém tepelném
výkonu 3 440 kW (2 x 1 720 kW) a celkovém elektrickém výkonu 3 212 kW (2 x 1 606 kW),
v přístavku. Projektovaná celková roční spotřeba je 4 836 000 m3/rok (2 x 2 418 000 m3/rok)
zemního plynu. Vyrobené teplo (horká voda) bude využíváno k vytápění haly a to ve
vzduchotechnických jednotkách. Toto řešení je dočasné do doby umožnění napojení na
veřejnou síť (viz. Příloha č.1 – Stanovisko 4120267815 ČEZ Distribuce, a.s. z 7.1.2008).
Vytápění
Pro potřebu vytápění samostatné administrativní budovy budou instalovány 2 ks
kondenzačních plynových kotlů o celkovém výkonu 160 kW (2 x 80 kW) s projektovanou
roční spotřebou 39 000 m3/rok zemního plynu. Odvod spalin bude nad střechu objektu.
Pro potřebu vytápění skladovací haly bude instalováno 7 ks cirkulačních jednotek SAHARA s
plynovým ohřevem o celkovém výkonu 245 kW (7 x 35 kW) s projektovanou roční spotřebou
58 000 m3/rok zemního plynu. Pro potřebu větrání skladovací haly bude instalováno 6 ks
větracích jednotek SAHARA s plynovým ohřevem o celkovém výkonu 240 kW (6 x 40 kW) s
projektovanou roční spotřebou 58 000 m3/rok zemního plynu. Odvod spalin bude nad střechu
objektu.
Pro potřebu vytápění a větrání výrobní haly bude instalováno 6 ks přívodních VZT jednotek
JANKA s plynovým ohřevem (z toho 2 ks s možnosti cirkulace vzduchu) o celkovém výkonu
3 420 kW (6 x 570 kW) s projektovanou roční spotřebou 814 000 m3/rok zemního plynu.
Odvod spalin bude nad střechu haly. Dále budou instalováno 5 ks přívodních VZT jednotek
JANKA o celkovém výkonu 2 850 kW (5 x 570 kW) na horkou vodu z kogenerace a 10 ks
horkovodních jednotek SAHARA (horká voda z kogenerace) o celkovém výkonu 550 kW (10
x 55 kW). Při větrání je odsáváno z prostoru výrobní haly 50 000 m3/h vzdušiny. Hlavní
odsávání z haly zajišťuje technologické odsávání od strojů a zařízení.
Pro potřebu vytápění šaten a jídelny v přístavku bude instalován jeden závěsný kondenzační
plynový kotel o výkonu 40 kW s projektovanou roční spotřebou 9 000 m3/rok zemního plynu.
Pro potřebu větrání šaten v přístavku bude instalována jedna VZT jednotka s plynovým
ohřevem o výkonu 100 kW s projektovanou roční spotřebou 22 000 m3/rok zemního plynu.
Pro potřebu větrání jídelny v přístavku bude instalována jedna VZT jednotka s plynovým
ohřevem o výkonu 160 kW s projektovanou roční spotřebou 37 000 m3/rok zemního plynu.
Odvod spalin bude nad střechu objektu.
Pro potřebu vytápění kanceláře kvality a konstrukce v přístavku bude instalován jeden
závěsný kondenzační plynový kotel o výkonu 20 kW s projektovanou roční spotřebou 4 500
m3/rok zemního plynu. Odvod spalin bude nad střechu objektu.
Pro potřebu vytápění a větrání ostatních místností přístavku bude instalován 20 ks VZT
jednotek SAHARA s plynovým ohřevem o celkovém výkonu 800 kW (20 x 40 kW) s
projektovanou roční spotřebou 190 000 m3/rok zemního plynu. Odvod spalin bude nad
střechu objektu.
Zásobování zemním plynem bude ze středotlakého plynovodu STL PE 180, který vede podél
jižní strany areálu závodu
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Ostatní materiály
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude specifikován a uveden v projektu stavby.
Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci objektu.
Při výstavbě nebudou používány suroviny nebo materiály, které by mohly způsobit negativní
ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.
Materiál pro výrobu, jeho skladování
V závodě bude využíván široký sortiment materiálů – cca 200 druhů. Spotřeba bude dle
zpracovávaných zakázek.
Následující tabulky udávají některé z nich, jejich skladované množství, spotřebu (dle
oznámení 12/2007, Ing.Beneš):
Tabulka č.5
Materiál

Skladované
množství

Celkové skladované množství materiálu
na přípravu směsí

202 529 kg

Dřevěné palety

500 ks

Kovové kontejnery

300 ks

Kovové nosné destičky

Balení
Pytel 20 kg

1 200 000 ks

Spotřeba za
měsíc

Frekvence
dodávky

405 058 kg

týdně

max.
2 000 000 ks

týdně

Sklad hořlavin
Lepidlo – MSDS č.25

1500 kg

Sud 200l

1500 kg

měsíčně

Ředidlo – MSDS č.26

200 litrů

Sud 25 l

200 litrů

měsíčně

3 000 litrů

měsíčně

Hydraulický olej
Olej – (mazání forem)– MSDS č.34

3 000 litrů

Kontejner 1000 l

500 litrů

Sud 25 l

400 litrů

měsíčně

Líh – MSDS č.27

200 kg

Sud 25 l

500 kg

týdně

Aceton – MSDS č.28

200 kg

Sud 200 l

200 kg

měsíčně

Ředidlo 685 – MSDS č.29
Soda – MSDS č.30
Nigrosina – MSDS č.31
Prášková barva – MSDS č.32
Barva - potisk – MSDS č.33
Pryskyřice 21.301– MSDS č.1

200 kg
200 kg
25 kg
2000 kg
50 kg
1500 kg

Sud 200 l
Pytel 25 kg
Pytel 25 kg
Pytel 25 kg
Plechovka 1 kg
Pytel 20 kg

200 kg
200 kg
25kg
3500 kg
30kg
3000 kg

týdně
měsíčně
měsíčně
týdně
měsíčně
týdně

Pryskyřice 21.352– MSDS č.3

2520kg

Pytel 20 kg

5040 kg

týdně

Pryskyřice 21.356– MSDS č.35

660kg

Pytel 20 kg

1330 kg

týdně

Pryskyřice 21.395– MSDS č.36

100kg

Pytel 20 kg

150 kg

měsíčně
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Tabulka č.6
Sklad hotových výrobků a bal. materiálu – plocha 34 x 21m – regály vysoké 8m
Skladování balícího materiálu
Kartón

60 000 kg

100 000 kg

týdně

Dřevěné palety

7 000 kg

30 000 kg

týdně

Plastové kontejnery

4 000 ks

10 000 ks

týdně

Kovové kontejnery

300 ks

250 ks

měsíčně

1 800 000 ks

denně

Sklad hotových výrobků
Hotové výrobky

200 000 ks

Kontejnery palety

Dřevěné palety

500 ks

1500 ks

týdně

Kartón

500 ks

1000 ks

týdně

Kovové kontejnery

200 ks

400 ks

týdně

Skladování ve výrobní hale
Kovové nosné destičky

900 000 ks

Kovové kontejnery

Rozpracované destičky

140 000 ks

Kovové kontejnery

Bezpečnostní listy všech používaných látek jsou uloženy u oznamovatele.
Následující tabulka uvádí složení, oblast použití a klasifikaci látek vybraných látek.
Tabulka č.7
Obchodní označení

Klasifikace

R věty

Použití

Xn

R42, 43

Příprava směsí

Charakter látky CAS

100-97-0 hexamethylen tetralin
1.

2.

CELLOBOND
J 1077H

FERS RESINS
S.A-F129

3.

FERS RESINS
S.A-FHV 173

4.

KRYNAC 3330 F

108-46-3 resorcinol

Xn

Xn

R42, 43

R42, 43

Příprava směsí

7,0-10,0 %
3,0-5,0 %

108-95-2 fenol

0,2-1,0 %

100-97-0 hexamethylen tetralin

8,5-9,5%

108-95-2 fenol

0,2-0,8%

Příprava směsí

100-97-0 hexamethylen tetralin

Příprava směsí

9003-18-3 2-propenenitrile,
polymer with 1, 3-butadiene

100%
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5.

Nipol, Breon NBR

-

Příprava směsí

9003-18-3 2-propenenitrile,
polymer with 1, 3-butadiene

100%

6.

NERO
DI CARBONIO

-

Příprava směsí

1333-86-4 uhlíková čerň

100%

7.

CPD-COKE FS

-

Příprava směsí

Grafite KFL 94/96
OSSIDO DI ZINCO
Magnesia usta heavy
Calcined alumina
Calcio idrossido tipo
12.
fiore
13. Barite
14. Austro Frenc - ASC

N
-

8.
9.
10.
11.

R50/53

Příprava směsí
Příprava směsí
Příprava směsí
Příprava směsí

64743-05-1 calcined petroleum
coke
7782-42-5 grafit
1314-13-2 oxid zinečnatý
215-171-9 oxid hořečnatý
1344-28-1 oxid hlinitý

100%
100%
99%
98,6%

Xi

R41

Příprava směsí

1305-62-0 hydroxid vápenatý

Xn

R20/22

Příprava směsí
Příprava směsí

7727-43-7 síran barnatý
1345-04-6 sulfid antimonitý

99%
50-100%

15. Silicato di zircono

-

-

Příprava směsí

10101-52-7 Zirconium silicát, 325 mesh

90-100%

16. Potassio titanato

-

-

Příprava směsí

12056-51-8 Titanate [Ti6O13
(2-)], didraselný

>95%

17. Zinc metal pigment

N

R50/53

Příprava směsí

7440-66-6 zinek

>94%

1314-13-2 oxid zinečnatý

<6%

7439-89-6 železo

>97%

18. Stax steel fibres

19. Měděný prášek

-

-

-

-

20. ZOLFO S-100

Příprava směsí

7439-96-5 mangan

max1,2%

Příprava směsí

7440-50-8 měď

min99%

Příprava směsí

7704-34-9 síra

99,9%

21. Vulkacit DM/C

Xi

R53, R43

Příprava směsí

120-78-5 2,2'-dithiobisbenzo
thiazol

22. RB 295-Roxul(r)1000

Xi

R38

Příprava směsí

287922-11-6 high alumina low
silica ht stone wool

-

-

Příprava směsí

23. Twaron
para-aramid pulp

24. KEVLAR

25. Araldine 64-1
(lepidlo)

26. Ředidlo

-

F, Xn

F, Xn

-

90%

Příprava směsí

R11,
Nanášení lepidla
R20/21/22,
R36/38,
R43
R10,11, Nanášení lepidla
12,
R20/22,
R23/24/25,
R36/37/38
/39, R41,

95-100%

26125-61-1 aramid

90%

7732-18-5 voda

8%

7757-82-6 síran sodný

<2%

26125-61-1 aramid

100%

64-17-5 ethanol

20,0-30,0%

108-88-3 toluen

10,0-20,0%

108-95-2 fenol

1,00-4,00%

67-56-1 methanol

0,5-2,0%

50-00-0 formaldehyd

0,1-0,9%

79-20-9 methyl-acetát
78-83-1 iso-butanol
107-31-3 methyl-formiát

28-37%
9-12%
<6%
47-52%
2,7-4,3%

108-88-3 toluen
111-76-2 2-butoxyethanol

39
/39, R41,
R66, R67

67-56-1 methanol

<3%

27. Alcole etilico (líh)

Nanášení lepidla

64-17-5 ethanol

100%

28. Acetone (Aceton)

Nanášení lepidla

67-64-1 aceton

100%

29. Ředidlo 685

Nanášení lepidla

108-88-3 toluen

90%

201-152-2 1,2-dichlorpropan

10%

497-19-8 uhličitan sodný

>99%

30. Soda

Xi

31. Nigrosine alcool

Xn

32. Prášková barva

Xi

33. Barva - tisk

34. Distaccante EP

***

-

Mytí lisovacích
R36
forem
R20/21/22 Nanášení lepidla

R43,
R52/53

-

-

35. Pryskyřice

101357-16-8 Benzenamine
28064-14-4 polymer s
formaldehydem

Povrchová úprava - 119-53-9 1,2-difenyl-2hydroxyethan-1-on
nátěr

Finální úpravy potisk
Lisování
Příprava směsi

F, Xn R11, 42/43

Příprava směsi

>2,5-10,0%
>0,1-1,0%

204-331-3 1,2-difenyl-2hydroxyethan-1-on

>0,1-1,0%

9004-70-0 nitrocelulóza

10-30%

9002-88-4 polyethen

<30%

68439-49-6 Alcohols, C16-18,
ethoxylated

<5%

68602-89-1

100%

9003-35-4 fenol formaldehydové
pryskyřice
Pryskyřice
36. Sumiliteresin
Pr-54529

90-100%

108-95-2 fenol

80-90%
<1%

100-97-0 Hexamin

5-15%

Silikonový gel

3-10%

Z klasifikace látek vyplývá, že část vstupních chemikálií je hořlavinou (hořlavé kapaliny).
Jejich skladování a práce s nimi bude respektovat ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060.
Zacházení s používanými chem. látkami bude v souladu se zákonem č.356/2003 Sb. o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ve znění
pozdějších a souvisejících předpisů. Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s
požadavky zákona č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů
najatou odbornou firmou.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlastní areál výrobního závodu je umístěn v těsné blízkosti rychlostní komunikace R 56.
Přístup dopravy na tuto komunikaci bude nutno samostatně řešit.
Doprava v době výstavby
Po dobu výstavby se uvažuje příjezd na staveniště z jižní strany po stávající místní
komunikaci, která odbočuje v obci Staříč ze silnice III/4845. Tato komunikace vede
východním okrajem obce Staříč, kde se nachází několik obytných objektů. Možný příjezd je i
ze severní strany přes nadjezd nad rychlostní komunikací R 56 od stávajícího areálu farmy
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JZD. Provedeno bude technické posouzení a následná rekonstrukce nadjezdu. Přístup z této
strany bude možný po rekonstrukci nadjezdu.
Vlastní stavba vyžaduje odvoz zemin z výkopů a dopravu stavebního materiálu. Tyto
materiály budou dovezeny po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost této přepravy
odpovídá běžným požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu v území. Zvýšená
dopravní náročnost bude v době odvozu výkopů. 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 a může znamenat významný
negativní impakt pokud nebude řešení stavební dopravy odpovídat požadavkům na
zabezpečení dopravní obslužnosti předmětného území.
Doprava v době provozu
Při přípravě záměru je samostatnou stavbou řešena rekonstrukce výše zmiňovaného nadjezdu
přes silnici R 56, odkud bude zajištěn hlavní příjezd do nově budovaného závodu na výrobu
brzdových destiček po dobu provozu. Komunikace se za nadjezdem napojuje na účelovou
komunikaci, která vede v souběhu s rychlostní komunikací R 56 po východní straně a na
kterou je možné najet z mimoúrovňového křížení u obce Staříč.
Během vlastního provozu závodu se předpokládá příjezd asi 9 nákladních automobilů
s materiálem a pro odvoz hotových výrobků a dále 210 osobních aut za den. Tato dopravní
zátěž nebude mít zásadní vliv na plynulost dopravy na rychlostní komunikaci R 56.
Rozčlenění směrů dopravy závodu na výrobu brzdového obložení
Tabulka č.8
Dopravní trasy- nárůst průjezdů vozidel Vozidla
Areál závodu na výrobu brzdového
obložení

Silnice přes R56

Souběžná komunikace s R56

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

Rok 2010
voz/den
420
18
438
420
18
438
420
18
438

Zátěž na obec Staříč v rámci stavebních prací a v rámci vlastního provozu závodu je
samostatně posouzena v rámci hlukové studie a rozptylové studie.
Intenzita dopravy – stávající stav
Liniovými zdroji hluku je v současné době automobilový provoz na veřejných komunikacích.
Jedná se zejména o silnici R56, silnici III/4845 a místní komunikaci. Současný stav provozu
na pozemních komunikacích byl odvozen z výsledků celostátního sčítání dopravy z r. 2005
(viz mapka - www.rsd.cz). Intenzity dopravy pro rok 2008 byly vypočteny použitím podkladů
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vývoje dopravních výkonů. Četnosti provozu na místní komunikaci byly zjištěny místním
šetřením.
Průměrné celoroční intenzity dopravy

Průměrná denní četnost provozu, současný stav
Tabulka č.9
Profil
R56
III/4845
místní

N OA
18096
1829
55

NNA
3812
323
1

Hodnocený areál bude komunikačně napojen na severní straně komunikací na přemostění
R56 a dále podél R56 (na její východní straně) k MÚK silnic R56 a III/4845. V souvislosti s
provozem závodu se předpokládá intenzita nákladní dopravy 45 kamionů za týden ( 9 denně =
18 jízd). Parkovací plochy jsou situovány na východní straně výrobní haly (140 stání a na
severní straně administrativní budovy (10 stání). Z tohoto množství vychází při maximální
zátěži (dle obrátkovosti v maximu na jedno parkoviště) v období provozu 600 pohybů v době
denní a 150 v době noční.
V období provozu je doprava vedena zcela mimo chráněné prostory staveb.
Průměrná denní četnost provozu – nový stav
Tabulka č.10
Profil
R56
III/4845*)
výjezd
areál
*) v období provozu nebude využívána

N OA
18846
1829
750
750

NNA
3821
323
9
9
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Při výstavbě
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Při realizaci stavby se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění
ovzduší.
Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude celé území staveniště, zejména při
provádění zemních prací (skrývky kulturních zemin, hrubé terénní úpravy, násypy pod
objekty a výkopy základů). Plocha tohoto zdroje znečišťování bude přibližně stejná jako
zastavěná plocha.
Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach z prováděných zemních prací a
z povrchu ploch zbavených vegetace a dále prach zvířených nečistot nanesených
vozidly na přístupové komunikace z prostoru vlastní stavby.
Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících
podmínek, zejména na:
• okamžitých klimatických podmínkách (směru a rychlosti větru, teplotě,
srážkách,
vlhkosti, apod.)
• velikosti obnažených ploch a ploch, na kterých budou probíhat zemní práce
• frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti
• znečištění na dopravních komunikacích
Emise z tohoto zdroje budou nahodilé a jejich množství se nedá stanovit. Pravidelným
skrápěním, údržbou a čištěním komunikací a manipulačních ploch se prašnost výrazně
omezí.
Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší během výstavby bude odvoz výkopových a
násypových zemin, doprava stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že se na staveništi
budou provádět skrývky kulturních zemin a terénní úpravy, bude nákladní doprava
intenzivnější zejména při provádění těchto prací. Významným omezujícícm faktorem
bude zpracování plánu organizace výstavby (POV) a dodržování podmínek POV
dodavatelem
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K
výpočtu jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla“ MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR
Tabulka č.11
Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2010
PM10 (g/km.voz.)
Kategorie
5 km/h
50 km/h
Těžká nákladní vozidla
9,9266
0,9193
NO2 (g/km.voz.)
Kategorie
5 km/h
50 km/h
Těžká nákladní vozidla
20,002
0,875
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Kategorie
Těžká nákladní vozidla
Kategorie
Těžká nákladní vozidla

benzen (g/km.voz.)
5 km/h
50 km/h
0,202
0,033
benzo(a)pyren (µg/km.voz.)
5 km/h
50 km/h
0,138
0,342

Tabulka č.12
Znečišťující látka
PM10
NO2
benzen
benzo(a)pyren

Celkové množství emisí z dopravy po dobu
výstavby– zemní práce (kg)
615,32
585,67
22,01
228,15

Emise škodlivin ze spalovacích motorů osobních a nákladních aut není konstantní, je závislá
na technické úrovni, stavu a pracovním režimu automobilového motoru.
Nejnepříznivější situace nastává při neplynulé, pomalé, případně přerušované jízdě včetně
volnoběhu. Výfukový plyn každého vozidla je velmi různorodá směs nejrůznějších
komponentů, z nichž nejdůležitější jsou ty, jejichž koncentrace a škodlivé účinky představují
akutní hygienické nebezpečí. Jsou to zejména oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx),
uhlovodíky (CxHy), oxid siřičitý (SO2), olovo (Pb) a polétavý prach. Koncentrace těchto
škodlivin v ovzduší jsou závislé zejména na hodnotách emisních faktorů (g-1.km-1), intenzitě a
skladbě dopravy, topologii terénu, charakteru okolní zástavby komunikace a
meteorologických podmínkách především větru.
Rozsah stavební činnosti při přípravě území bude časově omezen na dobu vlastní realizace
stavby. Nejvýznamnější bude manipulace a odvoz zeminy. Zpracování programu organizace
výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem s ohledem na stávající stav území.
Imisní charakteristika lokality
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením imisní
na stanici ČHMÚ č. 1067 - Frýdek-Místek. Výsledky měření v roce 2007 :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 193,0 µg/m3
98 % kv. 114,3 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 70krát)
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 35,5 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 118,8 µg/m3
98 % kv. 55,3 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 21,0 µg/m3
Stavební úřad Magistrátu města Frýdek-Místek (zde patří stavební úřad pro obec Staříč) je
uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení
kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok
2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise suspendované částice (PM10) denní koncentrace na ploše 100 % města a roční koncentrace na ploše 70,9 % obvodu, imise
benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace na ploše 82,8 % obvodu a imise arsenu průměrná roční koncentrace na ploše 0,3 % obvodu pro ochranu zdraví lidí.
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Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality obce Staříč pro rok 2010 (bez realizace
stavby „Závod na výrobu brzdového obložení“) je možno určit jen na základě odborného
odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatá možná opatření
v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách.
Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „Závod na výrobu brzdového
obložení“ ) :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 350 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 45 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 160 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 25 µg/m3
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace < 2 500 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace < 3,0 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 2,0 ng/m3
Imisní limity pro znečišťující látky
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou
stanoveny následující imisní limity :
Tabulka č.13
Imise

Ochrana zdraví lidí
Ochrana ekosystémů
aritmetický průměr
aritmetický průměr
roční
denní hodinový osmihodinový
roční
(1.10- 31.3)
µg.m-3
40
50
suspendované částice (PM10)
40 *
200*
oxid dusičitý (NO2)
10 000
oxid uhelnatý (CO)
5*
benzen
0,001 **
benzo(a)pyren
nestanoven
těkavé organické látky (VOC)
nestanoven
fenol (C6H5OH)
nestanoven
formaldehyd (HCHO)
Poznámka :
- * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)
- ** imisní limit splnit do 31.12.2012

Protože v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není stanoven imisní
limit pro fenol (C6H5OH) a formaldehyd (HCHO), jsou použity k porovnání imisní limity z
hygienických předpisů - Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (AHEM), příloha
č. 6/1986 a příloha č. 2/1991 - Přehled hodnot přípustných koncentrací ve volném ovzduší.
Pro fenol (C6H5OH) je použit imisní limit pro průměrnou denní koncentraci = 10 µg.m-3. Pro
formaldehyd (HCHO) je použit imisní limit pro průměrnou denní koncentraci = 35 µg.m-3.
Doba provozu
Rozptylová studie
Pro navrhovaný záměr byla zpracována Rozptylová studie autorizovanou osobou Ing.Petrem
Fiedlerem v 12/2007 pro oznámení dle přílohy č.3 zák.č.100/2001 Sb. Rozptylová studie
imisní situace byla zpracována tak, aby posoudila vliv stavby „Výstavba závodu na výrobu
automobilového brzdového obložení ve Staříči“ po realizaci na okolí.
Na základě požadavku závěru zjišťovacího řízení a změně zdrojů emisí (kogenerační
jednotka) byla zpracována pro dokumentaci (dle příl.č.4 zák.č.100/2001 Sb.) nová rozptylová
studie zahrnující požadavky závěru zjišťovacího řízení z hlediska ovzduší.
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Novou rozptylovou studii zpracovala stejní autorizovaná osoba vzhledem ke znalosti celé
problematiky technologie výroby brzdového obložení.
Emisní charakteristika zdroje
Novými zdroji emisí budou plynové spotřebiče (kogenerační jednotky, kotle a VZT
jednotky), odsávání technologie a nárůst příslušné silniční dopravy (vozidla zaměstnanců,
zákazníků, zásobování a odvoz výrobků). Plynové spotřebiče (kogenerační jednotky, kotle a
VZT jednotky) produkují znečišťující látky:
tuhé znečišťující látky (TZL)
oxid siřičitý (SO2)
oxid dusičitý (NO2)
oxidy dusíku (NOx)
oxid uhelnatý (CO)
organické a anorganické látky
Odsávání technologie produkuje znečišťující látky:
-

tuhé znečišťující látky (TZL)
oxid siřičitý (SO2)
oxid dusičitý (NO2)
oxidy dusíku (NOx)
oxid uhelnatý (CO)
těkavé organické látky (VOC)
fenol
formaldehyd
jiné organické a anorganické látky

Silniční doprava produkuje emise znečišťujících látek:
-

tuhé znečišťující látky (TZL)
oxid siřičitý (SO2)
oxid dusičitý (NO2)
oxidy dusíku (NOx)
oxid uhelnatý (CO)
benzen
benzo(a)pyren
jiné anorganické a organické látky.

Na základě technického řešení, rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle nařízení
vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (platné do 31.12.2007), nařízení vlády
č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (platné od 1.1.2008), nařízení vlády č. 615/2006
Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících
těkavé organické látky z procesu aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a
distribuce benzinu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování
a vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise :
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-

tuhé znečišťující látky (TZL)
oxid dusičitý (NO2)
oxidy dusíku (NOx)
oxid uhelnatý (CO)
těkavé organické látky (VOC)
fenol (C6H5OH)
formaldehyd (HCHO)
benzen
benzo(a)pyren.

Emisní parametry zdrojů
Výroba elektrické energie, vytápění a větrání
Kogenerační jednotky TEDOM Quanto D1600
• 2 ks kogenerační jednotky o shodných parametrech
• tepelný příkon - 2 x 3 724 kW (v přivedeném palivu - zemní plyn)
• tepelný výkon - 2 x 1 720 kW
• elektrický výkon - 2 x 1 606 kW
• plynový zážehový spalovací motor TCG 2020 V12 (výrobce Deutz Power System,
Německo)
• výška komínu nad terénem - 2 x 12,5 m, průměry ústí - 2 x 400 mm
• palivo : zemní plyn s výhřevnosti - 34 MJ/Nm3
• maximální hodinová spotřeba zemního plynu - 2 x 403 Nm3/h
• objem spalovacího vzduchu - 2 x 6 487 Nm3/h
• objem spalin - 2 x 6 700 Nm3/h
• poměr plynu a spalovacího vzduchu - 1 : 16,097
• projektovaná spotřeba zemního plynu - 2 x 2 418 000 Nm3/rok
• provozní hodiny při maximální spotřebě - 6 000 h/rok
Kotelna administrativní budovy - celkový výkon 160 kW
• 2 ks kondenzačních plynových kotlů o jednotkovém výkonu 80 kW na zemní plyn pro
vytápění
• maximální spotřeba zemního plynu - 2 x 9,5 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 39 000 m3/rok
• provozní hodiny kotlů při maximální spotřebě - 2 053 h/rok
• výška komínů nad terénem - 12 m, průměry ústí - 150 mm
• objem spalin v komínech - 2 x 0,0317 m3/s
Vytápění skladovací haly - celkový výkon 245 kW
• 7 ks cirkulačních jednotek SAHARA s plynovým ohřevem o jednotkovém výkonu 35
kW na zemní plyn
• maximální spotřeba zemního plynu - 7 x 4,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 58 000 m3/rok
• provozní hodiny jednotek při maximální spotřebě - 2 071 h/rok
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 80 mm
• objem spalin v komínech - 7 x 0,0133 m3/s
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Větrání skladovací haly - celkový výkon 240 kW
• 6 ks větracích jednotek SAHARA s plynovým ohřevem o jednotkovém výkonu 40 kW
na zemní plyn pro větrání
• maximální spotřeba zemního plynu - 6 x 4,6 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 58 000 m3/rok
• provozní hodiny jednotek při maximální spotřebě - 2 101 h/rok
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 80 mm
• objem spalin v komínech - 6 x 0,0153 m3/s
Vytápění a větrání výrobní haly - celkový výkon 3 420 kW
• 6 ks přívodních (z toho 2 ks s možnosti cirkulace vzduchu) VZT jednotek JANKA s
plynovým ohřevem o jednotkovém výkonu 570 kW na zemní plyn pro vytápění a
větrání
• maximální spotřeba zemního plynu - 6 x 66,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 814 000 m3/rok
• provozní hodiny jednotek při maximální spotřebě - 2 056 h/rok
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 350 mm
• objem spalin v komínech - 6 x 0,2200 m3/s
• větrání haly 2 ks VZT jednotek JANKA s možnosti cirkulace vzduchu (pro větrání se
využívá jen jedna)
• odsávaný celkový objem - 50 000 m3/h (1 x 50 000 m3/h)
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchů nad terénem - 10 m
• předpokládaná koncentrace emisí TZL - 0,5 mg/m3
Vytápění a větrání šaten a jídelny - celkový výkon 300 kW
• 1 ks závěsný kondenzační plynový kotel o výkonu 40 kW na zemní plyn pro vytápění
šaten a jídelny
• maximální spotřeba zemního plynu - 4,6 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 9 000 m3/rok
• provozní hodiny kotle při maximální spotřebě - 1 957 h/rok
• výška komínu nad terénem - 11 m, průměr ústí - 80 mm
• objem spalin v komíně - 0,0153 m3/s
• 1 ks VZT jednotky s plynovým ohřevem o výkonu 100 kW na zemní plyn pro větrání
šaten
• maximální spotřeba zemního plynu - 11,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 22 000 m3/rok
• provozní hodiny jednotky při maximální spotřebě - 2 000 h/rok
• výška komínu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 200 mm
• objem spalin v komíně - 0,0367 m3/s
• 1 ks VZT jednotky s plynovým ohřevem o výkonu 160 kW na zemní plyn pro větrání
jídelny
• maximální spotřeba zemního plynu - 18,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 37 000 m3/rok
• provozní hodiny jednotky při maximální spotřebě - 2 056 h/rok
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• výška komínu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 300 mm
• objem spalin v komíně - 0,0600 m3/s
Vytápění kanceláře kvality a konstrukce - celkový výkon 20 kW
• 1 ks závěsný kondenzační plynový kotel o výkonu 20 kW na zemní plyn pro vytápění
• maximální spotřeba zemního plynu - 2,3 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 4 500 m3/rok
• provozní hodiny kotle při maximální spotřebě - 1 957 h/rok
• výška komínu nad terénem - 6 m, průměr ústí - 60 mm
• objem spalin v komíně - 0,0077 m3/s
Vytápění a větrání ostatních místností přístavku - celkový výkon 800 kW
• 20 ks jednotek SAHARA s plynovým ohřevem o jednotkovém výkonu 40 kW na zemní
plyn
• maximální spotřeba zemního plynu - 20 x 4,6 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 190 000 m3/rok
• provozní hodiny jednotek při maximální spotřebě - 2 065 h/rok
• výška komínů nad terénem - 11 m, průměry ústí - 80 mm
• objem spalin v komínech - 12 x 0,0153 m3/s
Výroba brzdového obložení pro osobní automobily
Míchací zařízení
• odsávání od jednotlivých míst míchání komponentů třecí vrstvy a podvrstvy je vedeno
do zdvojeného tkaninového filtru (umístěn na střeše 1.NP přístavku) a vyčištěná
vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 32 000 m3/h (2 x 16 000 m3/h)
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 2 x 0,8 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,9 mg/m3
Tryskací zařízení nosných destiček - 1. linka
• odsávání od tryskání nosných destiček je vedeno do tkaninového filtru (umístěn vedle
linky) a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly a je instalováno u dvou
linek
• objem odsávané vzdušiny - 3 600 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 13 m, rozměry ústí - 0,35 x 0,22 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 1,0 mg/m3
Tryskací zařízení nosných destiček - 2. linka
• odsávání od tryskání nosných destiček je vedeno do tkaninového filtru (umístěn vedle
linky) a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly a je instalováno u dvou
linek
• objem odsávané vzdušiny - 3 600 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 13 m, rozměry ústí - 0,35 x 0,22 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 1,0 mg/m3
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Linka stříkaní lepidla a sušení - 1. linka
• odsávání znečištěné vzdušiny je vedeno do dospalovací jednotky a současně do
dospalovací jednotky je vedena vzdušina z míchání lepidel
• dospalovací jednotka s plynovými hořáky o celkovém výkonu 910 kW je umístěna pod
stropem haly
• spotřeba zemního plynu - 100,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 600 000 m3/rok
• provozní hodiny dospalování - 6 000 h/rok
• objem spalin - 4 000 m3/h
• výška komínu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,5 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,9 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 1,3 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí fenolu - 0,29 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí formaldehydu - 0,29 mg/m3
Linka stříkaní lepidla a sušení - 2. linka
• odsávání znečištěné vzdušiny je vedeno do dospalovací jednotky a současně do
dospalovací jednotky je vedena vzdušina z míchání lepidel
• dospalovací jednotka s plynovými hořáky o celkovém výkonu 910 kW je umístěna pod
stropem haly
• spotřeba zemního plynu - 100,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 600 000 m3/rok
• provozní hodiny dospalování - 6 000 h/rok
• objem spalin - 4 000 m3/h
• výška komínu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,5 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,9 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 1,3 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí fenolu - 0,29 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí formaldehydu - 0,29 mg/m3
Lisy rotační a lineární
• odsávání od jednotlivých lisů je vedeno do tkaninového filtru (umístěn na střeše 1.NP
přístavku) a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 30 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 10 m, průměr ústí - 1 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,79 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 4,2 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí formaldehydu - 0,0032 mg/m3
Brusky
• odsávání od jednotlivých brusek k broušení požadovaných rozměrů brzdových destiček
je vedeno do tkaninového filtru (umístěn na střeše 1.NP přístavku) a vyčištěná vzdušina
je vedena nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 20 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 10 m, průměr ústí - 0,75 m
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• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,79 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 4,2 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí formaldehydu - 0,0032 mg/m3
• odsávání od jednotlivých brusek k broušení požadovaných rozměrů brzdových destiček
je vedeno do tkaninového filtru (umístěn na střeše 1.NP přístavku) a vyčištěná vzdušina
je vedena nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 40 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 10 m, průměr ústí - 0,95 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,79 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 4,2 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí formaldehydu - 0,0032 mg/m3
Tepelné zpracování - IR pece (infračervené lampy)
• odsávání od 11 ks IR pecí zajišťuje 6 ks střešních ventilátorů nad těmito pecemi
• objem odsávané vzdušiny - 6 x 10 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 0,5 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 4,1 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 2,8 mg/m3
Tepelné zpracování - konvekční pece
• 3 ks konvekčních pecí o jednotkovém výkonu 200 kW na zemní plyn s přímým
ohřevem
• spotřeba zemního plynu - 3 x 22,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 3 x 132 000 m3/rok
• provozní hodiny pecí - 6 000 h/rok
• odsávání spalin a znečištěné vzdušiny je vedeno do dospalovací jednotky
• dospalovací jednotka s plynovými hořáky o celkovém výkonu 400 kW je umístěna na
střeše 1.NP přístavku
• spotřeba zemního plynu - 44,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 264 000 m3/rok
• provozní hodiny dospalování - 6 000 h/rok
• objem spalin - 3 200 m3/h
• výška komínu nad terénem - 17 m, průměr ústí - 0,5 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 1,0 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 10,2 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí fenolu - 1,15 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí formaldehydu - 1,15 mg/m3
Tepelné zpracování - procesy „scorching“
• u procese „posuvný scorching“ dochází k ohřevu pásu plynovými hořáky o celkovém
výkonu 100 kW na zemní plyn
• spotřeba zemního plynu - 11,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 66 000 m3/rok
• provozní hodiny - 6 000 h/rok
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•
•
•
•

odsávání spalin je vedeno přímo nad střechu výrobní haly
výška komínu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,4 m
objem spalin v komíně - 0,0367 m3/s
u procese „tlakový scorching“ dochází k elektrickému ohřevu kovové desky

