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ÚVOD
Toto oznámení se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny navýšením kapacity výroby rostlinných surových i rafinovaných olejů (řepkového a
slunečnicového) v areálu ADM Prague, s.r.o., provozovna Olomouc, Hamerská 50, 783 71 Olomouc
(bývalý areál Setuzy a.s. Olomouc). Navýšení kapacity výroby je plánováno ze současných 350 t
rafinovaného řepkového a 50 t winterizovaného slunečnicového oleje/den na plánovaných 850 t/den a
v případě oleje surového ze současných 300 t surového řepkového a slunečnicového oleje/den na 650 t
surového řepkového a slunečnicového oleje/den. V souvislosti s navýšením kapacity výroby se v rámci
stávajícího areálu počítá s výstavbou a provozem nového parkoviště pro nákladní auta (kapacita 28 TNA),
vybudováním nového vjezdu pro TNA do areálu, výstavbou dvou nových sil na uskladnění šrotu,
výstavbou dvou nových nádrží na uskladnění slunečnicového surového a winterizovaného oleje a
s výstavbou nové budovy extrakce. Rovněž dojde k rekonstrukci několika stávajících objektů v areálu –
budovy lisovny (surovárna), budovy stávající extrakce a lecitinky (surovárna) a budovy rafinerie.
Podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem dle přílohy č. 3 a
v rozsahu dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. navrhovaný záměr spadá do kategorie II, bod 8.7.
Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s kapacitou od 20 000 t/rok výrobků a dále pod
bod 10.6. Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m2.
Oznámení bude sloužit jako podklad pro zjišťovací řízení. V průběhu zpracování byla ve spolupráci
s oznamovatelem a projektantem stavby korigována technická stránka záměru z hlediska jeho vlivů
na životní prostředí.
Jedná se o přehledné shrnutí zpracované na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých podrobných
expertních posouzení. Faktorům, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska negativních dopadů záměru
na okolí, byla věnována detailní pozornost v samostatných přílohách (Příloha č. 1-3), které jsou nedílnou
součástí tohoto oznámení.
Text oznámení je pro snazší orientaci doplněn výkresovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci
v areálu a o místních podmínkách; k jednotlivým objektům v areálu – stávajícím i ve výhledu
plánovaným jsou přiřazena číselná označení, která jsou jednotně používána v samotném oznámení i
v jeho přílohách.
Zájmové území je zobrazeno na listu základní mapy 1:50 000, list 24-22 Olomouc. Údaje z mapových
podkladů byly doplněny o informace získané na příslušných veřejných institucích. Část informací byla
získána rovněž průzkumem terénu.
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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatel:

ADM Prague s.r.o.

IČO:

289 37 996

Sídlo:

Lomnického 9/1705
140 00 Praha 4

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Petr Seifert
Provozovna Olomouc
Hamerská 50
783 71 Olomouc - Holice
tel.: +420 581 800 143
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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„ A D M O l o m ou c – N av ý š e ní v ý r o b ní k a p ac i t y r o s t l i n n ý c h o l ej ů “
Kategorie:

kategorie II
sloupec B

Pořad. číslo:

8.7 – „Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků
s kapacitou od 20 000 t/rok výrobků“,

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem investora je navýšení kapacity výroby rostlinných rafinovaných i surových olejů v bývalém
areálu Setuzy a.s. Olomouc, nyní areál ADM Prague s.r.o. Navýšení kapacity výroby řepkového a
slunečnicového oleje je plánováno v celkovém množství ze současných 350 t rafinovaného řepkového a
50 t winterizovaného slunečnicového oleje/den na plánovaných 850 t/den a v případě oleje surového
ze současných 300 t surového řepkového a slunečnicového oleje/den na 650 t surového řepkového a
slunečnicového oleje/den. V případě rafinovaného oleje se konkrétně jedná o navýšení výroby z 350 t
řepkového oleje/den na 650 t řepkového oleje/den a z 50 t winterizovaného slunečnicového oleje/den na
200 t winterizovaného slunečnicového oleje/den. Tato produkce rafinovaných olejů odpovídá určenému
množství zpracovávaných řepkových a slunečnicových semen na vstupu; v současné době je
zpracováváno 850 t řepkového semene/den a 500 t slunečnicového semene/den, ve výhledu se počítá se
zpracováním 1 500 t řepkového semene/den a 1 500 t slunečnicového semene/den.
V rámci navýšení kapacity výroby nedojde k rozšíření stávajícího areálu či k posunu jeho hranic.
Je plánována výstavba dvou nových nadzemních betonových sil k uskladnění šrotu na ploše 550 m2
o celkové kapacitě 4 000 t (objekt 29), výstavba nové budovy extrakce na ploše 720 m2 (objekt 28),
výstavba parkoviště pro TNA o celkové ploše 7 500 m2 (objekt 27), výstavba nového vjezdu pro TNA do
areálu (plocha 250 m2) a výstavba dvou nových nádrží na ploše 500 m2 na uskladnění slunečnicového
surového a winterizovaného oleje (objekt 30). Rovněž dojde k rekonstrukci několika stávajících objektů
areálu – budovy lisovny (objekt 21), budovy extrakce a lecitinky (objekt 19) a budovy rafinerie (objekt
11). Mapa se situací objektů je uvedena v příloze F.
Pozn.: V první fázi bude ve stávající budově extrakce provedena výměna vzduchových kondenzátorů za kondenzátory s chladící
vodou včetně instalace nových chladících věží na střeše budovy extrakce. Bude zajištěna oprava a údržba kritických zařízení jako
je extraktor, toaster a destilace. V případě, že po všech těchto úpravách a modifikacích stávající technologie v budově extrakce
nebude dosaženo požadované kapacity 650 t surového oleje za den, bude vybudována zcela nová budova extrakce s požadovanou
kapacitou 650 t surového oleje/den.
Pro účely oznámení EIA i AS je uvažováno s variantou “nejhorší“, tzn. rekonstrukce stávající budovy extrakce + výstavba nové
budovy extrakce. Pro účely RS je ve výhledovém stavu (rok 2012) uvažována jen výstavba nové budovy extrakce, aby
nedocházelo při výpočtech a modelování k nadměrnému nárůstu imisního zatížení, kterého nebude ve skutečnosti nikdy dosaženo.

– E K O L A group, spol. s r. o. –

3

ADM Olomouc – N avýšení vý robní kapacity rostl inných ol ej ů

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

V rámci navýšení kapacity výroby dojde rovněž k údržbě nebo opravám stávajícího strojního vybavení a
k výměně starších zařízení s nižší výkonnostní kapacitou za nová vysokokapacitní zařízení, která budou
v souladu s BAT. Změny a úpravy na stávajících stavebních objektech budou minimální a přímo
související s demontáží starého zařízení a instalací zařízení nového.
Důležitým nově vybudovaným prvkem bude nový vjezd do areálu pro těžké nákladní automobily–
přes nově plánované parkoviště s kapacitou 28 parkovacích stání pro TNA. V současné době musí stát
přijíždějící TNA podél ulice Hamerská před vjezdem do areálu, což do jisté míry omezuje provoz a
zvyšuje nepřehlednost na daném úseku komunikace.
Obrázek 1-3 Sila semen, stávající sila na šrot, budova extrakce (vše součástí tzv. surovárny)

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Olomoucký kraj

Okres:

Olomouc

Obec:

Olomouc

Katastrální území:

Holice u Olomouce (kód ÚTJ – 641227)

Posuzovaný záměr je situován v Olomouckém kraji, v k. ú. Holice u Olomouce, v areálu ADM Prague
s.r.o. (bývalý areál SETUZA a.s. Olomouc). Ze severu je hranice areálu vymezena ulicí Hamerská,
probíhající ve směru JZ-SV, zbylé plochy kolem areálu tvoří v převážné většině zemědělská půda.
Při stávajícím vjezdu do areálu je rovněž situován hotel Milotel a jeden osmipatrový bytový dům (cca 32
bytů).
Charakter území je rovinatý. V okolí areálu se nachází několik podobných průmyslových areálů (např.
areál masokombinátu západním směrem přes ulici Hamerská).

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr řeší navýšení kapacity výroby rostlinného řepkového a slunečnicového rafinovaného a surového
oleje ze současných 350 t rafinovaného řepkového a 50 t winterizovaného slunečnicového oleje/den na
plánovaných 850 t/den a v případě oleje surového ze současných 300 t surového řepkového a
slunečnicového oleje/den na 650 t surového oleje/den. V případě rafinovaného oleje se konkrétně jedná o
navýšení výroby z 350 t řepkového oleje/den na 650 t řepkového oleje/den a z 50 t winterizovaného
slunečnicového oleje/den na 200 t winterizovaného slunečnicového oleje/den. Tato produkce olejů
odpovídá určitému množství zpracovávaných řepkových a slunečnicových semen na vstupu; v současné
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době je zpracováváno 850 t řepkového semene/den a 500 t slunečnicového semene/den, ve výhledu se
počítá se zpracováním 1 500 t řepkového semene/den a 1 500 t slunečnicového semene/den.
Obrázek 4 Umístění areálu ADM v kontextu města Olomouc

ADM Olomouc

Zdroj: mapy.cz

Obrázek 5 Vymezení hranic posuzovaného areálu ADM Olomouc

Zdroj: mapy.cz

V souvislosti se zvýšením kapacity výroby surového oleje proběhnou v první vlně demontáže vnitřních
prostor a zařízení některých budov – např. budova FAME (objekt 16) a dále budou rekonstruovány
objekty, kde je plánována rozsáhlá rekonstrukce. Jedná se zejména o objekt lisovny (objekt 21), budovu
stávající extrakce a lecitinky (objekt 19) a budovu rafinerie (objekt 11) a vybudování dvou nových nádrží
na surový a winterizovaný slunečnicový olej u stávajícího skladu olejů (objekt 30).
Dále bude realizována výstavba několika zcela nových objektů v areálu, a to výstavba dvou nových sil na
uskladnění šrotu poblíž sil stávajících (sila jsou navržena na ploše 550 m2 jako nadzemní betonová sila
s celkovou kapacitou 4 000 m3 každé, jsou umístěna nad přilehlou komunikací se spodním plněním
do přistavených nákladních aut; objekt 29), dále výstavba parkoviště pro TNA (objekt 27; kapacita
parkoviště 28 TNA, plocha 7 500 m2), výstavba nového vjezdu pro TNA do areálu (plocha 250 m2), nové
budovy extrakce v případě, že rekonstrukce stávajícího provozu extrakce nebude odpovídat potřebám
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zvýšené výroby olejů (objekt 28; plocha 720 m2) a výstavba dvou nových nádrží na uskladnění
slunečnicového surového a winterizovaného oleje (objekt 30; plocha 500 m2).
Výroba rostlinných olejů spadá podle zákona č. 100/2001 Sb. pod bod 8.7. kategorie II záměru.
Možnost kumulace s jinými záměry
Navýšením kapacity výroby rostlinných rafinovaných a surových olejů se nepředpokládají kumulativní
ani synergické účinky s jinými známými záměry v katastru města Olomouce či v nejbližším okolí
posuzovaného záměru.

B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Navržený záměr je plně v souladu se strategií rozvoje mikroregionu Olomoucko, stejně tak i Programu
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Z obou strategických dokumentů vyplývá jasná podpora
malého a středního podnikání, snaha o neustálé zlepšování podmínek pro rozvoj nejen podnikatelských
aktivit, ale i ostatních rozvojových projektů.
Umístění stavby v dané lokalitě vyplývá z podnikatelského záměru investora, který vychází z racionálně
koncipované prognózy zvyšující se poptávky po produktu výroby. Jedná se o rozšíření provozu stávající
výroby investora. Společnost ADM plánuje navýšení výrobní kapacity na zpracování olejnatých semen a
produkci rostlinných rafinovaných i surových olejů – řepkového a slunečnicového.
Záměr na rozšíření výroby rostlinných olejů je v souladu se strategií firmy a navazuje na již realizované
záměry. V souvislosti s rozšiřováním výrobní kapacity oleje dojde k modernizaci výroby, v rámci které
budou staré technologie nahrazeny novými, modernějšími, které budou v souladu s nejlepšími
dostupnými technikami - BAT.
V současné době společnost ADM provozuje svou činnost na základě integrovaného povolení, které bude
nutno díky této expanzi aktualizovat, tzn. bude podána žádost o změnu integrovaného povolení na
Krajský úřad v Olomouci. Vše bude probíhat v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci.
Z hlediska vlivů technologií na životní prostředí jsou všechny zvažované technologické linky
posuzovány jsou vždy nejvyšší maximální možné hodnoty úniku škodlivin.
Realizaci záměru v dané lokalitě podporují následující skutečnosti:
-

areál je situován mimo obytnou zástavbu,

-

umístění záměru je v souladu s územním plánem,

-

v areálu jsou k dispozici všechny inženýrské sítě,

-

areál je zavlečkován a část vstupních a výstupních surovin lze přepravovat po železnici,

-

investor má dlouhodobé zkušenosti s výrobou rostlinných olejů v celosvětovém měřítku.

