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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma
PRECHEZA a.s.

A.II. Identifikační číslo
IČO: 14617064
DIČ: CZ14617064
A.III. Sídlo
Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Oprávněný zástupce oznamovatele:Ing. Josef Winter, technický ředitel
Bydliště:
Telefon:
Mobil:

581 252 700
724 080 816

E-mail: josef.winter@precheza.cz

ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

B.I.1 Název záměru:
Přerov – Precheza a.s. – Mezisklad zelené skalice

B.I.2 Kapacita záměru
Mezisklad pro max. 15 000 t zelené skalice.
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B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Olomoucký
Obec: 734 713 Přerov (identifikační číslo Českého statistického úřadu)
Katastrální území: 380 800 101 Přerov

Území je na listu Přerov 25 - 13 map ČR 1 : 50 000 (příloha 1). Lokalita meziskladu zelené skalice je situována
mezi západní částí města Přerova a obcí Dluhonice, na pravém břehu řeky Bečvy, která zde protéká ve směru JVSZ. Stavba bude umístěna v areálu firmy PRECHEZA a.s., ve stávajícím prostoru mezideponie ”B” zelené
skalice, na zcelené parcele č. 7108/1, 822, 823, (1083), (1111), (186), 189/1) k.ú. Přerov.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je úprava stávajícího prostoru mezideponie zelené skalice v areálu firmy PRECHEZA a.s. a její
transformace na mezisklad, který bude sloužit k zajištění skladování a manipulaci se zelenou skalicí.
Kumulace se záměrem výroby síranu železitého
V těsné blízkosti meziskladu zelené skalice je umístěna výroba síranu železitého. Celý prostor výroby síranu
železitého a mezisklad zelené skalice jsou izolovány od okolního horninového prostředí podzemní těsnící stěnou.
Výroba síranu železitého navazuje na existující výrobu a výrobní technologii. Hlavní surovinou je zelená
skalice, odebíraná převážně z meziskladu nebo přímo z výrobny titanové běloby PRECHEZY a.s. Přerov. Její
oxidace bude i nadále prováděna kyslíkem.
Kumulace provozu meziskladu skalice a výroby síranu železitého spočívá především v kumulaci dopravy a
sekundárních vlivů z dopravy a v kumulaci vlivů na povrchovou vodu (vypouštění do Bečvy).

Okolní výstavba, která ovlivňuje výstavbu meziskladu:
Meziskladu se dotýká výstavba dálničního úseku Stavba dálnice D-1 ”Říkovice –Přerov”, stavba 0136
a)
b)

zahájení realizace dálničního úseku Vyškov-Lipník nad Bečvou v prostoru stávající mezideponie
zelené skalice – II. pol. 2006
ukončení výstavby dálničního úseku v prostoru mezideponie zelené skalice – r. 2009-10

V době předpokládané realizace stavby dálnice D-1 na lokalitě po roce 2006, předpokládáme, že části C a A
mezideponie budou prázdné resp. rekultivované. V části B by v té době mělo být uloženo cca 29 000 t zelené
skalice. Pokud nebude ukončena výroba, je zde nutno skladovat technologickou rezervu.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních
důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Cílem plánované investice je vybudování nového meziskladu pro zabezpečení zásob zelené skalice a vytvoření
skladovacího prostoru pro dočasné vyskladnění zelené skalice při odstávce provozního zařízení firmy
KEMIFLOC a.s. (zpracovatel zelené skalice). Úpravou nynějšího prostoru mezideponie zelené skalice a jejím
přebudováním na mezisklad bude zajištěno skladování a manipulace se zelenou skalicí dle požadavků platné
legislativy.
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Zdůvodnění výběru staveniště, zdůvodnění stavby:
Území výstavby předmětné akce ”Mezisklad zelené skalice” je areál průmyslového závodu PRECHEZA a.s. –
východní část závodu – stávající mezideponie zelené skalice. Staveniště je polohově umístěno na pravém břehu
řeky Bečvy ve vzdálenosti cca 100 m od toku.
Vlivem plánované výstavby dálničního úseku Vyškov – Lipník nad Bečvou a snahy investora zlepšit skladovací
poměry na stávající mezideponii, bude mezideponie postupně vytěžována a na jejím místě vybudován nový
mezisklad zelené skalice. Plánovaný mezisklad je umístěn do využívaného území – mezideponie zelené skalice
”část B”, která bude z důvodu výstavby dálnice Vyškov – Lipník nad Bečvou zrušena. Trasa dálnice je
plánovaná přes stávající mezideponii zelené skalice. Těleso dálnice bude realizováno na ŽB pylonech
založených pod úrovní stávající mezideponie – tzn. že stávající dno mezideponie bude v místech pylonů
odstraněno.
Pro zajištění plynulého provozu v PRECHEZA a.s. je nutné zabezpečit plynulý odvoz a pro firmu KEMIFLOC
a.s. trvalý přísun zelené skalice. Z těchto důvodů je nutno vybudovat nový mezisklad zelené skalice a to i pro
vytvoření určitého prostoru pro uskladnění zelené skalice pro případ výpadku provozu firmy KEMIFLOC a.s.
nebo plánované GZ.
Dispozice staveniště je dána stávajícím technologickým zařízením pro zpracování zelené skalice, místa již takto
využívaném a dále charakterem celé průmyslové zástavby a využívání nejbližšího okolí.
Záměr je představován v jediné realizační variantě. Jako referenční varianta slouží stávající stav – nulová
varianta ( stávající mezideponie zelené skalice).
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz:
Konstrukce: Stavba bude založena na stávajících asfaltových vrstvách původní mezideponie zelené skalice,
která byla budována v 70. letech, naposledy rekonstruována v letech 1975-78. Jedná se o železobetonovou
izolovanou vanu pro vyskladnění zelené skalice s provozní komunikací po obvodě meziskladu. Tvar meziskladu
je trojúhelníkový o stranách 116x93x71m. Okolo meziskladu bude vybudována obslužná komunikace šířky min.
6,00 a 4,00m. Na zhutněných štěrkopískových vrstvách bude provedena ŽB deska silně armovaná v tl. 300mm
vyspádovaná do retenčního prostoru kontaminovaných dešťových vod v západní části u výrobny Kemiflocu.
Ochranné kyselinovzdorné stěrky budou vytaženy na svislé plochy ochranné stěny a chráněny proti
mechanickému poškození vnitřní přibetonávkou. Mezisklad zelené skalice je navržen jako ŽB nosná konstrukce
s dvojím těsněním. Jedno těsnění je tvořeno vrstvy těžké asfaltové lepenky Foalbit (s Al vložkou) natavených na
podkladní beton, druhé těsnění je tvořeno pancéřovou stěrkou PU - Conipox 279 – 3 vrstvy, krytou proti
mechanickému poškození ŽB prefa panely (např. silniční panely tl. 21,5cm), svahy nájezdů, nedoložitelné
plochy budou opatřeny KV asfaltovým makadamovým krytem.
Zachycení srážkové vody: Pro zabezpečení záchytu srážkových vod bude celá plocha meziskladu podélně a
příčně vyspádovaná do retence v západní části meziskladu u výrobny KEMIFLOC a.s. Zde bude také umístěno
čerpací zařízení, kterým budou kyselé vody s obsahem síranu železnatého čerpány ke zpracování do výrobny
KEMIFLOC a.s. nebo v případě nedostatečné kapacity na výrobně KEMIFLOC a.s. na neutralizační stanici.
Množství čerpaných vod bude měřeno průtokoměrem.
Povodňová ochrana: Staveniště plánované akce leží v záplavovém území řeky Bečvy. Celá vana je proti
vyplavení zabezpečena obvodovou ochrannou ŽB stěnou do kóty +208,90 m n. m. (systém B.p.v.).
Ochrana podzemní vody: Proti šíření kontaminovaných podzemních vod roztoky síranu železnatého do řeky
Bečvy byla v minulosti okolo stávajících mezideponií zelené skalice vybudována milánská stěna s kontinuálním
odčerpáváním podzemní vody.

Souhrnný přehled všech technických údajů:
4170m2

vnitřní plocha meziskladu
8

AQ-test, spol. s .r.o.

Precheza a.s. Přerov, mezisklad zelené skalice - oznámení

plocha obslužných komunikací:

930m2

vzdálenost vnitřní stěny meziskladu ke kraji dálnice

8,00m

celková plocha dotčená stavbou:

5100m2

surovina pro uskladnění:

zelená skalice FeSO4*7H2O

kapacitu uskladnění:

15 tis. tun zelené skalice

kóta dna meziskladu:

+207,00m u ochranné stěny

kóta horní hrany ochranné stěny

+208,90m n. m.

spád dna meziskladu:

Jmin – 2%

spád nájezdů a sjezdů:

Jmax – 12%

Přehled použitých materiálů na stavbě:
štěrkopísek netříděný, plavený

cca 7,5 tis. m3

podkladní beton B15 V4

950m3

hydroizolace – Foalbit Asf.+Al folie

12 tis. m2

beton B30 V8 – obsah cementu SPC (R) 450kg/m3

1800m3

armatura:

10505 (R)

pancéřovaná stěrka PU - Conipox 279-3vrstvy

13 tis m2

ŽB prefa panely (silniční)

1500ks

krycí vrstva asf. makadamu

1000m2

Přehled bilancí produkce a spotřeby zelené skalice
Plná kapacita meziskladu bude dosažena návozem zelené skalice do výšky podhledu plánované dálnice
(+213,50m n.m., výška návozu 6,50m) tj. 12000m3 a 14400t (při specifické hmotnosti zelené skalice 1200kg/m3).
Požadovaná kapacita meziskladu (11 – 15 tis. tun zelené skalice - tj. při měrné hmotnosti 1200kg/m3 zelené
skalice objem cca 9,1 až 12,5 tis. m3 zelené skalice) je tím dodržena.

Zásoba zelené skalice představuje 3 měsíční kapacitu výroby KEMIFLOC a.s. nebo 2 měsíční kapacitu zelené
skalice vyrobenou provozem železitých pigmentů PRECHEZA a.s. Přerov při odstávce provozu KEMIFLOC a.s.
Předpokládaný vývoj bilance meziskladu je uveden v následující tabulce.
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T a b u lk a č . 1 - B ila n c e z e le n é s k a lic e
Období
V ýro b a tita n o v é b ě lo b y (t)
V ýro b a z e le n é s k a lic e (t)
S p o tře b a Z S n a Ž P + M H (t)
S k a lic e n a s k lá d k u (t)
z to h o : P re c h e z a -č is tá (t)
P o lic e (t)
F rý d e k - M ís te k (t)
S p o tře b a Z S - K e m iflo c
z to h o : P re c h e z a - č is tá (t)
P re c h e z a - tě ž e n á (t)
P o lic e (t)
F rý d e k - M ís te k (t)
P ro d e j (t)
Č e rp á n í z e s k lá d k y n a N S (t)
B ila n c e s k la lic e n a s k lá d c e v ro c e (t)
P o č á te č n í s ta v s k lá d k y v ro c e (t)
K o n e č n ý s ta v s k lá d k y v ro c e (t)

r. 2 0 0 3
37 241
77 598
47 780
54 071
29 818
23 752
502
53 221
25 803
9 562
15 086
426
2 344
1 904
-1 0 5 3
69 612
68 558

r. 2 0 0 4
36 000
72 475
51 800
42 250
20 675
21 075
500
53 299
20 674
8 750
21 075
500
2 300
1 900
-1 2 9 4 9
68 558
55 609

r. 2 0 0 5
41 425
82 976
59 251
42 250
23 725
18 025
500
53 300
23 725
8 750
18 025
500
2 300
1 900
-1 2 9 5 0
55 609
42 659

r. 2 0 0 6
42 425
84 940
60 673
42 250
24 267
17 483
500
53 300
24 267
8 750
17 483
500
2 300
1 900
-1 2 9 5 0
42 659
29 709

r. 2 0 0 7
44 480
89 037
62 636
42 250
26 401
15 349
500
53 300
26 401
8 750
15 349
500
2 300
1 900
-1 2 9 5 0
29 709
16 760

r. 2 0 0 8
44 480
89 037
65 068
42 250
23 969
17 781
500
53 300
23 969
8 750
17 781
500
2 300
1 900
-1 2 9 5 0
16 760
3 809

Komentář:
R. 2003
Skutečně dosažené hodnoty.
R. 2004 – 2008
Plánovaná výroba titanové běloby a zelené skalice.
Plánovaná spotřeba zelené skalice na výrobu železitých pigmentů a monosalu, plánovaný prodej KEMIFOC
a.s..
Bilance spotřeby a nákupu zelené skalice pro KEMIFLOC a.s. dopočtena za předpokladu, že výše spotřeby
se bude pohybovat na úrovni r. 2003.