• procesy „posuvný scorching“ „tlakový scorching“ mají odsávání od jednotlivých
operací a znečištěná vzdušina je vedeno do tkaninového filtru (umístěn na střeše 1.NP
přístavku) a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 30 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 1 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,95 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 4,6 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí fenolu - 0,55 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí formaldehydu - 0,55 mg/m3
Povrchová úprava kovové části brzdové destičky - 1. linka
• u chlazení a nanášení práškové barvy je realizován místní filtr k zachycení přestřiku a
vyčištěná vzdušina je vedena přímo nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 12 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,5 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 1,7 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 1,8 mg/m3
• vypalovací pec o jednotkovém výkonu 200 kW na zemní plyn s přímým ohřevem,
spaliny a vzdušina je vedena přímo nad střechu výrobní haly
• spotřeba zemního plynu - 22,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 132 000 m3/rok
• provozní hodiny pecí - 6 000 h/rok
• objem odsávaných spalin a vzdušiny - 6 000 m3/h
• výška komínu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,6 m
• naměřené koncentrace emisí VOC - 1,6 mg/m3
• u chlazení po vypalování je vzdušina je vedena přímo nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 50 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 13 m, rozměry ústí - 0,85 x 0,65 m
• naměřené koncentrace emisí VOC - 0,9 mg/m3
Povrchová úprava kovové části brzdové destičky - 2. linka
• u chlazení a nanášení práškové barvy je realizován místní filtr k zachycení přestřiku a
vyčištěná vzdušina je vedena přímo nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 12 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,5 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 1,7 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 1,8 mg/m3
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• vypalovací pec o jednotkovém výkonu 200 kW na zemní plyn s přímým ohřevem,
spaliny a vzdušina je vedena přímo nad střechu výrobní haly
• spotřeba zemního plynu - 22,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 132 000 m3/rok
• provozní hodiny pecí - 6 000 h/rok
• objem odsávaných spalin a vzdušiny - 6 000 m3/h
• výška komínu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,6 m
• naměřené koncentrace emisí VOC - 1,6 mg/m3
• u chlazení po vypalování je vzdušina je vedena přímo nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 50 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 13 m, rozměry ústí - 0,85 x 0,65 m
• naměřené koncentrace emisí VOC - 0,9 mg/m3
Finální úpravy
• odsávání od závěrečných možných úprav hotových brzdových obložení (pro osobní i
nákladní automobily) je vedeno do tkaninového filtru (umístěn na střeše 1.NP
přístavku) a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 25 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 10 m, průměr ústí - 1 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,79 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 4,2 mg/m3
Výroba brzdového obložení pro nákladní automobily - kamiony
Míchací a tryskací zařízení - 1. a 2. linka kamionů
• odsávání od jednotlivých míst obou linek (míchání komponentů třecí vrstvy a podvrstvy
a tryskání nosných destiček) je vedeno do tkaninového filtru (umístěn na střeše 1.NP
přístavku) a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 40 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 11 m, průměr ústí - 2 x 0,95 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,79 mg/m3
Stříkaní lepidla a sušení - 1. linka kamionů
• odsávání znečištěné vzdušiny je vedeno do dospalovací jednotky
• dospalovací jednotka s plynovými hořáky o celkovém výkonu 273 kW je umístěna pod
stropem haly
• spotřeba zemního plynu - 30,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 180 000 m3/rok
• provozní hodiny dospalování - 6 000 h/rok
• objem spalin - 700 m3/h
• výška komínu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,2 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,4 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 1,3 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí fenolu - 0,29 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí formaldehydu - 0,29 mg/m3
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Stříkaní lepidla a sušení - 2. linka kamionů
• odsávání znečištěné vzdušiny je vedeno do dospalovací jednotky
• dospalovací jednotka s plynovými hořáky o celkovém výkonu 273 kW je umístěna pod
stropem haly
• spotřeba zemního plynu - 30,0 m3/h
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 180 000 m3/rok
• provozní hodiny dospalování - 6 000 h/rok
• objem spalin - 700 m3/h
• výška komínu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,2 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,4 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 1,3 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí fenolu - 0,29 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí formaldehydu - 0,29 mg/m3
Lisování a broušení - 1. linka kamionů
• odsávání od lisování a broušení je vedeno do tkaninového filtru (umístěn na střeše 1.NP
přístavku) a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 16 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 11 m, průměr ústí - 0,8 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,79 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 4,2 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí formaldehydu - 0,0032 mg/m3
Lisování a broušení - 2. linka kamionů
• odsávání od lisování a broušení je vedeno do tkaninového filtru (umístěn na střeše 1.NP
přístavku) a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 16 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 11 m, průměr ústí - 0,8 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 0,79 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 4,2 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí formaldehydu - 0,0032 mg/m3
Tepelné zpracování - IR pec (infračervené lampy) - 1. linka kamionů
• odsávání IR pece z tepelného zpracování je vedeno přímo nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 10 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 0,5 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 2,1 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 0,6 mg/m3
Tepelné zpracování - IR pec (infračervené lampy) - 2. linka kamionů
• odsávání IR pece z tepelného zpracování je vedeno přímo nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 4 530 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
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• výška výduchů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 0,5 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 2,1 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 0,6 mg/m3
Povrchová úprava kovové části brzdové destičky - 1. linka kamionů
• u chlazení a nanášení práškové barvy je realizován místní filtr k zachycení přestřiku
• vypalovací pec je elektrická
• následuje chlazení po vypalování
• pro celý proces povrchové úpravy je realizováno odsávání vzdušiny, která je vedena
přímo nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 12 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,5 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 1,7 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 0,9 mg/m3
Povrchová úprava kovové části brzdové destičky - 2. linka kamionů
• u chlazení a nanášení práškové barvy je realizován místní filtr k zachycení přestřiku
• vypalovací pec je elektrická
• následuje chlazení po vypalování
• pro celý proces povrchové úpravy je realizováno odsávání vzdušiny, která je vedena
přímo nad střechu výrobní haly
• objem odsávané vzdušiny - 12 000 m3/h
• provozní hodiny odsávání - 6 000 h/rok
• výška výduchu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,5 m
• naměřené koncentrace emisí TZL - 1,7 mg/m3
• naměřené koncentrace emisí VOC - 0,9 mg/m3
Nárůst silniční dopravy (osobní a nákladní vozidla) vyvolaný stavbou „Závod na výrobu
brzdového obložení“ bude v areálu závodu, na silnici přes rychlostní komunikaci R56, na
souběžné komunikaci s rychlostní komunikaci R56, na silnici III/4845 a na rychlostní
komunikaci R56. Intenzity dopravy výrobního závodu jsou uvedeny na straně 36-37 této
dokumentace.
Emise
Pro výpočet emisí z provozu kogeneračních jednotek jsou dále použity emisní limity pro
spalovací zdroje - pístové spalovací motory, jejichž stavba nebo přestavba byla zahájena po
17. květnu 2006 (bod 2.B. přílohy č.4) z nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a
dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Tabulka č.14
Jmenovitý tepelný příkon

Emisní limit v (mg/m3) vztaženo na normální stavové podmínky a suchý
plyn (pro TZL a  C vztaženo na vlhký plyn), při referenčním obsahu
zážehové motory na zemní kyslíku 5 %
plyn
TZL
SO2
NOx1)
CO
C
3
> 1- 5 MW
)
500
650
150 2)
TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku, CO - oxid uhelnatý,
 C - organické látky vyjádřené jako suma organického uhlíku.
1) Emisní limity pro NOx jsou platné od 1.1.2008. Emisní limity se nevztahují na motory
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provozované méně než 500 hod/rok
2) Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším
než 3 kg/h.
3) Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené ve zvláštním právním předpisu
stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší a v motorové naftě nesmí
překročit 0,05 %.

Protože k datu zpracování rozptylové studie nebyl vydán zvláštní právní předpis stanovující
požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší je pro výpočet emisí oxidu siřičitého
(SO2) použit (bod 1.1.6 přílohy č.4) z nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví
emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší (platné do 31.12.2007).
Tabulka č.15
Jmenovitý
(MW)

příkon Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové Referenční
podmínky a suchý plyn) pro
obsah
kyslíku %
Tuhé Oxid
Oxidy
Oxid
Organické
O2
zneč. siřičitý dusíku
uhelnatý
látky jako
látky
jako NO2
suma uhlíku
0,2 a větší a menší než 50 130 2) 3)
2000 4)
650
150 7)
5 8)
1)
5)
MW
4000
500 6)
1) kogenerační jednotky jsou tříděny podle tepelného příkonu
2) při použití kapalných paliv
3) při použití motorové nafty nesmí celkový obsah síry překročit 0,05 % hm a v ost. kapalných
palivech 1 % hm.; při použití plynných paliv nesmí být celkový obsah síry v palivu vyšší než
2200 mg/m3 v přepočtu na obsah methanu, resp. 60 mg/MJ tepla, přivedeného v palivu
4) u vznětových motorů s tepelným příkonem vyšším než 5 MW
5) u vznětových motorů s tepelným příkonem do 5 MW včetně
6) u zážehových motorů
7) úhrnná koncentrace všech látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h
8) pro oxid uhelnatý a oxidy dusíku platí emisní limit pro suchý plyn; pro tuhé znečišťující látky a
organické látky platí pro vlhký plyn
tepelný

U kogeneračních jednotek je pro emisní limit oxidu siřičitého (SO2) použit přepočet přes
výhřevnost přivedeného paliva a spalovací poměr, a je 120,2 mg/Nm3. Pro oxidy dusíku
(NOx) jsou použity emisní limity 500 mg/Nm3 (zážehový motor) a pro oxid uhelnatý (CO)
jsou použity emisní limity 650 mg/Nm3. Pro výpočet emisí tuhých znečišťujících látek (TZL)
a organických látek (OC) u kogeneračních jednotek jsou použity emisní faktory pro spalování
zemního plynu dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb., (platné do 31.12.2007), a to
pro TZL = 20 kg/1 mil. m3 zemního plynu a pro TZL = 64 kg/1 mil. m3 zemního plynu.
Protože k datu zpracování rozptylové studie nebyl vydán novelizovaný právní předpis
obsahující emisní faktory pro spalování paliv, jsou pro výpočet emisí ze spalování zemního
plynu u kotlů a VZT jednotek použity emisní faktory z přílohy č. 5 z nařízení vlády č.
352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (platné do 31.12.2007).

tuhé znečišťující látky (TZL)
oxid siřičitý (SO2)
oxidy dusíku (NOx)
oxid uhelnatý (CO)
organické látky (OC)

Emisní faktory
MW
20 kg/1 mil.m3 ZP
9,6 kg/1 mil.m3 ZP
1 600 kg/1 mil.m3 ZP
320 kg/1 mil.m3 ZP
64 kg/1 mil.m3 ZP

Výkon menší a roven 0,2
0,2 MW až 5 MW
20 kg/1 mil.m3 ZP
9,6 kg/1 mil.m3 ZP
1 920 kg/1 mil.m3 ZP
320 kg/1 mil.m3 ZP
64 kg/1 mil.m3 ZP
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Tabulka č.16
celkový celková
spotřeba
topení, výkon
kW
ZP
m3/rok
Kogenerační jednotky
3 440
4 836 000
Kotelna administr.budovy
160
39 000
Vytápění skladovací haly
245
58 000
Větrání skladovací haly
240
58 000
Vytápění a větrání výr.haly
3 420
814 000
Vytápění šaten a jídelny
40
9 000
Větrání šaten
100
22 000
Větrání jídelny
160
37 000
Výtápění kvality a konstrukce
20
4 500
Vytápění a větrání přístavku
800
190 000
Celkem
8 625
6 067 500
Tepelné
spotřebiče
větrání a kogenerace

emise
TZL
kg/rok

emise
SO2
kg/rok

emise
NOx
kg/rok

emise
CO
kg/rok

emise
OC
kg/rok

96,72
0,78
1,16
1,16
16,28
0,18
0,44
0,74
0,09
3,80
121,35

9 663,49
0,37
0,56
0,56
7,81
0,09
0,21
0,36
0,04
1,82
9 675,31

40 197,60
62,40
92,80
92,80
1 562,88
14,40
35,20
59,20
7,20
304,00
42 428,48

52 256,88
12,48
18,56
18,56
35,200
2,88
7,04
11,84
1,44
60,80
52 650,98

309,50
2,50
3,71
3,71
7,040
0,58
1,41
2,37
0,29
12,16
388,33

emise
CO
kg/rok

emise
OC
kg/rok

192,00
192,00
42,24
42,24
42,24
84,48
21,12
42,24
42,24
735,36

38,40
38,40
8,45
8,45
8,45
16,90
4,22
8,45
8,45
147,07

Tabulka č.17
emise
celkový celková
emise
emise
TZL
SO2
NOx
spotřeba
Tepelné spotřebiče technologie výkon
kg/rok
kg/rok
pro osobní automobily
kg/rok
kW
ZP
m3/rok
Lepidla-dospalování 1. linka
910
600 000
12,00
5,76
1 152,00
Lepidla-dospalování 2. linka
910
600 000
12,00
5,76
1 152,00
Konvekční pec č.1
200
132 000
2,64
1,27
253,44
Konvekční pec č.2
200
132 000
2,64
1,27
253,44
Konvekční pec č.3
200
132 000
2,64
1,27
253,44
Konvek.pece - dospalování
400
264 000
5,28
2,53
506,88
„posuvný scorching“
100
66 000
1,32
0,63
105,60
Povrch.úpr.-vypalování 1.linka
200
132 000
2,64
1,27
253,44
Povrch.úpr.-vypalování 2.linka
200
132 000
2,64
1,27
253,44
Celkem
3 482
2 298 000
45,96
22,06
4 356,48
TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku, CO - oxid uhelnatý,
OC - organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík TOC

Tabulka č.18
celkový celková
Tepelné spotřebiče technologie výkon
spotřeba
kW
ZP
pro nákladní
m3/rok
Lepidla-dospalování 1. linka
273
180 000
Lepidla-dospalování 2. linka
273
180 000
Celkem
546
360 000

emise
TZL
kg/rok

emise
SO2
kg/rok

emise
NOx
kg/rok

emise
CO
kg/rok

emise
OC
kg/rok

3,60
3,60
7,20

1,73
1,73
3,46

345,60
345,60
691,20

57,60
57,60
115,20

11,52
11,52
23,04

emise
CO
kg/rok

emise
OC
kg/rok

52 650,98
735,36
115,20
53 501,54

388,33
147,07
23,04
558,44

Tabulka č.19
celkový celková
emise
emise
emise
výkon
spotřeba
TZL
SO2
NOx
Tepelné spotřebiče
kg/rok
kW
ZP
kg/rok
kg/rok
m3/rok
Topení,větrání a kogenerace
8 625
6 067 500
121,35 9 675,31 42 428,48
Technologie osob. automobily
3 482
2 298 000
45,96
22,06
4 356,48
Technologie nákl. automobily
546
360 000
7,20
3,46
691,20
Celkem
12 653 8 725 500
174,51 9 700,83 47 476,16
TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku, CO - oxid uhelnatý,
OC - organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík TOC.
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Pro výpočet emisí z technologie (přímé odsávání, dospalování a filtraci) jsou použity
výsledky měření emisí (viz výše u jednotlivých procesů - podklady firmy ITT), provozní
hodiny zařízení (vše 6 000 h/rok) a odsávané množství (vzdušina nebo spaliny a vzdušina) a
to z důvodu toho, že firma ITT v současné době vyrábí brzdové destičky v mateřském závodě
v Itálii v Barge a nový výrobní závod bude obsahovat shodnou výrobu, shodné vstupní
suroviny a shodnou technologii jako v mateřském závodě.
Tabulka č.20
odsávaný
Technologie společná pro osobní
objem
a nákladní automobily
m3/h
Větrání výrobní haly
50 000
Finální úpravy
25 000
Celkem
75 000

emise
TZL
kg/rok
150,00
118,50
268,50

emise
VOC
kg/rok

emise
fenol
kg/rok

emise
formaldehyd
kg/rok

odsávaný
emise
emise
emise
objem
TZL
VOC
fenol
m3/h
kg/rok
kg/rok
kg/rok
Míchací zařízení
32 000
172,80
Tryskací zařízení 1. linka
3 600
21,60
Tryskací zařízení 2. linka
3 600
21,60
Lepidla-dospalování 1. linka
4 000
9,60
31,20
6,96
Lepidla-dospalování 2. linka
4 000
9,60
31,20
6,96
Lisy rotační a lineární
30 000
142,20
756,00
Brusky
20 000
94,80
504,00
Brusky
40 000
189,60
1 008,00
IR pece (11 ks)
60 000
1 476,00
1 008,00
Konvekční pece - dospalování
3 200
19,20
195,84
22,08
Procesy „scorching“
30 000
171,00
828,00
99,00
Povrch.úpr.- nanášení 1.linka
12 000
122,40
129,60
Povrch.úpr.- nanášení 2.linka
12 000
122,40
129,60
Povrch.úpr.-vypalování 1.linka
6 000
57,60
Povrch.úpr.-vypalování 2.linka
6 000
57,60
Povrch.úpr.- chlazení 1.linka
50 000
270,00
Povrch.úpr.- chlazení 2.linka
50 000
270,00
Celkem
366 400
2 572,80
5 276,64
135,00
Poznámka :
- TZL - tuhé znečišťující látky, VOC - těkavé organické látky.

emise
formaldehyd
kg/rok

630,00
630,00

Tabulka č.21
Technologie pro osobní
automobily

6,96
6,96
0,58
0,38
0,77
22,08
99,00

136,73

Tabulka č.22
Technologie pro nákladní
automobily
Míchací, trysk.zař. 1.a 2. linka
Lepidla-dospalování 1. linka
Lepidla-dospalování 2. linka
Lisování a broušení 1. linka
Lisování a broušení 2. linka
IR pec 1. linka
IR pec 2. linka
Povrch.úpr.- celek 1.linka
Povrch.úpr.- celek 2.linka
Celkem

odsávaný
objem
m3/h
40 000
700
700
16 000
16 000
10 000
4 530
12 000
12 000
111 930

emise
TZL
kg/rok
189,60
1,68
1,68
75,84
75,84
126,00
57,08
122,40
122,40
772,52

emise
VOC
kg/rok

emise
fenol
kg/rok

emise
formaldehyd
kg/rok

5,46
5,46
403,20
403,20
36,00
16,31
64,80
64,80
999,23

1,22
1,22

1,22
1,22
0,31
0,31

2,44

3,06
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Tabulka č.23
odsávaný
emise
emise
emise
objem
TZL
VOC
fenol
m3/h
kg/rok
kg/rok
kg/rok
Společná
75 000
268,50
630,00
Pro osobní automobily
366 400
2 572,80
5 276,64
135,00
Pro nákladní automobily
111 930
772,52
999,23
2,44
Celkem
553 330
3 613,82
6 905,87
137,44
Poznámka :
- TZL - tuhé znečišťující látky, VOC - těkavé organické látky.
Technologie

emise
formaldehyd
kg/rok
136,73
3,06
139,79

Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K
výpočtu jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla“ MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení
emisních faktorů jsem vycházel z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla po roce 2010
budou podle plnění emisní úrovně v těchto kategoriích : 35 % vozidel - EURO 4, 30 %
vozidel EURO 3, 20 % vozidel EURO 2 a 10 % vozidel EURO 1 a 5 % konvenční (bez
katalyzátorů).
Tabulka č.24
Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2010
Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
0,206
1,307
9,926

Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
0,230
1,377
20,002

Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
7,595
6,703
44,677

Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
0,125
0,019
0,202

Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
0,050
0,029
0,138

PM10 (g/km.voz.)
50 km/h
90 km/h
0,042
0,039
0,184
0,242
0,919
0,795
NO2 (g/km.voz.)
50 km/h
90 km/h
0,032
0,024
0,231
0,162
0,875
0,728
CO (g/km.voz.)
50 km/h
90 km/h
0,572
0,494
1,067
0,959
6,772
5,984
benzen (g/km.voz.)
50 km/h
90 km/h
0,014
0,011
0,004
0,003
0,033
0,021
benzo(a)pyren (µ
µg/km.voz.)
50 km/h
90 km/h
0,047
0,187
0,035
0,095
0,342
1,513

130 km/h
0,077
0,454
0,795
130 km/h
0,031
0,166
0,728
130 km/h
1,136
2,540
5,984
130 km/h
0,018
0,003
0,021
130 km/h
0,425
0,210
1,513

Výpočet byl v rámci rozptylové studie 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 – 5.1.4.
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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)

Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr
(5,0 m/s) a 3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost zjišťována
ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší :
I. superstabilní
- 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.
II. stabilní
- 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.
III. izotermní
- 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.
IV. normální
- 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.
V. konvektivní
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- 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.

Výpočet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 1 600 x 1 600 m. Tím je umožněno grafické
vykreslení imisní zátěže pocházející z vlivu provozu stavby „Závod na výrobu brzdového
obložení", po výstavbě (viz přílohy - mapy Staříč, měřítko 1 : 10 000) pro :
- Imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace
- Imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace
- Imise oxidu uhelnatého (CO) - maximální osmihodinová koncentrace
- Imise těkavých organických látek (VOC) - průměrná roční koncentrace
- Imise fenolu (C6H5OH) - maximální denní koncentrace
- Imise formaldehydu (HCHO) - maximální denní koncentrace
- Imise benzenu - průměrná roční koncentrace
- Imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10
Po realizaci stavby „Závod na výrobu brzdového obložení“ bude v roce 2010 na hodnoceném
území 1 600 x 1 600 m, nárůst maximální denní koncentrace imisí suspendovaných částic
(PM10) v rozmezí 2,314 až 49,399 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,027 až
1,625 µg.m-3.
V místě nejbližší obytné zástavby obce Staříč u domu č.p. 56 bude nárůst maximální denní
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 6,784 µg.m-3 a průměrné roční
koncentrace = 0,231 µg.m-3 a u domu č.p. 10 bude nárůst maximální denní koncentrace imisí
suspendovaných částic (PM10) = 3,818 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 0,163 µg.m-3.
Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2
Po realizaci stavby bude v roce 2010 na hodnoceném území 1 600 x 1 600 m, nárůst
maximální hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 4,457 až 36,152
-3
-3
µg.m a průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,040 až 0,764 µg.m .
V místě nejbližší obytné zástavby obce Staříč u domu č.p. 56 bude nárůst maximální
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 26,377 µg.m-3 a průměrné roční
koncentrace = 0,281 µg.m-3 a u domu č.p. 10 bude nárůst maximální hodinové koncentrace
imisí oxidu dusičitého (NO2) = 10,932 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 0,206 µg.m-3.
Hodnocení osmihodinové koncentrace CO
V roce 2010 na hodnoceném území bude nárůst maximální osmihodinové koncentrace imisí
oxidu uhelnatého(CO) v rozmezí 37,186 až 442,584 µg.m-3.
V místě nejbližší obytné zástavby obce Staříč u domu č.p. 56 bude nárůst maximální
osmihodinové koncentrace imisí oxidu uhelnatého(CO) = 161,099 µg.m-3 a u domu č.p. 10
bude nárůst maximální osmihodinové koncentrace imisí oxidu uhelnatého(CO) = 90,325
µg.m-3.
Hodnocení roční koncentrace VOC
Po realizaci stavby bude v roce 2010 na hodnoceném území nárůst průměrné roční
koncentrace imisí těkavých organických látek (VOC) v rozmezí 0,052 až 3,053 µg.m-3.
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V místě nejbližší obytné zástavby obce Staříč u domu č.p. 56 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisí těkavých organických látek (VOC) = 0,401 µg.m-3 a u domu č.p. 10 bude
nárůst průměrné roční koncentrace imisí těkavých organických látek (VOC) = 0,320 µg.m-3.
Hodnocení denní a roční koncentrace fenolu
Po realizaci stavby „Závod na výrobu brzdového obložení“ bude, v roce 2010 na hodnoceném
území nárůst maximální denní koncentrace imisí fenolu (C6H5OH) v rozmezí 0,192 až 2,893
-3
-3
µg.m a průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,001 až 0,071 µg.m .
V místě nejbližší obytné zástavby obce Staříč u domu č.p. 56 bude nárůst maximální denní
koncentrace imisí fenolu (C6H5OH) = 0,904 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 0,008
-3
µg.m a u domu č.p. 10 bude nárůst maximální denní koncentrace imisí fenolu (C6H5OH) =
0,591 µg.m-3 a průměrná roční koncentrace = 0,007 µg.m-3.
Hodnocení hodinové a denní koncentrace formaldehydu
Po realizaci stavby bude v roce 2010 na hodnoceném území nárůst maximální hodinové
koncentrace imisí formaldehydu (HCHO) v rozmezí 0,227 až 3,408 µg.m-3 a maximální denní
koncentrace v rozmezí 0,201 až 2,955 µg.m-3.
V místě nejbližší obytné zástavby obce Staříč u domu č.p. 56 bude nárůst maximální
hodinové koncentrace imisí formaldehydu (HCHO) = 0,937 µg.m-3 a maximální denní
koncentrace = 0,824 µg.m-3 a u domu č.p. 10 bude nárůst maximální hodinové koncentrace
imisí formaldehydu (HCHO) = 0,633 µg.m-3 a maximální denní koncentrace = 0,541 µg.m-3.
Hodnocení ročních koncentrací benzenu
Po realizaci stavby „Závod na výrobu brzdového obložení“ bude, v roce 2010 na hodnoceném
území 1 600 x 1 600 m, nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzenu v rozmezí 0,000 07
až 0,006 24 µg.m-3.
V místě nejbližší obytné zástavby obce Staříč u domu č.p. 56 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisí benzenu = 0,000 3 µg.m-3 a u domu č.p. 10 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisí benzenu = 0,000 5 µg.m-3.
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu
Po realizaci stavby „Závod na výrobu brzdového obložení“ bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisí benzo(a)pyrenu v rozmezí v rozmezí 0,000 000 1 až 0,000 005 7 ng.m-3.
V místě nejbližší obytné zástavby obce Staříč u domu č.p. 56 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisí benzo(a)pyrenu = 0,000 000 4 ng.m-3 a u domu č.p. 10 bude nárůst
průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu = 0,000 000 9 ng.m-3.
Tabulka č.25
Suspendované částice (PM10)
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální denní koncentrace
µg/m3
2,314
49,399
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,027
1,625
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Oxid dusičitý (NO2)
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Oxid uhelnatý (CO)

Maximální hodinová koncentrace
µg/m3
4,457
36,152
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,040
0,764

Maximální osmihodinová koncentrace
µg/m3
37,186
minimální
442,584
maximální
Těkavé organické látky (VOC)
Průměrná roční koncentrace
Imisní hodnoty
µg/m3
0,052
minimální
3,053
maximální
Fenol (C6H5OH)
Maximální denní koncentrace
Imisní hodnoty
µg/m3
0,192
minimální
2,893
maximální
Průměrná roční koncentrace
Imisní hodnoty
µg/m3
0,001
minimální
0,071
maximální
Formaldehyd (HCHO)
Maximální hodinová koncentrace
Imisní hodnoty
µg/m3
0,227
minimální
3,408
maximální
Maximální denní koncentrace
Imisní hodnoty
µg/m3
0,201
minimální
2,955
maximální
Benzen
Průměrná roční koncentrace
Imisní hodnoty
µg/m3
0,000 07
minimální
0,006 24
maximální
Benzo(a)pyren
Průměrná roční koncentrace
Imisní hodnoty
ng/m3
0,000 000 1
minimální
0,000 005 7
maximální
Imisní hodnoty

Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Závod na výrobu brzdového
obložení“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z hodnocení výsledků je
možno konstatovat, že po výstavbě „Závod na výrobu brzdového obložení“ budou imisní
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koncentrace ze sledovaných zdrojů (kogenerační jednotky, plynové kotle, VZT jednotky,
technologické plynové spotřebiče k ohřevu, dospalovací jednotky, odsávání technologie a
nárůst silniční dopravy - vozidla zaměstnanců, zákazníků, zásobování a odvoz výrobků)
následující :
Maximální imisní koncentrace
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Závod na
výrobu brzdového obložení“ v hodnocené lokalitě bude ve výši :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 49,399 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 1,625 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 36,152 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,764 µg/m3
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 442,584 µg/m3
- těkavé organické látky (VOC) – průměrná roční koncentrace 3,053 µg/m3
- fenol (C6H5OH) – maximální denní koncentrace 2,893 µg/m3
- fenol (C6H5OH) – průměrná roční koncentrace 0,071 µg/m3
- formaldehyd (HCHO) – maximální hodinová koncentrace 3,408 µg/m3
- formaldehyd (HCHO) – maximální denní koncentrace 2,955 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,006 24 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 005 7 ng/m3
Imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Závod na
výrobu brzdového obložení“ bude v místě nejbližší trvalé obytné zástavby (obec Staříč, dům
č.p. 56 nebo dům č.p. 10) :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 6,784 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,231 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 26,377 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,281 µg/m3
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 161,099 µg/m3
- těkavé organické látky (VOC) – průměrná roční koncentrace 0,401 µg/m3
- fenol (C6H5OH) – maximální denní koncentrace 0,904 µg/m3
- fenol (C6H5OH) – průměrná roční koncentrace 0,008 µg/m3
- formaldehyd (HCHO) – maximální hodinová koncentrace 0,937 µg/m3
- formaldehyd (HCHO) – maximální denní koncentrace 0,824 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 5 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 000 9 ng/m3
Výsledné imisní koncentrace v místech trvalé obytné zástavby
Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality obce Staříč pro rok 2010 (bez realizace
stavby „Závod na výrobu brzdového obložení“) je určen na základě odborného odhadu
(výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatá možná opatření v následujících létech)
a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní
pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „Závod na výrobu brzdového obložení“ ) :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 350 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 45 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 160 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25 µg/m3
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 2 500 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,0 µg/m3
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- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 2,0 ng/m3
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality obce Staříč v roce 2010 a
nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Závod na výrobu brzdového
obložení“, v místě nejbližší trvalé obytné zástavby (obec Staříč, dům č.p. 56 nebo dům č.p.
10), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 356,784 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 45,231 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 186,377 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25,281 µg/m3
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 2 661,099 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,000 5 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 2,000 000 9 ng/m3
Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení
vlády
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné zástavby.
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes
překročena. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Závod na výrobu brzdového obložení“
pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v místě nejbližší trvalé obytné
zástavby s nejvyšším znečištěním 6,784 µg/m3 = 1,9 % maximálního imisního pozadí roku
2010. Na imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) má významný vliv průmyslová
výroba Ostravska a okolí, lokální topeniště a doprava.
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace je již dnes
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Závod na výrobu brzdového obložení“
pro suspendované částice (PM10) – roční koncentrace bude v místě nejbližší trvalé obytné
zástavby s nejvyšším znečištěním 0,231 µg/m3 = 0,5 % průměrného imisního pozadí roku
2010. Na imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) má významný vliv průmyslová
výroba Ostravska a okolí, lokální topeniště a doprava.
Imisní limit pro benzo(a)pyren je již dnes překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby
„Závod na výrobu brzdového obložení“ pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace
bude v místě nejbližší trvalé obytné zástavby s nejvyšším znečištěním 0,000 000 9 ng/m3 =
0,000 05 % průměrného imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren
nepochází jen ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska a
okolí.
Hodnotit plnění imisního limitu fenolu (C6H5OH) je možno jen na základě hygienických
předpisů AHEM, příloha č. 6/1986 a příloha č. 2/1991 a to pro průměrnou denní koncentraci
= 10 µg.m-3. Imisní pozadí obce Staříč není známo, ale je možno uvažovat s tím, že v
hodnocené obytné lokalitě bude splněn i v případě realizace stavby „Závod na výrobu
brzdového obložení“.
Hodnotit plnění imisního limitu formaldehydu (HCHO) je možno jen na základě
hygienických předpisů AHEM, příloha č. 6/1986 a příloha č. 2/1991 a to pro průměrnou denní
koncentraci = 35 µg.m-3. Imisní pozadí obce Staříč není známo, ale je možno uvažovat s tím,
že v hodnocené lokalitě bude splněn i v případě realizace stavby „Závod na výrobu brzdového
obložení“.
Vyhodnotit plnění imisního limitu pro těkavé organické látky (VOC) není možné, protože
imisní limit není stanoven dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování
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kvality ovzduší. Rovněž není stanoven v hygienických předpisech AHEM, příloha č. 6/1986
a příloha č. 2/199.
Z tohoto pohledu zpracovatel rozptylové studie konstatuje, že je možno konstatovat
splnění všech podmínek a doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17
odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Odpadní vody
Období výstavby
Odpadní vody splaškové
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu odpadních vod ze
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb.