Navrhované řešení je na evropské i světové úrovni, technologie pochází od předních výrobců používané
technologie. Tyto skutečnosti dávají předpoklady k minimalizaci vlivu nových technologií na životní i
pracovní prostředí.
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Přehled posuzovaných variant
Záměr je navrhován a posuzován pouze v jedné variantě (varianta aktivní), která vychází z možnosti
kapacitního rozšíření stávajícívýroby v areálu za současného zachování dispozičního i stavebního řešení.
Jiné varianty prostorového umístění nejsou možné vzhledem k lokalizaci technologií v areálu.
Jiné technologické varianty nejsou rovněž zvažovány, neboť všechny technologie budou buď opraveny a
projdou generální údržbou a nebo budou demontovány a v limitech stávajícího umístění budou nahrazeny
novými, modernějšími a vysokokapacitnějšími v souladu s BAT. Pokud dojde ke stavebním úpravám
v rámci stávajících objektů, bude se jednat pouze o minimální stavební změny uvnitř budov.
Pouze pro účely doprovodných studií (akustická, rozptylová) byla vedle varianty aktivní pro srovnání
hodnocena situace, kdy by záměr nebyl realizován, tzv. varianta nulová. Tyto varianty však nelze
v pravém smyslu považovat za varianty.
•

Nulová varianta – varianta bez navýšení kapacity výroby rostlinných olejů, která znamená zachování
současného provozu areálu (rok 2010)

•

Aktivní varianta – varianta uvažující navýšení kapacity výroby rostlinných olejů (rok 2012, za
předpokladu plné kapacity výroby)

V rámci oznámení jsou dále řešeny jednotlivé časové horizonty stavů v území, které rovněž nejsou
v pravém smyslu variantami. Pro následující stavy a časové horizonty bylo rovněž provedeno posouzení
hlukové zátěže:
•

Stávající stav

2010

•

Fáze demolic/rekonstrukcí a výstavby

4/2011-12/2012

•

Fáze plného provozu

od 12/2012

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Urbanistické a provozní řešení celého areálu ADM je navrženo s ohledem na optimální technologické
návaznosti jednotlivých provozů, dopravní obslužnost areálu a zároveň zajištění maximální bezpečnosti
areálu. Samozřejmě, že je brán ohled na okolní zástavbu z hlediska požární ochrany, hygienických
požadavků a minimalizace vlivu provozu areálu na životní prostředí.
Celý investiční záměr se skládá z následujících změn na těchto dílčích provozních celcích:
Demolice vnitřku budov/demontáž technologického zařízení:
- budova FAME (objekt 16),
Rekonstrukce a modernizace technologického zařízení:
- surovárna – objekt lisovny (objekt 21),
- surovárna – budova stávající extrakce a lecitinky (objekt 19),
- budova rafinerie (objekt 11).
Novostavba:
- parkoviště TNA (objekt 27) - kapacita 28 TNA, 7 500 m2,
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- nový vjezd do areálu pro TNA – 250 m2,
- surovárna – sklad a expedice šrotu - 2 nová sila na uskladnění šrotu (objekt 29) – 550 m2,
- budova extrakce (objekt 28) – 720 m2 bude postavena v případě, že rekonstrukce stávajícího
provozu extrakce nebude postačovat nárokům zvýšené produkce olejů,
- 2 nové nádrže na uskladnění slunečnicového surového a winterizovaného oleje (objekt 30) –
500 m2.
Fáze demolic, rekonstrukcí a výstavby proběhne v rozmezí let 2011 až 2012 a není pro potřeby oznámení
z důvodu menšího rozsahu prací a zásahů blíže etapizována.
Za největší změny v rámci realizace záměru je možné považovat výstavbu nového parkoviště s kapacitou
28 parkovacích míst pro TNA a nového vjezdu pro TNA do areálu. Dále výstavbu dvou nových sil
k uskladnění šrotu a dvou nových nádrží na uskladnění olejů, v neposlední řadě rovněž rozsáhlou
rekonstrukci či výstavbu nové budovy extrakce.
Objekt 27 – Parkoviště TNA a nový vjezd pro TNA do areálu
Nutnost vybudovat velkokapacitní parkoviště pro TNA vznikla z požadavku navýšení výroby olejů a tím
pádem nutnosti navýšení přepravní kapacity dovozu vstupních surovin a expedice hotových výrobků.
V současnosti v areálu závodu není dostatečná plocha na parkování těžkých nákladních vozidel (TNA), a
proto TNA před vjezdem do areálu parkují na ulici Hamerská podél hranice závodu. V exponovaných
dobách tato TNA vytvářejí dlouhou kolonu podél krajnice ulice Hamerská a zvyšují tak nepřehlednost
dopravní situace na stávajícím úseku komunikace.
Nově navržená plocha parkoviště bude umístěna na novém vjezdu do areálu, tedy na severozápadní části
závodu. Příjezd na parkoviště bude z ulice Hamerská. Parkovací plocha bude mít zpevněný betonový
povrch. Celkový počet parkovacích míst pro TNA bude max. 28 a celková plocha parkoviště 7 500 m2.
Dešťové vody budou z nově vybudovaného parkoviště odváděny přes lapač olejů, který bude napojen
na stávající kanalizační systém.
Objekt 15 + 29 – Sila na šrot
Stávajících 6 sil bude využito pro uskladnění peletek ze slupek slunečnicových semen (objekt 15).
Budou vystavěna dvě nová sila na uskladnění šrotu z extrakce, každé o objemu 4000 m3. Sila budou
betonová, včetně filtrů a dopravníků, vybudovaná jako nadzemní na vyvýšené platformě, přibližně 8 m
nad zemí. Výstavba dvou nových sil si vyžádá plochu o rozloze 550 m2, objem výkopové zeminy je
odhadnut na cca 800 m3. Ze sil bude šrot plněn pomocí mechanických dopravníků do korby nákladního
auta, které bude během plnění váženo. Tento nový prvek bude efektivně zabraňovat riziku přetížení
kamionů. Nakládání šrotu do vagonů bude probíhat na stávajícím místě. Nakládka šrotu bude probíhat při
naplnění sil, 7 dní v týdnu. Čistá kapacita pro nakládku aut bude asi 120 tun/hod. Rychlost plnění bude
stejná. Výstavba nových sil na šrot umožní ukončit využívání pronajatého externího skladu na skladování
šrotu, který se nachází mimo areál ADM. Dalším kladem bude možnost využití plné kapacity stávajících
sil pro peletizované slupky ze slunečnicových semen ve stávajících silech.
Objekt 10 + 30 – Nádrže na uskladnění olejů
Sklad olejů – na provoze sklad olejů se nacházejí tyto látky: surové rostlinné a rafinované oleje, odpadní
tukové emulse a sedliny z nádrží. Celý objekt je odkanalizován do tukové kanalizace, sociální zařízení do
splaškové kanalizace.
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Sklad olejů se skládá ze dvou částí. Stará část je tvořena třemi nádržemi o objemu 550 m3 a deseti
nádržemi o objemu 175 m3, nová část sestává ze tří nádrží o objemu 500 m3 a čtyř nádrží o objemu 1300
m3. Obě části mají vlastní havarijní jímku. Součástí skladu olejů je čerpací stanice.
Čerpací stanice sestává z původní strojovny, nádrže na mycí vody a přístavku. Přístavek je umístěn na
konci stáčecího místa na kolejích. Jedná se o betonovou havarijní jímku, ve které jsou umístěna nová
čerpadla. Stáčení probíhá dvěma způsoby, z/do železničních cisteren a z/do autocisteren.
Stáčecí místo na železnici je umístěno pod přístřeškem vedle budovy čerpací stanice. Je vybaveno
betonovou podlahou, která je spádována do záchytné jímky. Tato je zaústěna do tukové kanalizace.
Na prvním stáčecím stanovišti je instalováno zařízení pro čištění železničních cisteren.
Stáčecí místo na komunikaci pro nákladní automobily, resp. cisterny je umístěno pod přístřeškem vedle
stávající havarijní jímky. Je vybaveno betonovou podlahou, která je spádována a zaústěna do tukové
kanalizace. Na prvním stáčecím stanovišti je instalováno zařízení pro čištění autocisteren. Součástí
provozu je i sklad odpadních tuků.
Sklad odpadních tuků je tvořen dvěma nádržemi o objemu 30 m3 na odpadní tuky, případně tukové vody
a nádrží o objemu 30 m3 na vychlazený rafinovaný olej. Vypouštění nádrží a svod z podlahy jsou
zaústěny do tukové kanalizace.
Záměr navýšení skladové zásoby olejů si vyžádá vybudování dvou nových nádrží o velikosti 2000 m3 a
1050 m3 na uskladnění surového a winterizovaného slunečnicového oleje.

Navýšení výrobní kapacity si vyžádá kromě navýšení skladovacích kapacit surovin a hotových výrobků
také částečnou intenzifikaci téměř všech stávajících výrobních procesů. Modernizace technologie je
navržena téměř ve všech částech výrobního procesu.
Vstupní surovinou pro výrobu surového rostlinného oleje jsou semena olejnatých rostlin, např. řepka
olejná a slunečnice. Finálním výrobkem jsou surové a rafinované oleje a krmný šrot. Proces výroby olejů
lze rozdělit do dvou výrobních celků – surovárna a rafinerie.