Charakteristika provozu:
Naskladňování skalice: Způsob manipulace se zelenou skalicí se po vybudování meziskladu oproti současnému
stavu nezmění. Do prostoru meziskladu budou zelenou skalici navážet nákladní auta dle schváleného provozního
předpisu, další manipulaci se zelenou skalicí bude provádět pásový buldozer, který bude zelenou skalici
přihrnovat k pásovému nakladači DIR (foto č. 2, příloha 3) a ten ji bude odebírat z prostoru meziskladu
k dalšímu zpracování. Skalice z PRECHEZY a.s. od externích dodavatelů bude do meziskladu dopravována
železničními vozy po stávající vlečce. Z vagónů bude skalice přemístěna pásovým drapákovým nakladačem DIR
na manipulační plochu meziskladu a odtud bude buldozerem hrnuta na požadované místo ve skladu.
Pásový nakladač DIR má dosah do výšky 5 m. Svahová dostupnost buldozeru je 30°.
Předpokládaný objem dopravy zelené skalice do meziskladu činí 42 250 t/rok, což představuje 1 700
železničních vagónů (a 25 t) za rok, tj. cca 5 vagónů za den.
Vyskladňování skalice: Skalice bude rozdružována frézou a buldozerem hrnuta do manipulačního prostoru
pásového drapákového nakladače DIR.
Nakladačem DIR je skalice navážena do násypky nad dopravním pásem, kterým je dopravována ke
zpracování do výrobny KEMIFLOC a.s. (51 000 t/rok, cca 150 t/den).
Externím odběratelům je skalice dodávána volně ložená v železničních vagónech nebo nákladních
automobilech. Tato vozidla jsou ložena nakladačem DIR.
Předpokládaný objem expedované zelené skalice odběratelům činí 2300 t/rok, což představuje 12 železničních
vagónů (a 25 t) za rok, tj. 1 vagón za měsíc a 200 nákladních automobilů (a 10 t) za rok, tj. cca 1 automobil za
den.
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Postup výstavby
Koncepce: Po vyklizení zájmového prostoru stávající mezideponie ”B” bude provedeno jeho zaměření, včetně
stávajících obslužných komunikací (foto č. 4, příloha 3) a technologického zařízení Kemiflocu přiléhajícího k
mezideponii. Vyklizená stávající vana mezideponie ”B” bude poté zavezena vyrovnávací vrstvou z vhodného
materiálu s ohledem na plánované zatížení skladovací plochy. Na této vrstvě bude vybudována nová konstrukce
skladovací plochy.
Detailní postup realizace:
1.

vytěžení zelené skalice z prostoru stávající mezideponie zelené skalice z místa budoucího staveniště,
zabránění zaplavení staveniště kyselými dešťovými vodami, osazení čerpadel do nejhlubších míst
stávající mezideponie zelené skalice

2.

polohové a výškové vytýčení budoucího obvodu meziskladu

3.

provedení návozu štěrkopískových vrstev – hutnění po vrstvách min. 0,50m na míru zhutnění Id min = 0,7

4.

vybourání stávající asfaltové těsnící vrstvy u stávající obslužné komunikace pro založení ŽB
roznášecího pásu opěrných zdí

5.

provedení štěrkopískových polštářů pod opěrnými stěnami, nájezdy a ochranou stěnou

6.

provedení ŽB roznášecího základu pod opěrnými stěnami a ochranou stěnou – silně armováno

7.

vytažení opěrných stěn nájezdů do projektované výšky

8.

vytažení ochranné stěny do výšky podkladních betonů

9.

založení čerpací jímky kyselých dešťových vod a provedení nosných ŽB stěn

10. dokončení návozu štěrkopískových vrstev a jejich zhutnění na předepsanou míru
11. provedení podkladních betonů z B15 V8 s vloženou Kari-sítí – 2x
12. provedení izolace proti zemní vlhkosti – 3xFoalbit-NaP se zaizolováním i základů ochranné stěny
13. provedení izolačních přizdívek pro vytažení hydroizolace po úroveň terénu
14. vytažení a napojení hydroizolace na svislých plochách ochranné stěny
15. provedení armování ŽB desky
16. letmá betonáž nosné ŽB desky B30 V8 včetně vyspádování do retenčního prostoru kyselých roztoků
síranu železnatého, povrchová úprava ŽB desky na přípravu provedení KV stěrky
17. provedení KV pancéřované stěrky Conipox 279-3vrstvy včetně svislých ploch ochranné stěny po kótu
+210,00m
18. provedení krycí vrstvy KV stěrky - položení panelů a do asfaltování koutů, rohů a poloměrů
19. provedení nájezdů a sjezdu do vany
20. provedení nosných konstrukcí obslužných komunikací a jejich napojení na stávající komunikace
21. provedení ochrany nájezdů a sjezdu do vany pomocí prefa panelů a KV asfaltovou směsí
22. montáž svodidel a zábradlí
23. konečná úprava terénu, likvidace zařízení staveniště
Členění stavby na stavební objekty:
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SO-01 – ŽB ochranná vana meziskladu zelené skalice
SO-02 – obslužné komunikace

SO-01 – ŽB vana meziskladu zelené skalice:
ŽB izolovaná vana založena na hutněných štěrkových násypech se svislými stěnami. Ochranné stěny jsou
provedeny do výšky +208,90m a jsou založeny na roznášecích ŽB pásech a štěrkových polštářích. Konstrukční
výška dna ŽB vany je 750mm včetně krycí vrstvy ochrany KV vrstvy.
Na zhutněných štěrkových vrstvách (Id = min0,7) bude proveden podkladní beton tl. 150mm s vloženou Kari sítí.
ŽB deska B30-V8 – silně armovaná (µ max=3%).
Na základové desce a svislých stěnách bude provedena KV ochrana PU stěrka Conipox 279 – pancéřovaná – 3
vrstvy). K provedení nájezdu do meziskladu bude provedena opěrná zeď na stávající obslužné komunikaci.
Krycí vrstva KV ochrany bude provedena vyskládáním prefa ŽB panelů (např. silniční panely tl. 21,5cm –
2x1m). Uchytávací oka a kónické zešikmení bude zalito KV asfaltem. Nájezdy a sjezdy a plocha, které nebude
možno vykládat prefa panely budou opatřeny obalovanou živicí (KV asfalt) ve vrstvě dle prefa prvků.
Plocha ŽB meziskladu – 4170 m2, úložný prostor ode dna (207,00 m) po podhled plánované dálnice (+213,50m)
je cca 12 000 m3.
Dno meziskladu bude vyspádováno do retenčního prostoru kyselých roztoků zelené skalice – min. spád 2%.
Maximální spád nájezdů a sjezdu do meziskladu je 12%.

2/ - SO-02 – obslužné komunikace:
a/ - nájezd a sjezd do meziskladu:
Konstrukční vrstva ze ŽB je opatřena kamenivem obaleným KV asfaltem. Nájezd je založen na opěrných
stěnách, vnitřní prostor mezi opěrnými stěnami bude vyplněn po hutněných vrstvách drceným kamenivem
s prosypáním štěrkopísku. Uzavírací vrstva bude ze ŽB. Opěrné stěny u nájezdu budou opatřeny svodidly.
Poloměry sjezdu (dle ČSN 736056) – zatřídění vozidel do skupiny N2 (velké nákladní automobily) – vnitřní
poloměr 6,00m a vnější 12,00m – při maximálním rejdovém úhlu předního vnitřního kola. Šířka nájezdů – min.
6,00m. Oboustranný nájezd navazuje na stávající obslužnou asf. komunikaci. Výška nájezdů – od kóty cca
208,00m n.m do koruny +208,90 m n.m. – délka zhlaví – min. 15m.

b/ - obslužná komunikace na straně u plánované dálnice:
Standardní obslužná komunikace bude šířky min. 4,00m. Z jedné strany bude provedena ochranná zeď
meziskladu zelené skalice výšky cca 2,00m – (kóta +208,90 m n.m). Konstrukční vrstvy komunikace (obalované
kamenivo) budou provedeny na betonové desce, založené na štěrkových násypech (hutněných). Obslužná
komunikace bude navazovat na stávající komunikace. Povrch vozovky bude vyspádován do sběrných
odvodňovacích kanálků (Waserfix), dešťová voda bude z odvodňovacích kanálů svedena do technologické
kanalizace a odtud zpracována v technologii Kemifoc a.s.
přeložky inženýrských sítí, provedení přípojek:
stavba nebude připojena žádnou přípojkou inženýrských sítí, nutnost provádění přeložek inženýrských sítí je
bezpředmětné

Vlastnosti skladovaného materiálu – zelené skalice
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Jedná se o technický krystalický heptahydrát síranu železnatého s proměnlivým množstvím krystalové vody,
volné kyseliny sírové a s dalšími anorganickými solemi.

Použití
1.

úprava pitných, povrchových a technologických vod (nejúčinněji v zásadité oblasti pH)

2.

čištění odpadních vod

Chemické složení výrobku: Technický heptahydrát síranu železnatého HEPTASAL 18

látka

% hmotnosti

síran železnatý FeSO4. 7H2O

min.

síran hořečnatý MgSO4. 7H2O min.

1 až 2

kyselina sírová H2SO4

max. 0,7

ostatní anorganické látky

max. 5,3

organické látky

žádné

93,0

Fyzikální údaje
1.

jemně krystalická látka světlezelené barvy, sypké konzistence

2.

při delším skladování na volném prostoru zvětrává a postupně tvrdne, vlivem povrchové oxidace
dvojmocného železa mění barvu do žlutého až hnědého odstínu

3.

měrná hmotnost: 1200 kg/m3

4.

sypná hmotnost:

710-810 kg/m3

5.

rozpustnost ve vodě:

250 až 260 g FeSO4/l

Expedice, doprava
Zelená skalice se expeduje:
1.

volně ložená v uzavřených nebo nekrytých železničních vagónech po cca 20 tunách

2.

auty odběratelů

3.

v polypropylenových vacích na dřevěných paletách rozměru 1100 x 1200 mm

Podmínky skladování
1.

kryté prostory

2.

mokré skladování ve speciálně upravených zásobnících
13
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volné skladování v nekrytém prostoru (v tomto případě však dochází k větrání zelené skalice, změně
barvy, částečnému tvrdnutí a postupnému rozpouštění vlivem atmosférických srážek)

Označení zdravotního nebezpečí
Výrobek není klasifikován jako nebezpečná látka, jeho prach může při dlouhodobé expozici nad limit NPK-P
dráždit pokožku a sliznice (příloha 5: Bezpečnostní list).