Období provozu
Dokumentace řeší:
• odvedení splaškových vod na vlastní ČOV
•

odvedení povrchových dešťových vod, které jsou z jednotlivých parkovišť svedeny na
ORL, řízeným odtokem do stávající vodoteče (bezejmenný potok)

•

technologické odpadní vody nebudou vypouštěny, budou jímány v rámci
technologického zařízení a likvidovány odbornou firmou, bilance technologických
odpadních vod je vůči množství splaškových vod zanedbatelná

•

odtokové poměry povrchových dešťových vod v území řeší dokumentace vytvořením
přirozených rozlivných a akumulačních prostor v daném území

V areálu závodu bude vybudována oddílná kanalizace pro splaškové vody a dešťové vody.
Technologické vody, které vznikají z mytí forem, budou jímány v nádrži.
Produkce odpadních vod z výrobního závodu
Splaškové odpadní vody
Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat uvedené potřebě vody.
Množství splaškových vod – denní
33,50 m3/ den
Množství splaškových vod – roční
8470,50 m3/ rok
Splaškové vody budou vznikat v sociálních zařízeních jednotlivých částí výrobního areálu
(WC, umývárny a sprchy, výdejna jídel).
Vzhledem k špatným gravitačním poměrům v zájmovém území budou splaškové vody
odváděny gravitačně do čerpací stanice, odkud budou čerpány do nové ČOV (typová ČOV
pro splaškové vody 150 EO vč. stupně pro odstranění fosforu). ČOV bude situovaná při
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hranici průmyslové zóny s obcí Staříč (výšková úroveň +/- 0,00 ČOV bude určena s ohledem
na Q100 Olešné). Vyčištěné vody z ČOV budou vypouštěny do vodoteče Olešná.
Vypouštěné splaškové odpadní vody budou svým složením vyhovovat emisním standardům
ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod dle přílohy č.1 Nařízení vlády č.229/2007 Sb.
Emisní standardy:
přípustné hodnoty (p) 3), maximální hodnoty (m) 4) a hodnoty průměru 5) koncentrace ukazatelů
znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l.
Tabulka č.26
CHSKCr

BSK5

N-NH4+

NL

Ncelk 2), 8), 9)

Pcelk. 9)

Kategorie ČOV
(EO) 1) 7)

p 3)

m 4)

p 3)

m 4)

p 3)

m 4)

průměr

m 4), 6)

průměr
5)

m 4), 6)

průměr

5)

5)

m 4)

< 500 11)
500 - 2 000
2 001 – 10 000
10 001 – 100 000
> 100 000

150
125
120
90
75

220
180
170
130
125

40
30
25
20
15

80
60
50
40
30

50
40
30
25
20

80
70
60
50
40

20
15
-

40
30
-

15
10

30
20

-

-

3 10)
2
1

8 10)
6
3

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Rozumí se kategorie čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel.
Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet
ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod do velikostní kategorie
vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do čistírny odpadních vod
během roku, s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodní.
U kategorií ČOV pod 2000 EO lze použít pro účel zařazení čistírny do velikostní kategorie
(v tabulce 1a nebo 1b v příloze č. 1 a v tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení) výpočet z
bilance v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok na přítoku do čistírny vydělený hodnotou 21,9.
Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.
Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být
překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní
úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto
nařízení.
Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku
uvedený v tabulce 1 přílohy č. 4 k tomuto nařízení v souladu se stanovením hodnoty „p“.
Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny.
Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem. Vodoprávní
úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto
nařízení.
Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně
vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti
měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.
Rozbory odtoků z biologických dočišťovacích nádrží, u nichž kolaudační rozhodnutí nabylo
právní moci do dne účinnosti tohoto nařízení, se provádějí ve filtrovaných vzorcích, koncentrace
celkových nerozpuštěných látek však nesmí přesáhnout hodnotu 100 mg/l.
Požadavky na dusík je možno kontrolovat pomocí denních průměrů, jestliže se prokáže, že je takto
zajištěna stejná úroveň ochrany vod. V tomto případě denní průměr nesmí přesáhnout 20 mg/l
celkového dusíku pro všechny vzorky, jestliže teplota na odtoku biologického stupně čistírny
odpadních vod je vyšší nebo rovná 12oC. Zohlednění požadavků na funkci biologického odstranění
dusíku a plnění limitů při teplotách na odtoku nižších než 12oC může být nahrazeno zohledněním
pro časově určené zimní období podle oblastních klimatických podmínek, které stanoví
vodoprávní úřad u tohoto ukazatele znečištění.
Při stanovení limitů pro dusík a fosfor vezme vodoprávní úřad v úvahu harmonogram výstavby a
rekonstrukce technologických stupňů odstraňování dusíku a fosforu pro konkrétní aglomerace
České republiky schválený vládou, na základě dohody ČR s EU o přechodném období pro
implementaci směrnice 91/271/EHS, v rámci „Strategie financování implementace směrnice Rady
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91/271/EHS o čištění městských odpadních vod“. Pro tam uvedené konkrétní aglomerace a do
stanovené doby ukončení výstavby nebo rekonstrukce, maximálně však do 31.prosince 2010,
stanoví vodoprávní úřad emisní limity podle následujících emisních standardů:
Tabulka č.27
Kategorie ČOV (EO)

Nanorg 6)

Pcelk

průměr

m

průměr

m

10 001 – 100 000

20

30

3

6

> 100 000

15

20

1,5

3

Nanorg je suma dusíku amoniakálního, dusičnanového a dusitanového. Význam ostatních
parametrů je identický jak výše.
10)

11)

Tento emisní limit stanoví vodoprávní úřad pro čistírnu odpadních vod vybavenou
technologickým stupněm pro odstraňování fosforu. U ostatních čistíren odpadních vod stanoví
tento limit s platností od 31. prosince 2010 v případě, že to tak vyplyne ze stanovení emisních
limitů kombinovaným přístupem.
Přípustné limity ukazatelů CHSKCr, BSK5 a NL pro mechanické čistírny odpadních vod, u
nichž kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci do dne účinnosti tohoto nařízení, stanoví
vodoprávní úřad přiměřeně k tomuto nařízení, na základě jakosti a stavu vody v toku a
místních podmínek.

Technologické odpadní vody
Ve výrobním procesu budou vznikat odpadní vody v omezeném množství. Jedná se vody
z umývání lisovacích forem případně jiných předmětů – např. podložek používaných při
lepení, kondenzované vody z kompresorů a odpouštění chladící vody.
•

•
•

Mytí bude probíhat v zařízení 3 x 1,5 x 1,5 m s cirkulujícím sodným roztokem, tj. mycí
voda bude čištěna - filtrována a znovu opět používána. Manipulace s formami bude
prováděna pomocí sloup. jeřábu o nosnosti 1t. Čištěná forma je do lázně ponořena na
určitou dobu, poté je vyzvednuta a ponechána na roštu k okapání a oschnutí. Kal,
případně úkapy budou přečerpávány a shromažďovány v nádrži určené na zachycování
všech technologických odpadních vod (objem cca 25m3). Průběžně budou vyváženy
odbornou servisní firmou k likvidaci mimo areál průmyslové zóny.
Kondenzované vody z kompresorů budou zachycovány v nádrži, průběžně budou
odváženy specializovanou firmou k likvidaci na ČOV mimo areál průmyslové zóny.
Chladící odpadní vody odpouštěné z chladící věže budou rovněž shromažďovány
v nádrži a průběžně odváženy specializovanou firmou k likvidaci na ČOV mimo areál
průmyslové zóny

Celkové množství odpadních technologických vod se předpokládá cca 350 m3/rok.
Dešťové vody
Odvodnění celého území průmyslové zóny bude provedeno do dvou protilehlých směrů. První
menší část dešťových vod bude svedena do vodoteče Olešná v blízkosti hranice zájmového
území s obcí Staříč. Druhá větší část dešťových vod bude svedena přes bezejmennou vodoteč
podél hranice průmyslové zóny do odvodňovacího příkopu Pily Paskov a dále Biocelu
Paskov, a.s. a následně rovněž do řeky Olešné.
Odtok veškerého objemu dešťových vod svedených z areálu průmyslové zóny bude regulován
pomocí retenčních nádrží a do výše uvedených vodotečí vypouštěn kontrolovaným způsobem
(do Olešné poblíž Staříče 60 l/s, do Olešné přes výustní objekt Biocelu Paskov 95 l/s).
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Dešťové vody z parkovišť budou vypouštěny do samostatné retenční nádrže situované v
severní části areálu. Na výtoku z retenční nádrže s řízeným odtokem bude osazen
koalescenční odlučovač ropných látek s kalovou jímkou Qmax = 10 l/s, NEL < 1 mg/l.
Předpokládané množství vod odváděných z parkovacích ploch činí 52,5 l/s.
Kvalita odváděných srážkových vod dešťovou kanalizací a následně vypouštěných do
bezejmenného potoka, musí splňovat podmínky nařízení vlády č. 229/2007 Sb. o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a vod odpadních, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a citlivých oblastech.
Na základě požadavků závěru zjišťovacího řízení bylo zpracováno „Posouzení odtokových
poměrů, Ing.Pavol Mravec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, 08/2008
Návrhy na retenční nádrže vycházejí z údajů ČHMÚ - stanovení max. odtoků z dílčích ploch
a hodnot objemů odtokového množství max. srážky za dobu trvání 1-ho dne s dobou
opakování 100 let.
Stávající zatrubnění DN700 pod příjezdovou silnicí k lokalitě musí být zachováno. Zvýšení
odtoku z povodí směrem k průmyslové lokalitě Biocelu Paskov není žádoucí.
Přirozená retence území bude částečně dotčená výstavbou průmyslového zóny výrobního
charakteru a musí být nahrazena retencí uměle vytvořenou s možností částečně regulovaného
odtoku. S retencí na stávajícím rybníku, s ohledem na ustanovení ČSN 73 6824 Malé vodní
nádrže, nelze počítat.
Výpočet možné retence vycházel z výškového a polohopisného zaměření lokality pro
projektovou dokumentaci DÚŘ/PPD: Výstavba závodu na výrobu automobilového brzdového
obložení ve Staříči – 1.stavba, Technoprojekt Ostrava. leden 2008.
Hydrologické údaje
N-leté průtoky (m3/s) a max. objem odtoku z povodí ze dne 14.7.2008:
Tabulka č.28
Profil:
bezejm. vodočet
profil č.1
bezejm. vodočet
profil č.2

plocha A
ha

max. objem
odtoku W
m3

Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

50

34600

0.408

0.697

1.100

1.410

1.730

2.170

2.510

27

18500

0.232

0.396

0.623

0.800

0.981

1.230

1.420

Výpočet retenčního objemu
- max. srážka s dobou opakování 100 let s 1denním trváním
- max. objem odtoku z odvodňované plochy W1 = 34600 m3
- max. objem odtoku z odvodňované plochy W2 = 18500 m3
- max. objem celkového odtoku z odvodňovaných ploch W = 53100 m3
- teoretická max. kapacita současného odvodňovacího potrubí DN700 (I=0.46%)
= 540 l/s x 1den = 46656 m3
- skutečná kapacita dosahuje dle odborného odhadu cca 70 % oproti teoretické
(počáteční stav s nižší hladinou proudění v potrubí, fáze proudění s volnou hladinou
a zahlceným vtokem) = 46656 m3 x 0.7 = 32660 m3
- celková potřebná kapacita retenčního objemu nádrží 46656 – 32660 = 20440 m3
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Stávající dostupná přirozená retence na ploše mezi nadjezdem nad silnicí Místeckou
a vlastním příjezdem do průmyslové zóny – plocha R2 (0,6 ha) má objemovou kapacitu max.
9000 m3. Další retence ve výši 12000 m3 bude nutno vytvořit uměle. S ohledem na
konfiguraci terénu a jeho podélný spád zpracovatel posouzení odtokových poměrů navrhuje
potřebnou retenci rozdělit do dvou nádrží R1.1 a R1.2. Pro jednu větší retenční nádrž mezi
vlastním průmyslovým objektem a stávajícím rybníkem není dostatečný prostor.
Mezi retenčními nádržemi R1.1, R1.2 a R2 navrhuje realizovat trubní propustky DN800
s regulačními uzávěry - šoupátky.
Závěr – doporučení zpracovatele posouzení odtokových poměrů průmyslové zóny Staříč
a) Plochu R2 stávající přirozené retence mezi nadjezdem nad silnicí Místeckou
a vlastním příjezdem do průmyslové zóny upravit do parkové podoby s probírkou
porostů a udržovaným travním porostem. Neudržovaný hustý keřový porost by
postupně způsobil zazemnění plochy a snížení její retenční kapacity.
b) Výtok z potrubí DN700 pod náspem příjezdové komunikace řádně opevnit dlažbou do
betonu s vývařištěm v korytě.
c) Retenční nádrže R1.1 a R1.2 realizovat jako zemní nádrže se zatravněnými svahy a
částečně i dnem, s doprovodnou zelení. Nádrže lze zvětšit o plochu s trvalou vodní
hladinu s vysázeným mokřadním porostem a využít ji pro biologické dočištění
odpadních vod. Maximální dosažitelná hladina prostřední retenční nádrže R1.1 by
neměla přesáhnout úroveň hladiny ve stávajícím rybníku, tj. 270.80.
d) Propustky mezi retenčními nádržemi realizovat pro lepší udržovatelnost v průlezném
profilu DN800 s regulačním šoupátkovým uzávěrem.
e) Nádrže R1.1 a R1.2 lze zároveň využít pro retenci odváděných dešťových vod ze
střešních svodů a zpevněných ploch po předchozím zachycení ropných produktů.
f) Obslužné komunikace oddělit od retenčních nádrží soklem nebo jiným vhodným
oddělujícím prvkem pro zabránění kontaktů migrujících drobných obojživelníků
s dopravou.
g) Pro soustavu retenčních nádrži s regulovatelným odtokem, jež nutno chápat jako vodní
dílo, bude nutno zpracovat provizorní manipulační a provozní řád ke kolaudačnímu
řízení dle příslušných nařízení:
1. Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
č.195/2002 Sb.
2. TNV 75 2920 – Provozní řády vodních děl.
Uvedené závěry vycházející z posouzení odtokových poměrů a jsou uvedeny v části IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí
Na základě výše uvedených závěrů je navrženo následující řešení odtokových poměrů
v zájmovém území:
Sanace stávajícího vývěru vod v mokřadu
Provedena bude úprava a sanace stávajícího artézského vývěru, který po výtoku na povrch
zaplavuje a podmáčí okolní území a vytváří neudržovanou bažinu. Sanace zde spočívá
v soustředění vyvěrající vody do jednoho místa a následné svedení těchto vyvěrajících
povrchových vod otevřeným zpevněným příkopem do bezejmenné vodoteče.
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Na novém vývěru budou osazeny betonové skruže DN 1000 a okolí vývěru bude upraveno
kamennou dlažbou do betonu.
Úprava a revitalizace stávající bezejmenné vodoteče
Bude provedena prohrábka dna vodoteče a částečně i úprava břehů. Vegetační náletové
porosty budou ze dna a břehů pomístně odstraněny, aby nebránily průtoku v korytě.
Niveleta dna bezejmenné vodoteče bude v jednotlivých úsecích upravena takto :
První úsek úpravy nivelety v délce 160 m je situován před silničním nadjezdem místní
komunikace. Niveleta bezejmenné vodoteče zde bude upravena do sklonu 0.45 %.
V souvislosti s úpravou nivelety v tomto úseku bude stávající kapacitně nevyhovující propust
pod místní asfaltovou komunikací rekonstruován v nové výškové úrovni (dle navržené
nivelety) novým betonovým propustem o profilu cca DN 1000 s regulačním šoupátkovým
uzávěrem. Druhý úsek úpravy nivelety dna vodoteče je situován v prostoru mezi silničním
nadjezdem místní komunikace a státní silnicí I/56. Zde bude rovněž provedena výšková
úprava nivelety stávající bezejmenné vodoteče, a to v délce 80 m. Nová úprava sklonu dna:
0,87 %.
Celkový stávající ráz vodoteče zůstane při úpravě bezejmenné vodoteče zachován. Přírodě
blízký charakter toku bude upraven s minimálními pouze nezbytně nutnými zásahy do
náletového porostu. Bude vytvořeno několik propojovacích míst s paralelně trasovanou novou
vodotečí - viz příčný řez (z důvodu zpomalení odtoku a vytvoření retenčního prostoru).
Dále bude - dle místních podmínek - u vodoteče doplněn k ní přiléhající pás doprovodné
zeleně z vhodné vegetace, která bude typově a druhově blízká danému stanovišti.
Navrhovanými úpravami dojde k vytvoření jak nových břehových biotopů, tak zejména
k úpravě odtokových poměrů na dané vodoteči ve vazbě na územní systémy ekologické
stability.
Úprava a sanace stávajících propustků
Provedena bude úprava stávajícího propustku DN 700 pod nadjezdem místní komunikace
(nad státní silnicí I/56) a dalšího stávajícího propustku DN 700 pod samotným tělesem státní
silnice I/56. Tyto dva stávající propustky zůstanou ponechány ve funkci. Budou pouze
vyčištěny a event. vyspraveny cementovou maltou. Výtok stávajícího propustku DN 700 pod
nadjezdem místní komunikace bude doplněn novým betonovým vývařištěm v korytě, okolí
výtoku bude opevněno vyspárovanou dlažbou uloženou do betonu.
Úprava retenčního prostoru
Území, které je navrženo jako retenční prostor pro zachycení povrchových vod (cca 0,60 ha),
bude urovnáno od kóty 268,25 m n. m. (tj. cca úroveň zaměřeného vtoku do stávajícího
propustku pod nadjezdem místní komunikace nad státní silnicí I/56) v cca 0,45 % stoupajícím
sklonu po příjezdovou komunikaci do PZ.
Tato výšková úprava předmětného území si vyžádá částečné vykácení stávajících dřevin a
křovin. Tyto budou nahrazeny výsadbou nové vhodné zeleně. Konečná podoba území bude
upravena do parkové podoby s pravidelnou probírkou porostů a udržovaným travním
porostem.
V případě, že v nově upraveném korytě bezejmenné vodoteče a v korytě bezejmenné
vodoteče situované podél komunikace a hráze rybníka dojde k vyšším průtokům než je
kapacitní průtok dvou dále následujících propustků DN 700 bude tento prostor sloužit jako
rozlivné území s retenční schopností, které umožní regulovaný odtok těmito propustky. Kóta
maximální hladiny v tomto území při návrhovém průtoku Q100 činí cca 269,92 m n.m.,
vytvořený retenční prostor cca 9 000 m3.

71

Vytvoření rozlivného území
Úpravy území jsou navrženy pro zvětšení retenční schopnosti území ve vztahu k podzemním i
povrchovým vodám, které přitékají v současnosti do prostoru stávající bezejmenné vodoteče
při povodňových průtocích. V době vydatnějších přívalových srážek zde již dnes dochází
k rozlivu vody z bezejmenné vodoteče a přilehlého rybníka do prostor stávajícího pole,
v budoucnu zájmového území pro výstavbu „Závodu na výrobu automobilového brzdového
obložení ve Staříči“. Navržené úpravy v rámci tohoto stavebního objektu budou zahrnovat
vytvoření paralelního koryta vůči stávající bezejmenné vodoteči tak, aby byla zvětšena jeho
retenční schopnost ve vztahu k přitékajícím povrchovým vodám (v době přívalových, popř.
déletrvajících vydatnějších srážek). Uměle vytvořené mírně meandrující koryto paralelní
vodoteče bude mít sklon svahů 1:3, niveleta dna bude kopírovat niveletu stávající bezejmenné
vodoteče v pozici o cca 0,25 m výše.
Pro zachycení největších objemů přílivové vlny při extrémních srážkách (Q100) bude
vybudována ochranná protipovodňová hráz, která v nižších polohách zájmového území bude
identická se svahem náspu pro výrobní závod (svah náspu bude náležitým způsobem utěsněn
pomocí jílového těsnění). Ve vyšších polohách se protipovodňová hráz odkloní od tohoto
svahu a oddělí rozlivné území stávající bezejmenné vodoteče od ostatní využitelné plochy
průmyslové zóny.
Součástí hráze bude i oddělující linie zamezující kontaktu migrujících drobných obojživelníků
s územím průmyslové zóny.
V takto uměle vytvořené rozlivné ploše stávající bezejmenné vodoteče bude (v přiměřeném
rozsahu) provedena výsadba nové vhodné zeleně. Konečná podoba území bude upravena do
přírodě blízké podoby s pravidelnou probírkou porostů a udržovaným travním porostem.
Celkový retenční prostor takto vytvořený bude činit cca 12 000 m3.
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3. Odpady
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
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a
příslušnými prováděcími vyhláškami č.381//2001 Sb., 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb.
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a
rozsahu (zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby, úklidové práce, apod.).
Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími s realizací záměru bude upřesněna v
příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby a bude vycházet
z požadavků platné legislativy. Odstranění těchto odpadů bude zajištěno servisním způsobem
u specializovaných firem s příslušným oprávněním.
Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromažďovány ve sběrných nádobách
a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k
odstranění. Nebezpečné odpady roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií budou
shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k
tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s
nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou
označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou
tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a
osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady). S obaly bude nakládáno
v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb.
Tabulka č.29
Kód
odpadu
08 01 11
08 11 12
12 01 13
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 10
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 06 04

Druh odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebez. látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 11 11
Odpady ze svařování
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
Beton

Cihly
Dřevo
Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení
Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 a
170603

množství
(t)

Kategorie

Způsob
nakládání s
odpady

0,01

N

AN 3/AN 5

0,015

O

AN 3/AN 5

0,3
1,5
0,45
5,5
4
10

O
O
O
O
O
O

AN 3/AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5

0,05

N

AN 3/AN 5

60
0,5
55
0,5
0,6
42
16
4
7000

O
O
O
O
O
O
O
O
O

AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5

12

O

AN 3/AN 5
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Kód
odpadu
17 09 04

Druh odpadu

množství
(t)

Směsný stavební odpad neuvedený pod
45
17 09 01,17 09 02,17 09 03
AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/
AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
AN 5 – skladování

Kategorie

Způsob
nakládání s
odpady

O

AN 3/AN 5

Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit
a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch možno provést
dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt
unikajících olejů. Stavební suť bude v max. míře recyklována pro další využití. Při
kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu nakládání s odpady.
S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl.
MŽP č.381/2001Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Budou druhotně využity, recyklovány
nebo uloženy na schválené skládce.

Odpady vznikající při vlastním provozu
Při nakládání s odpady se bude postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a jeho platných
dodatků a prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb.
Množství produkovaných odpadů je stanoveno na základě údajů z obdobného zařízení, které
provozuje oznamovatel v italském městě Barge. Bude doplněno a upřesněno v následujícím
stupni projektové dokumentace. Odstranění výše uvedených odpadů musí být předem
smluvně zajištěna. Navržené způsoby nakládání s odpady je třeba doložit předběžnými
souhlasy provozovatelů zařízení (skládky, spalovny, specializované firmy) s odběrem odpadů
k odstraňování.
Odpady, které budou vznikat během provozu, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a
kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k
odstranění.
Nebezpečné odpady, roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, budou shromažďovány
odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a
zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady
nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů.
Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně
některých dalších zákonů v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s
nebezpečnými odpady budou nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů,
symboly nebezpečnosti a bude zde uvedena osoba zodpovědná za nakládání s těmito
nebezpečnými odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb.
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Tabulka č.30
Kód
Druh odpadu
Kategorie
odpadu
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
07 01 11
N
obsahující nebezpečné látky
Odpadní barvy a látky obsahující rozpouštědla nebo
08 01 11
N
jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08
08 01 11
O
01 11
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická
08 04 09
N
rozpouštědla nebo nebezpečné látky
08 02 01 Odpadní práškové barvy
O
10 03 16 Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
O
Odpady z čištění odpadních plynů obsahujících
10 01 18
N
nebezpečné látky
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
O
12 01 02 Úlet železných kovů
O
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující
12 01 09
N
halogeny
Odpadní materiál z otryskávání obsahující
12 01 16
N
nebezpečné látky
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod
12 01 17
O
číslem 120116
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brus. materiály
O
13 01 13 Jiné hydraulické oleje
N
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
12 03 01 Prací vody
N
13 05 02 Kal z odlučovače olejů
N
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot
N
13 05 06 Oleje z odlučovačů olejů
N
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
N
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O
15 01 02 Plastové obaly
O
15 01 03 Dřevěné obaly
O
15 01 06 Směsné obaly
O
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo
15 01 10
N
těmito látkami znečištěné
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály čistící tkaniny
N
Absorpční činidla, filtrační materiály čistící tkaniny
15 02 03
O
neuvedené pod 15 02 02
16 06 01 Olověný akumulátor
N
17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410
O
17 04 05 Železo, ocel
O
20 01 01 Papír, lepenka
O
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
O
20 01 39 Plasty
O
20 01 21 Zářivka
N
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O
20 03 03 Uliční smetky
O
20 03 01 Směsný komunální odpad
O
AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/
AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
AN 5 – skladování

Množství
t/rok

Způsob
nakládání s nimi

1

AN 3/AN 5

0,8

AN 3/AN 5

0,9

AN 3/AN 5

2,780

AN 3/AN 5

0,5
0,5

AN 3/AN 5
AN 3/AN 5

0,2

AN 3/AN 5

1
0,2

AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5

0,1

AN 3/AN 5

0,2

AN 3/AN 5

0,2

AN 3/AN 5

312
2,8
1
350
0,2
0,3
0,2
0,1
0,6
1,2
23,5
50

AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5

1,75

AN 3/AN 5

1,5

AN 3/AN 5

0,2

AN 3/AN 5

0,4
132
0,3
12,5
1,2
0,04
8
2
32

AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN1/AN3//AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5
AN 3/AN 5

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,
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-

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.

4. Ostatní (např. hluk a vibrace, záření, zápach)
Hluk a vibrace
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
Období výstavby
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

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
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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.31
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje

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

Operační sály
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Obytné místnosti
Hotelové pokoje
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncenrtní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
restaurace
Prodejny, sportovní haly

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.148/2006 Sb. platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku
ve venkovním prostoru následující:
Tabulka č.32
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
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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 provozoven
Den
Hluk z dopravy na pozem.komunikacích
Den
Hluk z dopravy na hlavních komunikacích Den

LAeq = 50 dB Noc
LAeq = 55 dB Noc
LAeq = 60 dB Noc

LAeq = 40 dB
LAeq = 45 dB
LAeq = 50 dB

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:
- stávající hluková zátěž
- hluk v době výstavby
- hluk v době provozu
Pro posouzení hlukové zátěže v předmětném území bylo zpracováno pro oznámení dle
zák.č.100/2001 Sb. hlukové posouzení, které bylo na základě dalších opatření a požadavků
závěru zjišťovacího řízení aktualizováno novou hlukovou studií, kterou zpracoval RNDr.
Vladimír Suk v 07/2008. Hluková studie je uvedena v plném rozsahu v části H.Přílohy.
Pro posouzení hlukové situace v zájmovém území byla zpracována hluková studie, která je
přílohou dokumentace. Studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z výstavby a
provozu závodu na výrobu brzdového obložení ve Staříči a za účelem zjištění souladu s
ustanoveními § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
Závod na výrobu brzdového obložení bude vystavěn v prostoru, který se nachází na západní
straně silnice R 56 v blízkosti mimoúrovňového křížení této komunikace se silnicí III/4845.
Na východní a severovýchodní straně se nachází další průmyslové objekty a silnice R56, na
straně severozápadní až západní jsou plochy zemědělsky obdělávané půdy a na straně v jižní
je okraj zástavby obce Staříč.
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Období výstavby
K dopravě stavebních materiálů a technologických komponentů pro výstavbu haly bude
využívána silniční doprava.
1. fáze
Nejvyšší objemy dopravy lze očekávat v průběhu výkopových prací a navážce hlušiny z Dolu
Paskov (zvýšení úrovně stávajícího terénu až o 1,5 m.) Pro přípravu území stavby je nutný
odvoz 37 359 m3 kulturních zemin a návoz 113 000 m3 hlušiny (množství bude podrobně
řešeno v rámci dalšího stupně projektové dokumentace).
2. fáze
V období provádění běžných stavebních prací klesne vyvolaná nákladní doprava na 50 jízd
těžkých nákladních automobilů denně, v denní době.
Pro obě fáze výstavby se rovněž předpokládá 40 pohybů osobních automobilů denně.
Bodové zdroje hluku nebudou instalovány. Plocha hlavního staveniště se pravděpodobně
bude chovat jako plošný zdroj hluku. Hluk zde bude způsoben provozem stavebních
mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů se zeminami, stavebními materiály a
komponenty technologického zařízení. Intenzity dopravy po staveništi jsou pro obě fáze
výstavby stejné jako v případě liniových zdrojů.
Zdroje hluku
V průběhu 1. fáze výstavby bude v prostoru staveniště operovat 1 nakladač
(LWA = 105 dB) a 2 dozéry (LWA = 108 dB).
V průběhu 2. fáze výstavby se předpokládá činnost dvou stavebních jeřábů
(LWA = 92 dB)
Období provozu
Bodovými zdroji hluku budou výtlaky prostorové a technologické vzduchotechniky
instalované na střeše a obvodovém plášti haly a administrativní budovy.
Zdroje hluku
Bodovými zdroji hluku budou výtlaky prostorové a technologické vzduchotechniky
instalované na střeše a obvodovém plášti haly a administrativní budovy.
Větrání a vytápění výrobní haly:
Na střeše přístavku bude 6 ks VZT plynových jednotek ( 4 pouze přívodní, 2 přívodní
s možností cirkulace vzduchu), 6x 50 000m3/hod a 5 horkovodních přívodních VZT jednotek
5x 50 000m3/hod
Akustický výkon VZT jednotky je 77 dB
Větrání skladovací části :
Větrací jednotka SAHARA s plynovým ohřevem zavěšená pod stropem a nasává větrací
vzduch nad střechou objektu. Vzduchový výkon 4 500 m3/hod
Počet: 6 ks, LWA = 74 dB.
Nástřešní větrací jednotky pro odvod vzduchu o výkonu 5 000 m3/hod
Počet: 5 ks, LWA = 78 dB
Větrání šaten:
VZT jednotka na střeše vedle šaten o výkonu 6 000 m3/hod, s nepřímým ohřevem plynem
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Počet: 1 ks, LWA = 72 dB
Větrání jídelny s přípravnou:
VZT jednotka na střeše přístavku vedle šaten o výkonu10 000 m3/hod, s nepřímým ohřevem
plynem
Počet: 1 ks, LWA = 76 dB
Větrání a vytápění ostatních místností přístavku:
VZT jednotka SAHARA o vzduchovém výkonu 4000 m3/hod a nepřímým plynovým
ohřevem
Počet: 20 ks, LWA = 74 dB
Axiální ventilátory pro odvod využitého vzduchu
Počet: 30 ks, LWA = 71 dB
Větrání administrativní budovy:
Větrání VZT jednotkou ve strojovně vzduchotechniky o výkonu 12 000 m3/hod ,
s teplovodním výměníkem pro ohřev větracího vzduchu
Počet: 1 ks, LWA = 76 dB
Odtah IR pecí
Na střeše instalováno 6 střešních ventilátorů 6x10000m3/hod s akustickým tlakem ve
vzdálenosti 4m 63dB(A)
Filtrační jednotky
Na střeše přístavku haly jsou na dvou místech filtrační jednotky. V každé skupině jsou 4
filtrační jednotky s LWA = 89 dB.
Dopalovací jednotka
Na střeše přístavku haly je instalována rovněž dopalovací jednotka s LWA = 89 dB.
Kogenerační jednotky
2 zařízení budou instalována v místnosti v jihovýchodním rohu technologického přístavku
haly.
Hlukové parametry dle dodavatele:
vývod spalin přes tlumič – ve vzdálenosti 1m od příruby akustický tlak 82dB(A),
jednotka - ve vzdálenosti 1m od protihlukového krytu cca 81dB(A)
Vývod spalin je veden nad střechu a na střeše přístavku budou instalovány chladič pro KGJ s
LpA, 2m = 75 dB
Parametry stavebních konstrukcí
Akustické výkony na jednotlivých prvcích fasády byly vypočteny dle ČSN – EN 12354-4
Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru. Pomocné provozy (kompresorovna,
strojovny VZT a filtrační jednotky) budou umístěny v přístavku (a na jeho střeše) na
severovýchodní straně výrobní haly.
Výrobní hala
Na základě údajů investora se hladina akustického tlaku na jednotlivých pracovištích u
výrobních linek pohybují v rozmezí 75 – 83 dB. Pro výpočet byla použita hladina akustického
tlaku ve výrobní hale na úrovni celosměnového limitu - 85 dB.
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Akustické výkony na obvodových konstrukcích
Tabulka č.33
LpA [dB]

prvek

85
85

stěna
vrata

85

stěna

85
85

střecha
světlík

X´as
plocha
[dB]
[m2]
Cd
fasáda sever a jih
32.06
-3
815
16.13
-3
25
fasáda východ a západ
33.23
-3
1440
střešní konstrukce
35.59
-3
5760
24.83
-3
2640

Lwa [dB]
79.03
79.85
80.34
84.01
91.39

Kompresorovna
V kompresorovně bude umístěn kompresor (LWA = 84 dB) a vymrazovací suška (LWA = 82
dB)
Akustické výkony na obvodových konstrukcích
Tabulka č.34
LpA
[dB]

prvek

86.1
86.1

stěna
vent. žaluzie

X´as
[dB]

Cd
fasáda východ
33.7
-3
4
-3

plocha
[m2]

Lwa [dB]

124
20

70.22
92.11

Kogenerační jednotky
V jižní části přístavku budou umístěny 2 kogenerační jednotky (LWA = 90 dB)
Akustické výkony na obvodových konstrukcích
Tabulka č.35
LpA
[dB]

prvek

93
93

stěna
vent. žaluzie

X´as
plocha
[dB]
[m2]
Cd
fasáda východ a jih
29,93
-3
35
24,28
-3
16

Lwa [dB]
75,28
77,76

Hluk ve venkovním chráněném prostoru
Pro hluk z provozu byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena, dle ustanovení
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., pro chráněný venkovní prostor staveb a pro osm
nejhlučnějších hodin v denní době a nejhlučnější hodinu v době noční. Pro hluk z dopravy na
veřejných komunikacích byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena pro celou
denní a noční dobu. Pro stanovení LAeq,T se předpokládá nejhorší možný stav, a to, že budou v
provozu všechny zdroje hluku provozované v areálu firmy, včetně dopravy po účelových
komunikacích. Výpočet hladin hluku ve venkovním prostoru byl proveden pomocí
programového vybavení HLUK+, verze 8.11, sériové číslo 6012 na ortofotomapě dané
lokality. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku budou vypočteny pro venkovní chráněný
prostor definovaný v souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.