Surovárna sestává z lisovny, extrakce a lecitinky a skladu a expedice šrotu. Výrobní zařízení je složeno
z většího množství jednotlivých technologických celků (drtiče, výměníky tepla, lisy, extraktor, toaster),
které jsou umístěny v několika samostatných stavebních objektech, ale tvoří dohromady jeden funkční
celek, který nelze provozovat samostatně, ale vždy jen současně. Současná výrobní kapacita surovárny
činí 300 t/den surového rostlinného oleje.
Objekt 21 – Lisovna
V lisovně jsou semena upravena mechanicky (drcení, vločkování), následně jsou semena vedena
do ohřívacích pánví (kondicionérů), kde je upravena teplota a vlhkost materiálu na optimální hodnotu a
takto upravený materiál je veden do šnekových lisů, kde pod vlivem vysokého tlaku dochází k oddělení
oleje od sušiny. Stávající lisy, 4 vločkovače a 4 kondicionéry budou z lisovny demontovány a nahrazeny
vně lisovny umístěným zařízením, tzv. RTC kondicionérem. V novém zařízení dojde k předehřívání
olejových semínek. Vločky semínek budou zahřívány nepřímo parou, aby získaly stanovenou vlhkost a
teplotu nad 85 °C. Zahřívání vloček zastavuje aktivitu enzymů, která by mohla způsobit rozklad oleje a
dává vločkám vhodné mechanické vlastnosti, tak aby mohly být efektivně lisovány. Za RTC
kondicionérem bude nově přidáno zařízení mokrá aspirace. Jedná se o systém odvádění vlhkých plynů
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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z procesu surovárny, ze zařízení jako jsou lisy, síta na zachycování nečistot a dopravníky a dále i za RTC
kondicionérem. Rovněž bude instalováno také zařízení na odslupkování slunečnicových semen. Ke
stávajícímu lisu EP 20 budou přidány dva nové lisy. Bude nově provozován také peletizér (1-2ks) na
zpracování slupek ze slunečnicových semínek (peletizace). Odslupkování slunečnicového semínka
probíhá nárazem, z jádra se extrahuje olej a šrot je použitelný jako krmivo pro hospodářská zvířata.
V současnosti se využívá neodslupkovaný šrot, což umožňuje pouze jeho částečné využití jako krmiva
pro dobytek. Včleněním procesu odslupkování slunečnicového semena se vyrobí nejen kvalitnější
krmivářský šrot, ale zvýší se i jeho využití (dobytek i drůbež). Podstatným efektem odslupkování pro
technologii bude také menší obsah vosku, který usnadní proces winterizace (viz. níže), protože dojde k
minimalizaci množství odpadu z winterizace (winterizační koláč). Slupky budou peletizovány a dále
využívány jako obnovitelný zdroj energie.
V nejvyšším patře lisovny přibude nový článek – čištění semínek na mechanických pohyblivých sítech.
Dva stávající filtry na surový olej budou nahrazeny dvěma dekantéry, tj. odstředivkami.
Objekt 19 – Extrakce a lecitinka
Olej získaný filtrací je zbaven mechanických nečistot a přečerpává se na Lecitinku (součást extrakce).
Výlisky obsahující zbytky oleje jsou vedeny do Extrakce, kde je z nich olej extrahován organickým
rozpouštědlem (n-hexan) v protiproudém extraktoru. Olej rozpuštěný v rozpouštědle (tzv. miscela) se od
něho oddělí destilací a dále se zpracovává v Lecitince. Extrahovaný šrot, který obsahuje cca 30 %
rozpouštědla, je veden do tzv. toasteru, kde je pomocí páry rozpouštědlo oddělováno. Šrot se
v následných patrech toasteru vysuší, vychladí a poté je veden do skladovacích sil. Páry rozpouštědla
z destilace a toastace se chladí a zkondenzované rozpouštědlo se vrací do výroby.
Olej přicházející z lisovny a extrakce do lecitinky obsahuje nežádoucí sloučeniny (fosfolipidy). Ty se
odstraňují nejdříve hydratací vodou a poté působením dávkovaného enzymu. Vyvločkované fosfolipidy
jsou z oleje odstraněny na odstředivce. Odlecitinovaný olej je usušen a poté veden do skladu olejů.
Na šrot vycházející z extrakce, se ke zvýšení jeho nutriční hodnoty, nastříkává lecitinový kal. Takto
upravený šrot je dále dopravními cestami veden do skladovacích sil. Odtud je expedován ke spotřebě
jako krmivo pro dobytek.
Stávající technologie nebude měněna, dojde pouze k opravám a k instalaci nového toasteru, extraktorů a
stávající dvoustupňová destilační komora bude nahrazena novou. V případě, že po všech těchto úpravách
a modifikacích stávající technologie extrakce nebude dosaženo požadované kapacity 650 t surového oleje
za den, bude vybudována nová budova extrakce s požadovanou kapacitou 650 t v blízkosti stávající
budovy (objekt 28).
Část výroby extrakce tvoří tzv. degaming neboli odslizení, kde dochází k oddělení lecitinu, také projde
rekonstrukcí. Tato se bude týkat hlavně výměny separátorů, čerpadel a potrubních rozvodů.
Vzduchové kondenzátory (10 ks), které jsou umístěny na střeše budovy extrakce budou demontovány a
nahrazeny kondenzátory s chladicí vodou (3 ks) a chladicí věží umístěnou na střeše. Plán na instalaci
chladicích věží je 05/2011.
Objekt 8 - Sila na semena
Olejnatá semena (řepka, slunečnice) jsou přiváděna dopravníky z expedičních zásobníků - sil na lisovnu,
kde jsou souborem dopravních cest dopravena do mlecí sekce. Stávající dva šroubové dopravníky
dopravující semínka ze sila do lisovny budou nahrazeny jedním pásovým dopravníkem.
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Objekt 11 – Rafinerie
Rafinerie je v provozu od roku 1998 a její kapacita činí 350 t/den rafinovaných rostlinných olejů.
Rafinace probíhá ve třech krocích. V rámci prvního kroku se v rafinerii odstraňují ze surového
slunečnicového oleje vosky (v oleji tvoří zákal) jejich krystalizací za řízených teplotních podmínek
(proces winterizace) a následnou mechanickou separací - odfiltrováním. V procesu winterizace
bude navýšena kapacity. Budou instalovány nové filtry, krystalizátory a nová chladící jednotka s vyšší
účinností. Jako chladící medium bude používán amoniak). Vzhledem k instalaci nového procesu
peletizace slupek bude ve slunečnicovém oleji menší obsah vosků a tím dojde k usnadnění winterizačního
procesu. Příznivý vliv bude mít proces winterizace také na životní prostředí z důvodu produkce menšího
množství odpadu z winterizace (winterizačního koláče).
Druhým krokem je bělení olejů spočívající v odstranění přírodních barevných látek z olejů (lipochromy)
pomocí aktivované bělící hlinky. Na bělící hlinku nadávkovanou do oleje se za definovaných pracovních
podmínek naadsorbují lipochromy, případně ostatní nečistoty, a v následné fázi se hlinka oddělí od oleje
filtrací. Stávající zařízení bude využito a filtry z lisovny budou použity jako dodatečné bělící filtry.
Závěrečnou operací je dezodorizace oleje a odkyselení oleje odstraněním volných mastných kyselin, při
kterém se olej zbavuje zbytkových těkavých látek, které jsou nositeli nežádoucí chuti a vůně. Proces
probíhá za využití nosné páry procházející olejem při definovaných pracovních podmínkách (hluboké
vakuum, vysoká teplota). Olej vystupující z procesu odpovídá svými jakostními parametry kvalitativním
požadavkům na rafinované jedlé rostlinné oleje.
V tomto zařízení bude vyměněn parní vyvíječ s kapacitou 1,16 MW za vyvíječ s vyšší kapacitou (max. 3
MW). Bude instalovaný duální systém pro topení naftou. Kapacita deodorace bude navýšena instalací
nové jednotky soft kolony pro energeticky efektivnější oddestilování doprovodných látek a tím dojde
k navýšení kapacity dezodorizace, aniž by došlo k zásahu do technologie deodorizéru. Možné změny lze
očekávat i na vakuovém zařízení.
Objekt 16 - Výroba FAME
Výroba FAME využívá jako vstupní surovinu surový olej a methanol, finálním výrobkem je methylester
mastných kyselin (FAME). Jako vedlejší produkty vznikají surový glycerol a mastné kyseliny, využívané
jako vstupní suroviny pro výrobu glycerolu a mastných kyselin. Výroba methylesteru je v provozu od
roku 1994. V současné době je výroba metylesteru mimo provoz a bude kompletně odstavena, neboť do
budoucna není uvažováno o výrobě bionafty z metylesteru řepkového oleje. Z tohoto provozu bude
ovšem využito sprinklerové zařízení, které bude demontováno a nainstalováno do přízemí budovy
extrakce.
Objekt 13 – Biologická čistírna odpadních vod (BČOV)
Biologická čistírna odpadních vod slouží k vyčištění odpadních vod z celého areálu závodu. Odpadní
vody jsou přiváděny splaškovou a tukovou kanalizací na BČOV a po vyčištění jsou vypouštěny
kanalizačním sběračem do Hamerského náhonu.
Komplex biologické čistírny odpadních vod obsahuje následující zařízení: mechanické předčištění,
separaci tuků, biologickou čistírnu, kalové hospodářství a měrný objekt.
Objekt 14 – Dešťová zdrž
Dešťová zdrž slouží k zachycení dešťových srážek a tajících vod ze sněhové pokrývky ze všech
zpevněných ploch a střech v areálu závodu. Dešťová zdrž je tvořena nepropustnou železobetonovou
vanou, jejíž dno je spádováno do sběrné jímky, vstupní a výstupní šachtou, panelovým obložením
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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zpevněných břehů a ocelovou konstrukcí umožňující obslužnou a manipulační činnost. Voda
odváděná dešťovou kanalizací je přivedena do sběrné šachty, ze které je pomocí vstupních potrubí
přivedena do dešťové zdrže. Ta je rozdělena na dvě části: čistou a špinavou, každá o velikosti 440 m3.
Tím je zajištěna možnost oprav zařízení a čištění dešťové zdrže. Znečištěné dešťové vody ze špinavé
zdrže jsou řízeně přečerpávány splaškovou kanalizací na BČOV. Čisté dešťové vody ze zdrže jsou
vypouštěny přes nornou stěnu do vodního toku Hamerský náhon společně s vyčištěnými odpadními
vodami z biologické čistírny odpadních vod. Vypouštění dešťových vod se řídí změnou integrovaného
povolení, vydaného KU Olomouckého kraje, č.j. KUOK 95672/2009 ze dne 3. 11. 2009.
V současné době do zdrže vstupují, vedle dešťových vod, ještě odluh z chladících a kompresorových
stanic, z kotelny a z čerpací stanice vody na rafinerii.
Objekt 24 – Vodojem I
Objem vodojemu je 1 300 m3. Z důvodu zhoršené kvality vody v řece Moravě se do objektu čerpá voda
z vodojemu II (objekt 26).
Objekt 26 – Vodojem II
Objekt vodojemu má dvě nádrže o objemu 250 m3. Je do něj čerpána podzemní voda ze čtyř vrtů u řeky
Bystřice. Tato voda se používá do chladicích okruhů, chladicích věží, k čištění a oplachům, jako zdroj
požární vody a pro BČOV.

Instalace zařízení na odlučování emisí
V rámci realizace zkapacitnění výroby dojde i k instalaci zařízení na odlučování emisí z výroby oleje v
souladu s BAT, a to u následujících zdrojů a pracovních operací: chladič peletek, peletizace slupek,
odslupkování, silo šrotu 1, silo šrotu 2, nový toaster a mokrá aspirace. U RTC kondicionéru tvoří zařízení
na odlučování emisí integrální součást kondicionéru.
Více informací o instalovaných zařízeních k odlučování emisí viz kapitola B.III.1. Ovzduší.

Nároky na pracovní síly
Provoz výroby rostlinných olejů bude nepřetržitý, čtyřsměnný, fond pracovní doby bude 365 dnů v roce,
tj. 8 760 hodin. Navýšením kapacity výroby oleje nedojde k významnému nárůstu počtu pracovních sil.
V závodě v současné době pracuje 104 kmenových zaměstnanců. Celkový počet pracovníků ve
výhledovém stavu v roce 2012 bude 115 (dělníci + THP).
V průběhu demolic, demontáží, rekonstrukcí a výstavby bude potřebu pracovních sil řešit přímo
dodavatel stavby, který není v současné době znám a bude vybrán v následujících stupních projektových
příprav.
Zásady organizace výstavby
Charakter staveniště
Vzhledem ke stávajícímu provozu areálu a dostupnosti všeho potřebného vybavení – voda, inženýrské
sítě, sociální zařízení, atd. půjde o velmi jednoduché zařízení staveniště.
Staveniště se bude pravděpodobně nacházet přímo u vjezdu/výjezdu do/z areálu na místě plánovaného
parkoviště pro TNA a dále dvě menší staveniště u objektu 29 – dvě nová sila na šrot a u objektu 30 – dvě
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nové nádrže na uskladnění olejů. Finálně bude poloha staveniště určena v navazujícím stupni projektové
dokumentace.
Součástí zařízení staveniště budou mobilní WC, mobilní šatny a odpočívárny pro pracovníky stavby.
Etapizace stavby
V rámci fáze demolic/rekonstrukcí a výstavby proběhne cca v průběhu 21 měsíců řada prací na již
stávajících objektech i výstavba objektů nových. Zevrubný časový rozpis postupu prací na jednotlivých
objektech areálu je následovný:
- surovárna-lisovna
06/2011-03/2012
-

surovárna-stávající extrakce a lecitinka

06/2011-08/2012

-

nová budova extrakce

06/2012-12/2012

-

rafinerie

09/2011-08/2012

-

parkoviště a nový vjezd TNA

09/2011-10/2011

-

surovárna – 2 nová sila na uskladnění šrotu

04/2011-11/2011

-

2 nové nádrže na uskladnění olejů

01/2012-03/2012

Pro účely oznámení, rozptylové i akustické studie jsou brány všechny tyto etapy jako jedna fáze
(demolice/rekonstrukce/výstavba) a souhrnně je uváděno pro tuto fázi období 4/2011 až 12/2012.
Předpokládaná pracovní doba
Veškeré demoliční, demontážní, rekonstrukční a stavební práce budou probíhat nepřetržitě v pracovních
dnech i o víkendech. Denní časový rozvrh prací bude respektovat závěry Akustické studie (Příloha č. 1
předkládaného oznámení).
Nasazení a četnost stavebních mechanismů
Demoliční, demontážní, rekonstrukční, stavební a montážní práce budou prováděny běžnými
technologiemi, za použití běžných stavebních strojů a zařízení (nákladní vozidla, automixy, čerpadlo
na betonovou směs, autojeřáb, věžový jeřáb, kolový nakladač, kolové rypadlo, stavební výtah, elektrické
pily, vrtačky, brusky, apod.).
Nasazení a četnost stavebních strojů jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 1 Nasazení a četnost stavebních strojů ve fázi demolice/rekonstrukce a výstavby
Typ objektu/
technologie

Surovárna lisovna
(objekt 21)

Surovárna stávající budova
extrakce a
lecitinky
(objekt 19)
Nová budova

Období
demolice/
rekonstrukce/
výstavby

6/2011-3/2012

6/2011-8/2012

6/2012-12/2012

Druh stroje

Počet strojů

Pracovní nasazení
stroje
(hod/den)

elektrický zvedák
jeřáb
elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka
svařovací souprava
elektrický zvedák
jeřáb
elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka
svařovací souprava