Popis hydrotechnického stavu a historického vývoje mezideponie zelené skalice
Mezideponie zelené skalice se sestávala ze tří částí - asfaltobetonových van A, B C, které byly postupně
vybudovány v letech 1971 - 1977. Jednotlivé části byly opatřeny následující primární ochranou:
Mezideponie-část A : (plocha 1,08 ha, kapacita 80 tis. m3) - drcený štěrk (vrstva 90 cm), obalovaný štěrk (20
cm), asfaltobeton (5cm).
Mezideponie-část B : (plocha 0,8 ha, kapacita 80 tis. m3) - polévaný makadam (50 cm), obalovaná drť (20 cm),
asfaltobeton (15 cm).
Mezideponie-část C : (kapacita 200 tis. m3) - štěrkopísek (20 cm), štěrkodrť s živicí (20 cm), obalovaný
štěrkopísek (20 cm), infiltrační postřik, asfaltobeton (5 cm), nátěr VUISIL, lepenka, litý asfalt s tahokovem, litý
asfalt kyselinovzdorný, zaválcovaný křemičitý písek.
V části C byly uloženy tzv. kyselé systémy v celkovém množství 300 000 t, v částech A a B zelená skalice (400
000 t).
Dno vany je v nadmořské výšce 204,5 m n.m, tj. asi 0,5 až 1,3 m pod úrovní původního terénu, koruna hráze je
na kótě 208,4 m n.m., výška násypu uloženého materiálu byla až cca 10 m nad korunou hráze, svahy zemních
hrází provedeny na vnitřní straně 1:5.
Mezideponie C byla dokončena v roce 1977 a již v průběhu r 1978 se objevil průnik roztoku zelené skalice, v
roce 1979 nastal průsak až do Bečvy. Důvodem netěsnosti mezideponie byla nevhodná konstrukce ochranné
vrstvy, neschopná přenést napětí vyvolané značným zatížením od uloženého materiálu.
Havarijní stav mezideponie byl následně v roce 1982 řešen stavbou uzavřené podzemní těsnící jílovocementové
stěny o obvodové délce 1 098 m a půdorysném tvaru sedmiúhelníka, který kopíruje tvar mezideponie. Stěna byla
budována metodou nepažených rýh pomocí jílovocementové suspenze o tloušťce 0,8 m a je založena 1,5 m do
nepropustného podloží. Hloubka stěny závisí na členitosti terénu a hloubce nepropustného podloží. Pata těsnící
stěny je v hloubce 6,0 až 7,5 m pod terénem.
Podél podzemní stěny, z vnitřní i vnější strany, byly realizovány pozorovací vrty. Pozorování ve vrtech však
prokázala, že dochází k částečným únikům silně kontaminované vody přes těsnící stěnu do okolního kolektoru a
existuje výrazný rozdíl v koncentraci síranů uvnitř a vně této těsnící stěny. Aby nedocházelo k únikům
kontaminace vně podzemní stěny mimo prostor mezideponie navrhuje se (Pelikán V., 1988) čerpání podzemní
vody z prostoru uvnitř mezideponie takovým způsobem, aby bylo docíleno po obvodu stěny nižší hladiny
podzemní vody uvnitř stěny než vně uzavřeného prostoru. Na základě čerpací zkoušky (Pelikán V. a kol, 1988)
byl vypočten koeficient filtrace podzemní stěny kfs = 4,8.10-7 m.s-1, což představuje již dostatečnou nepropustnost
s ohledem na prakticky o tři řády vyšší propustnost kolektoru. V současnosti je již část C vyklizená, sanovaná a
zrekultivovaná.
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Chemismus podzemní vody v okolí mezideponie - vně podzemní stěny
Na základě analýz provedených v rámci průzkumu (3) lze podzemní vodu pravého břehu zvodnělé údolní nivy
Bečvy hodnotit jako kalcium - bikarbonáto - sulfátového, případně kalcium - sulfáto - bikarbonátového typu, s
častým uplatněním složky hořečnaté. Parametr pH podzemní vody se v okolí PRECHEZY a.s. pohyboval v
neutrální oblasti (tj. 6,5 - 7,5). Uvnitř areálu podniku měla podzemní voda z větší části slabě kyselý charakter
(pH 5,5 - 6,5), v proudovém pruhu od mezideponie zelené skalice směrem k řece Bečvě klesalo pH až na
hodnotu 2,5. V této oblasti úniku kyselých vod do horninového prostředí byla zjištěna vysoká mineralizace až 12
-1
653 mg.l (ve vrtu HR 49). Nejvýznamnějším kontaminantem v předmětném území jsou sírany. Jejich
-1
koncentrace se v areálu podniku pohybovala v severní části od hodnot < 250 mg.l až do 7 450 mg.l-1 (ve vrtu
HR 49).
Kvalita podzemní vody v okolí mezideponie zelené skalice je i nadále monitorována z důvodu sledování správné
funkce obvodové těsnící stěny. Pravidelně jsou sledovány parametry: pH, konduktivita v monitorovacích vrtech
situovaných uvnitř i vně prostoru ohraničeného těsnící stěnou. Aktuální výsledky za poslední léta
(AQUAPROTEC, s.r.o., Brno, 2001-2003) ukazují, že ve vnitřních pozorovacích vrtech dosahovala konduktivita
max. 33 100 µS/cm, pH min. 1,14. Maximální hodnoty konduktivity ve vnějších pozorovacích vrtech dosahují až
7640 µS/cm, pH min. 5,03. Vysoké hodnoty konduktivity a nízké pH podzemní vody jsou pozorovány zejména
v místě hydraulického stínu v meziprostoru mezi hydraulickou stěnou a řekou Bečvou, kde dochází k zastavení
pohybu podzemní vody směrem k řece.
Maximální obsahy síranů v podzemní vodě v tomto prostoru se pohybují řádově v prvních tisících mg/l a
korespondují tak v podstatě s počátečními hodnotami.

Chemismus povrchové vody v mezideponii
Povrchová srážková voda stékající z tělesa mezideponie B obsahuje síranové ionty v koncentraci prakticky
odpovídající při dané teplotě nasycenému roztoku FeSO4. Voda z retence mezideponie B je přečerpávána do
retence v části A a pak ke zpracování na neutralizační stanici. V roce 2003 bylo přečerpáno 4824 m3 vody o
průměrné koncentraci 114 g.l-1 H2SO4 což v přepočtu odpovídá množství 552 t kyseliny sírové.
Na základě klasifikace ČSN 731215 je nutno hodnotit vody na předmětné lokalitě podle obsahu SO42- i pH
jako silně agresivní. Povrchové vody ve vaně mezideponie obsahují řádově první stovky g/l síranů, podzemní
vody pod mezideponií, uvnitř těsnící stěny obsahují stovky až statisíce mg/l síranů, podzemní vody vně těsnící
stěny obsahují stovky až první tisíce mg/l síranů. Koncentrace síranových iontů v podzemní vodě v podloží
mezideponie stoupá ve směru proudění od mezideponie k řece Bečvě, nejvyšší obsahy SO42- byly tedy zjištěny
na jižním okraji mezideponie.

Vliv mezideponie při povodni v r. 1997
Mezideponie zelené skalice a kyselých systémů byla 7.-9.7.1997 zasažena povodňovou vlnou od severovýchodu
(foto č. 1, příloha 3). Povodeň s malou rychlostí proudění kulminovala v noci ze dne 7. na 8.7.1997, kdy
dosahovala do úrovně 208,5 m n.m., tedy v průměru cca 0,45 m nad korunu hráze mezideponie C, která je ve
výšce 208,25 m n.m. Maximální výška zatopení mezideponie (cca 0,7 m) byla v blízkosti dvojice pozorovacích
vrtů P1/P2 v severovýchodní části mezideponie. Naopak mezideponie A s retenční nádrží zatopena nebyla. Kóta
koruny hráze C byla projektována podle úrovně stoleté vody v řece Bečvě s převýšením o 0,6 m. Pasivní ochrana
mezideponie před povodní byla tedy zajištěna v souladu s platnými předpisy.
Při zaplavení mezideponie došlo k úniku kyselých vod (cca 75 m3) a řádově několika tun zelené skalice
(maximálně 10 tun). Při uvažovaném maximálním průtoku povodňové vlny přibližně 730 m3/s, teklo v korytě
řeky Bečvy 517 m3/s vody, což je průtok při maximální výšce vodočtu v Dluhonicích (7,6 m), tedy maximální
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průtok, kdy se voda ještě nevylévá z koryta řeky. Zbylých cca 213 m3/s zaplavilo rozsáhlejší území okolo řeky.
Deponií zelené skalice a kyselých systémů mohlo být ovlivněno přibližně 70 m3/s povodňových vod, tedy asi
7/10 z celkového protékajícího množství.
Zaplavením mezideponie po dobu přibližně 12 hodin došlo k naředění rozpuštěné zelené skalice na koncentraci
cca 3,3 mg/l. Poměr odplavených kyselých vod k povodňovým vodám byl přibližně 1 litr kyselých vod : 40 m3
povodňových vod. Rozplavení výše uvedeného množství zelené skalice a kyselých systémů nemohlo výrazněji
ovlivnit kvalitu okolních podzemních vod a zemin. Dokladem jsou elektrochemická měření podzemních vod a
analýzy podzemních vod a zemin.
Povodňové vody, které protekly přes PRECHEZA a.s. Přerov a ve kterých byly obsaženy také odplavené kyselé
systémy a rozpuštěná zelená skalice, odtékaly západním až severozápadním směrem a zatopily obce Dluhonice,
Rokytnice a Císařov. Na levý břeh Bečvy, do prostoru obcí Henčlov a Troubky, se povodňové vody, protékající
areálem PRECHEZA a.s. nemohly dostat (Pospíšil O., Michele C., AQUAPROTEC, s.r.o., Brno, 1997).

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Realizace záměru se předpokládá v roce 2005 až 2006.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Stavbou bude dotčeno dle zásahu do samosprávného celku město Přerov, především v místní části Dluhonice.
B.II. Údaje o vstupech
Vstupy jsou odhadovány ve vztahu ke stávající mezideponii zelené skalice.
Půda
Posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích v areálu firmy PRECHEZA a.s., ve stávajícím prostoru
mezideponie ”B” zelené skalice. Území navrhované stavby je využíváno již řadu let pro průmyslovou činnost.
Realizace stavby nevyžaduje další zábor půdy. Investiční činnost spojená s přestavbou proběhne v prostorách
stávající mezideponie.
Výplňová zemina
Odhad potřeby výplňové zeminy: cca 7500 m3 štěrkopísku.

Elektrická energie
Záměr nevyžaduje nový elektrický příkon.