81

Výpočtový bod č.1
dům na křižovatce III/4845 s místní komunikací, 2 m před východní fasádou, 3 m nad úrovní
terénu
Výpočtový bod č.2
dům č.parc. 454 (č.p. 6), 2 m před východní fasádou, 3 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č.3
severní hranice parc. č. 463 (zahrada), 3 m nad úrovní terénu
Dopravní hluk
Změny ekvivalentních hladin dopravního hluku byly vypočteny v okolí zástavby na
východním okraji obce Staříč, v okolí příjezdové komunikace na staveniště. Výpočet byl
proveden pro:
- současný stav
- období výstavby, fáze 1
- období výstavby, fáze 2
V období provozu závodu bude doprava vedena z opačné strany areálu - ze severu a lze
předpokládat, že hladiny dopravního hluku poklesnou v této lokalitě přibližně na současnou
úroveň.
Změny ekvivalentní hladiny dopravního hluku
Tabulka č.36
Výp. bod č.

výška [m]

LAeq,T [dB]
souč. stav

3.0
3.0

57.5
48.7

1
2

LAeq,T [dB]
LAeq,T [dB]
výstavba
výstavba
fáze1
fáze 2
denní doba
63.9
58.3
58.7
50.6

LAeq,T [dB]
cílový stav

~57.5
~48.7

Hluk ze stacionárních zdrojů
Období výstavby
Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, období výstavby
Tabulka č.37
Výp. bod č.

výška [m]

LAeq,T [dB]
doprava *)

1
2
3

3.0
3.0
3.0

36.9
49.2
41.8

1
3.0
2
3.0
3
3.0
*) doprava po účelových komunikacích

27.6
40.1
32.7

LAeq,T [dB]
průmysl
FÁZE 1
48.7
31.4
51.6
FÁZE 2
32.5
15.5
35.3

LAeq,T [dB]
celkem
49.0
49.3
52.0
33.7
40.1
37.2

Hluk v chráněném venkovním prostoru – cílový stav
Provoz v areálu závodu bude třísměnný. Provoz v noční době se liší od doby denní pouze
četností dopravy po účelových komunikacích v areálu. Všechny stacionární zdroje zůstávají
v činnosti nepřetržitě.
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Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, denní doba
Tabulka č.38
Výp. bod č.

výška [m]

1
3.0
2
3.0
3
3.0
*) doprava po účelových komunikacích

LAeq,T [dB]
doprava *)
19.6
7.2
24.7

LAeq,T [dB]
průmysl
35.8
22.7
36.5

LAeq,T [dB]
celkem
35.9
22.9
36.8

Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, noční doba
Tabulka č.39
Výp. bod č.

výška [m]

1
3.0
2
3.0
3
3.0
*) doprava po účelových komunikacích

LAeq,T [dB]
doprava *)
11.9
1.3
17.0

LAeq,T [dB]
průmysl
35.8
22.7
36.5

LAeq,T [dB]
celkem
35.8
22.8
36.5

Zhodnocení
Z výsledků výpočtu vyplývá, že hladiny dopravního hluku se vlivem výstavby závodu zvýší.
Zvláště markantní bude zvýšení hladin hluku v období 1. fáze výstavby, kdy je nutné
přemístění velkých objemů zemin a návozu hlušiny pro zvýšení úrovně terénu. Zvýšenými
hladinami dopravního hluku budou postiženy chráněné prostory na východním okraji
zástavby obce Staříč. Tato doba výstavby bude trvat pouze omezenou dobu. Ve druhé fázi
výstavby bude hluková zátěž této lokality podstatně nižší a v období uvedení závodu do
provozu poklesne na přibližně na současnou úroveň.
V období provozu záměru budou ekvivalentní hladiny hluku vycházející ze samotného
provozu výrobního závodu v denní době pod úrovní hygienického limitu, rovněž v době
noční není předpoklad překročení limitu. Většina zdrojů hluku je instalována na střeše
přístavku na východní straně, kde je hluk odstíněn samotnou halou, která má stavební výšku o
5.5 m vyšší než přístavek.
Na základě výsledků uvedených v předchozích tabulkách lze konstatovat, že za současného
stavu
a) v okolí silnice III/4845 (výp. bod č.1) dochází k překročení hygienického limitu v
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích
v denní době.
b) v okolí místní komunikace (výp. bod č.2) nedochází k překročení hygienického limitu v
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích
v denní i v noční době
Vlivem provozu závodu na výrobu brzdového obložení ve Staříči, za dodržení podmínek
uvedených v kap. 7, v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3)
zákona 258/2000 Sb.:
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro
hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro
hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době.
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c) v okolí místní komunikace nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní
hladině akustického tlaku pro hluk z provozu na pozemních komunikacích v denní i v noční
době.
d) v okolí silnice III/48411 nedojde ke změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro
hluk z dopravy na pozemních komunikacích v denní i v noční době.
Vibrace
Vibrace se mohou projevit pouze v časově omezeném období výstavby. Mohou být
generovány těžkou nákladní dopravou, používanými stavebními mechanizmy (mechanická
nebo motorová bourací kladiva pro rozrušování stávajících zpevněných povrchů a stavebních
konstrukcí a mechanismy pro hutnění zemin, případně stroje pro zakládání staveb a vibrátory
na hutnění betonu).
Záření radioaktivní a elektromagnetické
V závodě budou instalovány infračervené lampy používané k vytvrzování třecí vrstvy
brzdové destičky, aby byla zajištěná jejich požadovaná účinnost a životnost. Jedná se o
uzavřené pracoviště, průběžně kontrolované.
Podle výsledků měření objemové aktivity radonu, které provedla společnost SEZIT PLUS,
s.r.o, je radonový index pozemku nízký. Objemová aktivita radonu Ca se při měření
pohybovala v rozmezí 6,5 – 26,8 kBq/m3.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmové území v lokalitě, v němž je navržena stavba „Výstavba závodu na výrobu
automobilového brzdového obložení ve Staříči“ je územím v současnosti se zemědělsky
obdělávanými pozemky v prostoru ohraničeném na východě rychlostní komunikací R56, ze
severu silnicí vedoucí přes rychlostní komunikaci R56, z jihu a jihozápadu zemědělskými
plochami. Západně je situován rybník.
Využití pozemku pro navrhovanou stavbu je z hlediska územního plánu možné.
Komplexní využití území vymezené v rámci územně plánovací dokumentace a priority jeho
využívání jsou řešeny a záměr stavby respektuje navazující prostory se snahou maximálně
zabezpečit začlenění závodu do zájmového území..

1.1 Územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií. ÚSES je členěn na
úroveň lokální, regionální a nadregionální. Součástí lokálního ÚSESu jsou i všechny prvky
vyšších systémů. Hierarchicky nižší stupeň ÚSES nemůže existovat bez hierarchicky vyššího
stupně.
Cílem ÚSES je uchování a zabezpečení nerušeného rozvoje genofondu krajiny v celé jeho
pestrosti a rozmanitosti v rámci jeho přirozeného prostorového rozmístění a vytvoření
optimálního prostorového základu ekologicky stabilnějších ploch v krajině, které by příznivě
ovlivňovaly okolní ekologicky méně stabilní části.
Územní systémy ekologické stability nebudou přímo záměrem posuzované stavby dotčeny.
Lokalita je situována mimo přímý dosah prvků územních systémů ekologické stability. Žádný
prvek územních systémů ekologické stability (lokální, regionální ani nadregionální) nebude
záměrem dotčen.
Přibližně 200 m od hranice zájmového území v západním směru se nachází nadregionální
biokoridor s názvem K99 – Hukvaldy – K98 mezofilní hájová osa.
Tabulka č.40
Označení
Název

Výměra

Současný stav

Hodnocení funkčnosti

Cílový stav,
charakter

K99

26 km

Smrčiny, bučiny

Částečně vyhovující

Jedlobučiny

Hukvaldy –
K98
mezofilní
hájová osa

1969

Lipina 2

25 ha

Vrbový luh s olší a jasanem

4BC5, 3BC4-5

327

Lipina 1

30 ha

Smíšený les

3B3-4, 3BC4-5
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V rámci zpracovaného Generelu nadregionálního a regionálního ÚSES na území
Moravskoslezského kraje (ACERIS, RNDr. Jiří Kocián, Ing.Boleslav Julínek, Svatava
Poláková, 11/2007) jsou vymezeny územní systémy ekologické stability nadregionální a
regionální úrovně.
Pro zájmové území je významný nadregionální biokoridor označený v rámci generelu K 99
MB vedený od biocentra 1969 Lipina (jižně od zájmového území ve vzdálenosti cca 2 km) po
biocentrum 327 Lipiny (severně od zájmové lokality cca 1,2 km. Obě biocentra jsou
regionální hierarchické úrovně.
Situace ÚSES dle Generelu nadregionálního a regionálního ÚSES na území
Moravskoslezského kraje (ACERIS, RNDr. Jiří Kocián, Ing.Boleslav Julínek, Svatava
Poláková, 11/2007)

V nadregionálním biokoridoru jsou vložena lokální biocentra.
Lokální tah ÚSES
Tabulka č.41
Poř.č.*
Název

K.ú.

Výměra

Současný stav

Cílový
STG

LBC 145

Hranečník

Staříč

3 ha

Doubrava s habrem, lípou a mohutnými
buky, rybník s přilehlou loukou

3B3-4, 3BC4-5

LBC 144

Valcha

Staříč

3 ha

Olšina s topolem na levém břehu Olešné

3B4, 3B4-5

stav

*Označení dle „Vyhodnocení systému ekologické stability v okrese Frýdek Místek, Ekoservis Jeseníky, 1997

-
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Situace územních systémů ekologické stability (výřez mapy ÚPD) – schváleno v rámci
územně plánovací dokumentace

Zájmové území
Územní systém ekologické stability se neprojevuje jako samostatný prostorový prvek, ale
jako součást krajinných a ekologických struktur, jejichž podobu ovlivňuje svými funkčními
nároky a vazbami. Z uvedených důvodů je významné v zájmovém území udržet vývojový
trend přírodních struktur a zabezpečit tak ochranu a údržbu stávajícího porostu. Významným
prvkem je řešení vzhledem k ostatním, navazujícím prvkům.
Trasa nadregionálního biokoridoru je vyšším hierarchickým prvkem a zabezpečuje propojení
na vyšší úrovni, biokoridor zabezpečuje propojení ve směru na Hukvaldy – K98 (mezofilní
hájová osa).
Při vymezení tahu ÚSES se vyšlo z aktuálního stavu krajinných systémů, především kostry
ekologické stability. Základem navrhovaného územního systému ekologické stability se staly
lokality s velkou ekologickou diverzitou a vysokým podílem původních druhů bioty. Tyto
plní v současnosti ekostabilizující funkci a jsou reprezentativní v biogeografické klasifikaci.
V předmětném území jsou vymezeny stávající funkční prvky a zároveň je vymezeno území,
v němž je nutné provést doplnění těchto prvků, které je nutné vybudovat.
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Realizaci navrhované stavby je nutné provést s ohledem na zabezpečení funkčnosti
biokoridoru nadregionálního významu s ohledem na ostatní prvky vyšší hierarchické úrovně
se současným zabezpečením funkčnosti vložených prvků územních systémů lokálního
významu.
Obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č.5/2006 uvádí v části „Ochrana přírody
a krajiny, územní systémy ekologické stability“ (bod 11.), že u stávajících biocenter a
biokoridorů je nutné uskutečňovat opatření vedoucí k dosažení přirozené druhové skladby
bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, nepřípustné jsou rušivé činnosti a
činnosti snižující ekologickou stabilitu.
Prověřena byla komplexně celá situace území s ohledem na posouzení zabezpečení optimální
funkčnosti celého tahu s ohledem na širší územní vztahy v území. Stavba nebude znamenat
vliv na prostor a funkci nadregionálního biokoridoru.
Vlastní stavba řeší vytvoření přírodě blízkého prvku, který bude tvořit ekostabilizující prvek
v daném území oddělující objekt stavby závodu na výrobu brzdového obložení od plochy
situované západně od zájmové lokality.
Z hlediska konečného řešení a zabezpečení plné funkčnosti územních systémů ekologické
stability navrhovaná stavba neovlivňuje funkce územních systémů ekologické stability za
předpokladu dodržení výše uvedených podmínek a dalšího sledování možného vlivu na
územní systémy ekologické stability při přípravě navrhovaného záměru.

1.2 Zvláště chráněná území
Připravovaná stavba se nachází v katastrálním území Staříč. Zájmové území stavby nespadá
do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti,
přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné
plochy.
Nejbližší chráněná území, jsou:
CHKO Poodří
nachází se ve vzdálenosti cca 8 km severozápadním směrem od hranice zájmového území a
jedná se o úzké (0,5 až 4,5 km), podlouhlé (cca 34 km) území rovinného a pahorkatinatého
terénu v severní části Moravské brány, rozkládající se na ploše 8150 ha. Předmětem ochrany
je především niva s přirozeným tokem řeky Odry, jejími přítoky a několika rybničními
soustavami. Vzhled je dotvářen množstvím zeleně a zbytky lužních lesů. V mokřadní krajině
je bohatý výskyt ptactva jak trvale hnízdícího, tak stěhovavého a dalších vzácných a
ohrožených druhů fauny a flóry. Od r. 1993 je součástí mezinárodní sítě mokřadů. V CHKO
Poodří bylo do současnosti prokázáno 18 druhů ohrožených rostlin dle vyhlášky č. 395/1992
Sb, z toho 6 kriticky (např. kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, plavín štítnatý) a 4 silně
ohrožené (např. kruštík polabský, růžkatec potopený). Z fauny je zde zastoupeno 153
živočišných taxonů zařazených do zmíněné vyhlášky, z nich 24 je v kategorii kriticky
ohrožený. Jsou to například: velevrub malířský, žábronožka sněžní, ouklejka pruhovaná,
čolek velký, skokan skřehotavý, bukač velký, břehouš černoocasý, chřástal malý, luňák
hnědý, morčák velký, ostralka štíhlá a další.
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Přírodní rezervace Kamenná
Nachází se ve vzdálenosti cca 1 km od plánovaného záměru. Jedná se o maloplošné chráněné
území zřízené na ochranu unikátního xerofilního společenstva na vápencovém výchozu. Od
okolních extenzívních pastvin je tato stepní lokalita oddělena prstencem remízků Jedná se o
jediné známé naleziště některých střevlíkovitých brouků na severovýchodní Moravě).
Výsledky inventarizace ploštic uvádějí přírodní památku Kamenná jako jedinou lokalitu
některých teplomilných druhů na severní Moravě. V travinných porostech se vyskytuje hořec
brvitý (Gentianopsis ciliata), voskovka menší (Cerinthe minor), bradáček vejčitý (Listera
ovata) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Tato stepní enkláva je nejsevernější lokalitou
výskytu lnu žlutého (Linum flavum) na severovýchodní Moravě. Na několika místech roste
nepůvodní hořec žlutý (Gentiana lutea). Stepní porosty jsou koseny ručně, biomasa se suší na
místě, sukcese keřů a nepůvodního hořce žlutého je omezováno.

1.3 Přírodní parky
Zájmové území není součástí přírodního parku.

1.4 Území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Na zájmovém území neleží žádný z prvků soustavy Natura 2000.
Nejblíže leží evropsky významné lokality (EVL):
• Evropsky významná lokalita Řeka Ostravice (kód CZ0813462)
EVL byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb. na ploše 47,5951 hektarů na území
katastrů Baška, Frýdek, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Lískovec u Frýdku-Místku, Místek,
Paskov, Řepiště, Staré Město u Frýdku-Místku, Sviadnov, Žabeň. Nachází se cca 2,5 km
východně od hranice zájmového území
Předmětem ochrany je vranka obecná (Cottus gobio) Zařazení vranky mezi ohrožené druhy
naší ichtyofauny je oprávněné, neboť je velmi citlivá na znečištění toků a dostatek kyslíku ve
vodě. Slouží tak jako bioindikátor vodního prostředí. Ohrožovat ji mohou také lososovité
ryby, především pstruh obecný (Salmo trutta morpha fario), vysazované v nadměrných
počtech.
• Evropsky významná lokalita Paskov (kód CZ0813463)
EVL byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb. na ploše 16,8559 hektarů na území
katastru Paskov. Jedná se o zámecký park se starými solitérními listnatými stromy s travním
podrostem bez přirozených rostlinných společenstev. Lokalita je obehnaná kamennou zdí a
nachází se uvnitř zástavby města Paskova cca 3,5 km severně od navrhované stavby.
Lokalita je významná výskytem brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita). Jedná se o
poměrně vzácného brouka, který se vyvíjí v dutinách starých stromů. U nás je chráněn
zákonem a byl zařazen i do NATURA 2000.
• Evropsky významná lokalita Pilíky (kód CZ0813464)
EVL byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb. na ploše 11,9328 hektarů na území
katastru Hrabová cca 6 km severně od zájmového území.
Předmětem ochrany je hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus). Jedná se o drobnou rybku
dosahující délky do 10 cm.
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Předmětná stavba nebude znamenat žáden vliv na ptačí oblast nebo evropsky významné
lokality. Tento závěr vyplývá i z vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství, “ – stanovisko podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ŽPZ/51464/2007/Pál. Z 5.11.2007.
Krajský úřad posoudil záměr a došel k závěru, že realizace záměru nemůže mít významný
vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (viz.Příloha č.1).

1.5 Významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
V území navrženém pro stavbu se nenachází registrovaný významný krajinný prvek.
V nejbližším okolí zájmové lokality se nacházejí krajinné prvky ve smyslu §3 písmeno b)
zákona č. 114/1992 Sb.
- řeka Olešná, Staříčský potok
- vodní plocha Suderův rybník
- bezejmenná vodoteč podél západní hranice zájmového území
- lesní porost u Suderova rybníku na parc.č.1712
Dotčenými VKP v nejbližším okolí jsou les a rybník. Zpracovatelka biologického hodnocení
uvádí, že je na zvážení zda pozůstatek starého náhonu (HMZ, ČHP 2-03-01-060, PB přítok
VT Křibec) je vodním tokem a zda je tedy významným krajinným prvkem (bez ohledu na
jistou rozporuplnost chápaní pojmu vodní tok mezi zák.č. 254/2001 Sb., v platném znění, a
zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění). V letních měsících bez vydatnějších srážek dochází
k jeho vysýchání. Přesto však tento prvek v území plní nezastupitelnou funkci, která musí být
zachována. HMZ má napřímené koryto se zaústěním odvodnění z okolních pozemků. Rybník
je využíván k chovu ryb a ke sportovnímu rybolovu a směrem k areálu je ozeleněn výsadbou
dřevin a keřů. Realizací záměru a jeho provozem nedojde k jeho ohrožení a poškození.
Les jako významný krajinný prvek ze zákona nebude dotčen. Rovněž bezejmenná
vodoteč, která protéká okrajem lesa a napájí rybník, nebude dotčená.
Záměrem bude přímo dočasně ovlivněn výše uvedený pozůstatek starého náhonu, který bude
pročištěn a prohlouben, tak aby zajišťoval odvedení povrchových a dešťových vod z území a
zamezil zatápění přilehlých domů. Budou vymýcené stromy a keře rostoucí v jeho korytě a
na březích a jeho koryto pročištěno odstraněním nánosů. Část vegetace mimo koryto zůstane
zachována.
Čištění náhonu a mýcení dřevin je nutné provádět v mimovegetačním období a období
hnízdění ptactva. Je nutné volit šetrnou technologii s omezením kácení břehových porostů na
nezbytný rozsah a zásah do koryta volit mimo období rozmnožování živočichů vázaných na
vodní prostředí (obojživelníků). Nelze zcela vyloučit jejich výskyt, a to přestože v letošním
roce bylo nalezeno jen několik jedinců. Dotčený HMZ plní v území důležitou úlohu pro
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migraci, úkryt i rozmnožování ptáků a obratlovců - zejména svým doprovodným porostem.
Negativní vliv stavebních činností v HMZ po pročištění a stavebních úpravách pomine. Za
odstraněné dřeviny a keře bude řešena dosadba náhradní zeleně mimo koryto. Břehy HMZ,
respektive jejich sklon je nutné pomístně ponechat ve stávajících parametrech tak, aby
živočichové jej mohli přecházet napříč.
Stávající rybník je intenzívně obhospodařován a je určen k chovu převážně kaprovitých ryb.
Po svém obvodu je osázen dřevinami, některé nejsou k tomuto účelu příliš vhodné (borovice,
dub červený, zlatice), jak uvádí zpracovatelka biologického hodnocení. Hráz rybníka je
porostlá bylinným porostem s převažujícími travinami a doprovázenými kopřivou a
vlhkomilnou vegetaci. Na bylinnou vegetaci navazují dřeviny. Ve zvodnělé části břehů
rybníka se vyskytují pomístně kořenící rostliny.
Rybník je posuzován jako jeden ekosystém tvořící ve smyslu zákona významný krajinný
prvek. Realizaci záměru nedojde k jeho poškození, ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační
funkce. Stavební práce budou realizovány v období mimo rozmnožování vodních živočichů
(tření ryb a vývoj juvenilních stádií, obojživelníci) a v maximální míře mimo zvodnělou část.
Ekologická stabilita a druhová rozmanitost dotčeného rybníku je nepřímo úměrná intenzitě
hospodaření na něm a přínosu živin a energií z okolního prostředí (např. kvalita zdroje vody,
spad listí, zemědělská a průmyslová činnost). Zpracovatelka biologického hodnocení uvádí,
že z tohoto důvodu realizace uvažovaného záměru nebude mít přímý ani nepřímý vliv na
zhoršení kvality vody a případný nárůst eutrofizace nebo chemického znečištění.
Zpracovatelka biologického hodnocení uvádí, že lze konstatovat, že po dokončení stavebních
prací se parametry ekosystému rybníka vrátí do původních hodnot. Zároveň konstatuje, že
stavební práce realizované na HMZ a na zemědělském pozemku nebudou mít vliv na vodní
ekosystém rybníka. Rušivé činnosti v době výstavby a provozu pocházející z
ruchu způsobeného pojížděním vozidle budou mít větší vliv na rybáře než na rybník. Kvalita
vody a další podmínky pro vodní a na vodu vázáné organismy nebudou stavbou dotčené.
Odpadní vody z objektu budou likvidované na nové ČOV s vypouštěním odpadních vod
mimo odběrnou oblast rybníka (do řeky Olešné), totéž platí pro dešťové vody ze zpevněných
ploch. Stavební a materiálové řešení kanalizace pro odpadní vody (a tedy i vody ze
zpevněných ploch znečištěné úkapy) musí splňovat podmínky nepropustnosti a odolnosti.
Vlastní provoz závodu a technologické procesy v objektech budou bez kontaktu závadných
látek s vnějším prostředím a zabezpečení bude řešeno, tak aby nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. (§ 39 zák.č. 254/2001 Sb., v platném znění).
Pokud bude se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami zacházeno ve
větším rozsahu nebo pokud bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím, budou
realizována opatření vedoucí k splnění povinnosti stanovených zák.č. 254/2001 Sb., v
platném znění, a další legislativou (např. zák. o chemických látkách). Jedná se o dostupné a
běžné stavební, technologické a organizační opatření. Např. odolné a nepropustné úpravy
povrchů manipulačních a skladovacích ploch, dostatečné dimenzované záchytné prostory,
havarijní plán, provozní řád školení pracovníků apod.

Závěrem zpracovatelka biologického hodnocení konstatuje, že realizace záměru nebude mít
významný vliv na ekosystém rybníka.
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1.6 Památné stromy
V okolí posuzovaného záměru ani v jeho prostoru se nenacházejí žádné památné stromy, a to
ani jejich ochranné pásmo (desetinásobek průměru kmene ve výši 130 cm) ve smyslu ust. §
46 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Nejbližší je dub letní v obci Staříč za domem
čp. 114 a lípa malolistá v obci Staříč u domu čp. 134 poblíž kostela.

1.7 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Na zájmové ploše ani v její těsné blízkosti se nevyskytuje žádný objekt historického nebo
kulturního významu. Archeologické nálezy se nepředpokládají, neboť v této lokalitě doposud
žádné nebyly.
Obec Staříč dnes hornická obec byla dříve zemědělskou. První zachovaná písemná zmínka o
obci je z roku 1258, avšak nálezy z roku 1906 (střepy baňatých nádob se zbytky popela a
kostí), které byly vyorány na poli "Radlice" zdejším rolníkem Karlem Prokopem, potvrzují, že
území obce bylo již dříve obydleno. Roku 1901-1902 byly provedeny francouzským
podnikatelem Chanovem průzkumné vrty - to byl prvopočátek těžby černého uhlí.
Kostel, který stál již v 16. století, je zasvěcen památce "Nalezení Svatého kříže". Roku 1757
byla zbudována věž, v roce 1852 přistavěna kaple a v roce 1896 byly instalovány první
varhany. Budova fary je z konce 18. století, památník Svatý kříž byl věnován padlým v 1. a 2.
světové válce.
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.

1.8 Území zatěžována nad míru únosného zatížení včetně staré ekologické zátěže
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem
k typu využití ve stávající lokalitě. Území je ovlivněno blízkostí rychlostní komunikace a
průmyslových objektů na zpracování dřeva a celulózy. Přítomnost ekologických zátěží
vyžadujících realizaci nápravných opatření nebyla v zájmovém území zjištěna.
Zájmové území se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLU) Čs. části Hornoslezské
pánve č. 714400000. Staříč je dobývacím prostorem pro černé uhlí a zemní plyn. Stavba se
nachází v území s nahodilým výstupem důlních plynů podle mapy kategorizace území OKR
z pracované v 05/2002 OKD, DPB, a.s. Pro stavbu v zájmovém území bylo vydáno „Závazné
stanovisko k umístění stavby v chráněném ložiskovém území“ Krajským úřadem, odborem
životního prostředí a zemědělství, č.zn.: ŽPZ/27477/2008/Jur z 22.7.2008 (viz.Příloha č.1). Ze
stanoviska vychází požadavek na dodržení deformačních parametrů poddolování pro ČSN 73
0039 (navrhování objektů na poddolovaném území).
Území leží mimo seismické oblasti, přichází zde v úvahu maximální pravděpodobná intenzita
5° mezinárodní stupnice M.C.S. a nejsou potřebná žádná opatření.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Při přípravě stavby „Výstavba závodu na výrobu automobilového brzdového obložení
ve Staříči“ byly sledovány následující složky životního prostředí, které by mohly být
ovlivněny:
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
související s podzemním parkovištěm).
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu.
Stavba bude provedena tak, aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů stavby a
provozu na životní a zároveň umožňovala podnikatelský záměr investora.
Minimalizace vlivu provozu i stavby je technicky realizovatelná a jsou navrženy parametry
pro zabezpečení omezení možných vlivů na okolní prostředí.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky omezit. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií).

-

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení a zabezpečil
dopravní obslužnost území.

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

2.1 Ovzduší a klima
Dle klimatické rajonizace (Quitt, 1975) je území charakterizováno třídou MT10,
pro kterou je charakteristické dlouhé a teplé a mírně suché léto, krátké přechodné období s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou, s krátkým trváním sněhové
pokrývky. Dlouhodobá průměrná teplota v měsíci lednu dosahuje -2 až -3 °C,
v měsíci červenci +17 až +18 °C. Průměrný srážkový úhrn dosahuje okolo 400 mm
ve vegetačním období a 200 až 250 mm v zimním období. Počet dnů se srážkami většími než
1 mm dosahuje v této oblasti 100 až 120 dnů v roce.
Srážkové poměry v dané oblasti charakterizují srážkový úhrn ve vegetačním období (IV-IX
měsíc), který činí 400-450 mm a srážkový úhrn v zimním období (X-III měsíc), který
dosahuje 200-250 mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm je v této
klimatické oblasti 100 až 120 dnů a počet dní se sněhovou pokrývkou je 50 až 60. Rozložení
atmosférických srážek v průběhu roku s maximem ve vegetačním období je v uvedené
klimatické oblasti běžné. K doplňování zásob podzemní vody dochází převážně v jarním
období a částečně také při podzimních srážkách, kdy jsou nízké hodnoty výparu.
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Větrná růžice
Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3
rychlostech větru pro Frýdek-Místek ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje
zmíněná metodika v bodě 2.0.

Celková průměrná větrná růžice lokality Frýdek-Místek:
Tabulka č.42
m.s-1
N
1,7
7,26
5,0
10,25
11,0
0,40
Součet
17,91

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

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

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

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

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

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

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

Calm
5,76

5,76

Součet
43,00
51,08
5,92
100,00

Stavební úřad Magistrátu města Frýdek-Místek (zde patří stavební úřad pro obec Staříč) je
uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení
kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok
2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise suspendované částice (PM10) denní koncentrace na ploše 100 % města a roční koncentrace na ploše 70,9 % obvodu, imise
benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace na ploše 82,8 % obvodu a imise arsenu průměrná roční koncentrace na ploše 0,3 % obvodu pro ochranu zdraví lidí.
Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality obce Staříč pro rok 2010 (bez realizace
stavby „Závod na výrobu brzdového obložení“) je možno určit jen na základě odborného
odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatá možná opatření
v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách.
Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „Závod na výrobu brzdového
obložení“ ) je pro suspendované částice (PM10) maximální denní koncentrace < 350 µg/m3 a
průměrná roční koncentrace < 45 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová
koncentrace < 160 µg/m3 a průměrná roční koncentrace < 25 µg/m3, pro oxid uhelnatý (CO)
maximální osmihodinová koncentrace < 2 500 µg/m3, benzen průměrná roční koncentrace <
3,0 µg/m3 a benzo(a)pyren průměrná roční koncentrace < 2,0 ng/m3.
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2.2 Voda
Povrchová voda
Zájmové území leží v povodí řeky Odry, která je významným tokem a hydrodrografickou
osou území, ve správě Povodí Odry. Zájmové území se rozkládá v údolí tvořeném potoky
Řepník, který ústí do řeky Olešná a Ptáčnickým potokem, který ústí do řeky Ondřejnice.
V těsné blízkosti západní hranice zájmového území se nachází vodní plocha „Suderův
rybník“.
Řeka Olešná je levobřežním přítokem řeky Ostravice, toku II. řádu. Povodí Olešné má číslo
hydrologického pořadí 2-03-01-060, délka toku je 21,3 km, plocha činí 59,3 km2.
Průtoková charakteristika vodního toku Olešná v profilu 100 m pod výpustí přehrady Olešná
(dle údajů ČHMÚ).
Tabulka č.43
Tok
Olešná

Průtok
m3
0,54

N-leté průtoky / m3s-1
Q1
Q5
Q10
9,60
26,9
37,4

Q50
69,6

Q100
87

Hydrologické údaje
N-leté průtoky (m3/s) a max. objem odtoku z povodí ze dne 14.7.2008:
Tabulka č.44
Profil:
bezejm. vodočet
profil č.1
bezejm. vodočet
profil č.2

plocha A
ha

max. objem
odtoku W
m3

Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

50

34600

0.408

0.697

1.100

1.410

1.730

2.170

2.510

27

18500

0.232

0.396

0.623

0.800

0.981

1.230

1.420

Hydrologické údaje povrchových vod Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka
Ostrava (zn.P08571-743 z 14.7.2008) jsou uvedeny v Posouzení odtokových poměrů
průmyslové zóny Staříč, Ing,Pavol Mravec, 08/2008 v příloze č.8 dokumentace v plném
rozsahu.
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení
projektu – zabezpečení vody, režim nakládání s vodou splaškovou a dešťovou.
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2.3 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z geomorfologického hlediska spadá území do systému alpsko-himalájhého, subsystému
Karpaty, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti
Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Třinecká brázda a
okrsku Frýdecká pahorkatina. Jedná se o plochou pahorkatinu budovanou flyšovými
horninami ždánicko-podslezského a slezského příkrovu a kvartérními sedimenty
s akumulačním reliéfem spojených náplavových kuželů Morávky a Ostravice, z části
s pokryvem sprašových hlín. Nejvyšším bodem je Skalická strážnice s 438m n.m. (Demek et
al, 1987).
Z regionálně geologického hlediska je zájmové území budováno horninami slezské a
podslezské jednotky vnější skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat
druhohorního až třetihorního stáří. Tyto příkrovy jsou pak nasunuty na autochtonní výplň
miocénní karpatské předhlubně a variský podklad. Pod flyšovými příkrovy se v zájmovém
prostoru nachází část příborské pánve náležící k hornoslezské pánvi (Klomínský, 1994),
budované karbonskými uhlonosnými sedimenty, jejichž povrch se nachází v hloubce cca 650
m pod povrchem. Podloží svrchnokarbonské kamenouhelné paralické pánve je tvořeno
krystalinikem, na které transgredovala bazální klastika devonu s dolomity a vápenci. Svrchní
část devonu a spodní část namuru A je v kulmském vývoji. Kulm je ve vývoji jílovců,
prachovců s polohami jemnozrnných pískovců. Směrem k produktivnímu karbonu přibývá
písečné složky (Ondra, 1988).
Přírodní zdroje nejsou součástí zájmového území.