1-2
1-2

4
4

5-10

8

3-5
1-2
1-2

12
4
4

5-10

8

3-5

12

1

12

věžový jeřáb
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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extrakce
(objekt 28)

betonový domíchávač

2

elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka

10-15

svařovací souprava

3-5

elektrický zvedák
jeřáb
elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka
svařovací souprava

1-2
1-2

(po dobu 6 měsíců)
12
(po dobu 1 měsíce)
12
(po dobu 1 měsíce)
12
12
(po dobu 2 měsíců)
12
(po dobu 7 měsíců)
12
(po dobu 7 měsíců)
4
4

5-10

8

3-5

bagr
vyklápěcí nákladní
automobil
mobilní jeřáb

DegamingOdslizení
(objekt 21)

Surovárna nová sila na
uskladnění šrotu
(objekt 29)

Rafinerie
(objekt 11)

Nové nádrže na
uskladnění olejů
(objekt 30)

Nové parkoviště
a nový vjezd pro
TNA
(objekt 27)

3/2012-8/2012

1
2
1

věžový jeřáb

1

bagr

1

vyklápěcí náklaďák

2

mobilní jeřáb

1

betonový domíchávač

2

stavební výtah

1

elektrický zvedák
jeřáb
elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka
svařovací souprava
elektrický zvedák
jeřáb
elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka
svařovací souprava
stroj na výrobu betonových
povrchů (Bidwell)

1-2
1-2

12
12
(po dobu 8 měsíců)
12
(po dobu 1 měsíce)
12
(po dobu 1 měsíce)
12
(po dobu 1 měsíce)
12
(po dobu 8 měsíců)
12
(po dobu 7 měsíců)
4
4

5-10

8

3-5
1-2
1-2

12
4
4

5-10

8

3-5

12
12
(po dobu 10 dní)
12
(po dobu 10 dní)
12
(po dobu 10 dní)

4/2011-11/2011

9/2011-8/2012

1/2012-3/2012

9/2011-10/2011

1

bagr

1

řezač spar (kotoučová pila
na řezání vozovek)

1

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení:

2011

Termín dokončení:

2012

Pozn.: Určení termínů projektové přípravy a realizace stavby je závislé na kladném projednání
jednotlivých fází dokumentace k územnímu a ke stavebnímu řízení v rámci časových možností, které jsou
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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dány zákonem a způsobem vlastního řízení. Stavba bude zahájena po obdržení právoplatného stavebního
povolení a ukončení výběru zhotovitele stavby.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Olomoucký

Město:

Olomouc

Katastrální území:

Holice

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění)
vydává Magistrát města Olomouc, odbor stavební.

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění)
vydává Magistrát města Olomouc, odbor stavební.
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B. II. Údaje o vstupech

B. II. 1. Půda
Trvalý zábor
Realizací navrženého záměru nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního fondu
(ZPF) ani pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL), neboť veškeré demoliční/stavební práce
proběhnou uvnitř stávajícího areálu na plochách společnosti ADM Prague s.r.o., provozovna Olomouc.
Investor je vlastníkem dotčeného pozemku, který se nachází v průmyslové zóně a slouží od 80. let
20. století ke zpracování olejnin, výrobě rostlinných olejů a extrahovaných šrotů.
Dotčené pozemky, výměry parcel a plochy záboru z dotčených parcel, které souvisejí s rekonstrukcí
určitých objektů v areálu a s výstavbou objektů nových, uvádí následující tabulka.
Tabulka 2 Přehled dotčených pozemků dle KN v souvislosti s realizací záměru
Celková
List
Způsob
Zábor z parcely
Parcela Druh pozemku
výměra
vlastnictví
využití
[m2]
parcely [m2]
zastavěná plocha
1857/24
jiná stavba
1 513
a nádvoří
zastavěná plocha
1857/23
837
a nádvoří
průmyslový
objekt
zastavěná plocha
1857/84
60
a nádvoří
981

1857/31

ostatní plocha

ostatní
komunikace

720
51 788
7 500

1857/33

ostatní plocha

ostatní
komunikace

34 264

550

1857/66

zastavěná plocha
a nádvoří

průmyslový
objekt

1 103

16

250

1918/1

ostatní plocha

silnice

27 707

250

981

1857/33

ostatní plocha

ostatní
komunikace

34 264

500

Posuzovaná část
záměru (objekt)
surovárna - lisovna
(objekt 21)
surovárna - extrakce
a lecitinka (objekt
19)
nová budova
extrakce
(objekt 28)
parkoviště
(objekt 27)
surovárna - 2 nová
sila na šrot
(objekt 29)
rafinerie - parní
vyvíječ (objekt 11)
nový vjezd
pro TNA
2 nové nádrže na
uskladnění
slunečnicového
surového a
winterizovaného
oleje

Zemní práce a bilance zeminy
Ve fázi výstavby dojde k odtěžení následujícího množství zeminy ze stavební jámy.
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Tabulka 3 Množství odtěžené zeminy ze stavební jámy a plocha nově umisťovaných staveb
Stavební objekt (č. objektu)
Parkoviště pro TNA (27)
Nový vjezd pro TNA do areálu
Surovárna - sila na uskladnění
šrotu (29)
Surovárna – extrakce a lecitinka
(28)
2 nové nádrže na uskladnění olejů
(30)

Objem zeminy (m3)
5 000
170

Plocha stavebního objektu (m2)
7 500
250

800

550

1 000

720

400

500

Celkem

7 370

9 520

Vytěžená zemina bude ihned po sejmutí odvážena; v případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami
bude zemina klasifikována jako nebezpečný odpad a před jejím případným dalším využitím musí být
dekontaminována; případně odvezena na skládku NO.
Chráněná území
Na území posuzovaného záměru ani v jeho bezprostřední blízkosti se nenachází žádná chráněná území
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon).

B. II. 2. Voda
Pitná voda
Fáze výstavby
Množství spotřeby pitné vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je ve výši 120 l/den. Výstavba bude probíhat
průběžně při chodu výroby po dobu cca 21 měsíců. Z hlediska množství vody se bude jednat o
nevýznamný odběr.
Ve fázi výstavby je situace značně zjednodušena skutečností, že výrobní areál ADM je v provozu, a tudíž
je dostupné vše potřebné vybavení – voda, sociální zařízení, inženýrské sítě, atp.
Fáze provozu
Ve fázi zkapacitnění provozu záměru nedojde k výrazným změnám oproti stávajícímu stavu. Spotřeba
pitné vody představuje v rámci areálu nejen vodu pro sociální účely, ale rovněž pitnou vodu potřebnou
v jednotlivých provozech závodu (surovárna, rafinerie, BČOV, a další obslužné činnosti). Tato potřeba
bude hrazena ze stávajícího vodovodního řadu v areálu závodu. Kvalita dodávané vody musí odpovídat
požadavkům vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. Nutno dodat, že do výrobku se používá výlučně pitná
voda, neboť společnost má zavedený systém kritických bodů při výrobě potravin HACCP podle
Vyhlášky č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů. Vodojem s pitnou vodou o objemu
250 m3 je umístěn při objektu 26 a je napájen z vodovodního řadu.
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Bilanční spotřeba pitné vody
Tabulka 4 Průměrné množství spotřeby pitné vody (m3/rok)
rok 2010 (m3)

rok 2012 (m3) - odhad

Surovárna

8 107

9 729

Rafinerie

354

425

Plnírna

46

72

8 156

9 769

16 663

19 995

Typ provozu

BČOV a
činnosti

další

obslužné

Celkem (včetně sociál. účelů)

Spotřeba pitné vody se v důsledku realizace záměru navýšením kapacity výroby zvýší cca o 3 300 m3/rok.

Užitková voda
Fáze výstavby
Užitková voda ve fázi výstavby bude spotřebována především na výrobu betonových a maltových směsí a
ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. Stabilní zařízení na výrobu stavebních hmot na staveništi zřizována
nebudou. Směsi se budou dovážet na stavbu v automixech.
Při vlastní výstavbě může docházet k určité spotřebě vody, a to např. na kropení betonu, čištění techniky
před výjezdem ze staveniště apod.
Fáze provozu
Ve fázi provozu bude užitková voda užita pro technologické účely jako požární voda, k doplňování
okruhu chladicí vody, pro energetické hospodářství, k čištění areálu, pro dílny a laboratoř. Spotřeba bude
pokryta vodou odebíranou z hloubkových vrtů u řeky Bystřice vzdálené cca 1 km od areálu v souladu
s integrovaným povolením z roku 2007 (povolen prům. odběr vody v množství 8 l/s pro celé jímací
území). Voda ze čtyř vrtů umístěných u řeky Bystřice je čerpána přes čerpací stanici do dvou vodojemů,
každý o objemu 250 m3 (objekt 26).
Bilanční spotřeba užitkové vody
Spotřeba užitkové vody je uvedena v následující tabulce a zahrnuje spotřebu v jednotlivých provozech
výroby olejů.
Tabulka 5 Průměrné množství spotřeby užitkové vody (m3/rok)
rok 2010 (m3)

rok 2012 (m3) - odhad

Surovárna

115 670

186 401

Rafinerie

23 934

60 200

Typ provozu
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BČOV a
činnosti

další

obslužné

Celkem (včetně sociál. účelů)

1 066

1 300

140 670

247 901

V rámci integrovaného povolení z roku 2007 (č.j.: KUOK 99064/2006) má provozovatel krajským
úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství stanoveno maximální přípustné
množství odebírané podzemní vody, a to na množství 250 000 m3/rok pro celé jímací území (4 jímací
objekty). Po navýšení kapacity výroby olejů bude celková spotřeba užitkové vody bude dosahovat
247 901 m3/rok, tedy max. možné povolené množství nepřesáhne. V souvislosti s touto skutečností
nebude po navýšení kapacity výroby nutné aktualizovat stávající integrované povolení.
Požární voda
Areál je zásobován požární vodou ze dvou nezávislých okruhů. Jeden je napájen ze 4 jímacích objektů
u řeky Bystřice a přes čerpací stanici je voda vedena do dvou vodojemů (objekt 26), každý o objemu
250 m3. Čerpadla jsou umístěna v budově kotelny (objekt 25). Voda z podzemních zdrojů zásobuje
3/4 závodu převážně před kolejemi. Druhý okruh požární vody je zásobován z vodojemu o objemu 1300
m3 (objekt 24), do kterého je čerpána rovněž voda z řeky Bystřice (přes dva 250 m3 vodojemy). Čerpadla
jsou umístěny u extrakce s rezervoárem vody. Tento okruh zásobuje 1/3 závodu požární vodou. Požární
čerpadla jsou napojeny na dva nezávislé okruhy elektrické energie.
V souvislosti s realizací záměru nebude spotřeba vody v požárním systému navýšena.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
V rámci zemních prací se předpokládá vyrovnaná kubatura výkopových zemin. Dovoz chybějícího
kameniva, štěrku a betonu bude zajištěn z nejbližších možných lokalit, které budou blíže upřesněny
v dalším stupni projektové dokumentace.
Při výstavbě vznikne spotřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, a to
zejména:
•
výkopová zemina ze základů pro vyrovnání terénu
•
drcené kamenivo, štěrkopísek a asfalt pro konstrukci parkoviště a nového vjezdu pro TNA
•
kamenivo a štěrkopísek pro betonové konstrukce sila
•
železobetonová konstrukce
•
běžné stavební hmoty (cement, vápno, cihly, písek)
Nároky na suroviny
Hlavní vstupní surovinou pro potřebu výroby rostlinných olejů je řepkové a slunečnicové semínko.
Pomocné látky
Hydroxidy: NaOH, KOH,
Kyseliny: sírová, citrónová, fosforečná,
Plyny: amoniak, tekutý dusík, zemní plyn
Bělící hlinka, monopropylenglykol, n-hexan, enzymy,
Lubrikační olej, vaselína, silikonový olej, atd.
Vedlejšími produkty z výroby rostlinných olejů jsou šrot a peletky.
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Nároky na energetické zdroje
Elektrická energie
Spotřeba elektrické energie je uvedena v následující tabulce a zahrnuje spotřebu elektrické energie ve
všech stávajících provozech areálu ADM.
Tabulka 6 Spotřeba elektrické energie ve stávajících provozech areálu ADM
Rok

Surovárna

Rafinerie

FAME

Plnírna

BČOV

+

Celkem

obslužné
činnosti
Spotřeba

Spotřeba

Spotřeba

Spotřeba

Spotřeba

spotřeba

(kWh)

(kWh)

(kWh)

(kWh)

(kWh)

(kWh)

2010

10 260 664

2 309 756

8 544

396

682 658

13 262 018

2012 (odhad)