Voda
Záměr nevyžaduje novou potřebu pitné a užitkové vody.
Spotřeba při výstavbě
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Pitná voda bude odebírána z vodovodní sítě a je ke stávající mezideponii zavedena. Využíváno bude stávajícího
sociálního zařízení. Na stavbě se bude podílet cca 10 pracovníků, což představuje spotřebu okolo 1 m3 denně,
celkově cca 180 m3 pitné vody za 9 měsíců.

Spotřeba při provozu
Pro potřeby sociálního zázemí obsluhy skladu (3 pracovníci) nebude třeba zajistit zvýšenou spotřebu vody, neboť
nedojde k nárůstu celkového počtu pracovníků PRECHEZA a.s.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr vyžaduje vybudování obvodové obslužné komunikace kolem meziskladu o šířce 4 m (v obloucích 6 m).
Komunikace bude odvodněna na okolní terén.

B.III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
1.

hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší

Předpokládaný objem dopravy zelené skalice do meziskladu činí 42 250 t/rok, což představuje 1 700
železničních vagónů (a 25 t) za rok, tj. cca 5 vagónů za den.
Předpokládaný objem expedované zelené skalice odběratelům činí 2300 t/rok, což představuje 12 železničních
vagónů (a 25 t) za rok, tj. 1 vagón za měsíc a 200 nákladních automobilů (a 10 t) za rok, tj. cca 1 automobil za
den.
Během výstavby bude třeba dovézt výplňový materiál a beton pro konstrukci skladové plochy dle níže uvedené
tabulky.
řešení

materiál
počet 20 t
(štěrkopísek)(m3) souprav

ochranná vana 208,9 m n.m.

7500

750

Podle délky stavby 9 měsíců se bude jednat o frekvenci průměrně 4 soupravy/den v jednom směru. Jedná se o
vliv dočasný.

1.

plošné a bodové zdroje znečištění ovzduší

Plošným zdrojem znečištění je vlastní plocha meziskladu.

2. Voda
Odpadní vody

17

AQ-test, spol. s .r.o.

Precheza a.s. Přerov, mezisklad zelené skalice - oznámení

V průběhu stavby budou produkovány pouze odpadní vody z oplachu obslužných stavebních mechanismů (odhad
cca 200 m3) a ze sociálního zařízení - WC, umývárny v množství 180 m3. Množství odpadních vod ze sociálního
zařízení bude kolísat v závislosti na aktuálním počtu pracovníků.
Během provozu meziskladu budou produkovány splaškové vody v množství 0,3 m3/den. Nejedná se o nárůst,
protože celkový počet zaměstnanců a.s. se vlivem uvedení meziskladu do provozu nezmění.
Dešťová voda
Odvodnění meziskladu: Pro zabezpečení záchytu srážkových vod bude celá plocha meziskladu podélně a
příčně vyspádována do retence v západní části meziskladu u výrobny Kemiflocu. Zde bude také umístěna čerpací
jímka, ze které budou kyselé vody s obsahem síranu železnatého čerpány ke zpracování do výrobny Kemiflocu
nebo (v případě nedostatečné kapacity na výrobně KEMIFLOC a.s.) na neutralizační stanici. Množství
čerpaných vod bude měřeno průtokoměrem.
Charakteristika kyselé vody z mezideponie skalice:
pH

1-6

celková acidita

10 – 35 g H2SO4/l

sírany

1 – 30 g/l

rozpuštěné látky

10 – 140 g/l

celkové Fe

1 – 50 g/l

Hydrotechnický výpočet nutného objemu retenčního prostoru kyselých roztoků síranu železnatého:
Celková odvodňovaná plocha Průměrné srážky Průměrný výpar Specifická vydatnost 15 min. deště Celkový objem vody -

4170 m2
850 mm/rok
509 mm/rok
127 l/s/ha
53 m3

Odhad retenčního prostoru -

70 m3

Objem je navržen dle odhadu retenčního prostoru 70 m3.
Průměrný roční přítok
3.

0,07 l/s

Odpady

Při budování meziskladu malé množství odpadů ve formě zbytků stavebních hmot a dřeva. Vznik jiných odpadů
během výstavby se nepředpokládá. Při provozu meziskladu vzniknou odpady z oprav a obnovy mechanismů.
Přehled odpadů je uveden v tabulce níže.
17 07 00

směsný stavební a demoliční odpad

17 02 00

dřevo, sklo, plasty

17 06 02

ostatní izolační materiály

17 00 00

stavební a demoliční odpady

16 01 03

pneumatiky

13 01 00

hydraulické oleje, brzdové kapaliny

13 02 00

motorové, převodové a mazací oleje
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16 06 01

sekundární: olověný akumulátor

15 02 01

sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina

Pracovní prostředí
Obsluha meziskladu nebude vystavena zvýšené hlukové zátěži. Zdrojem hluku jsou pásové dopravníky a kolový
nakladač (tabulka 1).

tabulka 1: Zdroje hluku
zdroj

intenzita
hluku

doba
pracovní
činnosti za směnu

dB

% pracovní doby

pásový dopravník

71

25

kolový nakladač

76

25

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq pro osmihodinovou pracovní dobu je 85 dB(A) + korekce 0
dB na druh vykonávané práce dle vyhlášky NV ČR č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.

Hluk - vnější prostředí
Zdrojem hluku na lokalitě bude především pojezd nakladače, nákladních automobilů a provoz dalších
mechanismů při stavbě. Hluk vznikající při stavbě meziskladu bude časově a prostorově omezen. Rozhodujícím
hlukem je hluk z dopravy nákladními auty. Hodnota vnější ekvivalentní hladiny hluku nákladních kamiónů lze
uvažovat v rozmezí LA = 80- 90 dB(A)(1). Z hlediska širšího okolí zájmové lokality se jedná o výrobní zónu s
hlukovými normami 70 dB (A) pro den a 60 dB(A) pro noc. Měření hluku v této výrobní zóně nejsou k
dispozici. Prováděna jsou měření v blízkosti obytných souborů.

Prašnost v pracovním prostředí (meziskladu)
Jedná se plošný zdroj znečišťování ovzduší (TZL) - vykládka železničních vozů drapákovým nakladačem DIR,
ohrnutí buldozerem, rozdružováni frézou a kolovým nakladačem FDP Katerpilar, nakládka drapákovým
nakladačem DIR do násypky nad dopravním pásem pro firmu KEMIFLOC a.s. Přerov, nakládka pro externí
odběratele do železničních vozů nebo nákladních automobilů. Předpokládám, že při pojíždění po ploše a při
větrné erozi (v případě suchého povrchu zelené skalice) se uvolňují částice z vrstvy do 0,5 cm pod povrchem.
Podíl částic s průměrem pod 20 mm (emitované částice do prostoru) se pohybuje v množství 2 %. Při manipulaci
se zelenou skalici (vykládka a nakládka) nedochází k vzniku emisí (manipulovaná zelená skalice je ve vlhkém
stavu).

Plošný zdroj :
Emise z pojezdu na meziskladu:
·

plocha komunikací v meziskladu - 600 m2 (délka 200 m, šířka 3 m)

·

specifická hmotnost zelené skalice – 1 200 kg/m3
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·

množství tuhých znečišťujících látek (TZL) – 72 kg/rok (600 x 0,005 x 0,02 x 1200)

·

doba pojezdu a rozdružováni - 870 h/rok

·

emise tuhých znečišťujících látek (TZL) - 0,023 g/s

Emise z větrné eroze meziskladu
·

plocha meziskladu - 2 600 m2

·

specifická hmotnost zelené skalice – 1 200 kg/m3

·

množství tuhých znečišťujících látek (TZL) – 312 kg/rok (2600 x 0,005 x 0,02 x 1200)

·

doba větrná eroze - 1 rok (8 760 h)

·

emise tuhých znečišťujících látek (TZL) - 0,0099 g/s

ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Posuzovaná oblast je specifická vysokým stupněm přetvoření přírodního prostředí. Z hlediska ovzduší,
povrchové vody i půdy lze území charakterizovat jako průmyslovou zónu v typicky městské lokalitě s
odpovídajícím stupněm znečištění ovzduší, půdy i vodních toků.
Nejzávažnějšími environmentálními charakteristikami s nejvýznamnějšími změnami oproti původnímu
přírodnímu stavu jsou lokální změny způsobené dominantně vlivem stávající mezideponie a to:
1.

znečištění horninového podloží pod mezideponií zelené skalice

2.

změna režimu hydrologické bilance

3.

změna kvality povrchového a podzemního odtoku

4.

změna ve využití půdy a velkoplošné vlivy

Environmentální charakteristiky, které nejsou dominantně způsobené vlivem vlastní mezideponie, ale mají svůj
původ v globálních, regionálních nebo jiných lokálních vlivech jsou:
1.

změna hydrologického režimu a kvality vod v řece Bečvě

2.

změna kvality ovzduší

3.

změny ekosystémů a vlivy na faunu a flóru

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny
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C.2.1. Ovzduší
Klimaticky zkoumané území náleží k teplé oblasti T2 mírně vlhké a s mírnou zimou s průměrnými ročními
srážkami 653 mm (stanice Přerov 1901-1950). Zájmová oblast je umístěna v mělkém údolí řeky Bečvy, které se
jihozápadním směrem rozšiřuje. Lze zde očekávat v zimních měsících tvorbu lokálních plošných inverzí.
V oblasti není dominantní směr proudění větru (příloha 6). Vzhledem k téměř homogennímu rozložení směru
proudění vzduchu lze předpokládat dobrou provětranost lokality, což bude napomáhat k rozpouštění vzniklých
inverzí. V tomto případě, jako u všech mělkých sníženin, kdy vyústění emisí z velkých zdrojů převyšuje údolí,
mají na zvýšení koncentrací CO pod inverzní vrstvou vliv především lokální topeniště.
Kvalitu ovzduší v Přerově sleduje i mimo jiné ČHMÚ, který provozuje na náměstí Přerovského povstání u kina
Hvězda 1 automatizovanou monitorovací stanici zařazenou do státní imisní sítě automatizovaného imisního
monitoringu. Podle měření nebyl v roce 2003 překročen imisní limit1 pro maximální hodinové a průměrné roční
koncentrace NO2 (dosaženo 50% limitu), maximální osmihodinové koncentrace CO (dosaženo 25% limitu), jak
dokumentuje následující tabulka. Prakticky byla téměř dosažena průměrná roční koncentrace pro PM10.
Škodlivina

Měřící stanice ČHMÚ č. 1076 – limit [µg/m3]
Náměstí Přerovského povstání [µg/m3]

PM10 průměrná roční koncentrace

39,0

40

NO2 maximální hodinová koncentrace

108,0

200

NO2 průměrné roční

22,8

40

CO maximální osmihodinová koncentrace

2635

10000

C.2.2. Voda
Povrchové toky
Hydrografická charakteristika:
1.

povodí Bečvy č. 4-11-02-070;

2.

povodí Bečvy (dílčí povodí náhonu Strhanec) č. 4-11-02-071.