2.4 Půda
Ovlivněno bude stávající využití půdy k zemědělským účelům, dojde ke skrývkám kulturních
zemin, jejich využití a uplatnění v prostoru vymezeném dotčených orgánem ochrany půdního
fondu.
Základní půdní charakteristiky
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik. Jednotky BPEJ jsou označeny
pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje
příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a
jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu).
Zájmové území náleží do následujícího BPEJ
6.47.00 6.47.10 6.58.00 6.71.0
Z uvedené charakteristiky platí: klimatický region zájmové oblasti
6
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek:
47
58
71

Oglejené půdy na svahových hlinách, středně těžké až středně nebo slabě kamenité, náchylné
k dočasnému zamokření.
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, při
odvodnění příznivé.
Glejové půdy při terasových částech úzkých niv, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po
odvodnění vhodné pro louky.
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K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.”
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané
zemědělské půdy pro zájmové území platí:

6.47.00
6.47.10
6.58.00
6.71.01

II.třída ochrany
III.třída ochrany
II.třída ochrany
V.třída ochrany

Do II.třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost.Ve vztahu k ochraně zemědělského
půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na
územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Do III.třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním
využít pro even.výstavbu.
Do V.třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.
Možnost záboru půdy v uvedené lokalitě byla prověřena v rámci vyhodnocení záboru půdy
v územně plánovací dokumentaci.
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Podle biogeografického členění ČR náleží oblast ke Karpatské podprovincii – Podbeskydský
bioregion, 3.5 (Culek, 1996). Dle geomorfologického členění ČR náleží zájmové území
k subrovincii Vnější Západní Karpaty, oblast Západobeskydské podhůří, celek Podbeskydská
pahorkatina, podcelek Příborská pahorkatina a okrsek Staříčská pahorkatina (Demek, 1987).
Fytogeografické členění
Tabulka č.45
číslo okrsku
84a

název okrsku
Beskydské podhůří

Přírodní lesní oblast : 39 – Podbeskydská pahorkatina

obvod
Karp. M

oblast
M
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Geomorfologické členění – rozhraní dvou subprovincii
Tabulka č.46
SUBPROVINCIE
Vněkarpatské
sníženiny
Vněkarpatské
sníženiny
Vnější Západní
karpaty

OBLAST
Severní vněkrapatské
sníženiny
Severní vněkrapatské
sníženiny
Západobeskydské podhůří

CELEK
Ostravská pánev
Ostravská pánev
Podbeskydská
pahorkatina

PODCELEK
Ostravská
pánev
Ostravská
pánev
Příborská
pahorkatina

OKRSEK
Novobělská rovina
Ostravská niva
Staříčská
pahorkatina

Podle geobotanické rekonstrukce (Neuhäuslová et al., 1998) je vegetace daného území
charakterizována jako vegetace - lipová dubohabřina Tilio-Carpinetum.
Aktuální stav uvedené geobotanické rekonstrukci neodpovídá. Významnou měrou se na
přeměně vegetace podílí zejména zemědělská činnost. Tomu odpovídá i zařazení pozemků
zájmového území dle katastru nemovitostí jako zemědělský půdní fond, orná půda – parc.č.
1707/1 a trvalý travní porost – parc.č. 1704/1. Na ploše budoucí stavby se nenachází žádné
vzrostlé stromy, pouze travní porost a orná půda, která je intenzivně zemědělsky
obhospodařována.
Mapovaná lokalita se nachází v území silně antropicky ovlivněném výstavbou průmyslových
objektů a čtyřproudové komunikace, která tvoří závažnou migrační překážku. Území je
značně hlukově zatíženo z přilehlé komunikace R/56 a z provozu průmyslových areálů Biocel
Paskov, Pily Mayer-Melnhof, skleníkového areálu, Abexu.
Pro oznámení zpracované v 12/2007 byl v zájmovém území proveden biologický průzkum,
který nezaznamenal odpovídající údaje vzhledem k době konání průzkumu. Z toho důvodu
byl proveden odpovídající průzkum se zachycením jarního a letního aspektu v rámci lokality.
Průzkum a zároveň Biologické hodnocení provedla RNDr. Lenka Filipová, držitelka
autorizace dle § 45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění pro účely biologického hodnocení
ve smyslu § 67 citovaného zákona č.j. OEKL/1749/05 ze dne 14.6.2005.
Místní šetření byla provedena v měsících březen – srpen 2008.
Přehledy zjištěných druhů jsou uvedeny v Biologickém průzkumu zpracovaném podle
zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, „Výstavba závodu na výrobu automobilového
brzdového obložení ve Staříči“, RNDr. Lenka Filipová, Lískovec 244, 739 30 FrýdekMístek, č.j. autorizace OEKL/1749/05 ze dne 14.6.2005 (viz.příloha č.6).
Flora
Podél HMZ je vytvořen úzký pás vegetace, jehož zrostlé stromové patro je tvořeno
stromovými a keřovými vrbami - vrba bílá (Salix alba), vrba jíva (Salix caprea), vrba ušatá
(Salix aurita), vrba křehká (Salix fragilis), dubem, javorem a početným zastoupením
trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), který pomístně zcela převažuje. Akát pochází ze
Severní Ameriky a je tedy nepůvodním druhem a je nebezpečný pro svůj vysoký reprodukční
potenciál - vegetativní i generativní. Semena jsou rozšiřována větrem a významně se šíří
vegetativně podzemními výběžky, a to i na více než 20 metrů. Pařezy mají dobrou schopnost
obrůstat. Vytváří skupiny v hustém zápoji, který výrazně zastiňuje nižší patra. Stromový
porost je doprovázen keřovým patrem tvořeným keřovitými vrbami (např. Salix aurita),
bezem černým (Sambucus nigra), střemchou obecnou (Padus avium), brslenem (Euonymus
sp.), řešetlákem počistivým (Rhamnus cathartica ) a dalšími. Stromy jsou převážně v dobrém
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zdravotním stavu. Nachází se zde jen několik poškozených jedinců, případně skupiny kmenů
vyrostlých z výmladků ( javory, lípy).
Bylinná vegetace podél náhonu je tvořena v závislosti na světelných podmínkách, vlhkosti a
úživnosti půdy od bylin tvořící přirozený podrost až po silně ruderalizovaná místa - ostřice
třeslicovitá (Carex brizoides.), lipnice hajní. (Poa nemoralis), orsej jarní (Fiaria verna), chmel
otáčivý (Humulus lupulus) a rozsáhlé porosty kopřivy dvoudomé (Urtia dioica). Část
vegetace na okraji dřevinného pásu tvoří vysokobylinné porosty rákosu obecného (Phragmites
comunnis), chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) .
Druhové zastoupení budoucího zastavěného pozemku je ovlivněno intenzívní zemědělskou
činnosti v minulosti i současnosti. Přímo stavbou dotčené území zahrnuje zemědělský
pozemek se zemědělskými plodinami a řadou plevelů, které se střídají v návaznosti na
roční období : pěťour malokvětý (Galinsoga parviflora), barborka obecná (Barbarea vulgaris),
bodlák obecný (Carduus acanthoides), čistec bahenní (Stachys palustris), drchnička rolní
(Anagallis arvensis), heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea), hluchavka nachová (Lamium
purpureum), chundelka metlice (Apera spica-venti ), jitrocel větší (Plantago major), kakost
maličký (Geranium pusillum ), kapustka obecná (Lapsana communis), kokoška pastuší
tobolka (Capsella bursa-pastoris), konopice polní (Galeopsis tetrahit), konopice pýřitá
(Galeopsis pubescens), mák vlčí (Papaver rhoeas), opletka plotní (Fallopia convolvulus )
penízek rolní (Thlaspi arvense), pcháč oset (Cirsium arvense), přeslička rolní (Equisetum
arvense), pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia), truskavec ptačí (Polygonum aviculare),
rozrazil perský (Veronica persica), svízel přítula (Galium aparine), svlačec rolní (Convolvulus
arvensis ) a další.
Území určené pro umístění retenční nádrže a ČOV se nachází na zemědělsky obdělávaném
pozemku a má stejnou skladbu porostu jako plocha pro zástavbu budovami. Plocha pozemku
p.č. 2050/5 určená pro zástavbu rezervní retence (mezi nadjezdem z rychlostní komunikace a
místní komunikaci) je zarostlá souvislým porostem kopřivy dvoudomé (Urtica dioica)
s roztroušenými převážně keřovými vrbami. Okrajové partie jsou porostlé stromovými
vrbami, břízou, topolem a třešni. Z bylin zde dále roste: pelyněk černobýl (Artemisia
vulgaris), třezalka (Hypericum sp.), řebříček (Achillea millefolium), pcháč obecný (Cirsium
vulgare), máta dlouholistá (Mentha longifolia), vratič obecný (Tanacetum vulgare ), štětka
lesní ( Dipsacus fullonum) a další. Plocha pozemku byly pozměněna a ovlivněna
pravděpodobně při výstavbě silnice a jsou zde viditelné zbytky návozu hlušiny.
Dřeviny:
Vrba (Salix sp.), akát bílý (Robinia pseudoaccacia), olše (Alnus sp.), třešeň obecná (Cerasus
vulgaris), střemcha obecná (Padus avium), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), javor klen (Acer
pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub (Quercus sp.), lípa (Tilia sp.), brslen
(Euonymus sp.), hloh (Crataegus sp.), topol černý ( Populus nigra), bříza bělokorá (Betula
pendula), Bez černý (Sambucus nigra).
Uvedený seznam dřevin uvádí druhové zastoupení a zároveň orientačně stanovuje předběžný
seznam stromů a keřů. Přesný rozsah, druhové zastoupení a parametry bude možné (a nutné)
upřesnit až na základě dokumentace pro územní rozhodnutí , případně stavební povolení a
následně pro povolení podle § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Byliny:
Aegopodium podagraria, Aethusa cynapium, Agrostis capillaris (syn. A. tennuis, A. vulgaris),
Achilea millefolium, Alchemilla vulgaris, Alliaria petiolata (= A. officinalis), Alopecurus
pragensis,
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Amaranthus spp., Anagallis arvensis (= A. phoenica),Anemone nemorosa, Anthemis arvensis,
Anthriscus sylvestris, Apera spica-venti, Arctium lappa, Arctium tomentosum, Arenaria
serpyllifolia, Arrhenantherum elatius, Artemisia vulgaris, Barbarea vulgaris,, Bellis perennis,
Betonica officinalis, Bidens sp., Calamagrostis epigeios, Capsella bursa-pastoris, Cardamine
pratensis, Carex brizoides, Carex pallescens, Carex sylvatica, Cirsium arvense, Cirsium
oleraceum,
Clinopodium vulgare, Conyza canadensis (= Erigeron canadensis), Crepis biennis, Dactylis
glomerata, Daucus carota, Dipsacus fullonum, Elytrigia repens (= Agropyron repens),
Epilobium parviflorum, Equisetum arvense, Equisetum palustre, Equisetum sylvaticum,
Euphorbia helioscopia, Conyza canadensis (= Erigeron canadensis), Erigeron annuus, Ficaria
verna, Filipendula ulmaria, Fragaria sp., Fumaria officinalis, Galeobdolon luteum, Galeopsis
pubescens,
Galeopsis speciosa, Galeopsis tetrahit, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Galium
mollugo, Geranium dissectum, Geranium pusillum, Geum urbanum, Glechoma hederacea,
Heracleum sphodylium, Holcus lanatus, Humulus lupulus, Hypericum sp., Chaerophyllum
aromaticum, Chenopodium spp., Impatiens parviflora, Impatiens Noli-Tangere, Impatiens
glandulifera, Juncus effusus, Lactuca seriola, Lamium maculatum, Lamium purpureum,
Lapsana communis, Lathyrus pratensis, Lemna sp., Lolium perene, Mainthemum bifolium,
Matricaria maritima, (=Triplurospermum maritimum), Matricaria discoidea, Mentha
longifolia, Milium effusum, Myosotis arvensis, Phalaris arundinacea, Phleum pretense,
Phragmites australis (= Phragmites communis), Poa annua, Poa nemoralis, Poa pragensis,
Polygonatum multiflorum, Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum
convolvulvus, Potentilla anserina, Primula veris, Ranunculus repens, Rosa canina, Rubus
fruticosus, Rubus idaeus, Rumex sp., Sanguisorba officinalis, Scrophularia nodosa, Sinapsis
arvensis, Solanum dulcamara, ,Sonchus asper, Stachys palustris, Stellaria holostea, Stellaria
media, Symphytum officinale Symphytum tuberosum, Tanacetum vulgare, Taraxacum
officinale, Thlaspi arvense, Trifolium repens, Trifolium pretense, Tussilago farfara, Urtica
dioica, Veronica hederifolia, Veronica chamaedrys, Veronica persica, Vicia septum, Viola
arvensis, Viola reichenbachiana (sylvestris), Viola trikolor.

Houby
Schizophyllum commune, Fomes fomentarius, Ucho jidášovo Auricularia auricula-judae,
Xanthoria parietina.
Souhrn :
Na zemědělském pozemku, který bude záměrem nejvíce dotčen, se nacházejí především
zástupci plevelných a ruderálních druhů. Např. pěťour malokvětý (Galinsoga parviflora),
barborka obecná (Barbarea vulgaris), bodlák obecný (Carduus acanthoides), čistec bahenní
(Stachys palustris), drchnička rolní (Anagallis arvensis), heřmánek terčovitý (Matricaria
discoidea), hluchavka nachová (Lamium purpureum), chundelka metlice (Apera spica-venti),
jitrocel větší (Plantago major), kakost maličký (Geranium pusillum), kapustka obecná
(Lapsana communis), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), konopice polní
(Galeopsis tetrahit), konopice pýřitá (Galeopsis pubescens), mák vlčí (Papaver rhoeas),
opletka plotní (Fallopia convolvulus) penízek rolní (Thlaspi arvense), pcháč oset (Cirsium
arvense), přeslička rolní (Equisetum arvense), pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia),
truskavec ptačí (Polygonum aviculare), rozrazil perský (Veronica persica) , svízel přítula
(Galium aparine), svlačec rolní (Convolvulus arvensis) a další. Mnohé náleží mezi zavlečené
a nepůvodní druhy.
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Podél HMZ je vytvořen úzký pás vegetace, jehož vzrostlé stromové patro je tvořeno
stromovými vrbami, dubem, javorem a početným zastoupením trnovníku akátu (Robinia
pseudoacacia). Stromový porost je doprovázen keřovým patrem tvořeným keřovitými vrbami
(např. Salix aurita), bezem černým (Sambucus nigra), střemchou obecnou (Padus avium),
brslenem (Euonymus sp.), řešetlákem počistivým (Rhamnus cathartica) a dalšími.
Bylinná vegetace podél náhonu je tvořena v závislosti na světelných podmínkách, vlhkosti a
úživnosti půdy od bylin tvořící přirozený podrost až po silně ruderalizovaná místa - ostřice
třeslicovitá (Carex brizoides), lipnice hajní. (Poa nemoralis), orsej jarní (Fiaria verna), chmel
otáčivý (Humulus lupulus) a rozsáhlé porosty kopřivy dvoudomé (Urtia dioica). Část
vegetace na okraji dřevinného pásu tvoří vysokobylinné porosty rákosu obecného (Phragmites
comunnis), chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a kopřivy dvoudomé (Urtia dioica) .
Fauna
(Druhy chráněné jsou uvedeny tučně).
Roztoči
Sametka rudá Trombidium holosericeum, klíště obecné Ixodes ricinus
Pavouci
Slíďák Pardosa agrestis, slíďák mokřadní Pardosa amentata, lovčík hajní Pisaura mirabilis,
běžník mokřadní Xysticus ulmi, běžník kopretinový Misumena vatia
Síťokřídlí
Zlatoočka obecná Chrysoperla carnea
Blanokřídlí
Čmelák Bombus sp.( B. lucorum nebo B. terrestris), čmelák rolní Bombus pascuorum,
čmelák skalní Bombus lapidarius, mravenec drnový Tetramorium caespitum, včela
medonosná Apis mellifera, mravenec Myrmica sp., Colletes daviesanus, vosa obecná Vespula
vulgarit, kutilkovití Sphecidae, žlabatka bezkřídlá Biorhiza pallia, žlabatka růžová Diplolepis
rosae, žlabatka listová Cynips quercus-folii, žlabatka duběnková Andricus kollari, pilořitka
olšová Xiphydria camelus, pilatka Tenthredo atra, vosa útočná Vespula germanica
Vážky
Šidélko brvonohé Platycnemis pennipes, vážka ploská Libellula depresa, šidélko páskované
Coenagrion puella
Pošvatky
Pošvatka žlutonohá Neomoura cinerea
Dvoukřídlí
Moucha domácí Musca domestica, bzučivka zlatá Lucilia caesar, bzučivka zelená Lucilia
sericata, pestřenka pruhovaná Episyrphus balteatus, pestřenka sršňová Volucella zonaria,
pestřenka psaná Sphaerophoria skripta, pestřenka Sphaerophoria sp., pestřenka Eupeodes sp.,
pestřenka Syrphus sp., pestřenka trubcová Eristalis tenat, pestřenka černonosá Helophilus
pendulus, tiplice Tipula sp., tiplice skvrnitá Nephrotoma appendiculata, tiplice obrovská
Tipula maxima, Asilidae, kloš jelení Lipoptena cervi, masařka obecná Sarcophaga carnaria,
pakomár kouřový Chironomus plumosus
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Rovnokřídlí
Saranče zelená Omocestus viridulus
Škvoři
Škvor obecný Forficula auricularia
Srpice
Srpice obecná Panorpa communis

Brouci
Střevlík zahradní Carabus hortensis, slunéčko sedmitečné - Coccinella septempunctata,
slunéčko dvoutečné Adalia bipunctata, Calvia quatuordecimguttata, Oenopia conglobata,
Bulaea lichatschovi, mandelinka nádherná Chrysomela fastuosa, bázlivec olšový Agelastica
alni, kovařík černý Hemicrepidius niger, kovařík šedý Agrypnus murinus, střevlíček měděný
Poecilus cupreus, páteříček bledý cantharis livida, páteříček sněhový Cantharis fusca,
Rhagonycha limbata, páteříček žlutý Rhagonycha bulva, stehenáč nahnědlý Oedemera
podagrariae, vrbař čtyřtečný Clytra quadripunctata, blýskáček řepkový Meligethes aenea,
zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta, Amara sp. (A. ingenua), Larinus turbinatus,
Plateumaris consimilis, bradavičník dvojskvrnný Malachius bipustulatus, Harpalus sp.
Ploštice
Kněžice chlupatá Dolycoris baccarum, kněžice měnlivá Carpocois pudicus, kněžice zelená
Palomena viridissima, kněžice Holcostethus vernalis, vroubenka červená Corizus hyoscyani,
lovčice mravenčí Himacerus mirmicoides, kněžice zelná Eurydema oleraceum, kněžice
pásovaná Graphosoma lineatum, ruměnice pospolná Pyrrhocoris apterus, kněžice obilná
Eurygaster maura, vroubenka smrdutá
Coreus marginatus, vroubenka Stictopleurus
crassicornis, klopuška dvoutečná Calocoris norvegicus, pěnodějka červená Cercopis
sanguinea
Motýli
Adéla pestrá Adela degeerella, bělásek řepový Pieris rapae, bělásek řepkový Peiris napi,
bělásek řeřichový Anthocharis cardamines, bělásek rezedkový Pontia daplidice, babočka paví
oko Inachis io, babočka admirál Vanessa atlanta, babočka kopřivová Aglais urticae, žluťásek
řešetlákový Gonepteryx shamni, okáč poháňkový Coenonympha pamphilus, okáč prosíčkový
Aphantopus
hyperantus, ohniváček černočárný Lycaena dospat, Oecophoridae,
vzpřímenka pětitečná Callisto denticulella, přástevník mátový Spilosoma lubricipeda,
zápředníček polní Plutella xylostella
Plži
Páskovka Cepea sp., keřovka plavá Bradybaena fruticum, plzák španělský Arion lusitanicus,
plzák hnědý Arion subfuscus, vlahovka narudlá Monachoides incarnata, plamatka lesní
Arianta arbustorum
Savci
Zajíc obecný Lepus europaeus, srnec evropský, Capreolus capreolus, prase divoké Sus strofa,
hraboš polní Microtus arvalis, ježek východní Erinaceus concolor, kočka domácí Felis
domestica, veverka obecná Sciurus vulgaris
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Plazi
Ještěrka obecná Lacerta agilis
Souhrn
Průběžně byla prozkoumávána všechna budoucí stavbou dotčená stanoviště – HMZ,
zemědělský pozemek, pás vegetace mezi polem a HMZ, okolí rybníka, plocha vymezená pro
retenční prostory a ČOV.
Při provádění stavebních prací bude zasahováno především do terestrických biotopů, což bude
zahrnovat rovněž fyzickou likvidaci některých jedinců tvořících edafofaunu. Dotčení zvláště
chráněných druhů nebude významné. Pro větší savce bude významná změna u vyhledávání
potravy a útočiště, které budou nuceni hledat v okolních porostech, které jsou k tomuto účelu
rovněž vyhovující a dostatečné. Úkrytové prostory kolem HMZ budou po ozelenění a
dostatečném zapojení keřového a stromového porostu opět vhodné k plnění dosavadního
účelu. Dotčeno tak bude pouze několik jedinců. Nezbytná je obnova rákosin. Zemědělský
pozemek je navštěvován jen příležitostně ( sběr potravy, občas úkryt).
Ptáci
Volavka popelavá (Ardea cinerea), čáp bílý (Ciconia ciconia), kachna divoká (Anas
platyrhynchos), káně lesní (Buteo buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), kulík říční
(Charadrius dubius), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), racek chechtavý (Larus
ridibundus), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia ecaocto),
hrdlička divoká (Streptopelia turtur), kukačka obecná (Cuculus canorus, strakapoud velký
(Dendrocopos major), skřivan polní (Alauda arvensis), vlaštovka obecná (Hirundo rustica),
jiřička obecná (Delichon urbica), konipas bílý (Motacilla alba, červenka obecná (Erithacus
rubecula), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný
(Turdus philomelos), drozd brávník (Turdus viscivorus), sedmihlásek hajní (Hippolais
icterina), Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita),
králíček obecný (Regulus regulus), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora
koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora babka (Parus palustris),
brhlík lesní (Sitta europaea), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrabec domácí (Passer
domesticus),strnad obecný (Emberiza citrinella), bažant obecný (Phasianus colchicus), holub
domácí (Columba livia)
Z předchozích pozorování zpracovatelka biologického průzkumu uvádí, že zaznamenala
v okolní krajině mimo výše uvedené druhy.
Okolní lesní porosty:
Včelojed lesní (Pernis apivorus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), střízlík obecný
(Troglodytes troglodytes), budníček větší (Phylloscopus trochilus), budníček lesní
(Phylloscopus sibilatrix)
Pole:
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Obec Staříč:
Rorýs obecný (Apus apus)
Koryto řeky Olešné a Ostravice
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Zemědělský pozemek, který je určen pro umístění záměru, využívá pro hnízdění čejka
chocholatá (Vanellus vanellus) a skřivan polní (Alauda arvensis). Porost kolem HMZ slouží
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ke sběru potravy, hnízdění a migraci převážné většině ptáků – všechny pozorované sýkory,
pěvci, bažant obecný (Phasianus colchicus. Kulík říční (Charadrius dubius) byl pozorován na
břehu rybníka, kde zalétává spolu s rackem chechtavým (Larus ridibundus).
Mezi ptáky četněji přelétávajících nad územím a hledajících zde potravu lze zahrnout
vlaštovku obecnou (Hirundo rustica), jiřičku obecnou (Delichon urbica), káně lesní (Buteo
buteo) a poštolku obecnou (Falco tinnunculus). Konipas bílý (Motacilla alba) se často
vyskytuje na zemědělském pozemku i u rybníka.
Vlivy záměru se mohou projevit zejména na druhy ptáků hnízdící na stromech (holub,
hrdlička, datli, skřivan, drozd, kos, sýkorka, pěnkava) v křovinách (drozd, kos, strnad) a na
zemi (bažant, čejka, skřivan). Dojde k úbytku hnízdních možnosti, úkrytů a potravní základny
(hmyz vázaný na vegetaci a lesní porosty, semena a plody). Umístěním vhodných budek se
vytvoří podmínky alespoň pro druhy hnízdící v dutinách (brhlík, sýkorky, špaček, vrabec).
Lze předpokládat, že část ptačích druhů se přesune do zahrad a na zbytek vegetace v obci a
nedalekém lese. Po ukončení prací se vrátí zpět.
Závěr
Pro ptactvo je nejvýznamnější porost kolem HMZ a rybníka (stromy, keře a rákosiny),v jehož
porostu průběžně migrují a zaopatřují si potravu. Zemědělský pozemek je navštěvován jen
příležitostně (sběr potravy). Na dotčené území navazují další porosty (lesní i břehové)
v blízkém okolí, kde alternativně a dočasně mohou najít zjištěné druhy existenční podmínky
a následně po dosadbě novými stromy a obnově rákosin, lze předpokládat postupný návrat
nových jedinců. Zastavěním zemědělského pozemku dojde k úbytku vhodných ploch pro
hnízdění na zemi několika párů ptáků (čejka – 2 páry, skřivan, bažant) a míst pro vyhledávání
potravy (hmyz, semena). Prováděnými stavebními pracemi bude docházet k rušení citlivějších
jedinců. V místě stavby není nutné předpokládat fyzickou likvidaci, a to za předpokladu
vhodného načasování zahájení stavební činnosti a významné ohrožení populací či jedinců
ZCHD není předpokládáno.
Čáp bílý (Ciconia ciconia) – byl spatřen při kroužení nad lokalitou. V místě stavby nehnízdí
a nanejvýš si zde zaopatřuje potravu. Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - nemá
v dotčeném území vhodné podmínky pro hnízdění a byl spatřen pouze při přelétávání nad
lokalitou, kde si opatřuje potravu. Kavka obecná (Corvus monedula) – zaznamenané
vzdálené hlasové projevy. V území nehnízdí.
Z biologického hodnocení je zřejmé:
•

Druhové zastoupení budoucího zastavěného pozemku je ovlivněno intenzívní
zemědělskou činnosti v minulosti i současnosti. Přímo stavbou dotčené území zahrnuje
zemědělský pozemek se zemědělskými plodinami a řadou plevelů, které se střídají
v návaznosti na roční období :
pěťour malokvětý (Galinsoga parviflora), barborka obecná (Barbarea vulgaris), bodlák obecný (Carduus
acanthoides), čistec bahenní (Stachys palustris), drchnička rolní (Anagallis arvensis), heřmánek terčovitý
(Matricaria discoidea), hluchavka nachová (Lamium purpureum), chundelka metlice (Apera spica-venti ),
jitrocel větší (Plantago major), kakost maličký (Geranium pusillum), kapustka obecná (Lapsana communis),
kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), konopice polní (Galeopsis tetrahit), konopice pýřitá
(Galeopsis pubescens), mák vlčí (Papaver rhoeas), opletka plotní (Fallopia convolvulus) penízek rolní
(Thlaspi arvense), pcháč oset (Cirsium arvense), přeslička rolní (Equisetum arvense), pryšec kolovratec
(Euphorbia helioscopia), truskavec ptačí (Polygonum aviculare), rozrazil perský (Veronica persica) , svízel
přítula (Galium aparine), svlačec rolní (Convolvulus arvensis) a další..
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Území určené pro umístění retenční nádrže a ČOV se nachází na zemědělsky
obdělávaném pozemku a má stejnou skladbu porostu jako plocha pro zástavbu budovami.
Zemědělský pozemek určený pro umístění areálu závodu využívá pro hnízdění čejka
chocholatá (Vanellus vanellus) a skřivan polní (Alauda arvensis). Na tomto pozemku
vyhledává potravu rovněž srnčí zvěř (Capreolus capreolus) a zajíci (Lepus europaeus),
kteří se zde i „honcují“. Byl nalezen i trus a stopy prasete divokého (Sus scrofa).
Zemědělský pozemek je hustě zarostlý plevelem a v jarním období zde kvetla hojně
hluchavka nachová (Lamuim maculatum), která tvořila významný zdroj potravy pro
čmeláky (Bombus sp.) a další hmyz.
Byly zjištěny málopočetné nory drobných hlodavců, pravděpodobně hraboše polního
(Microtus arvalis). Prakticky do současnosti byl tento pozemek intenzívně
obhospodařován a výskyt na životní prostředí citlivějších druhů je problematicky. Nemalý
bude vliv i velmi frekventované a hlučně rychlostní komunikace.
Podél HMZ je vytvořen úzký pás vegetace, jehož zrostlé stromové patro je tvořeno
stromovými a keřovými vrbami, dubem, javorem, s početným zastoupením trnovníku
akátu (Robinia pseudoacacia). Akát pochází ze Severní Ameriky a je tedy nepůvodním
druhem a je nebezpečný pro svůj vysoký reprodukční potenciál - vegetativní i generativní.
Semena jsou rozšiřována větrem a významně se šíří vegetativně podzemními výběžky, a
to i na více než 20 metrů. Pařezy mají dobrou schopnost obrůstat. Vytváří skupiny
v hustém zápoji , který výrazně zastiňuje nižší patra. Stromový poost je doprovázen
keřovým patrem tvořeným keřovitými vrbami (např. Salix auarita), bezem černým
(Sambucus nigra), střemchou obecnou (Padus avium), brslenem (Euonymus sp.),
řešetlákem počistivým (Rhamnus cathartica ) a dalšími.
Bylinná vegetace podél náhonu je tvořena v závislosti na světelných podmínkách, vlhkosti
a úživnosti půdy od bylin tvořící přirozený podrost až po silně ruderalizovaná místa ostřice třeslicovitá (Carex brizoides.), lipnice hajní. (Poa nemoralis), orsej jarní (Fiaria
verna), chmel otáčivý (Humulus lupulus) a rozsáhlé porosty kopřivy dvoudomé (Urtia
dioica). Část vegetace na okraji dřevinného pásu tvoří vysokobylinné porosty rákosu
obecného (Phragmites comunnis), chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a kopřivy
dvoudomé (Urtia dioica).
Uvedený HMZ je pozůstatek bývalého náhonu a byl v minulosti částečně zasypán (na
konci zástavby). Nyní slouží k odvodu povrchových vod z území a jsou do něj zaústěné
drenáže z okolních pozemků. Průtočný profil je zarostlý náletovými dřevinami a zanesený
plaveninami. Koryto je přímé a lichoběžníkového tvaru, pomístně velmi mělké. Kolem
náhonu jsou viditelné pozůstatky vytěžené zeminy pocházející z předchozích
prohlubování. Voda HMZ protéká sporadicky v závislosti na srážkách a v letních
měsících vysýchá.
Vegetace kolem HMZ je hojně využívána živočichy k úkrytům, migraci, rozmnožování a
výchově mláďat i vyhledávání potravy. Keřové porosty a rákos jsou stabilním úkrytem
pro několik kusů srnce obecného (Capreolus capreolus), zajíce polního (Lepus europaeus)
a bažanta obecného (Phasianus colchicus). Je zde umístěn zásyp pro bažanty. Keřové i
stromové patro využívají k hnízdění drobní ptáci a průběžně tímto porostem migruji a
intenzívně sbírají potravu.
Plocha pozemku p.č. 2050/5 určená pro zástavbu rezervní retence (mezi nadjezdem
z rychlostní komunikace a místní komunikaci) je zarostlá souvislým porostem kopřivy
dvoudomé (Urtica dioica) s roztroušenými převážně keřovými vrbami. Okrajové partie
jsou porostlé stromovými vrbami, břízou, topolem a třešni. Z bylin zde dále roste: pelyněk
černobýl (Artemisia vulgaris), třezalka (Hypericum sp.), řebříček (Achillea millefolium),
pcháč obecný (Cirsium vulgare), máta dlouholistá (Mentha longifolia), vratič obecný
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(Tanacetum vulgare), štětka lesní (Dipsacus fullonum) a další. Plocha pozemku byla
pozměněna a ovlivněna pravděpodobně při výstavbě silnice a jsou zde viditelné zbytky
návozu hlušiny. Žije zde početná populace měkkýšů a ještěrka obecná.
Zvláště chráněné druhy dřevin nebo památné stromy se v místě nevyskytují. Záměr je
rovněž mimo zvláště chráněná území a přírodní parky.

Rovněž byl zpracován Posudek záměru stavby Závod na brzdové obložení Herpetologicko-batrachologické posouzení, studie tahových cest a hydrobiologické
posouzení, soubor biotechnických doporučení na ochranu krajiny a nalezených
lokálních druhových populací v posuzovaném území, Ivan Zach Bioconsulting, 08/2008
(viz.příloha č.7).
Herpetologicko batrachologické posouzení území uvádí, že v uvedeném stanovišti se nachází
velmi poškozené lokální druhové populace, které se již léta nerozmnožily, neboť jsou zde jen
dospělci nad 5 let věku – tedy nejméně pět let zde nedošlo k reprodukci obojživelníků. Navíc
zde scházejí tak obecné druhy, jakými jsou čolek obecný a skokan hnědý.
Tabulka č.47
Druh
1 čolek obecný
2 čolek horský
3 čolek velký
4 kuňka obecná
5 Blatnice skvrnitá
6 ropucha obecná
7 ropucha zelená
8 Skokan hnědý
9 Skokan štíhlý
10 Skokan zelený
11 Skokan skřehotavý
12 Ještěrka obecná
13 Ještěrka živorodá
14 slepýš křehký
15 Užovka obojková

Latinský název
Lissotriton (Triturus) vulgaris
Mesotriton (Triturus) alpestris
Triturus cristatus
Bombina bombina
Pelobates fuscus
Bufo bufo
Pseudepidalea (Bufo) viridis
Rana temporaria
Rana dalmatina
Pelophylax (Rana) kl. esculentus
Pelophylax (Rana) ridibundus
Lacerta agilis
Zootoca vivipara
Anguis fragilis
Natrix natrix

Kategorie
SO
SO
KO
SO
KO
O
SO
N
SO
SO
KO
SO
SO
SO
O

Legenda:
Druhy náležející do území jsou uvedeny obyčejně
Druhy nalezené jsou uvedeny tučně

Celkově zpracovatel hodnocení uvádí, že se zde vyskytují jen nejodolnější a nejběžnější
druhy a navíc i ty jsou v malých počtech. Z toho je jasně ze je zde silný predační tlak ryb.
Přehled a charakteristika migračních cest obratlovců
Obojživelníci
Stav: Na území byly nalezeny migrace skokana zeleného a skřehotavého.
Konstatování: Hluboko pod normálem, mimořádně malé tahy velmi malých skupin.
Plazi
Stav: Na území nebyly nalezeny migrace plazů.
Konstatování: Mimořádně slabé výskyty plazů, včetně tak obecně rozšířených druhů, jako je
ještěrka obecná a užovka obojková.
Ostatní obratlovci
Stav: Na území byly nalezeny migrace, tchoře tmavého, kuny skalní, lasice obecné, lišky
obecné, zajíce polního a ježka evropského.
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Konstatování: Ojedinělé tahy, typické pro takováto území.
Výsledky posouzení zoobentosu z rybníka ve Staříči
Celkově se dá říci, že je to jsou vše nejodolnější a nejběžnější druhy a navíc jsou v malých
počtech, je jasné že je zde silný predační tlak ryb - je to vidět u trojúhlé tůně, kde jsou jen
mladá stádia ryb, která jsou později jak vyrostou přemísťována do rybníka. Potok je rybníkem
ovlivněn, ale mění se i charakter dna ze štěrkového na bahnité. Voda z rybníku do potoka
odtéká minimálně.
Z výše uvedených průzkumů vychází následující ochrana
Ochrana volně žijících ptáků
Podle § 5a zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, je stanoven v zájmu ochrany druhů ptáků,
kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen
"ptáci"). Platí zákaz jejich úmyslného usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,
úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, sběr jejich
vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných, úmyslné vyrušování těchto ptáků,
zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z
hlediska cílů směrnice o ptácích.
Volně žijící ptáci mohou být ohroženi několika faktory, a to rušením v době hnízdění a mimo
hnízdění rušením a omezením přístupu k potravě, vnitrodruhové vztahy a komunikace, včetně
narušení dalších nutných podmínek pro jejich existenci.
Mýcení dřevin v korytě HMZ částečně omezí prostory pro úkryt, získávání potravy,
rozmnožování, odchov mláďat a další pohybové aktivity. Náhradní výsadba tyto prostorové
ztráty nahradí. K přímé likvidaci by vzhledem k charakteru záměru nemělo docházet.
Mýcení dřevin bude realizováno mimo vegetační dobu a tedy i mimo období hnízdění, kdy
nemůže dojít k poškození hnízd s mláďaty ptáků. Rušivým elementem může být hluk ze
staveniště a zvýšený pohyb osob a mechanizmů. Tento vliv bude pouze po dobu realizace
stavby a v průběhu bílého dne. Lze předpokládat jistou toleranci zdejší populace ptáků
k těmto vlivům. Lokalita je v blízkosti obytné zástavby, rušné komunikace a průmyslových
objektů, které jsou zdrojem hluku a dalších trvalých rušivých prvků.
Negativní vliv lze kompenzovat náhradní výsadbou a umístěním ptačích budek. Umístěním
budov se částečně sníží nabídka vhodného hnízdiště ptáky hnízdící na zemi (čejka chocholatá,
skřivan polní).
Ochrana dřevin
Dřeviny jsou chráněny podle § 7 cit.zák. před poškozováním a ničením, pokud se na ně
nevztahuje ochrana přísnější.
Záměr vyžaduje mýcení stromů a keřů rostoucích v korytě a na březích HMZ a v místě
umístění nádrží rezervní retence na pozemku p.č. 2050/5. Tato plocha je zarostlá
roztroušenými převážně keřovými vrbami.
Čištění náhonu a mýcení dřevin je nutné provádět v mimovegetačním období a dřeviny, které
budou zachované chránit proti poškození v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech . Je nutné volit šetrnou technologii s
omezením kácení břehových porostů na nezbytný rozsah Za odstraněné dřeviny a keře bude
nutné řešit dosadbu náhradní zeleně v odpovídající druhové skladbě. Nežádoucí je mýcení
některých vzrostlých jedinců dubů a javorů. Naopak odstranění náletových akátů a jejich
nahrazení hodnými dřevinami je žádoucí. Uvolněný prostor po akátech lze i využít
k vybudování rozšíření HMZ.
Mýcení musí být řešeno v souladu s ust. § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění.