16 793 643

4 936 577

-

-

-

23 435 860

Upřesnění výkonu jednotlivých trafostanic a bilance spotřeby elektrické energie po navýšení výroby bude
provedeno v projektu pro stavební řízení. Předpokládá se, že spotřeba elektrické energie se navýšením
výroby zvýší ze současných 13 262 MWh/rok na 23 436 MWh/rok.
ADM Olomouc má smlouvu na odběr el. energie se společností Slovenské elektrárne, a.s. a distribuce je
zajišťována firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Náhradní zdroj elektrické energie-dieselagregáty
Provoz surovárna-extrakce v současné době nemá nainstalovaný sprinklerový systém, ale do budoucna se
počítá s jeho instalací pro zajištění požárního zabezpečení. Výkon dieselagregátu, který je v současné
době umístěn v budově FAME, je 1x 400 kVA a jeho provozní doba činí zhruba 5 hod/rok (pravidelné
zkoušky a revize). Slouží jako záložní zdroj pouze v případě výpadku el. energie, v případě požáru a je
předmětem pravidelných revizí elektrických zařízení.
Zásobování plynem
Stávající stav
Stávající výroba není závislá na dodávkách zemního plynu kromě provozu rafinerie-část dezodorizace,
která je napojena na plynovou kotelnu. Navýšení kapacity výroby oleje vyvolá nutnost navýšení spotřeby
zemního plynu. Spotřeba zemního plynu v provozu rafinerie je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 7 Spotřeba zemního plynu v provozu rafinerie

Rafinerie – spotřeba (m3)

Rok

Celkem – spotřeba (m3)

2009

145 549

146 693

2010

213 417

214 849

Zemní plyn je dodáván společností Dalkia.
Provoz kotelny byl dle hlášení o poplatcích za znečišťování ovzduší v roce 2010 následující: 4186,50
provozních hodin, kotel s instalovaných výkonem 1,16 MW, spotřeba plynu za rok 213 417 m3/rok.
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Výhledový stav
Zdrojem tepla bude i nadále dálkové vytápění parou z Dalkie. V objektu rafinace-část deodorizace bude
stávající parní vyvíječ (kotel s výkonem 1,16 MW) nahrazen novým vysokokapacitním parním vyvíječem
s celkovým instalovaným výkonem 3 MW.
Předpokládaná doba provozu kotle je 350 dní v roce, odhadovaná roční spotřeba zemního plynu je
538 297 m3/rok.
Další výrobní provozy v rámci areálu ADM závislé na dodávkách zemního plynu nejsou.

Zásobování párou
Stávající stav
Spotřeba páry je uvedena v tabulce 8 a zahrnuje spotřebu páry ve všech stávajících provozech areálu
ADM.
Tabulka 8 Spotřeba páry ve všech stávajících provozech areálu ADM

Rok

2010

Surovárna

Rafinerie

FAME

Plnírna

BČOV+obslužné Celkem
činnosti

Spotřeba
(GJ)

Spotřeba
(GJ)

Spotřeba
(GJ)

Spotřeba
(GJ)

Spotřeba (GJ)

spotřeba
(GJ)

208 042

22 867

4

423

9 941

241 277

Stávající provozy využívají páru o přetlaku 0,7 MPa. Spotřeba páry se navýšením kapacity výroby zvýší.
Současná spotřeba v množství 241 277 GJ/rok se realizací záměru zvýší na cca 406 180 GJ/rok.
Zdrojem tepla pro celý areál ADM je dálkové vytápění parou společnosti Dalkia. Dalkia poskytuje páru
pro technologické účely v takovém množství a časové skladbě, aby byly potřeby odběratele vždy
uspokojeny , nejvýše však do výše maximálního výkonu vyplývajícího z možností technologického
zařízení, který činí 12 MW/rok.
Veškerý kondenzát (předpokládá se průměrná návratnost kondenzátu 70 %) z vytápění a převážná část
kondenzátu z technologie bude vracena dodavateli.
Výhledový stav
Zdrojem tepla bude i nadále dálkové vytápění z Dalkie.

Tlakový vzduch
Stávající stav
V areálu ADM jsou dvě kompresorovny, jedna je umístěna v objektu 23 (čerpací stanice chladicí vody a
kompresorovna), druhá je v budově rafinerie (objekt 11).
V současnosti se kompresorovna v objektu 23 nepoužívá. V provozu rafinerie jsou dva kompresory,
s výkonem 5,7 m3/min při tlaku 7,5 Bar, každý s provozní dobou přibližně 4 000 hod/rok.
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Výhledový stav
V rámci navýšení výrobních kapacit se počítá i s využitím kompresorovny v objektu 23.

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Fáze výstavby
Veškeré demoliční, demontážní, rekonstrukční a stavební práce budou probíhat pouze v pracovních dnech
v době od 7 do 20 hod. Denní časový rozvrh prací bude respektovat závěry Akustické studie (Příloha č. 1
předkládaného oznámení).
Příjezdové a odjezdové trasy
Dopravně bude výrobní areál ADM ve fázi demolic, demontáží, rekonstrukcí a výstavby fungovat
následovně:
Dopravní trasy obslužné staveništní silniční dopravy budou vedeny hlavním vjezdem z/na ulice/ulici
Hamerská, odtud po komunikaci Přerovská (silnice I/55) na jižní obchvat Olomouce (silnice R35) nebo
směrem na komunikaci Lipenská (I/35).
Intenzita obslužné staveništní dopravy
Po celou dobu fáze demolic/rekonstrukcí/výstavby bude používán jediný stávající vjezd/výjezd
do/z areálu ADM z ulice Hamerská (viz situace v podobě přílohy v kapitole F tohoto oznámení).
Z hlediska intenzit obslužné staveništní dopravy se počítá po celou dobu fáze výstavby, demolic a
rekonstrukcí maximálně s 26 obousměrnými jízdami TNA za den. V případě OA se počítá maximálně
s 10 obousměrnými jízdami za den. Rozpad intenzit obslužné dopravy, jak TNA, tak OA, se bude
pohybovat přibližně v následovném poměru: 70 % směr komunikace Přerovská a 30 % směr komunikace
Lipenská.
Maximální předpokládané dopravní zatížení během stavby se předpokládá při zemních pracích, kdy
celkový objem zemních prací je odhadován na 7 070 m3.
Nasazení a četnost stavebních strojů
V současném stupni projektové dokumentace záměru není znám přesný průběh demoličních,
demontážních, rekonstrukčních ani stavebních prací, je znám jen předpokládaný odhad počtu nasazení
stavebních strojů a mechanizace. Ty jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 9 Nasazení a četnost stavebních strojů ve fázi demolice/rekonstrukce a výstavby
Typ objektu/
technologie

Surovárna lisovna
(objekt 21)

Období
demolice/
rekonstrukce/
výstavby

Druh stroje

Počet strojů

Pracovní nasazení
stroje
(hod/den)

1-2
1-2

4
4

6/2011-3/2012

elektrický zvedák
jeřáb
elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka
svařovací souprava

5-10

8

3-5

12
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Surovárna stávající budova
extrakce a
lecitinky
(objekt 19)

Nová budova
extrakce
(objekt 28)

Odslizení
(objekt 21)

Surovárna nová sila na
uskladnění šrotu
(objekt 29)

Rafinerie
(objekt 11)

2 nové nádrže na
uskladnění olejů
(objekt 30)

Nové parkoviště
a nový vjezd pro
TNA
(objekt 27)

6/2011-8/2012

6/2012-12/2012

3/2012-8/2012

elektrický zvedák
jeřáb
elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka
svařovací souprava

1-2
1-2

4
4

5-10

8

3-5

betonový domíchávač

2

elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka

10-15

svařovací souprava

3-5

elektrický zvedák
jeřáb
elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka
svařovací souprava

1-2
1-2

12
12
(po dobu 6 měsíců)
12
(po dobu 1 měsíce)
12
(po dobu 1 měsíce)
12
12
(po dobu 2 měsíců)
12
(po dobu 7 měsíců)
12
(po dobu 7 měsíců)
4
4

5-10

8

3-5

věžový jeřáb

1

bagr

1

vyklápěcí nákladní
automobil
mobilní jeřáb

2
1

věžový jeřáb

1

bagr

1

vyklápěcí náklaďák

2

mobilní jeřáb

1

betonový domíchávač

2

stavební výtah

1

elektrický zvedák
jeřáb
elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka
svařovací souprava
elektrický zvedák
jeřáb
elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka
svařovací souprava
stroj na výrobu betonových
povrchů (Bidwell)

1-2
1-2

12
12
(po dobu 8 měsíců)
12
(po dobu 1 měsíce)
12
(po dobu 1 měsíce)
12
(po dobu 1 měsíce)
12
(po dobu 8 měsíců)
12
(po dobu 7 měsíců)
4
4

5-10

8

3-5
1-2
1-2

12
4
4

5-10

8

3-5

12
12
(po dobu 10 dní)
12
(po dobu 10 dní)
12
(po dobu 10 dní)

4/2011-11/2011

9/2011-8/2012

1/2012-3/2012

9/2011-10/2011

1

bagr

1

řezač spar (kotoučová pila
na řezání vozovek)

1
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Fáze provozu
Stávající stav širšího zájmového území (rok 2010)
Dopravní nároky areálu ADM jsou v současné době dány především:
dopravou surovin pro výrobu (semena – řepka, slunečnice; chemikálie – n-hexan, bělící hlinka, KOH
tekutý, kyselina citronová, NaOH 40%, lecitase, dusík, kyselina sírová, kyselina fosforečná, enzymy,
obalový materiál pro plnírnu olejů, lubrikační olej, vazelína, amoniak, tekutý dusík, atd.),
dopravou výrobků (šroty – řepkový, slunečnicový; olej),
dopravou odpadů, servisního materiálu a dopravou zaměstnanců.
Dopravní obsluha výroby je a bude nadále prováděna prostřednictvím železniční a silniční dopravy.
Železniční dopravu provozuje pro závod ADM na základě smlouvy společnost IDS CARGO a.s., silniční
doprava je prováděna různými dopravci (smluvní dopravci, dodavatelé surovin) disponující
odpovídajícími vozidly.

Silniční doprava – těžká nákladní automobilová doprava (TNA) a osobní automobilová doprava (OA)
Současná dopravní zátěž na přilehlých komunikacích je uvedena v následující tabulce a vychází ze sčítání
dopravy na dálniční a silniční síti provedené ŘSD ČR v roce 2005. Příslušné sčítací úseky jsou patrné
z obrázku 6.
Tabulka 10 Intenzity dopravy na přilehlé komunikační síti v r. 2010 (údaje získány přepočtením pomocí
koeficientů růstu dopravy ze sčítání dopravy ŘSD 2005), pracovní den 0–24 hod
č. úseku
v mapě

č.
komunikace

ulice

č. úseku
komunikace

OA

TNA

(0-24 hod)

(0-24 hod)

Celkem na
úseku

1

4 436

Hamerská

7-4870

3 923

1 301

5 224

2

55

Přerovská

7-0233

13 211

4 538

17 749

3

55

Přerovská

7-0234

16 330

4 624

20 954

4

35

Lipenská

7-0087

23 205

6 186

29 391

5

35

Lipenská

7-0080

17 936

5 685

23 621

Intenzity dopravy generované areálem ADM ve stávajícím stavu (rok 2010) jsou popsány dále v textu a
schéma je patrné z následujícího obrázku. Zvlášť jsou rozepsány intenzity dopravy pro TNA (těžké
nákladní automobily) a OA (osobní automobily).
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Obrázek 6 Mapka k intenzitám dopravy s vyznačenými čísly úseků

Zdroj: mapy.cz

Obrázek 7 Intenzity dopravy u vjezdu/výjezdu do/z areálu (úsek 0) a rozpad dopravy na ul. Hamerská (úsek
1a a 1b)

Zdroj: mapy.cz

Tabulka 11 Intenzity dopravy na úseku 0 (vjezd/výjezd do/z areálu ADM Olomouc), pracovní den 0–24 hod
č. úseku
v mapě

OA

TNA

(0-24 hod)

(0-24 hod)

celkem na
úseku

0

192

142

334

Počty přijíždějících a odjíždějících TNA (nad 3,5 t) – obousměrně (úsek 0):
-

pracovní den 6–22 hodin: 116

-

pracovní den 22–6 hodin: 26

-

víkend 6–22 hodin:

26

-

víkend 22–6 hodin:

12
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Rozpad TNA dopravy:
-

úsek 1a (směr ul. Přerovská): 70 % TNA obousměrně

-

úsek 1b (směr ul. Lipenská): 30 % TNA obousměrně

Počty TNA generovaných areálem jsou již zahrnuty ve výše uvedených intenzitách dopravy pro rok 2010
(tabulka 10). Nejexponovanější doba ve dne je 7.00 až 16.00 hodin. Přijíždějící TNA do areálu ADM
parkují v současném stavu podél ul. Hamerská před vjezdem/výjezdem do/z areálu, ve výhledu bude
za tímto účelem vybudováno parkoviště pro TNA při vjezdu do areálu o kapacitě 28 TNA. Maximální
možná délka TNA je 18,5 m.
Počet přijíždějících a odjíždějících OA - obousměrně:
Pouze 2 OA parkují uvnitř areálu, tzn. pohyb 4 OA/24 hodin (vždy v době 6–22 hodin).
Ostatní OA parkují na parkovišti u hotelu Milotel mimo vlastní areál ADM:
-

pohyb max. 60 OA/24 hodin,

-

z toho 40 OA v době 6–18 hodin a 20 OA v době 18–6 hodin.