Hydrologická charakteristika
Území náleží k regionu povrchové vody I-A-4-b - nejméně vodná oblast s nejvodnějšími měsíci únor, březen, o
specifickém povrchovém odtoku q= 0-3 l/s/km2 s velmi malou retenční schopností q355/q= max. 10, silně
rozkolísaným odtokem q100/q355= 1000 až 2500 s nízkým koeficientem odtoku 0,11 až 0,2.
Hydrologické údaje Bečvy v bilančním profilu pod Přerovem shrnuje následují tabulka (Tabulka 2).
Tabulka 2: Hydrologické údaje Bečvy
1598,8 km2
10,70 l.s-1.km-2
Qa=17,30 m3.s-1
Q97,3=1,62 m3.s-1

Plocha povodí
Specifický odtok
Charakteristické průtoky

1

Imisní limity jsou stanoveny Opatřením Federálního výboru pro životní prostředí č. 84/1991 Sb. ze dne 1. října
1991 k zákonu č. 309 ze dne 9.července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění Opatření
Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 23. června 1992 uveřejněného v částce 84/1992 Sb., ve znění
vyhlášky č. 122/1995 Sb. a vyhlášky č. 117/1997 Sb.
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Q99,7=1,1 m3.s-1
Q100min.=0,590 m3.s-1
Qmin.měs.veget.= 1,560 m3.s-1
Qmin.měs.mimoveg.= 1,300 m3.s-1
Q100= 892 m3.s-1

3

-1

Stupně povodňové aktivity (SPA) na vodočtu Dluhonice:

[cm]

[m .s ]

bdělost

370

190

pohotovost

450

258

ohrožení

530

325

Průměrný roční stav:
Průměrný roční průtok:

149 [cm]
3 -1

17.31 [m s ]

N-leté průtoky:

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

3 -1

239

466

564

792

892

[m s ]

Využívání a ochrana povrchových toků
K nejbližším povrchovým vodním tokům patří řeka Bečva a náhon Strhanec. Řeka Bečva odvodňuje přímo
předmětné území.
Třída čistoty Bečvy zde kolísá v rozmezí II až III. Využití vody z řeky Bečvy spočívá zejména v odběrech
užitkové vody pro průmysl a závlahové vody pro zemědělství a individuální uživatele. Voda z náhonu je
využívána jako technologická pro PRECHEZU a.s.
C.2.3. Půda
Zemina uvnitř podzemní těsnící stěny pod budoucím meziskladem skalice je patrně v některých místech
kontaminována zejména kyselinou sírovou a dalšími sírany, převážně sírany železa. Kontaminovaná výkopová
zemina ze stavebních prací bude uložena v prostoru ohraničeném podzemní těsnící stěnou nebo na vhodné
skládce, v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a navazujícími předpisy.

C.2.4. Fauna a flóra
Působením člověka došlo v okolí zájmového území ke značným a prakticky nevratným změnám přirozeného
vegetačního pokryvu. Snížila se druhová diversita vegetace, specifická je ruderální vegetace osídlující tyto
antropogenní substráty vzniklé průmyslovou činností.
V bezprostředním okolí areálu PRECHEZA a.s. se nenacházejí chráněné druhy flóry dle vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb.
Prostor vlastního podniku PRECHEZA a. s. nemá pro sledování flóry podstatný význam. Okolní prostředí je
doplněno zelení městského typu, většina ploch výrobního areálu je bez zeleně. V areálu PRECHEZA a.s. se
nenacházejí chráněné druhy flóry dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Fauna
Fauna širšího okolí zájmové oblasti se nijak výrazně neodlišuje od blízkých okolních území stejných
nadmořských výšek. V okolí Přerova je evidováno 230 obratlovců, v řece Bečvě a náhonu Strhanci žije kolem 35
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druhů ryb, bylo zjištěno 15 druhů obojživelníků a plazů. Je registrováno 150 druhů ptáků. (Soustavný zoologický
výzkum provádí Moravská ornitologická stanice, přírodovědné oddělení Muzea Komenského v Přerově.)
Trvalý výskyt ohrožených druhů fauny nepředpokládáme, občasný výskyt zejména na rybníku S od areálu
PRECHEZY nelze vyloučit. Rybníky jsou využívány rybářským svazem (sádky).
Vlastní areál PRECHEZA a.s. je z hlediska biotopů prakticky bezcenný a nenachází se v něm ohrožené druhy
fauny stanovené vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Vyhodnocení: V zájmovém území meziskladu nepředpokládáme výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů
dle vyhlášky č. 395/92 Sb. a tedy nelze předpokládat ani jejich ohrožení.
C.2.5. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Vzhledem k intenzivnímu zemědělskému a průmyslovému využití širšího okolí můžeme krajinu podle poměru
ploch ekologicky stabilních k nestabilním klasifikovat jako zemědělsko-průmyslovou krajinu antropogenní s
výraznou převahou synantropních ekosystémů nad přírodními. Krajina je pod středním regionálním vlivem
fyzikálních toků (prašný spad) a silným vlivem dlouhodobých lokálních lidských aktivit. Krajina je již činností
člověka výrazně narušena.
Nosným prvkem v širším pohledu území je biokoridor nadregionálního významu sledující tok řeky Bečvy.
V okolí PRECHEZA a. s. se nacházejí interakční prvky lokálního významu, jejichž bližší popis je uveden v
následující tabulce. Interakční prvky slouží k zastínění negativních vlivů jako podpůrné prvky pro biokoridory a
biocentra. Ve vlastním areálu se nachází a je PRECHEZOU a.s. udržován BK7 (viz foto č. 5, příloha 3).
Tabulka 3: Přehled prvků ÚSES v blízkosti areálu PRECHEZA a. s.
Katastráln Kódové značení
í území
prvku ÚSES,
název a kategorie

Stanovi
štní
podmín
ky

Stupeň
ekologické
stability,
výměra
(plocha,
délka)

Stručná charakteristika
stávajícího stavu

Návrh opatření

Přerov

BK 2 - biokoridor
nadregionálního
významu

1BC4

1, 2, 3, 4

Nábřeží Bečvy ve městě a
jeho průmyslové zóně.
Břehový porost vesměs
chybí. V průmyslové zóně
zatravněné navigace
s nežádoucími porosty
akátu. Místy náznak
břehového porostu s vrbou.

Výsadba rozvolněných
břehových porostů na
vnitřní navigaci ve
městě. Likvidace akátu
a výsadba kvalitních
břehových porostů.

BK 7

1 BC 4 - 2, 3 a 4,
habrodélka je
jilmové- 1,25 km.
jaseniny

V úseku toku Strhance a
podél železniční trati je s
vyhovujícími porosty, v
polích je bez doprovodné
vegetace. V úseku
bezprostředně navazujícím
na posuzovanou stavbu je
provedena z části nová
výsadba, která navázala na
výsadbu starších dřevin i
okrasných. Biokoridor je
zřejmě již trvale osídlen
ptáky a jinými drobnými
živočichy. Rostou zde i

Pokračovat v údržbě
biokoridoru, novou
výsadbou uhynulých
dřevin tak, aby
biokoridor dosahoval
trvale šíře nejméně 15
m. Preferovat
stanovištně vhodné
dřeviny (dub letní,
jasan, javor, babyka,
olše, z keřů hloh, ptačí
zob, svída krvavá a
další). Později vysadit i
dřeviny "kulturnější"

Přerov a
Dluhonice

3,7 km
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Stanovi
štní
podmín
ky

Stupeň
ekologické
stability,
výměra
(plocha,
délka)

Stručná charakteristika
stávajícího stavu

Návrh opatření

houby.

(např. lípa).

V zájmovém území se nenachází žádný jiný významný krajinný prvek, ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., § 3 a §6.

C.2.6. Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky
Do širšího okolí zájmového území spadá přerovská Žebračka, která je od PRECHEZA a.s. vzdálena cca 2 km
severovýchodním směrem. Lužní les Žebračka, který byl vyhlášen za státní přírodní rezervaci již v roce 1949, je
plošně největší státní přírodní rezervací v okrese Přerov (234,12 ha). Nachází se v nivě dolní Bečvy na styku
dvou floristicky odlišných oblastí, na křižovatce ptačích tahů. Území je výzkumným objektem pozorování
ornitologů.
Bečva v zájmovém území nebyla vyhláškou 470/2001 Sb. zařazena mezi významné vodní toky. Lokalita je
součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV), Kvartér Moravy, vyhlášené Vládním
nařízením č. 85/1981 Sb.– viz příloha 1).
C.2.7. Ochranná pásma
Pásma ochrany vodních zdrojů
Podzemní voda z oblasti PRECHEZA a.s. Přerov infiltruje do Bečvy. Vodohospodářské využití mezi výrobním
areálem a místem infiltrace je nereálné z důvodu stávajícího znečištění. Mezisklad se nachází vně 2. ochranného
pásma vodního zdroje Troubky, Citov, Brodek.
Ochranná pásma inženýrských sítí
V blízkosti posuzovaného území se nachází ochranná pásma vlečkových tratí v šíři 30 m od osy koleje (foto č. 6,
příloha 3).
V areálu PRECHEZA a. s. jsou stanovena ochranná pásma inženýrských sítí plně v souladu s příslušnými
zákony.
Poblíž zájmového území vede trasa plánovaného průplavu D-O-L s ochranným pásmem 80 m na obě strany od
osy toku řeky Bečvy. Stavba není v kolizi s touto trasou.
V přípravném stádiu je projektování a stavba dálnice D1, jejíž trasa je vedena přímo přes stávající mezideponii
zelené skalice formou estakády (2). Její budování nepředpokládáme dříve než v roce 2006. Ochranné pásmo
dálnice je 100 m a mezisklad je celý umístěn v tomto pásmu (příloha 2). Na umístění meziskladu v ochranném
pásmu bude udělen souhlas. Těsně podél estakády bude prostor pro technickou údržbu dálnice.

2

Smékal M., 1995: Studie průchodu dálnice D 47 přes sklad zelené skalice v areálu Precheza a.s. v Přerově, AQtest Ostrava
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C.2.8. Jiné charakteristiky životního prostředí – stav horninového prostředí
Morfologie
Oblast leží při styku Středomoravské nivy s bečevskou částí Moravské brány. Středomoravská niva je
charakterizována jako akumulační rovina se střední nadmořskou výškou 206,1 m a s převládající výškovou
členitostí 0 - 50 m. Okraj Středomoravské nivy je na severu v území mezi Dluhonicemi, Rokytnicí a Předmostím
lemován vyšší fluviální akumulací hlavní terasy, která navazuje na radslavickou terasu Bečvy v Moravské bráně.

Geologické poměry v místě meziskladu
Absolutní výška terénu v okolí meziskladu se pohybuje od 205,7 m n.m. do 207,4 m n.m., absolutní výška
povrchu nepropustného podloží (spodnobadenského souvrství) je v nadmořské výšce od 197,2 m n.m. do 200,9
m n.m (3). Kvartérní pokryv je v okolí meziskladu zelené skalice budován převážně fluviálními uloženinami
údolní terasy. V jeho nadloží jsou většinou vyvinuty fluviální povodňové hlíny. V souvislosti s rozsáhlou
stavební činností v areálu podniku jsou zde uloženy antropogenní navážky o nepravidelné mocnosti, dosahující
místy až 5 m.