107

Zvláště chráněné rostliny a živočichové
Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi
významné, jsou ve smyslu ust. § 48 citovaného zákona vyhlášené za zvláště chráněné.
Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a
všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat,
trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Zvláště chránění živočichové
jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i
umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat.
Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi
užívaná sídla. Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin,
živočichů a nerostů může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem
ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody.
V místě záměru byly zjištěné tyto zvláště chráněné druhy :
Veverka obecná Sciurus vulgaris – migruje mezi zahradami, lesem a vegetaci kolem HMZ.
Nebude zásahem významně dotčená. Ještěrka obecná (Lacerta agilis) - několik jedinců na
pozemku p.č. 2050/5 v místě se zbytků haldoviny. Na pozemku je navrženo umístění rezervní
retence. Náhradní biotop lze řešit vybudování obdobných podmínek na tomto pozemku mimo
objekt retence. Důležité je aby biotop byl suchý a slunný. Stavební práce je nutné realizovat
mimo období jejich rozmnožování ( květen, červen) a vývoj mladých jedinců (líhnutí mláďat
je za ca 56 dnů). V srpnu byli zastižení mladí jedinci na mezihrázce rybníků a podél HMZ.
Nepodařilo se zcela jednoznačně identifikovat zda i na těchto místech se jedná o ještěrku
obecnou (velmi malí a velmi hbití jedinci). Čáp bílý (Ciconia ciconia) – byl spatřen při
kroužení nad lokalitou. V místě stavby nehnízdí a nanejvýš si zde příležitostně zaopatřuje
potravu. Záměr je bez významného vlivu na tento druh. Ledňáček říční (Alcedo atthis) –
nemá v dotčeném území vhodné podmínky pro hnízdění, ale lze předpokládat, že bude
zalétávat na rybník ze svého ověřeného loviště – koryta řeky Olešné . Záměr je bez
významného vlivu na tento druh. Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - nemá v dotčeném
území vhodné podmínky pro hnízdění a byla spatřena pouze při přelétávání nad lokalitou.
Záměr je bez významného vlivu na tento druh. Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
– na okraji břehového porostu nalezeno peří z uhynulého jedince. Pravděpodobně se jedná o
náhodný výskyt. Kavka obecná (Corvus monedula) – zaznamenané zvukové projevy.
V území nehnízdí. Záměr je bez významného vlivu na tento druh. Čmelák zemní (Bombus
terrestris), Bombus sp. – na celém území se především v jarních měsících vyskytují zástupci
rodu Bombus a sají nektar z hluchavkovitých rostlin (zejména hluchavka nachová).
Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) – vyskytuje se na celém stavbou dotčeném pozemku.
Osídluje i ruderální biotopy. Uvádí se, že druh v současnosti není ohrožen a expanduje. Může
být ohrožen změnami vodního režimu či sukcesními změnami (zarůstání křovinami, náletem).
Ohrožujícím faktorem je rovněž aplikace insekticidů v širším okolí lokalit výskytu a také
záměrné ničení šťovíků na obhospodařovaných plochách, vícenásobná nebo nevhodně
načasovaná seč . Důležité je uchování charakteru vlhkých luk, zachování vodního režimu
navazujícího vodního toku a mozaiková seč. Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) – jeden
jedinec zastižen na kvetoucím akátu břehového porostu HMZ. V srpnu byl hojný výskyt na
květech pcháče.Tento druh se uvádí především z teplejších oblastí, ale je často zaznamenán
výskyt i v tomto regionu. Vyhledává kvetoucí rostliny. Záměr je bez významného vlivu na
tento druh. Nebyl zjištěn výskyt koroptve polní (Perdix perdix), biotop pro tento druh zde
není příliš vhodný, protože lokalita je poměrně rušná a vegetace netvoří zcela vhodný typ.
Tento ptačí druh je v katastru Staříč vysazován honebním společenstvem. KÚ MSK prohlásil
honitbu Staříč – Kamenná za oblast chovu koroptve polní. Původním biotopem koroptve jsou
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krátkostébelné stepi, kde žije a hnízdí především na zemi. V našich podmínkách to jsou
extenzivně využívané louky, obilná pole a porosty mladých, nejčastěji listnatých stromků .
Může však hnízdit i v ruderálních porostech podél polních cest a železnic. Včelojed lesní
(Pernis apivorus) a jestřáb lesní (Accipiter gentilis) – výskyt v okolních lesích je
zpracovatelce biologického průzkumu a hodnocení znám z předchozích pochůzek, do lokality
zalétají příležitostně a záměrem nebudou dotčeni. Rorýs obecný (Apus apus) – se vyskytuje
zejména mezi lidskými sídly, kde i hnízdí a záměrem nebudou dotčení.
Zpracovatelka biologického hodnocení uvádí, že realizací záměru budou částečně dotčené
některé zvláště chráněné druhy, které se v lokalitě trvale zdržují a nacházejí zde potravu,
úkryt a prostor pro rozmnožování (včetně hostitelských rostlin). Při vhodném načasování
přípravy území a zahájení prací nedojde k likvidaci jedinců, ale v některých případech
k úbytku vhodného biotopu. Vhodné ozelenění, a to nejen dřevinami a keři, ale i bylinnou
vegetaci, může tyto negativní vlivy omezit.

2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Území navrhované stavby se nachází v bezprostřední blízkosti frekventované rychlostní
komunikace R/56 Ostrava-Frýdek-Místek. Na opačné straně této komunikace cca 1 km
severně od hranice zájmového území se nachází areál závodu na zpracování dřevní hmoty
Mayer-Melnhof Holz Paskov, a.s., na který navazuje areál celulózky Biocel Paskov, a.s.
V územním plánu obce Staříč je zájmové území stavby navrženo jako území pro plochy a
objekty podnikatelských činností. Celé zájmové území bylo a stále je vystaveno intenzivnímu
působení antropogenních vlivů ať už zvýšeným podílem dopravy, intenzívním využíváním
zemědělské půdy či blízkostí průmyslových podniků. výsledkem jsou plochy ekologicky málo
stabilní se zřetelným porušením přírodních struktur.
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami,
který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit
obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití
území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
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Vymezení dotčeného krajinného prostoru (DOKP)
Záměrem dotčené území zahrnuje vlastní stavbou dotčenou lokalitu a následně související
krajinný prostor, který umístění záměru ovlivní. Dotčený krajinný prostor zahrnuje území kde
se projeví bezprostřední fyzické vlivy záměru na lokalitu,nebo kde se projeví vizuální,
sluchové čichové a další vlivy. Dotčený krajinný prostor je vymezen vizuálními bariérami,
které omezují viditelnost navržené stavby (horizonty terénu, lesní porosty, stavby). Popis
záměru a základní přírodní charakteristiky jsou v úvodní kapitole biologického hodnocení.
DOKP severním směrem je omezen na nejbližší okolí převýšené nadjezdem z rychlostní
komunikace a spolu s lesními porosty a výškovými předěly, je viditelnost v dalším území
(např. Mitrovice, Paskov) omezená. Ve směru západním je dotčený krajinný prostor
ohraničen nejbližší hradbou lesního porostu, na který navazuje vrstevnicová linie se
zemědělským objektem nad obcí, nejbližší zástavbou a postupně směrem k jihu přechází
v otevřenější rovinný prostor ukončený dálkovými pohledy v liniovém směru R/56 na
Beskydy. Ve směru jihovýchodním tento prostor je uzavírán výškovou linií vymezenou místní
komunikaci Frýdek - Vratimov. V těchto pohledech významnou úlohu hraji lesní porosty,
umělé prvky a další početné měnící se charakteristiky, které způsobují, že vzdálenější
(případně dálková) viditelnost z tohoto směru je jen teoretická a pouze v několika bodech
(průmyslová zóna Lískovec, Nová Osada, některé výškové budovy). Z jihovýchodního,
východního a severovýchodního směru bude vizuální vjem možný z okrajové zástavby obce
Sviadnov a Žabeň. Z tohoto pohledu bude nový průmyslový objekt navazovat na linii
rychlostní komunikace, kterou bude minimálně převyšovat, případně kopírovat,
a
průmyslové objekty Biocelu a pily. Obdobně bude hranice dotčeného krajinného prostoru
pokračovat směrem severovýchodním. Okruh předpokládané viditelnosti se tak omezuje na
nejbližší okolí k.ú. Staříč, Sviadnov a Žabeň.
V dálkových pohledech bude záměr nevýrazný a splývající s okolními průmyslovými
areály a objekty, a to za předpokladu, že nebude použitá barevně výrazná fasáda.
Okruh předpokládané silné viditelnosti je v nejbližším okolí – z rychlostní komunikace,
nejbližší zástavby okolních obcí a z pozemku západně od zájmového území. Okruh zřetelné
viditelnosti je omezen výškovými předěly, lesními porosty a průmyslovými objekty. Vizuální
vjemy z dálkových pohledů budou utlumeny a budou splývat s okolními objekty (Biocel,
pila). Jiné vlivy hluk, zápach apod. nepřipadají v úvahu.
Oblast krajinného rázu (OKR) je rozsáhlá část území s podobnou přírodní, kulturní a
historickou charakteristikou, která se výrazně liší od jiné oblasti ve všech charakteristikách či
v některé z nich a která zahrnuje více míst krajinného rázu. Výměra oblasti krajinného rázu
obvykle přesahuje tisíc hektarů a je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé
prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik . Lze konstatovat, že v tomto případě je
oblasti krajinného rázu Podbeskydský bioregion.
Místem krajinného rázu (MKR) je část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a
historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo
krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu. Může se jednat o vizuálně vymezený krajinný
prostor (konkávní nebo konvexní) nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové
odlišnosti.
Pro určení místa krajinného rázu v tomto případě uvažuje území zhruba vytyčené pohledovým
horizontem od lokality určené pro záměr a zároveň geomorfologickou stavbou území.
V tomto případě je to rovinný terén okrsku Ostravské nivy, na který západním směrem
postupně navazuje výrazně odlišný okrsek Staříčské pahorkatiny náležející do podcelku
Příborské pahorkatiny a severozápadně taktéž rovinný okrsek Novobělské roviny náležející
do podcelku Ostravská pánev (střední nadmořská výška 244 m n.m.), která se otvírá severně a
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jižně se ostře vkliňuje do Příborské pahorkatiny. Východně pak navazuje okrsek Havířovská
plošina patřící do podcelku Ostravská pánev. Příborská pahorkatina se odlišuje od rovinných
okrsků Ostravské pánve svou členitostí a střední nadmořskou výškou 321 m n.n..
Dotčené území leží téměř na rozhraní dvou oblastí a vizuálně jsou zde patrné dva celky mající
odlišný vzhled :
- rovinná část Ostravské pánve zahrnují a převažující obytnou zástavbu obcí
s bezprostředně sousedícími civilizačními prvky komunikace a průmyslovými objekty
- pozvolna se zvyšující terén Staříčské pahorkatiny mající v této lokalitě převahu přírodních
složek, vizuálně oddělující podstatnou část obce Staříč
Přírodní charakteristika
Přírodní charakteristiky OKR vyplývají z úvodní kapitoly biologického hodnocení a jsou
výrazně ovlivněné průmyslovou a zemědělskou výrobou minulých staletí. Místo krajinného
rázu je převážně rovinné a nachází se na okraji původní říční nivy řeky Ostravice, která je
zcela pozměněná zástavbou průmyslovými areály a městskou zástavbou. V blízkém okolí se
projevuje řada přírodě blízkých segmentů (rybník, vegetace biokoridoru, vzdálenější les)
v kontrastu se zcela pozměněnými plochami vesnické stavby a průmyslových objektů.
V samotném zájmovém území určeném pro realizaci záměru (pravidelně obdělávaný
zemědělský pozemek) se nachází řada nepůvodních, plevelných a ruderálních rostlin. Rovněž
v přilehlém vegetačním doprovodu HMZ je výrazně zastoupen nepůvodní akát.
Kulturní a historická charakteristika
V dotčeném místě se nenachází žádné výrazné a významné dominanty, které by mohly být
záměrem ovlivněné. Území navazuje na stávající průmyslové objekty, čtyřproudovou
komunikaci. První záznamy o Staříči pocházejí z roku 1258. V obci je několik církevních
památek (kostel stál už v 16. století, fára je z konce 18. století), které záměr pohledově
neovlivní. V Žabni nejsou významnější objekty, vyjma kaple z první pol. 19. stol.. První
zmínka o Sviadnovu pochází z roku 1267. V jihozápadní části území obce Sviadnov se zvedá
Štandl, na jehož vrcholu jsou pozůstatky drobnějšího středověkého opevnění. Celé území je
výrazně ovlivněné a pozměněné průmyslovou výstavbou a využitím území v průběhu
posledního staletí.
Estetické hodnoty
Nepatrné estetické hodnoty území se projevuji pouze při pohledu z rychlostní komunikace
směrem západním přes staveniště a na mírně svažité území s linii HMZ a vzdálenějším lesem,
které záhy končí na horizontu.
Harmonické měřítko krajiny vyjadřuje soulad měřítka krajiny s měřítkem jednotlivých
krajinných prvků, tedy takového členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu
činností člověka a přírodního prostředí. Z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o
soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků. Harmonické měřítko krajiny je takové,
které odpovídá způsobům trvale udržitelného využívání dané krajiny a jejich duševnímu
osvojení člověkem.
Harmonické vztahy v krajině - vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí
(absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých
prvků krajinné scény.
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Harmonické vztahy a harmonické měřítko krajiny jsou v lokalitě v severním směru značně
narušené výstavbou rozsáhlých průmyslových objektů. Směrem jihovýchodním a jižním se
projevuji vlivy účelové výstavby poslední poloviny minulého století. Střídají se objekty
panelových domů, elektrická vedení, průmyslové objekty a těleso rychlostní komunikace. .
Charakter zástavby nemá historickou (vyjma viditelné baziliky minor) ani architektonickou
hodnotu. Esteticky kvalitnější území se nachází jihozápadním a západním směrem při pohledu
na linii dřevin kolem HMZ, vzdálený les a část území rybníka, které se střídají se
zemědělskými pozemky a porosty rákosin. Působivou přírodní scenérií pak narušuje poutač a
budova u rybníka (viz příloha fotodokumentace) a první objekty zástavby obce Staříč.
Vizuálně se tak projevuje nesoulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků (kontrast
zástavby panelových domů, rodinných domů, průmyslových objektů, vedení, komunikací),
čímž je narušeno harmonické měřítko krajiny. Hlavním rysem této prostorové skladby krajiny
je zejména nesoulad forem osídlení a přírodního prostředí se vzdálenými vrcholky Beskyd.
Toto narušení harmonických vztahů v krajině a tím i estetických hodnot, vyplývá z masové
výstavby panelových domů a průmyslového využití krajiny. Prostorové uspořádání, velikost
a typ zástavby nerespektuje konfiguraci terénu, prostorové vztahy a měřítko a dochází
k narušení harmonických vztahů v krajině. Estetická hodnota krajiny je nízká s výrazným
narušením antropogenní činností.
Estetické hodnoty území lze nalézt pouze v některých partiích a pohledových výsečích.
Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace
Tabulka č.48
A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5

A.1.11

Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochranného pásma
Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma
Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma
Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma– Kamenná –
mimo vliv záměru
Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000
Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
Přítomnost přírodního parku (dle §12 zák. 114/1992 Sb.)
Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních,
nadregionálních)
Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)

A.2

Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky

A.2.1
A.2.2

Přítomnost specifického terénního reliéfu
Přítomnost zvlněných horizontů v dálkových průhledech (Beskydy)
Přítomnost lesních ploch a lesních okrajů lemujících otevřené
zemědělské plochy

A.1.6
A.1.7
A.1.8
A.1.9
A.1.10

A.2.3

přítomnost indikátoru
v řešeném území
ANO
NE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
klasifikace znaků
dle významu dle cennosti
XXX
XXX zásadní
jedinečný
XX
XX
spoluurčující
význačný
X doplňující
X běžný
XX
XX
X
X
XX

XX
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A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.8

Přítomnost mimolesní rozptýlené zeleně, remízků, skupin stromů,
stromořadí a solitérů
Přítomnost přírodě blízkých cenných partií ve vazbě na vodní toky HMZ
Přítomnost vodních toků s vegetačními doprovody
Přítomnost vodních ploch ( rybníky v širším okolí)
Přítomnost trvalých travních porostů

XXX

XX

XX

X

XX

XX

Dochované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Tabulka č.49
B.1

Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické
charakteristiky

B.1.5
B.1.6
B.1.7
B.1.8

Přítomnost národní kult. památky (NKP) vč. pam. ochranného pásma
(POP)
Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a
POP)
Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)(vč. navrhované a
POP)
Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)(vč. navrhované a
POP)
Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)(vč. navrhované a POP)
Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)(vč. navrhované a POP)
Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)(vč. navrhované)
Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP)

B.2

Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky

B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5

Cenná architektura (kostely, kaple, fary)
Dochované krajinářské úpravy - rybníky a rybníčky
Dochovaná struktura ploch zemědělské krajiny (pole, lesy, remízky)
Dochované pozůstatky exploatace krajiny (hornická činnost)
Dochované pozůstatky průmyslové činnosti

B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4

přítomnost indikátoru
v řešeném území
ANO
NE
X
X
X
X
X
X
X
X
klasifikace znaků
dle významu dle cennosti
XXX
XXX zásadní
jedinečný
XX
XX
spoluurčující
význačný
X doplňující
X běžný
X
X
X
XX
XX
XX
XXX
X
XXX
X

Znaky a hodnoty vizuální scény
Tabulka č.50
ANALYTICKÁ
KRITÉRIA
rysy prostorové skladby

C.1.1
Charakter
vymezení
prostoru

C.1

Indikátory přítomnosti hodnot

přítomnost indikátoru
v řešeném území
ANO
NE
X

C.1.1.1

Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem

C.1.1.2

Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů

C.1.1.3

Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou

X

C.1.1.4

Vymezení prostorů více horizonty

X

C.1.1.5

Charakteristické průhledy a přítomnost míst
panoramatického vnímání krajiny

X

X
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C.1.2
Rysy
prostorové
struktury
C.1.3
Konfigurace
liniových
prvků
C.1.4
Konfigurace
bodových
prvků

C.1.3.3

Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a
prostorů převažujícím přírodním charakterem
Maloplošná struktura - mozaika s výraznými prvky
rozptýlené zeleně v krajině se zemědělským využitím
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších
porostních celků s harmonickým výrazem
Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany,
hřbetnice atd.)
Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních
porostů, aleje, doprovodná zeleň atd.)
Zřetelné linie zástavby

C.1.4.1

Přítomnost zřetelných terénních dominant

X

C.1.4.2

Přítomnost zřetelných architektonických dominant

X

C.1.4.3

Neobvyklý tvar nebo druh dominanty

X

C.1.4.4

Přítomnost vedlejších prostorových akcentů

C.1.2.1
C.1.2.2
C.1.2.3
C.1.3.1
C.1.3.2

SOUHRNNÁ KRITÉRIA
Indikátory přítomnosti hodnot
rysy charakteru a
identity
Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost
C.1.5.1
scenerie
Neopakovatelnost krajinných forem
C.1.5.2
C.1.5
Rozlišitelnost

X
X
X
X

X
přítomnost indikátoru
v řešeném území
ANO
NE
X
X

C.1.7.1
C.1.7.2

Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce

X

C.1.7.3

Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí

X

C.1.7.4

Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně

X

C.1.7.5

Uplatnění míst s kulturním významem

X

C.1.7.6

Působivá skladba prvků krajinné scény- část území
Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter
scenerie- část území

C.1.5.5

C.1.7
Harmonie
vztahů v
krajině

X

Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny
ve vizuální scéně
Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského
využití krajiny
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace,
dynamické či statické působení jako výrazný rys
krajinné scény
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně
měřítkově vybočujících staveb
Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka
jednotlivých prvků
Dochované tradiční měřítkové vztahy stop
hospodářské činnosti a krajiny
Soulad forem osídlení a přírodního prostředí

C.1.5.3
C.1.5.4

C.1.6
Harmonie
měřítka
krajiny

X

C.1.6.1
C.1.6.2
C.1.6.3

C.1.7.7

C.2

Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky

C.2.1

Zřetelné vymezení krajinného prostoru liniovou zelení koridorů
vodotečí, liniemi cest, remízky a zejména okrajem lesního porostu
na západě

X
X
X
X
X
X
X

(X)
(X)
klasifikace znaků
dle významu
dle cennosti
XXX zásadní
XXX
jedinečný
XX
spoluurčující
XX význačný
X doplňující
X běžný
XXX

X
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C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.2.6

Přírodě blízké partie krajiny v koridorech vodotečí a ve vazbě na
okraje lesních porostů
Velké měřítko průmyslové krajiny v severní části území - absence
výrazně harmonického měřítka
Nesourodost zástavby povětšinou bez architektonických hodnot
ve zdejších sídlech
Množství vzdušných vedení VN a liniových staveb – narušené
přírodního charakteru některých partií technickými stavbami
Technické a zemědělské stavby v okolí sídel vymykající se
harmonickému měřítku

XX

XX

XXX

X

XXX

X

X

X

X

X

Tabulka č.51
Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu
(viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na historické charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na přírodní hodnoty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv NS
slabý
žádný
žádný
žádný
žádný
žádný
žádný
žádný
slabý
velmi slabý
slabý

Z výše uvedených přírodních charakteristik a provedeného biologického hodnocení je zřejmé,
že se na lokalitě určené pro realizaci záměru nenacházejí žádné přírodní prvky (rostlinná
společenstva, chráněná území) s významnou přírodní hodnotou. Navrhovaná stavba se
nenachází v žádném zvláště chráněném území. Nezasahuje do kulturních ani historických
charakteristik. Nezasahuje do kulturních dominant ani cenných estetických hodnot krajiny.
Stavba svým umístěním částečně naruší pohledové vjemy z rychlostní komunikace západním
a jihozápadním směrem. Pohledy z ostatních stran se začlení mezi stávající průmyslové
objekty. Stavba slabě naruší estetické hodnoty části místa krajinného rázu, které jsou již nyní
silně narušeny Navrhovaný záměr svoji architektonickou formou, výrazem (půdorysné,
hmotové řešení, řešení detailů, materiálů) není v rozporu s charakterem okolní průmyslové
zástavby. – Velmi slabě zasahuje do harmonického měřítka krajiny, již dnes narušeném
průmyslovými objekty a panelovou zástavbou. Negativní působení velikosti komplexu může
být zmírněno vhodným barevným řešením (zelené nebo hnědé odstíny), ozelenění fasády
popínavými rostlinami a plotu, vhodná zeleň. Slabě zasahuje do harmonických vztahů
v krajině, které jsou již narušené charakterem stávající zástavby .
Závěrem je možné konstatovat, že navržený záměr bude znamenat velmi slabý až slabý
zásah do hodnot krajinného rázu stanovených § 12 zák.č.114/1992 Sb., v platném znění,
nedojde k podstatné změně krajinného rázu či k narušení krajinného rázu (viz. příloha č.6).
Následující stránky zachycují nový stav v území – fotorealistická a nadhledová vizualizace.
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Fotorealistická vizualizace
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Nadhledová vizualizace
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2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Z hlediska hodnocení kvality životního prostředí v území je třeba konstatovat, že se jedná o
jedno ze zatížených míst jak z hlediska čistoty ovzduší, tak z hlediska malé druhové
rozmanitosti flóry a fauny. Zatížení území antropogenními vlivy je dáno zejména
průmyslovým zatížením města a jeho okolí a dále velkou intenzitou dopravy. Území není
počítáno do ploch, v nichž je únosné zatížení životního prostředí překročeno. Nenacházejí se
zde žádné staré ekologické zátěže.
Lokalita výstavby se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani lokalitě vymezené
v rámci NATURA 2000, SPA či jiném území významném z hlediska ochrany přírody, ani
neleží v jejich blízkosti. Lokalita výstavby má nízký stupeň ekologické stability (1-2 orná
půda), lokality s vyšším stupněm ekologické stability na toto území navazují.
Z tohoto zhodnocení vyplývá i řešení hlavních problémových okruhů v rámci tohoto
posouzení.
Řešení hlavních problémových okruhů
Tabulka č.52
Předmět hodnocení

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
Vlivy na obyvatelstvo
x
Vlivy na ovzduší a klima
x
Vliv na hlukovou situaci
x
Vliv na povrchové a podzemní vody
x
Vliv na půdu
x
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
x
Vliv na floru a faunu
x
Vliv na ekosystémy
x
Vliv na krajinu
x
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
x
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
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Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č.53
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z dopravy při
výstavbě

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

Prach a hluk při
výstavbě

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

Vliv na jakost
povrchové vody

přímé

minimální nepříznivý vliv

Půda

přímé

dojde k záboru zemědělského půdního fondu, provedeny
skrývky kulturních zemin, půda určené k plnění funkce
lesa nebude dotčena

Vliv na flóru a faunu nebude
v době stavby

plocha určena pro stavbu je bez zeleně

Vliv na krajinný ráz

nepříznivý vliv omezen umístěním stavby, výsadby pro
začlenění stavby

přímé

Vliv na flóru a faunu nepřímé
v době provozu

minimální nepříznivý vliv imisí v okolí

Vlastním provoz souvisí zejména s emisemi hlukové zátěže a škodlivin do ovzduší, zejména
z hlediska dopravního provozu během výstavby a během vlastního provozu. Jedná se o
lokalitu, která je situována severně od obce Staříč v ochranném pásmu silnice I/56. Toto
území je významně zatíženo dopravou.
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ČÁST D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Hodnocení zdravotních rizik připravovaného záměru provedl RNDr. Alexander Skácel, CSc.
autorizovaná osoba pro hodnocení zdravotních rizik pro řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění, autorizovaná osoba pro hodnocení zdravotních rizik expozice hluku a
expozice chemických látek v životním prostředí. Posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví je
přílohou této dokumentace.
Z popisu technologie provozu záměru je možno určit základní rozsah vystupujících
škodlivin, které jsou i předmětem hodnocení vlivů na veřejné zdraví. Jedná se o:
• hluk jako fyzikální škodlivinu z provozu technologie a související dopravy
• chemické emise z technologie výroby a z vyvolané dopravy
Dopravní emise zahrnují NO2 a PM10, benzen a benzo(a)pyren, emise z technologie výroby
jsou zpracovány v kvalitativním rozsahu, který odpovídá současné české legislativě v oblasti
ochrany ovzduší (Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. a Nařízení vlády č.597/2006 Sb.) a jsou
doplněny o model distribuce dalších škodlivin, jejichž výskyt vyplývá z popisu výroby a
charakteru technologických operací a kvalitativního spektra vstupních surovin. Do hodnocení
byl zahrnut i vliv energetiky podniku využívající jako palivo zemní plyn.
Pro hodnocení vlivu hodnocených zdrojů na kvalitu ovzduší byly jako referenční škodliviny
zvoleny následující látky:
• Tuhé znečišťující látky celkem (TZL)
• Oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako NO2
• Fenol
• Formaldehyd
• Benzen
• Benzo(a)pyren
• VOC (těkavé organické látky)
Kumulativní vliv záměru společně s provozem jiných provozů v okolí není. Hodnocení
zdravotních rizik bylo provedeno na základě zpracované hlukové a rozptylové studie.
Předmětem hodnocení je proto možný vliv hluku a imisí škodlivin v ovzduší, konkrétně
polétavého prachu PM10, oxidu dusičitého, benzenu, benzo(a)pyrenu a těkavých látek VOC,
fenolu a formaldehydu na zdraví obyvatelstva v okolí stavby. Tento výběr hodnocených
škodlivin v ovzduší je dán zpracovanou rozptylovou studií. Není hodnocen vliv oxidů dusíku
NOx, neboť z hlediska jejich vlivu na zdraví je dominantní účinek oxidu dusičitého.
Z posouzení zdravotních rizik vyplývají následující dílčí závěry:
Hlučnost způsobená
provozem a dopravou záměru „Výstavba závodu na výrobu
automobilového brzdového obložení ve Staříči“
1. Somatické poškození sluchu ani zhoršení osvojení řeči a čtení v dotčených lokalitách
vlivem hlukové zátěže nehrozí.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

Současná hluková situace (referenční body 1 a 2) je ovlivněna stávající dopravou jako
dominantním zdrojem hluku v denní době. Hlučnost na základě akustického modelu
dosahuje v denní době hodnoty, které na RB1 vytvářejí podmínky pro silné obtěžování
hlukem a zhoršení komunikace řečí, na RB2 nejsou v denní době naplněny objektivní
podmínky ani pro mírné obtěžování dopravní hlučností. Noční hlučnost dopravy není
předmětem modelování.
Během období výstavby, fáze 1, se vyskytnou v modelované oblasti podmínky pro
zhoršenou komunikaci řečí a silné obtěžování hlukem a na RB1 se hluková situace
vlivem dopravy přiblíží podmínkám pro zvýšený výskyt ischemické choroby srdeční.
Vlivy dopravního hluku budou podstatně vyšší než vlivy hluku ze stacionárních zdrojů
během výstavby, odstup hodnot hlučnosti se na RB1 a RB2 očekává minimálně 9 dB.
V období provozu záměru výrobního závodu na brzdové obložení se neočekává
navýšení současné hlučnosti na RB 1 a RB2 vlivem dopravy v denní době,
modelované příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů budou mít od současné dopravní
hlučnosti dostatečný odstup (minimálně 22dB) a současné hlukové klima v denní době
neovlivní.
Hlučnost stacionárních zdrojů během provozu záměru v noční době (bez vlivů
dopravy) nezpůsobí v modelované oblasti hlukovou situaci, která by indikovala
zvýšení výskytu symptomů poškození podmínek pro ochranu veřejného zdraví, na
jejichž vzniku se spolupodílejí i fyziologické stresové reakce organismu.
Za situace současného pozadí hlučnosti nebude hluk provozu výrobního závodu
příčinou výskytu rozmrzelosti obyvatel.
Hlučnost provozu posuzovaného záměru se nestane dominantním zdrojem hluku
v obydlených lokalitách v okolí budoucího průmyslového areálu.

Imise chemických škodlivin
1. I se zohledněním stávající zátěže atmosféry nepředstavuje hodnocený záměr pro
většinu sledovaných škodlivin riziko ohrožení veřejného zdraví.
2. Očekávaný imisní příspěvek maximálních krátkodobých hodnot prašnosti
v modelované ploše dosahuje lokálně nepřípustných úrovní, v obytné zóně obce Staříč
je očekáváno krátkodobé navýšení prašnosti, což představuje nepříznivé ovlivnění
současné nevyhovující imisní situace s dopadem na podmínky pro ochranu veřejného
zdraví. Průměrné dlouhodobé imisní koncentrace prašnosti nebudou provozem záměru
významně změněny.
3. Imisní příspěvek NO2 v obytné zóně obce Staříč nepředstavuje pro krátkodobá
maxima ani dlouhodobé imisní stavy významné zdravotní riziko i při zohlednění
současné zátěže ovzduší touto škodlivinou.
4. Uvedené závěry byly konkretizovány a kvantifikovány pomocí závislostí
z epidemiologických studií dle materiálů WHO.
5. Imisní příspěvek a očekávané imise fenolu a formaldehydu budou v obytné zóně obce
Staříč dosahovat hodnoty HQ=10-2 a nebudou představovat i s vědomím nadhodnocení
imisního vlivu záměru riziko pro veřejné zdraví. Čichový práh těchto látek nebude ani
v krátkodobých maximálních očekávaných imisních stavech překročen.
6. Nejvyšší hodnoty ILCR ze škodlivin emitovaných provozem nového výrobního
závodu budou v oblasti společensky přijatelného rizika rakoviny, event. o několik řádů
nižší a nebudou proto představovat riziko pro veřejné zdraví. Imisní příspěvek
benzenu v obytné zóně obce Staříč představuje řádově ILCR=10-9, imisní příspěvek
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benzo(a)pyrenu řádově ILCR=10-11. Roční počet očekávaných případů rakoviny
v důsledku provozu záměru se pohybuje pro obě škodliviny v oblasti řádově 10-9 – 108
, což je hodnota pouze teoretická a v praxi nepostřehnutelná.
Závěry o nepatrném zdravotním riziku chemických imisí byly ověřeny porovnáním
závěrů na základě národní legislativy, databází WHO a US EPA.