Doba zdržení a počty OA v rozmezí dne, která používají parkoviště u hotelu Milotel:
-

do 1 h: 2 OA/den

-

do 3 h: 1 OA/den

-

do 5 h: 1 OA/den

-

do 12 h: 20–30 OA/den

Na úseku 0 jsou intenzity OA navýšeny o osobní automobilovou dopravu generovanou hotelem a
bytovým domem č.p. 48.
Počet OA generovaný provozem hotelu:
-

56 OA obousměrně/24 hodin

Počet OA generovaný bytovým domem:
-

72 OA obousměrně/24 hodin

Počty OA generovaných vlastním areálem ADM, hotelem Milotel a bytovým domem jsou již zahrnuty
ve výše uvedených intenzitách dopravy pro rok 2010 (tabulka 10).

Železniční doprava
Dopravní trasa železniční dopravy je vedena z vlečkového kolejiště závodu na železniční stanici.
Železniční vlečka je v současné době využívána v následujících intenzitách:
-

jednosměrně cca 2 vlaky + 50 vagónů /týden (všechny v denní době 6 – 22 hod).
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Výhledový stav širšího zájmového území (rok 2012)
Silniční doprava – těžká nákladní automobilová doprava (TNA) a osobní automobilová doprava (OA)
Ve výhledu dojde k výstavbě nového parkoviště pro TNA s kapacitou 28 TNA na ploše 7 450 m2.
Veškeré TNA již nebudou stát podél ulice Hamerská před vjezdem/výjezdem do/z areálu ADM. Doba
zdržení všech přijíždějících TNA na novém parkovišti bude cca 1 hodina po dobu celého roku vyjma
dvou měsíců v roce (červenec, srpen – období sklizně), kdy se tato doba prodlouží až na 6 hodin.
Oproti stávajícímu stavu dojde rovněž ke změně vjezdu do areálu (viz obrázek 8 [úsek 0b] a situace
areálu v kapitole F tohoto oznámení) – vjezd bude ve výhledu veden přes nové parkoviště TNA a výjezd
stávajícím jediným vjezdem/výjezdem do/z areálu ADM (úsek 0a).
Počty OA a jejich příjezdové/odjezdové cesty zůstávají stejné jako ve stávajícím stavu v roce 2010,
v souvislosti s realizací záměru dojde k navýšení počtu TNA ze současných 142 TNA/24 hodin na 268
TNA/24 hodin. Rozdíl počtu TNA v důsledku navýšení výrobní kapacity činí 126 TNA/24 hodin.
Bez realizace záměru (tedy bez navýšení kapacity výroby v areálu ADM) by dopravní zátěž v podobě
intenzit dopravy ve výhledovém roce 2012 na přilehlých komunikacích odpovídala tabulce č. 12.
Uvedené intenzity vycházejí opět ze sčítání dopravy na dálniční a silniční síti provedené ŘSD ČR v roce
2005, kdy údaje pro rok 2012 byly získány přepočtením pomocí koeficientů růstu dopravy. Příslušné
sčítací úseky jsou patrné z obrázku 6.
Tabulka 12 Intenzity dopravy na přilehlé komunikační síti v r. 2012 bez realizace záměru (údaje získány
přepočtením pomocí koeficientů růstu dopravy ze sčítání dopravy ŘSD 2005), pracovní den 0–24 hod
č. úseku
v mapě

č.
komunikace

ulice

č. úseku
komunikace

OA

TNA

(0-24 hod)

(0-24 hod)

Celkem na
úseku

1

4436

Hamerská

7-4870

4 106

1 320

5 426

2

55

Přerovská

7-0233

13 829

4 606

18 435

3

55

Přerovská

7-0234

17 094

4 694

21 788

4

35

Lipenská

7-0087

24 293

6 280

30 573

5

35

Lipenská

7-0080

18 776

5 771

24 547

Intenzity TNA dopravy ve výhledovém stavu v roce 2012 po realizaci záměru uvádí následující tabulka
13 a obrázek 8.
Tabulka 13 Intenzity TNA dopravy generované areálem po realizaci záměru, pracovní den 0–24 hod
č. úseku v mapě

0a

poznámka
výjezd TNA
(+ vjezd/výjezd OA)

TNA
(0-24 hod)

celkem na úseku

134 (výjezd)

134

0b

nový vjezd pro TNA

134 (vjezd)

134

0c

vjezd/výjezd TNA vlastní
areál ADM (vrátnice)

268

268 (+ 4 OA)

1a

ul. Hamerská

188

-
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1b

ul. Hamerská

80

-

1c

ul. Hamerská

134

-

Obrázek 8 Úseky pro intenzity TNA dopravy generované areálem po realizaci záměru

Zdroj: mapy.cz

Celkový počet přijíždějících a odjíždějících TNA (nad 3,5 t) – obousměrně – rok 2012:
-

pracovní den 6–22 hodin: 222

-

pracovní den 22–6 hodin: 46

-

víkend 6–22 hodin:

70

-

víkend 22–6 hodin:

14

Rozpad TNA dopravy:
-

úsek 1a (směr ul. Přerovská): 70 % TNA obousměrně

-

úsek 1b (směr ul. Lipenská): 30 % TNA obousměrně

-

úsek 1c: 30 % ze směru úseku 1b + 70 % ve směru úsek 1a

Příjezdové a odjezdové trasy TNA budou realizovány ve směru z města, v případě úseku 1a budou trasy
TNA směřovat přímo na dálnici směr Brno a v případě úseku 1b budou trasy TNA směřovat přímo na
dálnici směr Lipník-Hranice-Ostrava. Touto skutečností bude zajištěno, že veškerá TNA nebudou
přispívat v současné době k již tak významně zhoršené dopravní situaci (tedy i hlukové a imisní) v centru
města.

Železniční doprava
Železniční vlečka bude ve výhledu (rok 2012) využívána v následujících intenzitách:
- jednosměrně cca 5 vlaků + 108 vagónů /týden (všechny v denní době 6–22 hod)
V důsledku realizace záměru budou intenzity železniční dopravy navýšeny o cca 3 vlaky za týden.
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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B. II. 4. 1 Nároky na ostatní infrastrukturu
Ochranná pásma
Plánovaná stavba (parkoviště, sila) nenaruší žádná stávající ochranná pásma.
V zájmovém území se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění. Záměrem nebude dotčena ani chráněná oblast přirozené akumulace vod
(CHOPAV) či pásma hygienické ochrany vodního zdroje (PHO). Posuzované stavby se nachází mimo
záplavové území řeky Moravy a mimo ochranná pásma studní Hanáckého masokombinátu a.s.
Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny
po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek.
Při realizaci přípojek na stávající inženýrské sítě dojde však ke kontaktu s některými inženýrskými sítěmi.
Při projektování je nutné respektovat připomínky a požadavky, dané správci dotčených inženýrských sítí.
Vedení nových sítí na staveništi je plánováno v souladu s příslušnými ČSN. Průběh a souběh nových sítí
na staveništi je rovněž plánován v souladu s příslušnými ČSN.
Přeložky a rušení inženýrských sítí/zásah do hmotného majetku
Záměr si v rámci plánovaných demolic a rekonstrukcí stávajících zařízení v objektech vyžádá zásah do
hmotného majetku (např. výměna lisů, odstranění filtrů, apod.).
V rámci navyšování výrobní kapacity dojde k modernizaci řídícího systému výroby a vybudování nových
sítí k přenosu dat na bázi optických kabelů.
Dojde rovněž k instalaci nového osvětlení u nových sil na šrot.
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B. III. Údaje o výstupech

B. III. 1. Ovzduší
Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří samostatnou Přílohu č. 2
předkládaného oznámení.

Fáze výstavby
V rámci etapy výstavby bude realizována demolice resp. demontáž technologického zařízení uvnitř
objektů, rekonstrukce, popř. instalace některých nových strojů a zařízení v technologii (lisovna, stávající
extrakce a lecitinka, rafinerie).
S ohledem na tuto skutečnost je možné konstatovat, že z hlediska ovzduší nemají tyto činnosti vliv na
kvalitu ovzduší.
Nová výstavba se týká objektu parkoviště pro TNA s novým vjezdem do areálu, 2 nových sil na šrot,
2 nových nádrží na uskladnění oleje a nové budovy extrakce. Z hlediska zázemí pro výstavbu půjde o
velmi jednoduchá zařízení (vzhledem ke stávajícímu provozu areálu a dostupnosti všeho potřebného
vybavení – voda, inženýrské sítě, sociální zařízení, atd.).
Veškeré demoliční, demontážní, rekonstrukční a stavební práce budou probíhat pouze v pracovních dnech
v době od 7 do 20 hod. S ohledem na rozsah a charakter stavebních prací a jejich vliv na kvalitu ovzduší
nebyl pro etapu výstavby počítán příspěvek ke stávajícímu znečištění ovzduší.
V rámci rozptylové studie jsou dále řešeny dva časové horizonty stavů v území:
 Stávající stav - reálné emise dle hlášení z roku 2010
 Výhledový stav – emise maximálního provozu v roce 2012

Fáze stávajícího provozu
V souvislosti s provozem záměru bylo možné definovat následující bodové, liniové a plošné zdroje
znečišťování ovzduší. Prezentované emise jsou skutečnými emisemi z provozu dle skutečnosti roku 2010.
Bodové zdroje
Bodovými zdroji znečišťování ovzduší jsou ve fázi stávajícího provozu záměru veškeré emisní zdroje
povolené v rámci platného integrovaného povolení.
Jako stávající zdroje znečišťování byly uvažovány zdroje již provozované. Jako podklad pro výpočet
stávajícího stavu provozu bylo použito hlášení „Výpočet emisí do ovzduší ze zdrojů ADM Prague s.r.o.
závod Olomouc a vyčíslení poplatků na rok 2011 ze skutečnosti v roce 2010.“ V tomto hlášení jsou
definovány zdroje uvedené v tabulce 14.
Veškeré tyto zdroje byly zohledněny ve výpočtu rozptylové studie pro fázi stávající stav.
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Tabulka 14 Emise z bodových zdrojů znečištění ovzduší

tuhé látky

SO2

NOx

CO

n-hexan

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

4,27

2,05

389,30

15,07

-

Deflegmace

-

-

-

-

6 281,3

Sušení šrotu

2 001,80

-

-

-

4 364,3

Chlazení šrotu

5 099,99

-

-

-

2 334,3

označení název zdroje
Rafinerie
A
Vyvíječ páry GEKA
Extrakce

B

Fugitivní emise

48 895,00

MEŘO ( FAME)
C
Výroba methylesteru

-

-

-

-

-

Výduch č.1

12,7

-

-

-

-

Výduch č.2

12,7

-

-

-

-

Výduch č.3

14,1

-

-

-

-

Výduch č.4

17,0

-

-

-

-

Výduch č.5

5,0

-

-

-

-

Výduch č.6

7,1

-

-

-

-

11,3

-

-

-

-

Silo semen

E

Lisovna
F
Odvětrání pánví

V současnosti není na provozu surovárna – extrakce sprinklerový systém, ale do budoucna se počítá
s jeho instalací z potřeby zajištění požárního zabezpečení. Výkon dieselagregátu, který je v současné době
umístěn v budově FAME je 1x 400 kVA, jeho provozní doba činí zhruba 5 hod/rok (pravidelné zkoušky a
revize). Slouží jako záložní zdroj pouze v případě výpadku elektrické energie, v případě požáru a je
předmětem pravidelných revizí elektrických zařízení. Emise z jeho provozu jsou minimální, a tudíž
nebyly zohledněny v rozptylové studii.
Liniové zdroje
Nákladní i osobní automobilová doprava z/do areálu související se stávajícím provozem je podrobně
popsána v kapitole B.II.4 oznámení.
Do Rozptylové studie byly zahrnuty emise způsobené dopravou mimo areál a dále i po areálu společnosti.
Předpokladem bylo, že všechny nákladní automobily přijíždí a odjíždí do/z areálu po komunikaci
Hamerská. Dále byl uvažován předpoklad, že doprava (osobní i nákladní) ze 70 % přijíždí/odjíždí do/z
areálu ze směru ulice Přerovská a z 30 % přijíždí/odjíždí do/z areálu ze směru ulice Lipenská. Tyto
komunikace byly v Rozptylové studii rozděleny na 29 rovných úseků.
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V následující tabulce jsou uvedeny emise automobilů v roce 2010 na definovaných úsecích komunikace
pouze jako příspěvek posuzovaného záměru. Emise z dopravy byly vyčísleny na základě dat o intenzitě
dopravy a emisních faktorů vyčíslených pomocí programu MEFA v.02. Při výpočtu emisních faktorů pro
rok 2010 byly zohledněny následující ukazatele: EURO 4 a průměrná rychlost vozidel 50 km/hod. Pro
zohlednění maximální zátěže z liniových zdrojů bylo uvažováno, že 80 % související dopravy bude
realizováno v době od 6 do 22 hodin.
Program MEFA v.02 vydalo Ministerstvo životního prostředí, a tím byly stanoveny jednotné emisní
faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci České republiky provádět vzájemně
porovnatelná hodnocení vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzduší. Program zohledňuje rovněž
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, ale i stárnutí
motorových vozidel.
Tabulka 15 Emise z liniových zdrojů znečištění ovzduší