Hydrogeologické poměry v místě meziskladu
Hladina podzemní vody se nachází v hloubce přes 5 metrů pod terénem. Podzemní voda v oblasti areálu
PRECHEZA a. s. proudí směrem k Bečvě a je řekou drénována.
Hydrochemicky jsou podzemní vody freatické zvodně v náplavech Bečvy mezi Přerovem a Dluhonicemi facie
Ca-SO4, subfacie Ca-HCO3-SO4 resp. Ca-SO4-HCO3 s častým uplatněním složky hořečnaté, o celkové
mineralizaci 0,35 - 0,59 g/l.
Z provedeného průzkumu (3) je zřejmé, že v místě meziskladu zelené skalice je vyvinuta pouze nižší erozní
úroveň, která představuje současnou údolní nivu. V ní jsou patrné dva morfologicky a litologicky rozdílné
stupně, které se liší i svou hydrogeologickou funkcí. Spodní souvrství je budováno převážně psamitickopsefitickými sedimenty, jedná se o písčité až hlinitopísčité štěrky, písky s příměsí štěrku a hlinité písky.
Jednotlivé polohy, lišící se poměrným zastoupením zrnitostních frakcí, se uvnitř souvrství střídají v
horizontálním i vertikálním směru. S ohledem na svou propustnost ve vztahu k svému podloží a nadloží
představuje spodní souvrství hydrogeologický kolektor. Celková mocnost psamiticko-psefitického souvrství
(kolektoru) kolísá od 1,5 do 6,2 m. Přirozené nadloží hydrogeologického kolektoru první zvodně tvoří v údolní
nivě povodňové hlíny vyššího nivního stupně o mocnosti od 0 do 3,8 m, které vyrovnávají nerovnosti na povrchu
a vytvářejí víceméně rovinatý terén. V některých vrtech nebyly sedimenty krycí vrstvy zastiženy, protože byly při
stavebních úpravách nahrazeny různě mocnou vrstvou antropogenních navážek. Navážky byly v okolí
meziskladu zelené skalice zastiženy v mocnostech od 0 do 5,0 m. Hladina podzemní vody byly při hloubení vrtů
zjištěna nejčastěji na rozhraní kolektoru a krycí vrstvy.
Dotace první zvodně se uskutečňuje téměř výhradně infiltrací atmosférických srážek, přítoky z radslavické terasy
a v omezené míře i vcezem povrchové vody z Bečvy. Hladina první zvodně je v důsledku strukturně
geologických a hydrogeologických vlastností horninového prostředí v úzké hydrodynamické souvislosti s
hladinou vody v Bečvě. Podzemní voda proudí v generelním směru JJZ, tedy téměř kolmo k toku řeky.

3

Kučera M. a kol. (1988): Závěrečná zpráva o podrobném hydrogeologickém průzkumu pro zjištění
kontaminace horninového prostředí a podzemní vody chemikáliemi v areálu PřCHZ a okolí a návrh ochrany
podzemních vod této oblasti. Geotest n.p. Brno, duben 1988.
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Na základě čerpací zkoušky, provedené 27.7. až 29.7.1988 na vrtu R 1 (4) byl vypočten koeficient filtrace
-4
-1
zvodnělé vrstvy kf = 7,5.10 m.s .

Geotechnické vlastnosti zemin
Důležitou geotechnickou vlastností ve vztahu k deformacím báze meziskladu je stlačitelnost podloží vyšším
zatížením. Bylo stanoveno, že stlačitelnost podloží mezideponie zelené skalice bude dosahovat hodnot kolem 12
až 16 cm. Protože však převážná část sednutí je v oboru neogenních jílů, tj. zemin s velmi nízkou hodnotou
koeficientu konsolidace, bude jeho časový průběh pomalý a potrvá řádově několik desítek let.

ČÁST D - ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika - vliv na obyvatelstvo
Pro posouzení vlivů na obyvatelstvo a obsluhu je nutno zhodnotit rizikové vlastnosti zelené skalice.

Síran železnatý (zelená skalice)
CAS # 7720-78-7

Vzorec : FeSO4
Hydráty :

heptahydrát (CAS # 7782-63-0), monohydrát (CAS # 17375-416), pentahydrát (CAS # 1345080-1), tetrahydrát (CAS # 20908-72-9)

Barva a forma : monoklinické krystaly,světlé modro-zelené barvy,bílý až žlutý prášek (monohydrát)
Molekulová hmotnost :

151,91

Hustota :

2,99–3,08

pH:

vodné roztoky mají kyselou reakci

Rozpustnost:

dobře rozpustný ve vodě, nerozpustný v alkalických roztocích.

Další vlastnosti :

heptahydrát přechází při 56,6 °C na tetrahydrát, při 65 °C na monohydrát.

4

Pelikán V. a kol. (1988): Přerovské chemické závody - ochrana podzemních vod, Výzkumný ústav pozemního
stavitelství, Brno, prosinec 1988.
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Úplně ztratí vodu při 300 °C. Je bez zápachu, má chuť soli. Je hygroskopický. Heptahydrát potřebuje ke své
oxidaci na síran železitý 0,03 dílů kyslíku a 0,126 dílů chloru.

Reaktivita - Rychle reaguje s alkáliemi, karbonáty, zlatými a stříbrnými solemi, jodidy atd. Na vzduchu se
oxiduje a pokrývá se hnědo-žlutým povlakem bazického síranu železitého.

Příprava - Komerčně se připravuje působením kyseliny sírové na železo, jako vedlejší produkt vzniká při
různých chemických úpravách ocelí, oxidací pyritu při kyselém vyluhování kovových rud, jako vedlejší produkt
při výrobě oxidu titaničitého.

Užití - Hlavní užití nachází síran železnatý ve výrobě železa a jeho sloučenin, v železnatých lázních při
pokovování, jako hnojivo, jako doplněk stravy a krmiv, v radiačních dozimetrech, jako redukující látka při
chemických výrobách, pro moření dřeva, pro prevenci chlorózy rostlin, v pesticidech, v inkoustech, v procesech
leptání a při litografii, jako barvivo kůží, pro leptání hliníku, pro úpravu vody, jako polymerizační katalyzátor a
v některých léčivech. Zhruba 35% produkce připadá na komerční hnojiva, 32% jako přídavek do krmných směsí
pro zvířata, 30 % pro úpravu vody a 3% pro ostatní účely.

Zdravotní účinky - Inhalace může způsobit poškození zdraví. Přímý kontakt může poleptat kůži a oči.

Akutní účinky - Strnulost, šok, acidóza, krvavá stolice a koma. Mírnější příznaky otravy zahrnují zvracení,
průjem, mírná netečnost. Otrava probíhá v několika fázích. V první fázi (0,5 až 2 hod.) se projevuje zvracení,
bolesti břicha, průjem, otupělost a šok. Ve druhé fázi následuje zdánlivé zlepšení a přispívá k falešnému pocitu
zlepšení. Třetí fáze (2 až 12 hodin po fázi I) zahrnuje hluboký šok, těžkou acidózu, kyanózu a horečku. Další
fáze zahrnují hepatotoxicitu a zajizvení žaludku.

Hranice toxicity - Toxicita je pravděpodobná při dávkách vyšších než 60 mg/kg železa. Při dávkách od 20 do 60
mg/kg je toxicita možná.

Hodnocení vlivů na pracovníky
Obsluhy meziskladu se dotýkají relativně malá zdravotní rizika v chemickém průmyslu. Nedojde k překročení
nejvýše přípustné hodnoty LAeq 85 dB(A) pro osmihodinovou pracovní dobu. K ohrožení obsluhy by mohlo dojít
pouze v případě havárie. Bezpečnostní rizika jsou zhodnocena v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Hodnocení vlivu na obyvatelstvo:
Obyvatelstvu nepřinese realizace stavby žádná přímá zdravotní rizika:
• mezisklad neemituje sledované škodlivé látky (oxidy dusíku, oxid siřičitý) a pouze malé množství tuhých
znečisťujících látek), nedojde proto ke změně současného stavu příp. dojde k neměřitelnému zlepšení,
• mimo areál předpokládáme neměřitelný vliv hluku ze zvýšení dopravní frekvence během výstavby. Hladina
hluku při provozu meziskladu se oproti současnosti nemění
• emise z dopravy se během výstavby místně zvýši, jsou relativně malé, ale vzhledem k přetíženosti města se
však jedná o významný nepřímý negativní vliv. Během provozu nedojde ke změně oproti současnosti.
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Faktory pohody
Obyvatelstvo nezaznamená žádné nepříznivé vlivy, které by mohly narušit jeho psychickou pohodu.
Z meziskladu nebude unikat zápach ani závadné emise.

Srovnání s nulovou variantou
1.

během provozu meziskladu nelze očekávat žádnou změnu oproti současnosti

2.

během výstavby lze předpokládat zvýšení dopravní frekvence cca na 4 násobek současnosti po dobu 9
měsíců. S ohledem na výši stávající frekvence se nejedná o pozorovatelnou změnu, avšak vlivy
z dopravy v Přerově již dnes překračují přijatelnou míru.

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima
Emise a imise
Emise z dopravy jsou uvedeny v kapitole 3.2 viz příloha 6. Na základě emisí byl pomocí software
SYMOS´97v2003 – 5.1.4. sestaven emisní model ovzduší pro mezisklad (příloha 6). Vlastní imisní vliv
meziskladu je patrný v kap. 5.5 rozptylové studie. Lze konstatovat, že přípustné imisní koncentrace pouze z vlivu
meziskladu nejsou překročeny.
V březnu 2004 byla stejným autorem zpracována rozptylová studie
”PRECHEZA a.s. - skutečnost roku 2003”, kde je proveden výpočet imisní zátěže z produkce PRECHEZA a.s.
v roce 2003 a to bodových zdrojů znečišťování ovzduší. Pro imisní zátěž městské části Dluhonice vycházejí
následující imisní koncentrace:

3

a.

suspendované částice (PM10) - maximální denní koncentrace 18 až 23 µg/m a průměrné
3
roční 0,13 až 0,20 µg/m

b.

oxid dusičitý (NO2) - maximální hodinová koncentrace 2,5 až 3,0 µg/m a průměrné roční
3
0,03 až 0,038 µg/m

c.

oxidy dusíku (NOx) - průměrné roční koncentrace 0,18 až 0,27 µg/m

d.

oxid uhelnatý (CO) - maximální osmihodinová koncentrace 3 až 5 µg/m

3

3
3

Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou stanoveny imisní limity :
Imise

roční

Ochrana zdraví lidí

Ochrana ekosystémů

aritmetický průměr

aritmetický průměr

denní

hodinový osmihodinový roční
µg.m

suspendované částice (PM10) 40, 20*
oxid dusičitý (NO2)

-3

50

40*

200*

oxidy dusíku (NOx)

30**
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oxid uhelnatý (CO)

Poznámka :

10 000

- imisní limity mají platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dány meze tolerance)
- * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)
- ** imisní limity mají platnost od 14.8.2002

Protože mezideponie zelené skalice je v současné době již využívána (na stávající mezideponii v části ”B”,
uloženo v roce 2003 - 54 071 t zelené skalice, spotřebováno 53 221 t) je ve výsledcích imisních koncentrací na
stanici ČHMÚ č. 1076 v Přerově započten i příspěvek stávající mezideponie zelené skalice. Po vybudování
meziskladu se dle plánu uložení zelené skalice v meziskladu bude dále ukládat jen 42 250 t/rok při zhruba stejné
spotřebě. Tím dojde ke snížení hmotové bilance a i ke snížení imisních koncentrací proti skutečnosti roku 2003.