Zpracovatel hodnocení rizik uvádí, že z uvedených údajů vyplývá, že zdravotní riziko
způsobené realizací investičního záměru „Výstavba závodu na výrobu automobilového
brzdového obložení ve Staříči“ ve srovnání se současnou zátěží prostředí v podmínkách obce
Staříč a okolí není s výjimkou očekávaného imisního příspěvku prašnosti významné a
v případě dodržení deklarovaného technologického postupu a četnosti dopravy nebudou
intenzity působení a expoziční koncentrace sledovaných polutantů důvodem zvýšení rizika
ohrožení veřejného zdraví obyvatel okolních sídelních oblastí. Pro krátkodobé maximální
imise prašnosti je však očekáváno zhoršení současné nevyhovující imisní situace i
s očekávaným dopadem na podmínky ochrany veřejného zdraví.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je očekáván výskyt rizikových faktorů investiční akce
záměru „Výstavba závodu na výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříči“ vlivem
prašnosti v období provozu a hlučnosti v období výstavby, především fáze 1.
Sociální a ekonomické důsledky
Provoz závodu na výrobu brzdového obložení na základě vymezených úprav v rámci přípravy
stavby a posouzenípřírodních charakteristik (biologické hodnocení) nebude mít vliv na
rybochovnou funkci rybníka, který se nachází západně od připravovaného záměru.
Hodnocený záměr se jinak neprojeví negativně ve smyslu sociálních a ekonomických dopadů
na obyvatelstvo. Stavba nevyžaduje výkup žádných pozemků ani obytných objektů od
soukromých subjektů. Pozemky jsou vykoupeny a připraveny pro výstavbu. Bude vytvořeno
288 nových pracovních míst, což bude pozitivně působit na zaměstnanost tohoto regionu.
Narušení faktorů pohody
K narušení faktorů duševní pohody může docházet především v období výstavby výrobního
závodu pojezdem stavebních mechanismů na staveništi a zvýšenou stavební dopravou (odvoz
výkopových zemin ze staveniště a doprava materiálu pro terénní úpravy a doprava stavebních
materiálů na stavbu) na veřejných komunikacích.
Nejvyšší objemy dopravy lze očekávat v průběhu výkopových prací a navážce hlušiny z Dolu
Paskov. Pro přípravu území stavby je nutný odvoz 37 359 m3 kulturních zemin a návoz
113 000 m3 hlušiny. Doba trvání těchto prací bude po omezenou dobu. Mnoství potřebného
výplňového materiálu bude podrobně prověřeno v rámci projektu.
Dopravní provoz a provoz stavebních mechanismů mohou některými svými aspekty
zhoršovat duševní pohodu v okolí a navozovat, zejména u citlivých lidí, stavy rozmrzelosti,
duševních tenzí a stresů. Příčinou může být nejen nepravidelný a nárazový hluk související s
prováděním stavby, ale i reakce na pozemní dopravu, na zápach výfukových plynů a podobně.
Snížení faktoru pohody v době výstavby by mohly představovat také prašnost a přenos bláta
na komunikace v okolí staveniště. Zvýšená prašnost se může projevovat především v době
provádění výkopových prací, a to zejména v dlouhodobě suchém a větrném období. Naproti
tomu v deštivých obdobích by mohlo docházet k přenosu bláta mimo staveniště.
Negativní vlivy stavby na obyvatelstvo nelze zcela eliminovat, ale lze je významně omezit
vhodnými organizačními a technickými opatřeními. V průběhu výstavby proto budou na
stavbě a v jejím okolí přijata taková technická a organizační opatření, aby rušivé vlivy stavby
na obyvatelstvo okolní obytné zástavby byly minimalizovány.
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Je možno předpokládat, že za běžného provozu může doprava spojená s provozem výrobního
závodu přispívat v omezené míře k rušení pohody a k nelibosti v důsledku provozu na
komunikacích v okolí areálu. Je třeba konstatovat, že intenzita dopravy spojené s provozem
výrobního závodu je malá a čítá 220 osobních a 9 nákladních automobilů za 24 hodin.
Výjimečně by u citlivějších osob žijících v nejbližším okolí výrobního závodu mohlo
docházet k mírnému rušení pohody také v důsledku zvýšeného ruchu v jeho okolí.
2. Vlivy na ovzduší a klima
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.
Vlivy na ovzduší v době provozu jsou hodnoceny v rozptylové studii, kterou zpracoval Ing.
Petr Fiedler, držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků
č.j. 1857/740/03 a 2410/740/02.
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Závod na výrobu brzdového
obložení“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z hodnocení výsledků je
možno konstatovat, že po výstavbě „Závod na výrobu brzdového obložení“ budou imisní
koncentrace ze sledovaných zdrojů (kogenerační jednotky, plynové kotle, VZT jednotky,
technologické plynové spotřebiče k ohřevu, dospalovací jednotky, odsávání technologie a
nárůst silniční dopravy - vozidla zaměstnanců, zákazníků, zásobování a odvoz výrobků) v
místě nejbližší trvalé obytné zástavby (obec Staříč, dům č.p. 56 nebo dům č.p. 10) činit pro
suspendované částice (PM10) maximální denní koncentrace 6,784 µg/m3 a průměrná roční
koncentrace 0,231 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová koncentrace 26,377
µg/m3 a průměrná roční koncentrace 0,281 µg/m3, pro oxid uhelnatý (CO) maximální
osmihodinová koncentrace 161,099 µg/m3, těkavé organické látky (VOC) průměrná roční
koncentrace 0,401 µg/m3, pro fenol (C6H5OH) maximální denní koncentrace 0,904 µg/m3 a
průměrná roční koncentrace 0,008 µg/m3, pro formaldehyd (HCHO) maximální hodinová
koncentrace 0,937 µg/m3 a maximální denní koncentrace 0,824 µg/m3, pro benzen průměrná
roční koncentrace 0,000 5 µg/m3 a pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000
000 9 ng/m3.
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality obce Staříč v roce 2010 a
nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Závod na výrobu brzdového
obložení“, v místě nejbližší trvalé obytné zástavby (obec Staříč, dům č.p. 56 nebo dům č.p.
10), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin činit pro suspendované částice (PM10) –
maximální denní koncentrace 356,784 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 45,231 µg/m3, pro
oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová koncentrace 186,377 µg/m3 a průměrná roční
koncentrace 25,281 µg/m3, pro oxid uhelnatý (CO) maximální osmihodinová koncentrace 2
661,099 µg/m3, pro benzen průměrná roční koncentrace 3,000 5 µg/m3a pro benzo(a)pyren –
průměrná roční koncentrace 2,000 000 9 ng/m3.
Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení
vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné
zástavby.
Na imisní znečištění pro suspendované částice (PM10), benzo(a)pyren má významný vliv
průmyslová výroba Ostravska a okolí, lokální topeniště a doprava.
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Hodnotit plnění imisního limitu fenolu (C6H5OH) a formaldehydu (HCHO) je možno jen na
základě hygienických předpisů AHEM, příloha č. 6/1986 a příloha č. 2/1991 a to pro
průměrnou denní koncentraci = 10 µg.m-3. Imisní pozadí obce Staříč není známo, ale
zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno uvažovat s tím, že v hodnocené obytné
lokalitě bude splněn i v případě realizace stavby „Závod na výrobu brzdového obložení“.
Vyhodnotit plnění imisního limitu pro těkavé organické látky (VOC) není možné, protože
imisní limit není stanoven dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování
kvality ovzduší. Rovněž není stanoven v hygienických předpisech AHEM, příloha č. 6/1986
a příloha č. 2/199.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že
z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí nebude provozem areálu
docházet jejich překračování a proto lze doporučit udělení souhlasného stanoviska k umístění
stavby (viz, příloha č.5).

3. Vlivy na hlukovou situaci event.další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro posouzení hlukové situace v zájmovém území byla zpracována hluková studie, která je
přílohou dokumentace.
Vlivy hluku z provozu závodu nebudou vzhledem k lokalizaci stavby výrazné. Intenzita
dopravy není veliká, stavební řešení výrobního objektu bude eliminovat hluk z provozu na
minimum. V období provozu záměru budou ekvivalentní hladiny hluku v denní době hluboko
pod úrovní hygienického limitu, v době noční je překročení limitu velmi málo
pravděpodobné. Většina zdrojů hluku je instalována na střeše přístavku na východní straně,
kde je hluk odstíněn samotnou halou, která má stavební výšku o 5,5 m vyšší než přístavek.
V navrhované stavbě se neuvažuje s použitím žádných zařízení nebo materiálů, které by
mohly být zdrojem elektromagnetického záření. Bude zde zřízeno pracoviště pro tepelné
zpracování brzdových destiček (vytvrzení třecí vrstvy k získání požadovaných vlastností
zajišťujících účinnost a životnost třecí vrstvy) pomocí infračervených lamp. Zařízení bude
vybaveno moderními přístroji s certifikáty bezpečnosti proti ozáření a bude bedlivě
sledováno.
Zvýšení hladin hluku je možné očekávat v období 1. fáze výstavby, kdy bude nutné přemístit
zeminy a návoz hlušiny pro zvýšení úrovně terénu. Zvýšenými hladinami dopravního hluku
budou postiženy chráněné prostory na východním okraji zástavby obce Staříč.
Ve druhé fázi výstavby bude hluková zátěž této lokality podstatně nižší a v období uvedení
závodu do provozu pravděpodobně poklesne na přibližně na současnou úroveň.
Na základě výsledků hlukové studie lze pro dobu výstavby konstatovat, že hladiny
dopravního hluku se vlivem výstavby závodu podstatně zvýší. Zvláště markantní bude
zvýšení hladin hluku v období 1. fáze výstavby, kdy je nutné přemístění velkých objemů
zemin a návozu hlušiny pro zvýšení úrovně terénu. Zvýšenými hladinami dopravního hluku
budou postiženy chráněné prostory na východním okraji zástavby obce Staříč. Ve druhé fázi
výstavby bude hluková zátěž této lokality podstatně nižší a v období uvedení závodu do
provozu pravděpodobně poklesne na přibližně na současnou úroveň.
V období provozu záměru budou ekvivalentní hladiny hluku v denní době hluboko pod
úrovní hygienického limitu, v době noční je překročení limitu velmi málo pravděpodobné.
Většina zdrojů hluku je instalována na střeše přístavku na východní straně, kde je hluk
odstíněn samotnou halou, která má stavební výšku o 5.5 m vyšší, než přístavek.
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Za současného stavu v okolí silnice III/4845 (výp. bod č.1) dochází k překročení
hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích v denní době. V okolí místní komunikace (výp. bod č.2) nedochází
k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy
na pozemních komunikacích v denní i v noční době.
Vlivem provozu závodu na výrobu brzdového obložení ve Staříči, za dodržení podmínek
uvedených v kap. 7, v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3)
zákona č.258/2000 Sb. nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní
době, nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro
hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době. V okolí místní komunikace
nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk
z provozu na pozemních komunikacích v denní i v noční době a v okolí silnice III/48411
nedojde ke změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích v denní i v noční době.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Lokalita nespadá do žádného ochranného pásma vodního zdroje ani CHOPAV. V zájmovém
území ani v jeho blízkosti se nenachází žádný zdroj podzemní ani povrchový zdroj vody pro
veřejné zásobování obyvatelstva.
Vliv na charakter odvodnění oblasti
Stavba bude řešit celkové nakládání s dešťovými vodami včetně odvodnění zájmového území.
Stávající rybník v současnosti zadržuje dešťové vody z přilehlého území (cca 1 km2) na
západní straně. V době intenzivních srážek dochází vlivem nedostatečně dimenzovaného
propustku pod místní komunikací a silnicí R 56 k rozlivu akumulovaných vod v rybníku na
pozemek určený pro výstavbu.
Vodoteč mezi budoucím závodem a rybníkem je hlavním zdrojem vody pro napájení rybníka,
zvlášť v době sucha. Vodoteč napájí i rybochovnou sádku, která je umístěna dále po toku. Pro
terénní úpravy bude použit inertní materiál, který bude splňovat požadavky na obsah
škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu dle přílohy č. 10 k vyhlášce
č.294/2005 Sb.
Bylo zpracováno posouzení odtokových poměrů průmyslové zóny Staříč a konečné řešení
vychází z doporučení zpracovatele tohoto posouzení. Uvádí, že plochu R2 stávající přirozené
retence mezi nadjezdem nad silnicí Místeckou a vlastním příjezdem do průmyslové zóny je
nutné upravit do parkové podoby s probírkou porostů a udržovaným travním porostem.
Neudržovaný hustý keřový porost by postupně způsobil zazemnění plochy a snížení její
retenční kapacity. Výtok z potrubí DN700 pod náspem příjezdové komunikace řádně bude
potřeba opevnit dlažbou do betonu s vývařištěm v korytě. Retenční nádrže (R1.1 a R1.2)
budou realizovány jako zemní nádrže se zatravněnými svahy a částečně i dnem,
s doprovodnou zelení. Nádrže lze zvětšit o plochu s trvalou vodní hladinu s vysázeným
mokřadním porostem a využít ji pro biologické dočištění odpadních vod. Maximální
dosažitelná hladina prostřední retenční nádrže R1.1 by neměla přesáhnout úroveň hladiny ve
stávajícím rybníku, tj. 270.80. Propustky mezi retenčními nádržemi doporučuje zpracovatel
posouzení odtokových poměrů realizovat pro lepší udržovatelnost v průlezném profilu
DN800 s regulačním šoupátkovým uzávěrem.
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Nádrže R1.1 a R1.2 lze zároveň využít pro retenci odváděných dešťových vod ze střešních
svodů a zpevněných ploch po předchozím zachycení ropných produktů. Obslužné
komunikace budou odděleny od retenčních nádrží soklem nebo jiným vhodným oddělujícím
prvkem pro zabránění kontaktů migrujících drobných obojživelníků s dopravou.
Na základě těchto závěrů a doporučení projekt zpracoval návrh celkového řešení odtokových
poměrů v lokalitě, který zahrnuje sanaci stávajícího vývěru vod v mokřadu, úpravu a
revitalizaci stávající bezejmenné vodoteče, úpravu a sanaci stávajících propustků a úpravu
retenčního prostoru a vytvoření rozlivného území mezi areálem průmyslové zóny a stávající
bezejmennou vodotečí.
Celkový stávající ráz vodoteče zůstane při úpravě bezejmenné vodoteče zachován. Přírodě
blízký charakter toku bude upraven s minimálními pouze nezbytně nutnými zásahy do
náletového porostu. Bude vytvořeno několik propojovacích míst s paralelně trasovanou novou
vodotečí z důvodu zpomalení odtoku a vytvoření retenčního prostoru. Dále bude u vodoteče
doplněn k ní přiléhající pás doprovodné zeleně z vhodné vegetace, která bude typově a
druhově blízká danému stanovišti. Navrhovanými úpravami dojde k vytvoření jak nových
břehových biotopů.
Pro zvětšení retenční schopnosti území ve vztahu k podzemním i povrchovým vodám, které
přitékají v současnosti do prostoru stávající bezejmenné vodoteče) při povodňových průtocích
jsou přijata opatření. Navržené úpravy budou zahrnovat vytvoření paralelního koryta vůči
stávající bezejmenné vodoteči tak, aby byla zvětšena jeho retenční schopnost ve vztahu
k přitékajícím povrchovým vodám (v době přívalových, popř. déletrvajících vydatnějších
srážek). Uměle vytvořené mírně meandrující koryto paralelní vodoteče bude kopírovat
niveletu stávající bezejmenné vodoteče v pozici o cca 0,25 m výše.
Pro zachycení největších objemů přílivové vlny při extrémních srážkách (Q100) bude
vybudována ochranná protipovodňová hráz, která v nižších polohách zájmového území bude
identická se svahem náspu pro výrobní závod (svah náspu bude náležitým způsobem utěsněn
pomocí jílového těsnění). Ve vyšších polohách se protipovodňová hráz odkloní od tohoto
svahu a oddělí rozlivné území stávající bezejmenné vodoteče od ostatní využitelné plochy
průmyslové zóny.
V takto uměle vytvořené rozlivné ploše stávající bezejmenné vodoteče bude (v přiměřeném
rozsahu) provedena výsadba nové vhodné zeleně. Konečná podoba území bude upravena do
přírodě blízké podoby s pravidelnou probírkou porostů a udržovaným travním porostem.
Celkový retenční prostor takto vytvořený bude činit cca 12 000 m3.
Navržené řešení je přijatelným pro zabezpečení odtokových poměrů pro celé území.
Dešťové vody
Dešťové vody z parkovišť budou vypouštěny do samostatné retenční nádrže situované v
severní části areálu. Na výtoku z retenční nádrže s řízeným odtokem 8 l/s bude osazen
koalescenční odlučovač ropných látek. Kvalita odváděných srážkových vod dešťovou
kanalizací a následně vypouštěných do bezejmenného potoka, musí splňovat podmínky
nařízení vlády č. 229/2007 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a vod odpadních, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a citlivých oblastech.
Splaškové odpadní vody
Vzhledem k špatným gravitačním poměrům v zájmovém území budou splaškové vody
odváděny gravitačně do čerpací stanice, odkud budou čerpány do nové ČOV (typová ČOV
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pro splaškové vody 150 EO vč. stupně pro odstranění fosforu), která bude umístěna při
hranici průmyslové zóny s obcí Staříč (výšková úroveň bude určena s ohledem na Q100
Olešné). Vyčištěné vody z ČOV budou vypouštěny do vodoteče Olešná.
Vypouštěné splaškové odpadní vody budou svým složením vyhovovat emisním standardům
ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod dle přílohy č.1 Nařízení vlády č.229/2007 Sb.
Technologické odpadní vody
Technologické vody, které budou z umývání lisovacích forem případně jiných předmětů
(např. podložek používaných při lepení, kondenzované vody z kompresorů), a odpouštěné
vody z chladící věže budou přečerpávány a shromažďovány v nádrži určené na zachycování
všech technologických odpadních vod (objem cca 25 m3). Průběžně budou vyváženy
odbornou servisní firmou k likvidaci mimo areál průmyslové zóny.
Všechny plochy ve skladovacích objektech, kde se bude manipulovat s látkami, které by
mohly kontaminovat povrchové a podzemní vody nebo geologické podloží, budou provedeny
v nepropustné úpravě a vybaveny záchytnými jímkami.
K ovlivnění kvality povrchových nebo podzemních vod může dojít pouze při hrubé
technologické nekázni nebo při porušení těsnosti podlah, jímek nebo kanalizačního potrubí.
Budou proto prováděny pravidelné kontroly.
5. Vlivy na půdu
Většina pozemků vlastního staveniště je součástí zemědělského půdního fondu. Provedeny
budou skrývky kulturních zemin.
Přebytek kulturních zemin bude uplatněn dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany půdy.
Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání dle plané
legislativy (z.č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.).
Kulturní zeminy budou po skrytí dočasně skladovány ve figuře. Pokud by došlo ke skladování
delšímu než 6 měsíců, bude navrženo ošetření tělesa uskladněných kulturních zemin pro
zabránění jejich zneškodnění zejména zabuřeněním.Tyto vstupy budou v průběhu projekčních
prací upřesněny a budou se týkat realizace nezbytně nutných záborů půd.
Znečištění půdy
Možnost znečištění půdy a geologického podloží je obdobná jako u znečištění povrchových
nebo podzemních vod. Může dojít pouze při hrubé technologické nekázni nebo při porušení
těsnosti podlah, jímek nebo kanalizačního potrubí. Budou proto prováděny pravidelné
kontroly.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vlivy v důsledku ukládání odpadů se rovněž nepředpokládají. Při výrobě budou vznikat jak
odpady ostatní (materiál z otryskávání, obaly), tak odpady nebezpečné (zbytky rozpouštědel,
barev, lepidel, zářivky). Všechny odpady budou tříděny v místě vzniku a skladovány
v uzavřených zabezpečených skladech (zejména odpady nebezpečné). Nakládání s nimi
budou zajišťovat odborné firmy v souladu s platnou legislativou.
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Vliv na stabilitu a erozi půdy
Ke změnám z hlediska stability a eroze půdy nedojde. Plocha staveniště bude nadvýšena
násypem cca o 1 – 1,2 m. Po provedených terénních úpravách zůstane rovina.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí, nerostné a další přírodní zdroje nebudou významně negativně ovlivněny.
Stavba leží v chráněném ložiskovém území pro černé uhlí české části Hornoslezské pánve,
v dobývacím prostoru Staříč podniku OKD a.s. Důl Paskov.
Všechny stavební objekty a inženýrské sítě musí být zabezpečeny na účinky poddolování ve
smyslu ČSN 73 00 39 Navrhování staveb na poddolovaném území.
Dodrženy budou deformační parametry:
max.naklonění
Imax = 10,0 . 10-3rad
max.vodorovné poměrné přetvoření εmax = 7,0 . 10-3
min.poloměr zakřivení
Rmin <7 km

7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy po dobu výstavby
Převažující přímé vlivy v době realizace stavby budou spočívat v prováděných stavebních
činnostech v místě stavebních objektů, jejich umístění a terénních úpravách, které stávající
plochy změní ve stavební objekty.
Převažující přímé vlivy v době realizace stavby budou spočívat v prováděných stavebních
pracích . Před započetím dojde k sejmutí ornice a podornice, vymýcení dřevin a křovin (u
objektu retenční nádrže a částečně při pročištění koryta HMZ), narušení stávajícího půdního
povrchu a provedení terénních úprav v místě staveniště. Následné stavební práce změní
podobu této plochy v průmyslový objekt.
Dřeviny budou káceny mimo vegetační období. Jako náhradu za vykácené stromy lze
doporučit náhradní výsadbu (odclonění od biocentra), a to listnatými dřevinami místního
původu. Pro umožnění hnízdění ptáků lze doporučit umístění ptačích budek.
Stavební práce budou zdrojem hluku, který bude omezen pouze na dobu výstavby a období
provádění stavebních prací (pracovní doba), kdy může docházet k rušení volně žijících druhů
živočichů a omezení jejich pohybové (případně rozmnožovací) aktivity v dotčeném území. Po
dobu realizačních prací se bude rovněž projevovat vliv pohybujících se osob a mechanismů.
Možné riziko hrozí z úniku ropných látek ze stavbu provádějících mechanismů a znečištění
HMZ a následně vodního toku Křibec. Rybník případnými úniky na staveništi nebude
dotčen. V tomto případě záleží na technickém stavu a provozní stavební kázní dodavatele
stavby.
Provedením stavebních objektů dojde ke změnám v území, dojde ke změně půdních vrstev,
vegetačního pokryvu i skladbě celého území. Projektovaný záměr bude mít vliv zejména na
zemědělský pozemek a částečně pak na další dotčené biotopy, které se však po ukončení
záměru vrátí k původnímu stavu a dojde k úpravám řešených v rámci navrhovaných výsadeb
při revitalizaci vodoteče.
Zahájení stavebních prací bude vhodně načasováno, aby nemohlo dojít k usmrcení mláďat
některých zjištěných živočichů (na zemi hnízdící obratlovci).
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V prostoru budoucí stavby nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin. Při zahájení
stavebních prací v jarních měsících hrozí nebezpečí zabití mláďat savců, všech stádií
obojživelníků a případně ptáků hnízdících na zemi. Z tohoto důvodu je nutné buď stavební
práce zahájit mimo toto období a nebo provést záchranný transfer.
Příjezd na staveniště bude veden po místních komunikacích , kde může dojít k náhodnému
střetu s přebíhajícími, případně se vyhřívajícími se živočichy.
Výše uvedené závěry vycházejí ze zpracovaného biologického hodnocení. Významným
opatřením bude doba provádění prací a kázeň dodavatele stavebních prací. Doporučuji
ekodozor pro stavbu.
Vlivy po ukončení stavebních prací
Podle platné ÚPD obce Staříč je zájmové území v blízkosti lokálního biocentra Hranečník v
rámci vymezeného územního systému ekologické stability krajiny. Současný stav je
charakterizován jako doubrava s habrem, lípou a mohutnými buky. Lokální biocentrum je
tvořeno lesem a rybníkem s přilehlou loukou.
Okrajem území protéká HMZ, který je zanesený zeminou z okolních pozemků a spadanou
organickou hmotou (listím) z okolních dřevin. Výskyt vody je závislý především na srážkách.
V letních měsících dohází k jeho vysýchání.
Vybudování nového areálu nebude znamenat poškození území rybníku nebo lokálního
biocentra Hranečník, ale vzhledem k jeho umístění v blízkosti může stavební činnost
vyvolaná výstavbou záměru působit rušivě. Zpracovatelka biologického hodnocení uvádí, že
vzhledem k umístění lokality v exponovaném místě s mnoha rušivými jevy, lze předpokládat
určitou míru tolerance některých živočichů. Ppo ukončení staveních prací se negativní vlivy
omezí. Za účelem omezení míry rušivých vlivů je nezbytně nutné areál ozelenit.
Nelze vyloučit částečný vliv na biotop tvořený HMZ v důsledku jejího prohloubení a
pročištění. Tento vliv bude s největší pravděpodobnosti dočasný a po určité době se parametry
navrátí do původního stavu. Výsadbou nových stromů a keřů v odpovídající druhové skladbě
bude pozitivní změnou.
Předpokládané přímé a nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik
Podle platné ÚPD je zájmové území převážně funkčně určeno jako pozemek určený
k výstavbě výrobních objektů. Vybudování nových objektů změní dosavadní území, a to
zejména v místě umístění budov a zpevněných ploch. Část území se pravděpodobně vrátí ke
stávajícímu stavu - doprovodné porosty podél HMZ.
Stavební činnosti narušené plochy budou vhodným místem pro invazi neofyty, které již nyní
jsou v území významně zastoupené. Dále zde budou vhodné podmínky pro invazi synantropní
a ruderální vegetace.
Z provedeného průzkum a závěrů biologického hodnocení vychází opatření navržená k
prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků, která jsou uplatněna
v podmínkách realizace zátěru:
- mýcení dřevin bude realizováno mimo vegetační dobu a mimo období hnízdění ptáků
- mýcení bude provedeno v souladu s ust. § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění
- v maximální míře chránit dřeviny před poškozením (viz např. ČSN DIN 18 920 Ochrana
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech) a těmto skutečnostem
přizpůsobit rovněž příjezdové trasy na staveniště
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-

jako náhradu za vykácené stromy lze doporučit náhradní výsadbu v lokalitách v blízkosti
záměru, a to dřevinami místního původu odpovídající skladby
po dokončení záměru odstraňovat invazní rostliny
umístit náhradní hnízdiště pro vybrané ptačí druhy ( budky)
oplocení areálu a případně vnější stěny objetu přizpůsobit pro popínavé rostliny

V průběhu stavby bude prováděn dohled nad tím, zda nedochází k poškozování dřevin, které
mají být zachované a zda se v loužích na příjezdových komunikacích (případně na staveništi)
nevyskytují obojživelníci. Po ukončení stavební činnosti je nutné pravidelně zavlažovat
zasazené stromy a likvidovat invazní rostliny.
Na základě závěrů biologického hodnocení a požadavku stavby je proveden návrh ozelenění
(dle RNDr.Lenka Filipová):
Účelem dosadby zeleně je provést dosadbu zeleně, nahradit vykácené stromy a keře a navrátit
tomto pásu zeleně původní funkci. Toto opatření je nutné pro zajištění životního prostoru,
zdroje potravy a úkrytových prostorů živočichům, kteří tento prostor doposud využívají.
Zároveň je nutné provést eliminaci možných negativních vlivů provozu nového závodu a
maximálně ho izolovat od biokoridoru a biocentra. Neodmyslitelné je zároveň estetický
vzhled objektu a jeho začlenění do krajiny.
Nezpevněné plochy osít vhodnou travní směsi s bohatým druhovým zastoupení (s příměsi
lučních dvouděložných rostlin) jak lučních rostlin a údržbu těchto ploch sečením řešit jako
dvousečné ( jednosečné) louky.
Ozelenění HMZ
Navržené ozelenění vychází z předpokladu, že se jedná o bezejmennou drobnou vodoteč,
která občas vysýchá. Navržená struktura a skladba odpovídá pomyslné skladbě břehových
porostů., tzv. tvrdému luhu. Není navržená např. skladba odpovídající cílové skladbě
sousedního biocentra. Záměrem je provést dosadbu zeleně a nahradit vykácené stromy a keře
a navrátit tomto pásu zeleně původní funkci. Návrh vychází ze stávající skladby, samozřejmě
s vyloučením akátu. Dále je přihlédnuto k místním podmínkám a odpovídající možné skladbě
porostů a zastoupení původních druhů.
Podle možnosti a rozsahu vhodného pozemku je doporučeno pomístně vytvořit pás dřevin.
Jsou navržené dřeviny rychle rostoucí (střemcha) i pomalu rostoucí (lípa, javor, dub). Za
důležité lze považovat i bylinný pás podél pásu dřevinného a zachování rákosin, respektive
jejich obnovu.
Nepředpokládá se, že navržený počet a skladba je úplná a konečná, je ponechán prostor pro
samovolnou sukcesi náletovými stromy a keři (bez černý, kalian obecná, vrba jíva) a
vytvoření různověkého porostu do budoucna.
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Vzorový úsek (cca 30 m) ozelenění koryta HMZ :

Dřeviny doporučené k výsadbě:
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Alnus glutinosa (olše lepkavá) - vlhčí stanoviště
Crataegus laevigata (hloh obecný)
Euonymus europaeus (brslen evropský)
Frangula alnus (krušina olšová)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Padus avium (střemcha obecná)
Quercus robur (dub letní)
Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá)
Cerasus avium (třešeň ptačí)
Carpinus Betulus (habr obecný )
V současném porostu se vyskytují i stromové a keřové vrby, které lze doporučit nařízkovat a
zasadit do porostu:
Salix aurita (vrba ušatá)
Salix alba ( vrba bílá)
Salix fragilit(vrba křehká)
Ozelenění budov a komunikací:
Osazení dřevin kolem areálu má za cíl vytvoření pohledové kulisy a snížení možných
negativních pohledových vjemů z blízkého i vzdáleného okolí. Navržená zeleň vychází
z původních druhů dřevin. Navržené jsou předevšímdřeviny dorůstající až 30 - 40 m výšky
(dub, jasan, topol) s různým tvarem koruny ( štíhlá vejcovitá koruna – jasan a habr, rozložitá
koruna – dub, lípa), ale i dřeviny nižšího vzrůstu s charakteristickými rysy v určitém ročním
období (květ – střemcha, plody – jeřáb, kalina).
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Vzorový úsek (cca 30 m) ozelenění ostatních ploch :

Dřeviny doporučené k výsadbě:

Acer pseudoplatanus (javor klen)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Padus avium (střemcha obecná)
Quercus robur (dub letní)
Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá)
Carpinus Betulus (habr obecný )
Betula pendula (bříza bělokorá)
Populus nigra (topol černý)
Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)
Viburnum opulus (kalina obecná)
Corylus avellana (líska obecná)
Ligustrum vulgare(ptačí zob obecný)
Plocha pozemku p.č. 2050/5 určená pro zástavbu rezervní retence :
V případě mýcení stromů nebo křovin, provést dosadbu stromovými a keřovými vrbami.
Ozelenění budov popínavými rostlinami :
Původních popínavých rostlin není příliš velký výběr. Jelikož se jedná o ozelenění
průmyslových objektů lze zvážit možnost použít i nepůvodní druhy, které svým růstem lépe
splní požadavky na ozelenění.
zimolez ( Lonicera sp.) - polostín
plamének (Clematis)
réva (Vitis)
břečtan ( Hedera helix) – stínomilný
přísavník (Parthenocisus) – roste na slunci i ve stínu
aktinidie (Actinidia)
podražec (Aristolochia)
akébie (Akebia)
zimokeř (Celastrus)
opletka (Fallopia)
růže (Rosa)
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Zpracovatelka biologického hodnocení rovněž uvádí:
Přestože je záměr umístěn mimo prvky ÚSES a v souladu s územním plánem, může vzhledem
k jejích blízké lokalizaci působit rušivě. Vliv realizačních prací bude dočasný a omezen na
denní dobu. Vliv průmyslové činnosti (hluk z dopravy , pohyb osob, pohyb vozidel) v období
provozu záměru bude přetrvávat. Vzhledem k umístění lokality, která se nachází v místě
výrazně ovlivněném lidskou činnost a blízké rušné rychlostní komunikace, lze předpokládat
jistou míru tolerance živočichů na pohyb osob, vozidel a nadlimitní hluk z dopravy.
Vybudováním areálu pravděpodobně nevznikne závažná překážka pro migraci organismů
směrem od koridoru. Stávající komunikace je již nyní významnou překážkou a migrace
biokoridorem ve směru osy nebude přerušená. Záměr nebude umístěn na území či ploše
přírodě blízkého ekosystému a výhledově by zde zůstal zachován zemědělský pozemek,
případně by byl vybudován jiný výrobní objekt - podle účelu stanoveném v územním plánu.
V ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru jsou umístěné i další stávající objekty
sloužící průmyslové výrobě a lidská sídla.
Nejtěsnější kontakt záměru bude s lokálním biocentrem a proto bude bezpodmínečně nutné
ozelenění areálu i příjezdové komunikace, a to zejména směrem k rybníku. Problematické je
řešení příjezdu do areálu, které je řešeno v blízkosti biocentra s využitím stávající
komunikace. Zvýšením intenzity dopravy dojde ke změnám parametrů prostředí pro
vnímavější organismy, což může znamenat, že citlivější jedinci lokalitu opustí, ale mohou být
nahrazení tolerantnějšími jedinci.
Pozemek určený k zástavbě nepředstavuje přírodě blízký ekosystém, který by byl podstatným
a rozhodným pro zajištění rozmanitosti krajiny a nepatří mezi ekologicky stabilní území, a to i
vzhledem k blízkosti a vlivům R46. Realizace záměru může omezit, případně zcela vyloučit,
výskyt některých jedinců, kterým nebude vyhovovat zastavěný pozemek. Nedojde však k
přerušení nadregionálního biokoridoru jako prvku územního systému ekologické stability a
celkového toku informací mezi skladebnými ekosystémy a biocentry. Nebude významně narušen
vlastní biokoridor a biocentrum a jejich ekostabilizační funkce.