NOx
(g/m/s)

CO
(g/m/s)

Benzen
(g/m/s)

PM10
(g/m/s)

Pojezdy po areálu ADM a výjezd na
komunikaci Hamerská

2,96E-06

5,31E-06

1,68E-08

1,33E-07

Ulice Hamerská směr ulice Přerovská

2,08E-06

3,71E-06

1,18E-08

9,32E-08

Ulice Hamerská směr ulice Lipenská

6,22E-07

1,11E-06

3,53E-09

2,80E-08

Liniové zdroje

Plošné zdroje
Jako plošný zdroj znečišťování bývají uvažována parkoviště a pojezdy po areálu. Veškeré pojezdy
automobilů po areálu a po parkovištích byly zahnuty do liniových zdrojů znečišťování ovzduší. V rámci
stávajícího stavu je v provozu pouze parkoviště osobních automobilů za hotelem Milotel, nákladní
automobily parkují podél komunikace Hamerská.

Fáze výhledového provozu
V souvislosti s provozem posuzovaného záměru (předpoklad v roce 2012), bylo možné definovat
následující bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší.
Záměr řeší navýšení kapacity výroby rostlinného řepkového a slunečnicového rafinovaného a surového
oleje ze současných 350 t rafinovaného řepkového a 50 t winterizovaného slunečnicového oleje/den na
plánovaných 850 t/den a v případě oleje surového ze současných 300 t surového řepkového a
slunečnicového oleje/den na 650 t surového řepkového a slunečnicového oleje/den. V současné době je
zpracováváno 850 t řepkového semene/den a 500 t slunečnicového semene/den. Ve výhledu je uvažováno
se zpracováním 1 500 t řepkového semene/den a 1 500 t slunečnicového semene/den.
V rámci dvounásobného navýšení kapacity výroby finálních produktů dojde k navýšení spotřeby nhexanu, ale také budou instalovány nové technologie emitující do venkovního ovzduší tuhé znečišťující
látky. Pokud budou použity nejlepší dostupné techniky BAT do stávajícího provozu výroby surových a
rafinovaných olejů, nedojde k navýšení množství tuhých znečišťujících látek do venkovního ovzduší.
Investor zvážil zodpovědně během projektové přípravy možné snižování vlivu na kvalitu venkovního
ovzduší a v návaznosti na vysoký technologický standard a vyžadovanou disciplínu obsluhy zařízení
snižuje maximálním možným způsobem emise do venkovního ovzduší.
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V následující tabulce jsou uvedeny pro přehlednost maximálních možné emise tuhých znečišťujících
látek z provozovaných technologických zdrojů v současnosti a emise z výhledového provozu
technologických zdrojů provozovaných v rámci výroby surových a rafinovaných olejů ve výrobním
závodě ADM Prague s.r.o. v Olomouci.
Tabulka 16 Maximálních možné emise TZL z provozovaných technologických zdrojů v současnosti a emise
z výhledového provozu v roce 2012

č.
Název zdroje
zdroje

Povolené emise
TZL dle IP
(limit TZL dle
IP:100 mg/m3,
obj. průtok a 8400
hodin/rok)

Výhledové emise v roce
2012
(na garantované
koncentrace, daném
objemovém toku a
8400 hod/rok)

Garantovaná
koncentrace
TZL pro rok
2012
na výduchu

t/rok

t/rok

mg/m3

103

extrakce sušení šrotu

26,040

x

x

104

extrakce chlazení šrotu

28,560

x

x

107

sila semen 1

1,092

0,218

20

108

sila semen 2

1,092

0,218

20

109

sila semen 3

1,680

0,336

20

110

sila semen 4

2,520

0,504

20

111

sila semen 5

3,360

0,672

20

112

sila semen 6

3,864

0,773

20

113

odvětrání pánví

2,520

x

x

1

RTC kondicionér

x

3,360

100

2

chladič peletek

x

7,000

100

3

peletizace slupek

x

0,182

10

4

odslupkování

x

16,646

100

5

silo šrotu 1

x

0,143

10

6

silo šrotu 2

x

0,143

10

10

nový toaster

x

39,480

100

11

mokrá aspirace

x

0,150

1

70,728

69,825

x

Celkem

Z této tabulky vyplývá, že teoreticky povolené emise tuhých znečišťujících látek z jednotlivých zdrojů
v současné době (dle platného integrovaného povolení), nebudou přes dvojnásobné navýšení kapacity
výroby navýšeny.

– E K O L A group, spol. s r. o. –

33

ADM Olomouc – N avýšení vý robní kapacity rostl inných ol ej ů

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Bodové zdroje
Bodovými zdroji znečišťování ovzduší jsou ve výhledu ve fázi provozu záměru emisní zdroje pouze
z technologie výroby oleje. Provozovatel ADM neuvažuje o provozu Výroby FAME - methylesteru
řepkového oleje.
Ve výhledovém stavu byl zohledněn provoz některých stávajících zdrojů a zdrojů, u kterých je plánována
rekonstrukce (kromě stávajícího provozu extrakce), pro účely bezpečnosti výpočtu je dále ve výhledu
zohledněn provoz pouze nové budovy extrakce (namísto stávajícího provozu extrakce určené k
rekonstrukci). Veškeré změny v rámci provozu jsou detailně popsány v níže uvedeném textu. .
V rámci realizace posuzovaného záměru dojde k instalaci zařízení na odlučování emisí z výroby oleje
v souladu s BAT. V následujícím textu jsou uvedena plánovaná opatření, která budou garantovat
množství emisí z daného zdroje.
Lisovna – RTC kondicionér – Odlučovač emisí je Integrální součástí zařízení RTC. Jedná se o
expanzní komoru, která pracuje na principu snížené rychlosti par, tzn. snížené rychlosti pevných částic a
jejich následnou sedimentaci. Před vypouštěním emisí ze zařízení RTC jsou tyto vedeny expanzní
komorou, která zabezpečí pasivní způsob separace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu a jejich
sedimentaci zpět do bubnu zařízení RTC. Garantovaná koncentrace tuhých znečišťujících látek na
výduchu bude 10 mg/m3.
Lisovna - chladič peletek – K eliminaci TZL bude instalován cyklónový separátor. Cyklónový separátor
je zařízení s rotačními částmi. Spuštěním ventilátoru se odvádí vzduch, který vytlačuje prašný vzduch z
výroby (v případě chlazení peletek). Vzduch s částicemi prachu vstupuje do cyklónu tangenciálně a
vytváří spirálovitý pohyb, který odděluje prachové částice od vzduchu. Vzduch odchází z vrchní části a
prach padá dolů a je recyklován zpět do výroby. Jako odlučovač bude využit 1250 HE cyklónový
separátor, s garantovanou koncentrací tuhých znečišťujících látek na výduchu 100 mg/m3.
Lisovna – peletizace slupek – U zařízení na peletizaci bude instalován filtr pro zachycení TZL. Filtr
separuje prachové částice (TZL) ze vzduchu nasávaného ventilátorem. Nasávaný vzduch separuje vzduch
s částicemi prachu z kladivového mlýna na peletizaci slupek. Typ odlučovače: 900 HE filtr, s
garantovanou koncentrací tuhých znečišťujících látek na výduchu 10 mg/m3.
Lisovna – odslupkování - K eliminaci TZL bude instalován cyklónový separátor. Cyklónový separátor je
zařízení s rotačními částmi. Spuštěním ventilátoru se odvádí vzduch, který vytlačuje prašný vzduch z
výroby (v případě chlazení peletek). Vzduch s částicemi prachu vstupuje do cyklonu tangenciálně a
vytváří spirálovitý pohyb, který odděluje prachové částice od vzduchu. Vzduch odchází vrchní částí a
prach padá dolů a je vracen zpět do výroby. Typ odlučovače: CK 90 cyklónový separátor, s garantovanou
koncentrací tuhých znečišťujících látek na výduchu 100 mg/m3.
Lisovna - silo šrotu 1, silo šrotu 2 - Každé silo bude mít nainstalovaný odlučovač tuhých znečišťujících
látek, aby byl minimalizován únik tuhých znečišťujících látek do venkovního ovzduší. Dodavatel zařízení
garantuje koncentraci tuhých znečišťujících látek maximálně do 10mg/m3 na výstupu za filtračním
zařízením. Prachový filtr je konstrukčně tvořen ventilátorem, který vytváří podtlak na výstupu ze sila.
Vzduch s tuhými částicemi, který je ze sila vyfukovaný proudí přes filtry, které zachycují tyto tuhé
částice. Filtry jsou periodicky vyfoukávány přetlakovým proudem vzduchu a částice se tak dostanou zpět
do sila. Filtr bude nainstalován na střeše sila. Jednotlivé díly filtru budou uvnitř konstrukce sila. Typ
odlučovače: Dalamatic DLM V12/10 K3, s garantovanou koncentrací tuhých znečišťujících látek na
výduchu 10 mg/m3.
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Lisovna - mokrá aspirace - K eliminaci TZL bude instalován cyklónový separátor. Cyklónový separátor
je zařízení s rotačními částmi. Spuštěním ventilátoru se odvádí vzduch, který vytlačuje prašný vzduch z
výroby (v případě chlazení peletek). Vzduch s částicemi prachu vstupuje do cyklonu tangenciálně a
vytváří spirálovitý pohyb, který odděluje prachové částice od vzduchu. Vzduch odchází vrchní částí a
prach padá dolů a je vracen zpět do výroby. Typ odlučovače: cyklónový separátor, s garantovanou
koncentrací tuhých znečišťujících látek na výduchu 1 mg/m3.
Extrakce – nový toaster - K eliminaci TZL bude instalován cyklónový separátor. Cyklónový separátor je
zařízení s rotačními částmi. Spuštěním ventilátoru se odvádí vzduch, který vytlačuje prašný vzduch z
výroby (v tomto případě chladič DTDC). Vzduch s částicemi prachu vstupuje do cyklonu tangenciálně a
vytváří spirálovitý pohyb, který odděluje prachové částice od vzduchu. Vzduch odchází vrchní částí a
prach padá dolů a je vracen zpět do výroby. Typ odlučovače: cyklónový separátor, s garantovanou
koncentrací tuhých znečišťujících látek na výduchu 100 mg/m3.
Dále bude na tomto zdroji nainstalován pohlcovač těkavých látek, který bude sloužit k oddělování
rozpouštědla od vzduchu. Bude využíván k čištění všech odsávaných par před jejich vypuštěním do
atmosféry. Tyto nekondenzované páry (které mají převážně stopy hexanu) jsou svedeny do
absorbentu/pohlcovače rozpouštědel, kde ochlazovaný minerální olej proudí směrem dolů do těsnicí
komory/přepážky - vůči protiproudému toku par vzhůru. Minerální olej pohlcuje hexan, a čistý vzduch
bez hexanu je odsávaný ventilátorem.
V následující tabulce jsou uvedena maximální množství emisí emitovaných z definovaných zdrojů
posuzovaného záměru.
Tabulka 17 Emise z bodových zdrojů znečištění ovzduší – výhledový stav 2012

tuhé látky

SO2

NOx

CO

n-hexan

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

3,63

4,32

206,84

5,75

-

Deflegmace

-

-

-

-

0

Sušení šrotu

0

-

-

-

0

Chlazení šrotu

0

-

-

-

0

Nová extrakce

-

-

-

-

117,2

39 480

-

-

-

59 220

Fugitivní emise (při
předpokladu, že bude veškerá
spotřeba n-hexanu emitovaná
do ovzduší)

-

-

-

-

470 324

Fugitivní emise dopočítané dle
bilance z roku 2010

-

-

-

-

198 975

označení název zdroje
Rafinerie
A

Nový vyvíječ páry
(instalovaný výkon 3 MW)
Extrakce

B

Nová extrakce toaster
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Silo semen

E

Výduch č.1

218,4

Výduch č.2

218,4

-

-

-

-

Výduch č.3

336,0

-

-

-

-

Výduch č.4

504

-

-

-

-

Výduch č.5

672,0

-

-

-

-

Výduch č.6

772,8

-

-

-

-

182

-

-

-

-

Odslupkování

16 646

-

-

-

-

Silo šrotu č. 1

142,8

-

-

-

-

Silo šrotu č. 2

142,8

-

-

-

-

Mokrá aspirace

158,8

-

-

-

-

Lisovna

RTC kondicionér

3 360

Chladič peletek

7 000

Peletizace slupek
F

Pozn.: Zdroje uvedené kurzivou jsou nové zdroje, které v roce 2010 nebyly provozovány. Emise z nich
byly vyčísleny na základě garancí daných dodavatelem zařízení, nebo provozních zkušeností
z provozování obdobných zařízení, popř. z bilancí. Jedná se o maximální emise, které znamenají
maximální emisní toky z daného zařízení.