Při hodnocení nové stavby ”Mezisklad zelené skalice, PRECHEZA a.s. Přerov” a imisního pozadí
(výsledky měření imisní stanice ČHMÚ č. 1076 v Přerově na nám. Přerovského povstání) je patrno stávající
překročení imisní koncentrace pro suspendované částice (PM10). Jedná se však o novou výstavbu v průmyslové
oblasti Přerova a imisní vliv v místě nejbližší trvalé obytné zástavby v části Dluhonice bude v případě provozu
nového meziskladu zelené skalice nižší než dosud (skutečnost roku 2003).

Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek pro vydáni povolení orgánu ochrany ovzduší
podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.
Použité řešení je nejvýhodnější z hlediska ochrany ovzduší a splňuje požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9
zákona č. 86/2002 Sb. a v důsledku realizace akce ”Mezisklad zelené skalice, PRECHEZA a.s. Přerov” a její
uvedení do provozu nemůže docházet k překročení imisních limitů.

Srovnání s nulovou variantou
• V centru Přerova dochází v současnosti k překračování limitů pro suspendované částice, situace
v Dluhonicích bude však podstatně příznivější
• Emisní a imisní situace se po vybudování meziskladu proti současnosti nezmění
• Lze očekávat, že ani výstavba meziskladu imisní situaci nezhorší nad přijatelné limity

D.1.3. Vlivy na vodu
Protipovodňová ochrana
Areál společnosti PRECHEZA a. s. Přerov leží v zátopovém území řeky Bečvy. Řeka Bečva pod Přerovem byla
v minulosti regulována s ochranou pravého břehu (zde leží areál PRECHEZA a.s.) na cca Q5 (pětiletá voda).
Významnou otázkou je protipovodňová ochrana meziskladu. Z hlediska ochrany před povodněmi je důležitá
nejznámější novodobá povodeň v r. 1997, která dosáhla úrovně 208,3 m n.m. při průtoku 892 m3/s, což je stoletá
voda. Stávající zabezpečení proti povodni je na kótě 208,44 m n.m., nové bude o více než 40 cm výše na kótě
208,9 m n.m. Protipovodňová ochrana je v souladu se stanoviskem správce toku (příloha 7).

Vliv na kvalitu povrchové vody
Posuzovaná stavba bude produkovat poměrně malé množství odpadní vody 0,07 l/s= 6 m3/den = 181 m3/den
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=2 208 m3/rok. Její chemické složení je známé a bude srovnatelné s charakterem odpadních vod ze stávajícího
retenčního prostoru mezideponie zelené skalice PRECHEZY a.s. Voda bude zneškodňována spolu s odpadními
vodami v provozu Kemiflocu.
Změna kvality povrchové vody v Bečvě nebude současnými metodami měření prokazatelná. Lze konstatovat, že
kvalita povrchové vody se vlivem výstavby meziskladu nezmění.

Vliv na množství povrchové vody
Celá oblast je odvodňována Bečvou. Po realizaci stavby lze očekávat mírné zvýšení objemu zachycených
srážkových vod z retenční jímky mezideponie, díky snížení průsaků. Bilančně se možné změny, počítáno pro
průtok Q355, mohou pohybovat řádově max. v setinách litru, v závislosti na produkci odpadní vody z Kemiflocu
a.s. Průtok v Bečvě tak nebude ovlivněn, protože zvýšení bude prakticky neměřitelné.

Nejbližší ekosystém řeky Bečvy, který se nachází v blízkosti může mezisklad ovlivnit pouze v případě extrémní
povodně, což již bylo ověřeno v r. 1997. Protože se však uvažuje s úplnou ochranou proti stoleté vodě formou
ochranné vany, je vliv málo pravděpodobný. Pokud počítáme s dobou existence meziskladu na úrovni 100 let,
pak je úroveň protipovodňové ochrany meziskladu adekvátní, protože je na vyšší kótě než odpovídá stoleté
povodni. Uvažované zabezpečení meziskladu proti vlivům povodně Q100 lze hodnotit jako dostačující až
nadstandardní.

Vliv na kvalitu a množství podzemní vody
Posuzovaná stavba bude mít barieru proti znečistění podzemní vody, kterou představuje uzavřená vnější
podzemní těsnící stěna, dále již vybudovaná vana části B mezideponie a nový povrch meziskladu vybudovaný
v části B mezideponie. Množství výluhů z části B by po vybudování meziskladu a za předpokladu nepropustnosti
báze meziskladu mělo poklesnout prakticky na nulu. Celá produkční jednotka bude umístěna v prostoru
uzavřeném podzemní těsnící stěnou kolem stávající mezideponie zelené skalice. Funkce podzemní těsnící stěny
je hydrogeology sledována a vyhodnocována v ročních zprávách.

Vodní zdroje pro sdružený vodovod města Přerova a okolí (Troubky, Tovačov, Brodek, Citov) ani zdroj
minerální vody (Horní Moštěnice) nemohou být stavbou ovlivněny.
Mezisklad neovlivní směr proudění podzemní vody ani výšku její hladiny. Chemické složení podzemní vody se
vybudováním meziskladu bude postupně zvolna zlepšovat.

Srovnání s nulovou variantou
• Zachycená srážková voda prakticky měřitelně neovlivní množství ani složení odpadní vody vypouštěné z a.s.
PRECHEZY do Bečvy.
• Splašková voda bude čištěna tak jako dosud v městské čistírně a neovlivní měřitelně ani množství ani její
složení.
• Kvalita podzemní vody v okolí podzemní těsnící stěny se bude mírně zlepšovat.
• Hydrogeologické charakteristiky nebudou stavbou dotčeny.
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D.1.4. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Posuzovaný záměr nevyvolává nový zábor půdy. Dojde ke změně v dosavadním způsobu využití z mezideponie
na mezisklad.
Vliv na znečištění půdy
Posuzovaný záměr bude míst pozitivní vliv na potenciální znečištění horninového prostředí. Vybudováním
nepropustné a odvodněné plochy meziskladu bude zcela eliminována možnost průsaků do zeminového podloží.
V současné době (mezideponie skalice) je tento průsak možný, obvodovou podzemní stěnou je částečně bráněno
šíření znečištění do okolí mimo obrys obvodové těsnící stěny.
Vliv na místní topografii, horninové prostředí, stabilitu a erozi půdy
Malým vlivem na místní topografii bude vybudování báze meziskladu. Ve stávajícím stavu je rozmezí výšek
povrchu skalice v prostoru pro mezisklad od 204,3 (dno laguny) do 208,1 m n.m. (okraje mezideponie). Úroveň
milánské stěny je na 208,4 m n.m., celková výška resp. reliéf se oproti současnosti zvýší, teoreticky při plném
naplnění meziskladu na kótu 217 m n.m., tj. relativně o 9 m oproti současnosti. Nejvyšší úroveň je o 1,5 m nižší
než úroveň vozovky dálnice (příloha 4). Nejedná se ovšem o trvalou změnu lokálního reliéfu, ale dočasnou. Při
pohledu z dálnice bude viditelný povrch meziskladu pod horizontem, takže vzdálený reliéf krajiny již neurčuje.
Stabilita a eroze půdy se nemění, eroze povrchu skalice v meziskladu nebude překračovat areál vlastního
meziskladu a jedná se převážně o erozi vodní – dešťovou a ronovou. Eroze větrná je malého významu, protože
na povrchu skalice se tvoří pevná krusta, ze které nejsou unášeny prachové částice. Odnos větrem je možný
pouze v místech podrcení krusty, tj. tam kde bude prováděn pojezd (účelové komunikace) a přemisťování hmoty
(manipulační plocha a menší část skladové plochy).

Stavba bude realizována v prostoru stávající mezideponie, která je uzavřena podzemní těsnící stěnou. Půda uvnitř
těsnící stěny byla provozováním deponie kyselých systémů a skalice v různé míře kontaminovaná kyselými médii
díky vyluhování srážkami.

V průběhu stavby lze při výkopových pracích očekávat výskyt kontaminované zeminy. Výkopová zemina může
mít nižší pH a vyšší vodivost vodního výluhu (vyšší mineralizaci). Nepředpokládá se odvoz této zeminy na
odpovídající skládky. Kontaminovaná zemina může být využita k vyrovnání terénu uvnitř těsnící podzemní stěny.
Nesmí však být použita mimo prostor podzemní těsnící stěny. V tomto případě by musela být uložena na
odpovídající skládku, v souladu se zákonem o odpadech.
Dosavadní využití území se nezmění, k vyjmutí nových pozemků ze zemědělského půdního fondu nedochází.

Vliv na chráněné části přírody
Chráněné části přírody se nachází v takových vzdálenostech, že ani sekundární vlivy nelze předpokládat.
Vlivy v důsledku ukládání meziproduktů a odpadů
Množství odpadů z výstavby bude minimální, meziprodukty nevznikají. Vlivy v důsledku ukládání odpadů budou
nepatrné.
Srovnání s nulovou variantou
• Nedochází k žádné změně
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D.1.5. Vlivy na flóru a faunu
Chráněné a ohrožené druhy se přímo na lokalitě nevyskytují. Vlastní záměr nemá nový přímý vliv na faunu a
flóru, protože se nachází na okraji průmyslového areálu a není v přímém doteku s přírodními systémy.

V zájmovém území se nevyskytují žádné chráněné druhy živočichů a rostlin.
D.1.6. Vlivy na ekosystémy
V daném prostoru byl doplněn biokoridor BK 7, a tato jeho část byla zařazena jako součást generelu ÚSES a je
firmou udržována.
Vliv na chráněné oblasti přírody
Nejbližší chráněná oblast je národní přírodní rezervace Žebračka. Leží ve vzdálenosti asi 2,5 km, přibližně
severovýchodním směrem. Mezisklad nebude produkovat škodlivé emise s výjimkou emisí z málo frekventované
dopravy. Proto lze konstatovat, že Žebračka ani jiné chráněné oblasti nejsou poškozovány.

Srovnání s nulovou variantou
• Nedojde k žádné změně.

D.1.7. Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce
Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory
Budovy, architektonické a archeologické památky, ani jiné lidské výtvory jsou v takové vzdálenosti, že nemohou
být výstavbou a provozem meziskladu dotčeny.
Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy
Území nevykazuje kulturní hodnoty nehmotné povahy (zvyky, tradice) a proto se vlivy nepředpokládají.
Vliv na poškození a ztráty geologických a paleontologických památek.
K poškození a ztráty geologických a paleontologických památek nedojde, protože pod zájmovým územím se
takové památky nevyskytují.

Srovnání s nulovou variantou
Nedojde k žádné změně.
D.1.8. Vlivy na strukturu a funkční využití území
Železniční doprava
Z Přerova mohou být vagónové dodávky přepravovány ve směru na Břeclav, Ostravu, Prahu a Brno. Ke zvýšení
přepravy skalice po železnici nedojde. Jako dosud se bude jednat o 5 vagónů = 1 vlak/den.

Silniční doprava
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Nárůst automobilové dopravy se nepředpokládá, doprava jako nyní 1 souprava/den. Malý nárůst lze očekávat
během výstavby (4 auta/den).

Srovnání s nulovou variantou
Mezisklad neovlivní stávající strukturu a funkční využití území způsobem. Silniční doprava na jednotlivých
dopravních tazích se nezvýší. Podstatnou úlevu ze zatížení města Přerova nákladní dopravou by měla přinést
uvažovaná stavba další části dálnice. Její navržená trasa prochází v těsné blízkosti areálu KEMIFLOC a.s. a při
vhodně řešeném dopravním napojení by byla veškerá obslužná doprava z areálu svedena mimo město.