8. Vlivy na krajinu
Navržené sadové úpravy umožní začlenění stavby do okolního prostoru. Navrženy jsou
výsadby pro zajištění životního prostoru, zdroje potravy a úkrytových prostorů živočichům,
kteří tento prostor doposud využívaj a zároveň omezující negativní vlivy provozu nového
závodu s estetickým vzhledem objektu a jeho začlenění do krajiny.
Vlastní stavba bude dotvářet v moderním pojetí stávající vymezené území pro stavbu. Její
význam bude dán využitím stavby, řešící komplexně celý vymezený prostor. Řešení stavby
bude významným prvkem v dané lokalitě. Objekt bude typově do území začleněn s ohledem
na využitelnost prostoru.
Stavba svým umístěním částečně naruší pohledové vjemy z rychlostní komunikace západním
a jihozápadním směrem. Pohledy z ostatních stran se začlení mezi stávající průmyslové
objekty. Navrhovaný záměr svoji architektonickou formou, výrazem (půdorysné, hmotové
řešení, řešení detailů, materiálů) není v rozporu s charakterem okolní průmyslové zástavby.
Velmi slabě zasahuje do harmonického měřítka krajiny, již dnes narušeném. Negativní
působení velikosti komplexu může být zmírněno vhodným barevným řešením (zelené nebo
hnědé odstíny), ozelenění fasády popínavými rostlinami a plotu, vhodná zeleň. Slabě zasahuje
do harmonických vztahů v krajině, které jsou již narušené charakterem stávající zástavby .
Na základě provedeného posouzení je možné konstatovat, že navržený záměr bude znamenat
velmi slabý až slabý zásah do hodnot krajinného rázu stanovených § 12 zák.č.114/1992 Sb.,
v platném znění, ale nedojde k podstatnému snížení a změně krajinného rázu.
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek ani kulturní památky nebudou záměrem dotčeny ani ovlivněny.
V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí památkově chráněné
objekty, ani zde nejsou registrovány archeologicky významné lokality.
Závod na výrobu brzdového obložení je umístěn v těsné blízkosti rybníka ve vlastnictví pana
Sudera.
Tento rybník v současné době slouží nejenom k rybochovným účelů ale i pro sportovní
rybaření. Návrh ozelenění, řešení odčlenění prostoru rybníka zabezpečuje dostatečné
odčlenění tohoto prostoru od areálu stavby.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dotčené území se nenachází v blízkosti státní hranice. V souvislosti s plánovaným záměrem
nejsou známy ani předpokládány žádné významné nepříznivé vlivy, které by přesahovaly
státní hranice.
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
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
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.
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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.
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzovaného objektu provedeno
v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude
rovněž zhodnocení možnosti likvidace požáru. Objekt bude navržen s ohledem na stanovení
požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti. Stavební konstrukce budou
navrženy s požadovanou požární odolností.
Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a
způsobu využití stavby:
1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
2. řešení evakuace osob a zvířat
3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek
4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními
5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,
6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na
záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva
Zajištění bezpečnosti provozu stavby
Stavba svým charakterem patří do oblasti bez zvýšených nebo mimořádných nároků na
bezpečnost stavby a péče o bezpečnost práce a technických zařízení.
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 137/1998 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne
9.června 1998 o obecných technických požadavcích na stavbu a tím splňuje i obecné
požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních
podmínek a životního prostředí.
Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i
vlastního provozování dodržovat základní požadavky dle vyhlášky Českého úřadu
bezpečnosti práce č. 48 ze dne 15.4. 1982, ve znění ČÚBP a ČBU č. 324 ze dne 31.7.1990 a
vyhl. Č.207 z roku 1991. Tyto vyhlášky obsahují požadavky i souvisejících předpisů a norem
vztahujících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Omezení rizikových vlivů instalovaného zařízení příp. technologie.
Omezení rizikových vlivů bude zajištěno důsledným dodržováním provozních podmínek,
pracovních postupů a dobrého technického stavu, veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a
zařízení, budou provádět pracovníci k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající
charakteru činnosti dle ČSN 34 35 10, veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena
případně označena výstražnými tabulkami dle ČSN 34 35 10.
Pracovníci musí používat předepsané OOP a oděvy. Všechny stroje a zařízení musí být
užívány, provozovány a montovány, dle pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle návodu
na obsluhu a údržbu.
Instalace elektrického zařízení silnoproudu a slaboproudu, rozvodů a jejich provozování bude
prováděno dle vyhlášky č. 48/1982 Sb. a souvisejících norem ČSN. Elektrická zařízení budou
obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a provozních předpisů, ČSN a pokynů
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výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí.
Elektrická zařízení budou dimenzována na účinky zkratovaných proudů dle ČSN tak, aby při
působení zkratových proudů nebylo překročeno dovolené mechanické a tepelné namáhání.
Ovládání pracovních strojů, ovládacích skříní a přístrojů, které jsou přípustné bez otevření
dveří rozvaděčů, mohou provádět osoby alespoň poučené.
Použité výrobní technologické stroje a zařízení i rozmanitost výrobního programu předurčují
potřebu zvýšené míry pozornosti a dodržování předpisů o bezpečnosti práce v řešeném
provozním souboru. Veškerá omezení a pracovní postupy budou popsány v příslušných
směrnicích a jednotliví pracovníci budou o těchto omezeních závazně informováni
prostřednictvím pravidelných školení o bezpečnosti práce.
Bude se jednat zejména o používání ochranných pracovních pomůcek, pozornost při
manipulaci s rozměrnými výrobky a dodržování určených pracovních postupů. Další
konkrétní omezení budou vázána na jednotlivé stroje a zařízení specifikované v pokynech pro
obsluhu, opravy a údržbu technologických strojů zpracovaných v rámci dokumentace
zpracované jejich výrobcem, resp. dodavatelem.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní 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.
 Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby. Ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
 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.
 Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení..
Při stavebních pracích budou preferovány mechanismy s minimální hlučností, tak, aby jejich
činnost při výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů..
Hlučné stavební práce budou prováděny v pracovní dny v době od 8 do 17 hodin tak, aby se
minimalizovaly negativní vliv na pohodu obyvatel.
 Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
 Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
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 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
 Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a
uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch je možno provést
dekontaminaci ploch vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt
unikajících olejů.
 Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách
v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.
 Okolní pozemky budou v průběhu stavebních prací zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich
znehodnocení.
 Stávající rybník ani vodoteč nesmí být v průběhu provádění skrývek kulturních zemin a
výškové úpravě terénu znečištěny nebo jinak poškozeny
 Dopravní trasy budou vedeny v maximální míře mimo obytnou zástavbu přilehlých obcí.
 Všechny použité stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu, musí být průběžně
kontrolovány, aby bylo zamezeno nadměrným emisím výfukových plynů nebo nadměrné
hlučnosti či případným úkapům ropných látek.
 Plnění palivy v areálu stavby provádět v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál
bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být
uskladněna odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou).
 Míchací zařízení komponentů třecí vrstvy a podvrstvy je vybaveno odsáváním znečištěné
vzdušiny, ta bude vedena do zdvojeného tkaninového filtru.
 Tryskací zařízení nosných destiček bude vybaveno odsáváním znečištěné vzdušiny
s odvedením do tkaninového filtru.
 Linka stříkaní lepidla a sušení je vybavena odsáváním znečištěné vzdušiny do dospalovací
jednotky, kde pomoci plynových hořáků jsou spalovány těkavé organické látky. Současně do
dospalovací jednotky je vedena vzdušina z míchání lepidel. Shodné zařízení je instalováno u
dvou linek.
 Lisy rotační a lineární jsou vybaveny odsáváním znečištěné vzdušiny s odvedením do
tkaninového filtru.
 Brusky pro broušení požadovaných rozměrů brzdových destiček jsou vybaveny odsáváním
znečištěné vzdušiny vedené do tkaninových filtrů.
 Tepelné zpracování brzdové destičky bude probíhat v IR peci (infračervené lampy), která
je vybavena odsáváním znečištěné vzdušiny a odvedením střešními ventilátory.
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Tepelné zpracování brzdové destičky může také probíhat v konvekční peci, spaliny a
znečištěná vzdušina z pecí budou jsou vedeny do jedné dospalovací jednotky, kde jsou
spalovány těkavé organické látky
 Při tepelném zpracování brzdové destičky procesem „posuvný scorching“ a při tepelném
zpracování vytvrzení vrstvy procesem „tlakový scorching“ jsou procesy vybaveny odsáváním
znečištěné vzdušiny do tkaninového filtru.
 U chlazení a nanášení práškové barvy bude realizován místní filtr k zachycení přestřiku a
odsávání vzdušiny.
 Závěrečné možné úpravy hotových brzdových obložení (společné pro osobní i nákladní
automobily) je vybaveno odsáváním znečištěné vzdušiny, která je vedena do tkaninového
filtru.
 Realizována bude protipovodňová ochrana (sanace stávajícího vývěru vod v mokřadu,
úprava a revitalizace stávající bezejmenné vodoteče, úprava a sanace stávajících propustků,
úprava retenčního prostoru a vytvoření rozlivného území mezi areálem průmyslové zóny a
stávající bezejmennou vodotečí.
 Pro potřebu vytápění samostatné administrativní budovy budou instalovány 2 ks
kondenzačních plynových kotlů o celkovém výkonu 160 kW.
 Pro potřebu vytápění skladovací haly bude instalováno 7 ks cirkulačních jednotek
SAHARA s plynovým ohřevem o celkovém výkonu 245 kW, pro potřebu větrání skladovací
haly bude instalováno 6 ks větracích jednotek SAHARA s plynovým ohřevem o celkovém
výkonu 240 kW (6 x 40 kW).
 Pro potřebu vytápění a větrání výrobní haly bude instalováno 6 ks přívodních VZT
jednotek JANKA s plynovým ohřevem (z toho 2 ks s možnosti cirkulace vzduchu) o
celkovém výkonu 3 420 kW (6 x 570 kW) a 5 ks přívodních VZT jednotek JANKA o
celkovém výkonu 2 850 kW (5 x 570 kW) na horkou vodu z kogenerace a 10 ks
horkovodních jednotek SAHARA (horká voda z kogenerace) o celkovém výkonu 550 kW (10
x 55 kW).
 Zacházení s používanými chem. látkami bude v souladu se zákonem č.356/2003 Sb. o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ve znění
pozdějších a souvisejících předpisů.
 Vzhledem k špatným gravitačním poměrům v zájmovém území budou splaškové vody
odváděny gravitačně do čerpací stanice, odkud budou čerpány do nové ČOV (typová ČOV
pro splaškové vody 150 EO vč. stupně pro odstranění fosforu).
 Mytí bude probíhat v zařízení s cirkulujícím sodným roztokem, tj. mycí voda bude čištěna
- filtrována a znovu opět používána.
 Kondenzované vody z kompresorů budou zachycovány v nádrži, průběžně budou
odváženy specializovanou firmou k likvidaci na ČOV mimo areál průmyslové zóny.
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 Chladící odpadní vody odpouštěné z chladící věže budou rovněž shromažďovány v nádrži
a průběžně odváženy specializovanou firmou k likvidaci na ČOV mimo areál průmyslové
zóny
 Dodrženy budou deformační parametry poddolování pro ČSN 73 0039 (navrhování
objektů na poddolovaném území).

Ze zpracovaného biologického hodnocení vycházení podmínky:
 Mýcení dřevin bude realizováno mimo vegetační dobu a mimo období hnízdění ptáků
 Mýcení bude provedeno v souladu s ust. § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění
 V maximální míře budou chráněny dřeviny před poškozením (ČSN DIN 18 920) Ochrana
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech) a těmto skutečnostem
přizpůsobit rovněž příjezdové trasy na staveniště
 Jako náhradu za vykácené stromy je doporučena náhradní výsadba v lokalitách v blízkosti
záměru, a to dřevinami místního původu odpovídající skladby.
 Po dokončení záměru budou odstraňovány invazní rostliny
 Umístěno bude náhradní hnízdiště pro vybrané ptačí druhy ( budky)
 Oplocení areálu a případně vnější stěny objetu budou přizpůsobeny pro popínavé rostliny
 V průběhu stavby bude prováděn dohled nad tím, zda nedochází k poškozování dřevin,
které mají být zachované a zda se v loužích na příjezdových komunikacích (případně na
staveništi) nevyskytují obojživelníci. Po ukončení stavební činnosti je nutné pravidelně
zavlažovat zasazené stromy a likvidovat invazní rostliny.
 Zpracovány a předloženy ke schválení budou manipulační, požární a havarijní plány.
Pro soustavu retenčních nádrži s regulovatelným odtokem budou zpracovány provizorní
manipulační a provozní řád ke kolaudačnímu řízení dle příslušných nařízení.
 Provedeny budou vegetační úpravy v rámci řešeného území.
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
 Stavba bude navržena ve smyslu ČSN 73 0039 Navrhování staveb na poddolovaném
území
 Hluk emitovaný, technologickým a vzduchotechnickým zařízením a mechanickými
postupy (ventilátory, větrací jednotky, topidla), do venkovního prostoru nasávacími
a výfukovými otvory bude omezen stavebním řešením stavby, dále jejich vhodným umístěním
a nasměrováním, případně budou použity tlumiče hluku tak, aby byly splněny podmínky
vládního nařízení č. 148/2006 Sb.
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí byly použity:
-

Hluková studie, zpracovatel RNDr. Vladimír Suk

-

Rozptylová studie, zpracovatel ing. Petr Fiedler, soudní znalec v oboru čistota ovzduší a
držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků č.j.
1857/40/03.

-

Posouzení vlivů na veřejné zdraví, zpracoval RNDr. Alexander Skácel, CSc.,
autorizovaná osoba pro hodnocení zdravotních rizik pro řízení dle zákona
č. 100/2001 Sb. v platném znění, pro hodnocení zdravotních rizik expozice hluku, a
expozice chemických látek v životním prostředí.

-

Biologické průzkum zájmového území, zpracovala RNDr. Lenka Filipová, držitel
autorizace dle § 45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění pro účely biologického
hodnocení ve smyslu § 67 cit. zákona č.j. OEKL/1749/05 ze dne 14.6.2005

-

Posouzení odtokových poměrů,
vodohospodářské stavby, 08/2008

-

Údaje investora záměru

-

Posouzení zdravotních rizik

-

Územně plánovací dokumentace obce Staříč

-

Údaje Českého hydrometeorologického ústavu, Praha

-

Metodický pokyn 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

-

SZÚ Praha, Autorizační návod AN 15/04 – Autorizační návod k hodnocení zdravotního
rizika hluku v mimopracovním prostředí, SZÚ Praha, 2004

-

Havránek J. a kol., Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990

-

SZÚ Praha, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 1 „Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu
k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší“ – odborné zprávy, SZÚ Praha

-

ČHMÚ, Tabelární přehled „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká
republika“, 2005 – internetový zdroj

-

Marhold J., Přehled průmyslové toxikologie – organické látky, Avicenum 1986

-

MZ ČR, Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnostech odboru
hygieny obecné a komunální, HEM-300-19.9.05/31639, 2005

-

SZÚ Praha, Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních
rizik, Praha, 2000

Ing.Pavol

Mravec,

autorizovaný

inženýr

pro
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Vlivy zpracované v této dokumentaci nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní
prostředí a obyvatelstvo jsou v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady.
Záměr byl posouzen na základě rozpracované dokumentace pro územní řízení
(Technoprojekt, a.s.).
Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. Záměr bude dále
projekčně řešen, v rámci projektu mohou být provedeny na základě projednávání stavby
provedeny dílčí změny nebo úpravy.
ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je předkládán v lokalitě s ohledem na okolní plochy a možnost umístění stavby
v daném prostoru. V rámci projektové dokumentace byly podrobně zhodnoceny možnosti
území a stanovena nejpříznivější možnost umístění navrhované stavby „Výstavba závodu na
výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříči“ v navrhované části území.
Výběr pozemku pro navrhovanou stavbu je dán umístěním využitelné plochy pro stavbu
navrhovaného charakteru. Výběr pozemků pro stavbu je dán plochami územně plánovací
dokumentace, z nichž vyplývá možnost umístění aktivit takových, které jsou v souladu
s územně plánovací dokumentací.
Záměr je navržen v lokalitě umožňující výstavbu daného záměru z hlediska potřebné rozlohy
pozemků a zejména z hlediska přímého dopravního napojení na silnici první třídy.
Varianta nulová by předpokládala nerealizovat navrhovaný záměr v území. Vzhledem k tomu,
že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, zřejmě by se v území jiná stavba
obdobného charakteru jiným investorem v průběhu času připravovala. Takovou aktivitu nelze
v současnosti posoudit.
Na základě dalších posouzení a průzkumů je možné konstatovat, že minimalizace vlivu
provozu i stavby je technicky realizovatelná a je nutné určit parametry pro omezení možných
vlivů na okolní prostředí. Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu a řešena v souladu s dopravním
Řešená varianta (předložena oznamovatelem) je řešením záměru investora se zabezpečením
omezení vlivů stavby na životní prostředí.

141

F. ZÁVĚR
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba ”Výstavba závodu na
výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříč” je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.

Dokumentace byla zpracována: září 2008

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:
TECHNOPROJEKT, a.s., Ostrava, projektová příprava
Ing.Pavol Mravec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby
RNDr.Vladimír Suk, Hluková studie
Ing. Petr Fiedler, Rozptylová studie
Ivan Zwach, Mgr.Martin Gajdošík, Biokonsulting
RNDr.Lenka Filipová, Biologický průzkum a biologické hodnocení
RNDr. Alexander Skácel, CSc. Hodnocení zdravotních rizik

Podpis zpracovatele dokumentace:

…….………………………….
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem firmy EFESTO INVEST s.r.o. je vybudování nového výrobního areálu ve Staříči
pro společnost ITT, která v současné době vyrábí brzdové destičky v mateřském závodě
v Itálii v Barge a jejíž zájmem je rozšíření – přenesení části výroby do České republiky.
Výrobní program bude obdobný sortimentu v Itálii, tj. budou zde vyráběny brzdové destičky
pro různé značky osobních a nákladních aut.
Předpokládaná roční produkce navrhovaného závodu je 18 miliónů kusů brzdových destiček
za rok, tedy cca 80 000 kusů za den.
Areál výrobního závodu brzdových destiček je umístěn v těsné blízkosti rychlostní
komunikace R 56 po její západní straně nedaleko obce Staříč. Asi 1 km severním směrem se
nachází Pila Mayr - Melnhof Holz Paskov, dále na sever cca 1,5 km je Biocel Paskov,
severozápadně cca 1,6 km se nachází Důl Paskov - závod Staříč. Všechny tyto areály stejně
jako rychlostní komunikace R 56 působí v současné době na životní prostředí obdobným
způsobem jako předkládaný záměr. Možnost kumulace negativních vlivů na životní prostředí,
zejména znečištění ovzduší a zvýšení hladiny akustického tlaku je vzhledem k umístění
záměru víc než pravděpodobná.
Jedná se o strojírenskou výrobu s výrobou brzdových destiček pro osobní a nákladní
automobily různých značek. Výroba brzdových destiček pro osobní automobily bude
zajišťována na samostatně instalovaných zařízeních, přičemž technologický výrobní předpis
bude stanovovat použití a využití jednotlivých strojů.

Žádná činnost související se stavebními pracemi a následným provozem není optimální, může
být za předpokladu dodržení stanovených podmínek přijatelná. Takovou může být činnost,
která omezuje nebo eliminuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí a
zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i zájmu obyvatelstva.
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav a stavbu provést tak, aby tato
odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů stavby a provozu na životní a zároveň
umožňovala podnikatelský záměr investora.
V rámci zjišťovacího řízení byly stanoveny podmínky pro další posouzení předmětné lokality.
Tyto byly v rámci roku 2008 postupně řešeny a zpracovány a jsou zahrnuty v rámci přípravy
záměru v předmětném území.
Na základě dalších posouzení a průzkumů je možné konstatovat, že minimalizace vlivu
provozu i stavby je technicky realizovatelná a je nutné určit parametry pro omezení možných
vlivů na okolní prostředí. Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu a řešena v souladu s dopravním
systémem celého zájmového území..
Jako samostatná stavba je řešena revitalizace bezejmenné vodoteče, která teče podél západní
strany stavby a dopravní napojení - rekonstrukce nadjezdu přes silnici R 56, který bude
sloužit pro příjezd do areálu závodu.
Na staveništi se nenacházejí žádné nadzemní objekty, stavba nevyžaduje žádné demolice, ani
asanace. V rámci přípravy území bude provedena skrývka kulturních zemin z celé plochy
staveniště (zemědělský půdní fond). Malá část ornice bude využita pro zpětné ohumusování
nezpevněných ploch areálu, převážná část bude odvezena dle dispozic orgánu ochrany
půdního fondu.
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Výrobní hala
Navržena je jednopodlažní halu osových rozměrů 32,6 x 307,0 m a maximální výšky nad
terén 12,10 m. Podél jedné strany haly bude jednopodlažní přístavek. Výška přístavku je
navržena cca 5,25 m.
Vlastní hala bude rozdělena na výrobní a skladovací část. V přístavku budou umístěny
pomocné provozy - rozvodny, kompresorovna, dílny, provozní kanceláře a budou zde také
umístěny šatny pro zaměstnance a jídelna s přípravnou.
Administrativní budova
Administrativní budova je navržena jako dvoupodlažní objekt o půdorysných osových
rozměrech 26,3 x 19,4 m a maximální výšce nad terénem 11,75 m. V obou podlažích budou
umístěny administrativní prostory, jednací místnosti, sociální zázemí apod.
Technologie a výrobní program
Celkový výrobní systém závodu ITT – PS Technologie výroby lze rozdělit na následující
procesy: příjem a skladování vstupních materiálů včetně vychystávání, příprava spodní nosné
kovové destičky – pískování, nanášení lepidla, příprava směsi k lisování podvrstvy a třecí
vrstvy, lisování a broušení – výroba brzdové destičky, tepelné zpracování, protihluková
úprava, povrchová úprava – nátěr, finální operace a balení a související operace, údržba
lisovacích forem, vnitroobjektová doprava, laboratoře a systém řízení výroby.
Technologie výroby z hlediska emisí
Výroba brzdových destiček pro osobní automobily bude zajišťována na samostatně
instalovaných zařízeních, při čemž technologický výrobní předpis stanoví použití a využití
jednotlivých strojů. V případě výroby brzdových destiček pro nákladní auta - kamiony, budou
instalovány dvě samostatné výrobní linky sestávající z přípravy nosné kovové destičky až po
finální kontrolu a balení.
Systém závodu lze rozdělit na procesy výroby brzdového obložení pro osobní automobily a
pro nákladní automobily. Při jednotlivých dílčích operacích vznikají emise znečišťujících
látek, které jsou odváděny přímo do životního prostředí nebo do filtrů, či dospalovacích
zařízení.
Výroba brzdového obložení pro osobní automobily
Míchací zařízení komponentů třecí vrstvy a podvrstvy je vybaveno odsáváním znečištěné
vzdušiny o objemu 32 000 m3/h. Znečištěná vzdušina je vedena do zdvojeného tkaninového
filtru, který je umístěn na střeše 1.NP přístavku a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu
výrobní haly.
Tryskací zařízení nosných destiček je vybaveno odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 3
600 m3/h. Znečištěná vzdušina je vedena do tkaninového filtru, který je umístěn vedle linky a
vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly. Shodné zařízení je instalováno u dvou
linek.
Linka stříkaní lepidla a sušení je vybavena odsáváním znečištěné vzdušiny do dospalovací
jednotky, kde pomoci plynových hořáků o celkovém výkonu 910 kW jsou spalovány těkavé
organické látky. Projektovaná roční spotřeba je 600 000 m3/rok zemního plynu. Dospalovací
jednotka je umístěna pod stropem haly a spaliny o objemu 4 000 m3/h jsou vedeny nad
střechu výrobní haly. Současně do dospalovací jednotky je vedena vzdušina z míchání lepidel.
Shodné zařízení je instalováno u dvou linek.
Lisy rotační a lineární jsou vybaveny odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 30 000 m3/h.
Znečištěná vzdušina je vedena do tkaninového filtru, který je umístěn na střeše 1.NP
přístavku a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly.
Brusky pro broušení požadovaných rozměrů brzdových destiček jsou vybaveny odsáváním
znečištěné vzdušiny o objemu 20 000 m3/h a 40 000 m3/h. Znečištěná vzdušina je vedena do
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tkaninových filtrů, které jsou umístěny na střeše 1.NP přístavku a vyčištěná vzdušina je
vedena nad střechu výrobní haly.
Tepelné zpracování brzdové destičky může probíhat v IR peci (infračervené lampy), která je
vybavena odsáváním znečištěné vzdušiny o celkovém objemu 60 000 m3/h (6 x 10 000 m3/h).
Znečištěná vzdušina je odvedena střešními ventilátory, umístěnými nad IR pecemi. Celkový
počet IR pecí je 11 ks.
Tepelné zpracování brzdové destičky může také probíhat v konvekční peci o tepelném
výkonu 200 kW, která je vybavena přímým ohřevem. Projektovaná roční spotřeba je 132 000
m3/rok zemního plynu. Konvenční pece jsou tři. Spaliny a znečištěná vzdušina z pecí jsou
vedeny do jedné dospalovací jednotky, kde pomoci plynových hořáků o celkovém výkonu
400 kW jsou spalovány těkavé organické látky. Projektovaná roční spotřeba je 264 000
m3/rok zemního plynu. Dospalovací jednotka je umístěna na střeše 1.NP přístavku a spaliny o
objemu 3 200 m3/h jsou vedeny nad střechu výrobní haly.
Při tepelném zpracování brzdové destičky procesem „posuvný scorching“ dochází k ohřevu
pásu plynovými hořáky o celkovém výkonu 100 kW. Projektovaná roční spotřeba je 66 000
m3/rok zemního plynu. Spaliny jsou přímo vedeny nad střechu výrobní haly. Při tepelném
zpracování vytvrzení vrstvy procesem „tlakový scorching“ dochází k elektrickému ohřevu
kovové desky. Oba procesy „scorching“ jsou vybaveny odsáváním znečištěné vzdušiny do
tkaninového filtru. Do tohoto filtru je napojeno i odsávání z následného tryskání
kontaminované vrstvy. Celkové odsávané množství je 30 000 m3/h. Tkaninový filtr je umístěn
na střeše 1.NP přístavku a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly.
Povrchová úprava kovové části brzdové destičky bude realizována automatickým
elektrostatickým nanášením práškové barvy na dvou linkách. U chlazení a nanášení práškové
barvy je realizován místní filtr k zachycení přestřiku a odsávání vzdušiny o objemu 12 000
m3/h je vedeno přímo nad střechu výrobní haly. V následné vypalovací peci o tepelném
výkonu 200 kW s přímým ohřevem dojde k vytvrzení vrstvy. Projektovaná roční spotřeba je
132 000 m3/rok. Odsávané množství spalin a vzdušiny o objemu 6 000 m3/h je vedeno přímo
nad střechu výrobní haly. Následuje chlazení po vypalování s odsáváním vzdušiny o objemu
50 000 m3/h s vedením přímo nad střechu výrobní haly.
Finální úpravy - závěrečné možné úpravy hotových brzdových obložení (společné pro osobní
i nákladní automobily) je vybaveno odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 25 000 m3/h.
Znečištěná vzdušina je vedena do tkaninového filtru, který je umístěn na střeše 1.NP
přístavku a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly.
Výroba brzdového obložení pro nákladní automobily - kamiony
Výroba probíhá na dvou výrobních linkách, které obsahuji shodné postupy jak u brzdových
obložení osobních automobilů, jen jednotlivá zařízení jsou menší a navazuji bezprostředně na
sebe.
Míchací zařízení komponentů třecí vrstvy a podvrstvy a tryskací zařízení nosných destiček je
vybaveno odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 20 000 m3/h. Znečištěná vzdušina je
vedena do tkaninového filtru, který je umístěn na střeše 1.NP přístavku a vyčištěná vzdušina
je vedena nad střechu výrobní haly.
Linka stříkaní lepidla a sušení je vybavena odsáváním znečištěné vzdušiny do dospalovací
jednotky, kde pomoci plynových hořáků o celkovém výkonu 273 kW jsou spalovány těkavé
organické látky. Projektovaná roční spotřeba je 180 000 m3/rok zemního plynu. Dospalovací
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jednotka je umístěna pod stropem haly a spaliny o objemu 700 m3/h jsou vedeny nad střechu
výrobní haly.
Lisování a broušení je vybaveno odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 160 000 m3/h.
Znečištěná vzdušina je vedena do tkaninového filtru, který je umístěn na střeše 1.NP
přístavku a vyčištěná vzdušina je vedena nad střechu výrobní haly.
Tepelné zpracování brzdové destičky probíhá v IR peci (infračervené lampy), která je
vybavena odsáváním znečištěné vzdušiny o objemu 10 000 m3/h. Znečištěná vzdušina je
vedena přímo nad střechu výrobní haly.
Povrchová úprava kovové části brzdové destičky bude realizována automatickým
elektrostatickým nanášením práškové barvy na dvou linkách. U chlazení a nanášení práškové
barvy je realizován místní filtr k zachycení přestřiku. V následné elektrické vypalovací peci
dojde k vytvrzení vrstvy. Následuje chlazení po vypalování. Pro celý proces povrchové
úpravy je realizováno odsávání vzdušiny o objemu 12 000 m3/h s vedením přímo nad střechu
výrobní haly.
Finální úpravy - závěrečné možné úpravy hotových brzdových obložení je realizováno
společně s brzdovým obložením pro osobní automobily.
Ozelenění budov a zeleň kolem komunikací
Osazení dřevin kolem areálu má za cíl vytvoření pohledové kulisy a snížení možných
negativních pohledových vjemů z blízkého i vzdáleného okolí. Navržená druhová skladba
zeleně vychází z původních druhů dřevin.
Navržené jsou vysoké dřeviny (dub, jasan, topol) s různým tvarem koruny (štíhlá vejcovitá
koruna – jasan a habr, rozložitá koruna – dub, lípa), ale i dřeviny nižšího vzrůstu
s charakteristickými rysy v určitém ročním období ( květ – střemcha, plody – jeřáb, kalina).
Účelem dosadby zeleně je provést dosadbu zeleně, nahradit vykácené stromy a keře a navrátit
tomto pásu zeleně původní funkci. Toto opatření je nutné pro zajištění životního prostoru, zdroje
potravy a úkrytových prostorů živočichům, kteří tento prostor doposud využívají. Zároveň je
nutné provést eliminaci možných negativních vlivů provozu nového závodu a maximálně ho
izolovat od biokoridoru a biocentra. Neodmyslitelné je zároveň estetický vzhled objektu a jeho
začlenění do krajiny.
Nezpevněné plochy budou osety vhodnou travní směsí s bohatým druhovým zastoupení
(s příměsi lučních dvouděložných rostlin) jak lučních rostlin a údržbu těchto ploch sečením
řešit jako dvousečné ( jednosečné) louky.
Ozelenění HMZ
Navržené ozelenění vychází z předpokladu, že se jedná o bezejmennou drobnou vodoteč, která
občas vysýchá. Navržená struktura a skladba odpovídá skladbě břehových porostů., tzv. tvrdému
luhu.. Záměrem je provést dosadbu zeleně a nahradit vykácené stromy a keře a navrátit tomuto
pásu zeleně původní funkci. Návrh vychází ze stávající skladby, s vyloučením akátu. Dále je
přihlédnuto k místním podmínkám a odpovídající možné skladbě porostů a zastoupení původních
druhů .
Podle možnosti a rozsahu vhodného pozemku je doporučeno pomístně vytvořit pás dřevi. Jsou
navržené dřeviny rychle rostoucí (střemcha) i pomalu rostoucí (lípa, javor, dub). Za důležité
lze považovat i bylinný pás podél pásu dřevinného a zachování rákosin, respektive jejich
obnovu.
Ozelenění budov popínavými rostlinami :
Původních popínavých rostlin není příliš velký výběr. Jelikož se jedná o ozelenění
průmyslových objektů lze zvážit možnost použít i nepůvodní druhy, které svým růstem lépe
splní požadavky na ozelenění.
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Protipovodňová ochrana
Protipovodňová ochrana zahrnuje - sanaci stávajícího vývěru vod v mokřadu, úpravu a
revitalizaci stávající bezejmenné vodoteče, úpravu a sanaci stávajících propustků, úpravu
retenčního prostoru a vytvoření rozlivného území mezi areálem průmyslové zóny a stávající
bezejmennou vodotečí.
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena
stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky
území a inženýrské sítě. Podrobně je rozpracováno začlenění stavby do území (návrh
ozelenění, posouzení odtokových poměrů, hydrobiologické posouzení a studie tahových tras a
biologické hodnocení). Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací umístění
navrhované stavby závodu na výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříči.
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H. PŘÍLOHY
Příloha č.1
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací
Vyjádření, Obec Staříč, z.:361/S1/2007 z 19.12.2007
Magistrát města Frýdku Místku, odbor územního a ekonomického rozvoje, oddělení
stavebního úřadu, č.j. SÚ/6048/2008/Chr z 4.1.2008
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
„Nový výrobní závod ve Staříči“ – stanovisko podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ŽPZ/51464/2007/Pál. Z 5.11.2007
Závazné stanovisko k umístění stavby v chráněném ložiskovém území, Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.zn.: ŽPZ/27477/2008/Jur
z 22.7.2008.
Stanovisko k žádosti o připojení, ČEZ Distribuce, a.s., č.stanoviska 4120267815 z 7.1.2008
Příloha č.2
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000
Situace ”Výstavba závodu na výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříč”
Koordinační situace – část A
Technologická dispozice
dle Technoprojekt, a.s., 09/2008
Příloha č.3
Hluková studie ”Výstavba závodu na výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříč”,
aktualizace, RNDr.Vladimír Suk, 09/2008
Příloha č.4
Rozptylová studie ”Výstavba závodu na výrobu automobilového brzdového obložení
ve Staříč”, Ing. Petr Fiedler, soudní znalec v oboru čistota ovzduší a držitel autorizace ke
zpracování rozptylových studií a odborných posudků č.j. 1857/40/03, 09/2008.
Příloha č.5
Posouzení vlivů na veřejné zdraví ”Výstavba závodu na výrobu automobilového brzdového
obložení ve Staříč”, RNDr. Alexander Skácel, CSc., autorizovaná osoba pro hodnocení
zdravotních rizik pro řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, pro hodnocení
zdravotních rizik expozice hluku, a expozice chemických látek v životním prostředí.
Příloha č.6
Biologické hodnocení podle § 67 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, „Výstavba závodu na
výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříči“, RNDr. Lenka Filipová, Lískovec
244, 739 30 Frýdek-Místek, č.j. autorizace OEKL/1749/05 ze dne 14.6.2005
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Příloha č.7
„Posudek záměru stavby Závod na brzdové obložení - Herpetologicko-batrachologické
posouzení a posouzení hydrobiologické + bezobratlí (Avertebrata), Ivan Zwach, Mgr.Martin
Gajdošík, Bioconsulting, 08/2008.
Příloha č.8
Posouzení odtokových poměrů,
vodohospodářské stavby, 08/2008
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