Rozvoj navazující infrastruktury
Vybudování pouze místní účelové obvodové komunikace kolem meziskladu dojde nepatrnému rozvoji a vlivu na
navazující infrastrukturu.

Vliv na estetické kvality území
S ohledem na umístění meziskladu v průmyslovém areálu, kde se především jedná o účelnost všech zařízení nelze
u meziskladu hovořit o estetických hodnotách.

Vliv na rekreační využití krajiny
Rekreační využití krajiny v nejbližším okolí nemá praktický význam a vybudování meziskladu na tom nic
nemění.

Srovnání s nulovou variantou
Nedojde k žádné změně.
D.1.9. Ostatní vlivy
Biologické vlivy
Působení škodlivých biologických vlivů nelze očekávat, protože se biologické látky v meziskladu nepoužívají.
Vliv záření
Posuzovaná stavba není zdrojem záření negativně ovlivňujícího životní prostředí.
Jiné ekologické vlivy
Nejsou známy.

Srovnání s nulovou variantou
Nedojde k žádné změně.

D.1.10. Velkoplošné vlivy v krajině
Vhodnost lokalizace
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Mezisklad zelené skalice je umístěn v areálu PRECHEZA a.s. v místě stávající mezideponie skalice s již
ovlivněným zeminovým podložím. Každé jiné umístění by minimálně znamenalo zábor půdy s průvodním
negativním dopadem, vybudování navazující dopravní infrastruktury (účelové komunikace, železniční vlečka),
inženýrských sítí (elektřina, odvodnění). Kromě toho by též došlo ke zvýšení přepravních nároků. Navíc je
využití ploch v ochranném pásmu podél budoucí dálnice vždy poněkud problematické, takže lze konstatovat, že
neexistuje vhodnější lokalizace meziskladu než právě zvolené.
Vybudováním meziskladu nejde o nový velkoplošný vliv, ale vizuálně v podstatě pro vnějšího pozorovatele o
tentýž optický objekt, jakým je v současnosti mezideponie v části B.
Srovnání s nulovou variantou
1.

Intenzifikace výroby nebude mít žádný vliv na okolní krajinu.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vlivy na životní prostředí jsou hodnoceny podle velikosti a
významnost vlivů záměru v přehledu níže.

rozsahu, na základě kterých je stanovena

Negativní vlivy
1.

Za negativní nevýznamné a neměřitelné lze pokládat vlivy emisí z dopravy na ovzduší a vliv na zdraví
obyvatelstva, vliv hluku během výstavby a vliv na vodu během provozu.

2.

Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze pokládat za nulové.

Vzhledem k tomu, že podobná aktivita z hlediska charakteru a množství přemisťovaných hmot v území existuje,
prakticky nedojde k žádné vnější měřitelné změně. S ohledem na nedávnou zkušenost s katastrofálními
záplavami však dojde ke snížení rizik zaplavení povodňovou vlnou.
D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Vlivy, které by přesahovaly státní hranice nejsou indikovány.
D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Riziko požáru
Z hlediska požární bezpečnosti stavba splňuje podmínky vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ČSN 73 0802 - Požární
bezpečnost staveb a souvisejících norem podskupiny ČSN 73 08. Požár může vzniknout pouze na mechanismech,
zajišťující nakládku, vykládku a dopravu zelené skalice.
Preventivní ochrana před požárem i další otázky týkající se požární ochrany budou obsaženy v provozním řádu
meziskladu.
Následná opatření po vzniku havárie budou uvedena v havarijním a požárním řádu meziskladu.
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Riziko úniku závadných látek
K úniku látek, které by mohly způsobit znečištění a znehodnocení půdy či podzemních a povrchových vod (ropný
látky, kyselé systémy), může dojít v případě nedbalosti při manipulaci s nimi při provozu meziskladu, při
dopravní nehodě na příjezdové komunikaci nebo při úniku z mechanizačních prostředků nebo při porušení
těsnosti podzemní stěny.
Možnost průniku je ovšem málo pravděpodobná a konkrétní dopady možných úniků by nedosáhly závažnějších
rozměrů vzhledem k existenci těsnící stěny po obvodu meziskladu.
Nejúčinnější prevencí se jeví technologická kázeň a dodržování ustanovení provozního a havarijního řádu a
technických a právních norem.

Riziko zaplavení povodňovou vlnou
K úniku látek, které by mohly způsobit znečištění a znehodnocení půdy či podzemních a povrchových vod
(kyselé systémy), může dojít v případě přírodní povodně na Bečvě ještě větší než byly v r.1997. Tehdy by došlo
k přelití povodňové vlny přes obvodovou stěnu meziskladu s následným odplavení části materiálu.

Nástin programu monitorování a řízení plánů postprojektové analýzy

Ovzduší
Mezisklad nebude produkovat škodlivé emise. Doprava bude produkovat nepatrné množství emisí jako dosud.
Monitorování nenavrhujeme.

Podzemní voda
Mezisklad je umístěn uvnitř podzemní těsnící stěny kolem mezideponie zelené skalice. Kontrolu funkce
podzemní těsnící stěny zajišťuje PRECHEZA a.s.. Výsledky monitoringu vyhodnocuje specializovaná
hydrogeologická firma. Vlastníkem mezideponie a podzemní těsnící stěny je PRECHEZA a.s..
Monitorování výšky hladiny ani chemického složení podzemní vody nad rámec stávajícího monitoringu
nenavrhujeme.

Povrchová voda
Zachycenou povrchovou srážkovou okyselenou vodu z meziskladu zpracovává v technologii Kemifloc a.s. Ze
strany fy. Kemifloc a.s. je třeba trvale sledovat množství a složení svých odpadních vod, předávaných
PRECHEZA a.s. Ta vyhodnocuje množství a složení odpadní vody.

Hluk v meziskladu
Hladiny hluku v meziskladu vlivem zařízení není třeba monitorovat.

K prevenci a minimalizaci možného negativního ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí souvisejících
se záměrem je třeba, aby byly zohledněny následující podmínky:
Opatření pro fázi výstavby
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Všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a průběžně kontrolována, aby bylo
zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů.
1.

Inženýrsko-geologický průzkum: Bude proveden geologický průzkum na vyloučení kaveren pod
stávající mezideponií a zjištění stavu podzákladí (míra chemické eroze, ověření únosnosti, atd.).

2.

V případě znečištění vozovek ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí dopravních
prostředků a mechanismů, které budou opouštět stavbu.

3.

Dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití resp. odstranění.

Opatření pro fázi provozu

Ochrana ovzduší
4.

Při manipulaci se zelenou skalicí pomocí mechanismů je nutno vyloučit zbytečný běh motorů
naprázdno.

Ochrana vod
5.

Techniku (pásový drapákový nakladač DIR a buldozer) bude nutno parkovat a manipulovat s ní
pouze na určených místech.

6.

Namátkově bude kontrolován stav na stanovišti této manipulační techniky, v případě vizuálního
zjištění větší kontaminace (ropné látky ve fázi) bude znečištění odstraněno v souladu s provozním
řádem.

7.

Provozní řád musí stanovit činnosti spojené se zneškodněním a likvidací úniků ropných látek
(použití sorpčního prostředku, zneškodnění, kontaminované zeminy atd.).

Odpadové hospodářství
8.

Nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze organizacemi
oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech.

Ochrana přírody
9.

Pravidelně bude monitorována kvalita podzemní vody v okolí meziskladu minimálně ve stávajícím
rozsahu v rozsahu parametrů: pH, konduktivita.

Ostatní opatření
10. Veškeré činnosti budou prováděny dle vypracovaného a schváleného provozního, havarijního a
požárního řádu meziskladu zelené skalice. Musí být důsledně dodržovány bezpečnostní, hygienické
a další předpisy na ochranu životního prostředí. V jejich smyslu budou zaškoleni pracovníci a bude
stanovena jejich odpovědnost. K dispozici musí být havarijní plán, záznamy o provedených revizích
zařízení a záznamy o zjištění a odstranění závad.

36

AQ-test, spol. s .r.o.

Precheza a.s. Přerov, mezisklad zelené skalice - oznámení

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí
Oznámení bylo zpracováno na základě na základě konzultací s investorem, dotčených orgánů státní správy a
dalších podkladů včetně osobních zkušeností zpracovatele oznámení s podobnými provozovanými stavbami.
Vzhledem k charakteru stavby a s ohledem na předpokládané minimální vlivy záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí, byly dostupné podklady a informace pro objektivní hodnocení přípravy, realizace, provozu popř.
ukončení záměru dostatečné.

Hlavní nedostatky a nejistoty ve znalostech, které vstupují do prognóz vlivů lze shrnout do následujícího
přehledu:
•

nejistota v prognóze dopravy v souvislosti se zprovozněním dálnice přes lokalitu meziskladu

•

chybějící aktuální data o dopravní frekvenci na ulici Dluhonské

Uvedené nejistoty a nedostatky nejsou takového charakteru, aby zásadně ovlivnily významnost hodnocených
vlivů na složky životního prostředí.

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je předkládán v jedné variantě řešení, stavba nemá zpracovanou žádnou alternativu v technickém řešení
ani v umístění na jiné lokalitě. Pozemky pod mezideponií zelené skalice, na kterých má být záměr realizován,
jsou majetkem žadatele. Z těchto důvodů se nevyhledávalo variantní řešení umístění záměru v jiné lokalitě.

ČÁST F – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Mapová a jiná dokumentace je součástí příloh.

ČÁST
G
VŠEOBECNĚ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Charakter stavby: Stavba bude umístěna v areálu PRECHEZA a.s., v prostoru stávající mezideponie B zelené
skalice. Záměrem je úprava stávajícího prostoru mezideponie zelené skalice v areálu firmy PRECHEZA a.s. a
její transformace na mezisklad o kapacitě max. 15000 t, který bude sloužit k zajištění skladování a manipulaci se
zelenou skalicí. Nedojde tedy k novému záboru zemědělského ani lesního půdního fondu. Při provozu
meziskladu bude navýšení dopravy zelené skalice úměrné navýšení výroby titanové běloby, přeprava a
manipulace se skalicí bude zajišťována stávajícím způsobem. Navržené konstrukční řešení meziskladu (ŽB
monolitická deska) a její těsnění proti průsakům zabrání jakékoli kontaminaci okolí průsakem, kyselé roztoky
síranu železnatého vzniklé rozpuštěním skalice ve vodě z atmosférických srážek do prostoru meziskladu budou
odčerpány ke zpracování do KEMIFLOC a.s. nebo na neutralizační stanici PRECHEZA a.s..
Celkové hodnocení vliv stavby na životní prostředí: Provedené hodnocení vlivů vybudování meziskladu
zelené skalice na jednotlivé složky životního prostředí prokazuje, že záměr nebude mít významné negativní a
nevratné dopady. V zájmovém území záměr nekoliduje s jiným chráněným územím nebo ochranným pásmem a
nepředpokládá se negativní kumulace vlivů s jinými záměry. Záměr je v souladu s územním plánem. Realizací
stavby nedojde k následnému poškozování životního prostředí a nebude vyžadovat změnu integrovaného
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povolení č.j. OŽPZ – 2376/2904/03 – chr ze dne 14. 11.2003. Z těchto důvodu lze předložený záměr v jediné
lokalizační a technologické variantě doporučit ke schválení.
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