Pro vyčíslení celkového příspěvku k imisní zátěži bylo uvažováno, že veškerá spotřeba n-hexanu (1 kg nhexanu/tunu semínka) bude vypuštěna do venkovního ovzduší. Tato alternativa výpočtu zohledňuje
nejvyšší možné zatížení n-hexanem.
Reálné fugitivní emise n-hexanu z extrakce byly vyčísleny pomocí povolené spotřeby n-hexanu (1 kg nhexanu/tunu semínka) a bilance roku 2010 za předpokladu, že fugitivní emise budou ve výhledovém roce
2012 v obdobné výši jako v posuzovaném roce 2010, kdy představovaly 37,52 % ze spotřebovaného
množství n-hexanu. S ohledem na předpokládanou rekonstrukci extrakce lze předpokládat, že se jedná o
emise maximální, a tudíž nadhodnocené na straně bezpečnosti výpočtu.
V rámci provozu surovárna – extrakce se uvažuje o využití sprinklerového systému pro potřeby zajištění
požárního zabezpečení. Lze předpokládat, že bude provozován dieselagregát, který je v současné době
umístěn v budově FAME jeho výkon je 1x 400 kVA. Předpokládaná provozní doba je cca 5 hod/rok
(pravidelné zkoušky a revize). Emise z jeho provozu budou minimální, a tudíž nebyly zohledněny ve
výpočtu rozptylové studie.
Veškeré tyto zdroje byly zohledněny ve výpočtu rozptylové studie pro fázi provozu pro výhledový stav.
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Liniové zdroje
Nákladní i osobní automobilová doprava z/do areálu související se záměrem je podrobně popsána
v kapitole B.II.4 oznámení.
Do Rozptylové studie byly zahrnuty emise způsobené dopravou mimo areál a dále i po areálu společnosti
ADM. Byl proveden předpoklad, že všechny nákladní automobily přijíždí a odjíždí do/z areálu po
komunikaci Hamerská. Detailně je rozpad dopravy (i schematicky) definován v předchozích kapitolách.
Oproti stávajícímu stavu dojde ke změně systému vjezdů do areálu, což je zohledněno v definovaných
liniových zdrojích. Veškeré posuzované komunikace byly v Rozptylové studii rozděleny na 30 rovných
úseků.
V následující tabulce jsou uvedeny emise automobilů v roce 2012 na definovaných úsecích komunikace
pouze jako příspěvek posuzovaného záměru. Emise z dopravy byly vyčísleny na základě dat o intenzitě
dopravy a extrapolací emisních faktorů vyčíslených pomocí programu MEFA v.02. Při výpočtu emisních
faktorů pro rok 2012 byly zohledněny ukazatele: EURO 4 a průměrná rychlost vozidel 50 km/hod. Pro
zohlednění maximální zátěže z liniových zdrojů bylo uvažováno, že 80 % související dopravy bude
realizováno v době od 6 do 22 hodin.
Program MEFA v.02 vydalo Ministerstvo životního prostředí, a tím byly stanoveny jednotné emisní
faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci České republiky provádět vzájemně
porovnatelná hodnocení vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzduší. Program zohledňuje rovněž
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, ale i stárnutí
motorových vozidel.

Tabulka 18 Emise z liniových zdrojů znečištění ovzduší

NOx
(g/m/s)

CO
(g/m/s)

Benzen
(g/m/s)

PM10
(g/m/s)

Výjezd z areálu ADM na komunikaci
Hamerská (úsek 0a)

4,10E-06

7,34E-06

2,20E-08

1,92E-07

Nový vjezd do areálu ADM (úsek 0b)

4,09E-06

7,32E-06

2,18E-08

1,92E-07

Areál ADM (0c)

8,18E-06

1,47E-05

4,38E-08

3,83E-07

Ulice Hamerská směr ulice Přerovská
(úsek 1a)

5,85E-06

1,05E-05

3,25E-08

2,69E-07

Ulice Hamerská směr ulice Lipenská
(úsek 1b)

2,49E-06

4,48E-06

1,38E-08

1,15E-07

Ulice Hamerská – mezi vjezdem a
výjezdem do areálu ADM (úsek 1c)

4,20E-06

7,58E-06

2,37E-08

1,92E-07

Liniové zdroje

Plošné zdroje
Jako plošný zdroj znečišťování bylo uvažováno nově vybudované parkoviště nákladních automobilů.
Veškeré pojezdy automobilů po areálu a po parkovištích byly zahrnuty do liniových zdrojů znečišťování
ovzduší (viz tabulka 18).
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Tabulka 19 Emise z plošných zdrojů znečištění ovzduší

Plošné zdroje
Parkoviště nákladních automobilů

NOx
(g/s)

CO
(g/s)

Benzen
(g/s)

PM10
(g/s)

1,62E-03

2,91E-03

8,67E-06

7,62E-05

Všechny výše uváděné emise jsou vstupem do rozptylové studie, která tvoří samostatnou přílohu č. 2
předkládaného oznámení.

B. III. 2. Odpadní vody
K vyčištění odpadních vod z celého areálu závodu slouží biologická čistírna odpadních vod. Odpadní
vody jsou přiváděny na BČOV splaškovou a tukovou kanalizací a po vyčištění jsou vypouštěny
kanalizačním sběračem spolu s dešťovými vodami do Hamerského náhonu.
Fáze výstavby
V tomto období by v souvislosti se samotnou výstavbou několika objektů v areálu neměly vznikat
technologické odpadní vody. Možnost kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a
pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. Tato rizika lze rozdělit na rizika provozního
charakteru a rizika havarijního charakteru.
Potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Dešťovými vodami jsou
splachovány ze silničního tělesa úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a
rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení.
Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého
z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení.
Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, konkrétně
bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude upřesněno
nejpozději ve stupni DSP.
Fáze provozu
Splaškové vody
Splaškové vody vznikají v sociálních zařízeních stávajících objektů v areálu (administrativní budova,
výrobní objekty, šatny, dílny a laboratoře). Všechny splaškové vody jsou přiváděny do sběrné jímky
splaškových vod, kde se mechanicky předčišťují a čerpají na biologickou čistírnu do vyrovnávací nádrže.
Odpadní vody jsou ve vyrovnávací nádrži smíchány, provzdušňovány a čerpány do aktivační nádrže, kde
jsou biologicky čištěny.
Vyčištěné odpadní vody jsou z aktivace vedeny na dvě dosazovací nádrže, odkud je odseparovaný
biologický kal vrácen do aktivace a vyčištěná voda přetéká přes přepadové hrany do sběrného
kanalizačního potrubí a přes měrný objekt do kanalizačního sběrače. Jedná se o samostatný potrubní řad
o délce 2 370 m, který odvádí vyčištěné vody z BČOV společně s vodou z dešťové zdrže do Hamerského
náhonu.
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Technologické odpadní vody
Technologické odpadní vody ze stávajících provozů znečištěné hlavně tukovými látkami jsou vedeny přes
lapač tuku, kde jsou gravitačně odděleny tukové látky. Zbylé tukové znečištění je následně odstraněno
na flotační lince za předchozí úpravy pH a přídavku koagulantu. Takto předčištěné vody jsou odváděny
do vyrovnávací jímky a následně vedeny na BČOV.

Celkové množství vypouštěných odpadních vod ve stávajícím stavu a ve výhledu uvádí následující
tabulka. Vedle celkového množství vznikajícího v souvislosti s provozem výrobního areálu jako celku je
zde uvedeno množství odpadní vody z jednotlivých provozů výroby, z BČOV a dalších obslužných
činností v rámci závodu (požární voda, chladící voda,atd.).
Tabulka 20 Průměrné množství vypouštěných odpadních vod (m3/rok)
rok 2010 (m3)

rok 2012 (m3) - odhad

Surovárna

94 847

152 846

Rafinerie

19 328

48 615

44

-

8 470

8 646

122 689

210 107

Typ provozu

Plnírna
BČOV + obslužné činnosti
Celkem

V rámci integrovaného povolení z roku 2007 (č.j.: KUOK 99064/2006) má provozovatel krajským
úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství stanoveno maximální roční
množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, na množství 160 000 m3/rok. Po navýšení
kapacity výroby olejů bude celkové množství vypouštěných odpadních vod dosahovat 210 107 m3/rok,
tedy dosavadní povolené množství přesáhne. V souvislosti s touto skutečností bude po navýšení kapacity
výroby nezbytné aktualizovat stávající integrované povolení.
Dešťové vody
Voda odváděná dešťovou kanalizací je přivedena do sběrné šachty, ze které je pomocí vstupních potrubí
přivedena do dešťové zdrže. Ta je rozdělena na dvě části: čistou a špinavou, každá o velikosti 440 m3.
Znečištěné dešťové vody ze špinavé zdrže jsou řízeně přečerpávány splaškovou kanalizací na BČOV.
Čisté dešťové vody ze zdrže jsou vypouštěny přes nornou stěnu do vodního toku Hamerský náhon
společně s vyčištěnými odpadními vodami z biologické čistírny odpadních vod. Vypouštění dešťových
vod se řídí změnou integrovaného povolení, vydaného KU Olomouckého kraje, č.j. KUOK 95672/2009
ze dne 3. 11. 2009.
V současném stavu (rok 2010) je množství odváděných srážkových vod (Q) 37 171 m3 z celkových
zpevněných ploch (56 215 m2).
Ve výhledovém stavu (2012) se v důsledku navýšení zpevněných ploch v areálu (parkoviště TNA a nový
vjezd pro TNA) na celkem 63 965 m2 navýší množství odváděných srážkových vod na 42 296 m3/rok.
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Dešťové vody z plochy nového parkoviště pro TNA budou odváděny přes odlučovač ropných látek a dále
do dešťové kanalizace. Odvod dešťových vod z plochy nového parkoviště TNA bude upřesněn
v navazujícím stupni projektových příprav.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a navazujícími
a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
Původce odpadu (podle § 4 odst. p zákona o odpadech) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu
odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné
právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit odstranění odpadů. Zákon přitom
zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně materiálové využití odpadů (recyklace, kompostování apod.)
před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení).
Provozovatel záměru bude nakládat se vznikajícím odpadem v souladu se schváleným Plánem
odpadového hospodářství Olomouckého kraje tak, aby splnil všechny relevantní cíle a opatření
v dokumentu obsažené.
Během výstavby i po uvedení do provozu je provozovatel stavby povinen vést evidenci o množství
odpadu a způsobu nakládání s ním (dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb.) a v případě produkce více
než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů
dle § 39, odst. 2 zákona o odpadech. S nebezpečnými odpady může původce nakládat dle § 16, odst. 3
pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání
s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadu (zejména u výkopových
zemin) je nutné kontrolovat, zda nemá některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s nebezpečnými
druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením stavebních prací.
V následujícím textu jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
demolic/výstavby, plánovaných rekonstrukcí a demontáží a ve fázi provozu záměru. Je zde rovněž uveden
způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů.
Odpady vznikající ve fázi demolic/výstavby
Druhová skladba odpadů odhad množství byla stanovena na základě zkušeností projektanta s obdobnými
provozy. Pouze po dobu demolic/výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto
druhu a rozsahu (zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby, úklidové práce, apod.).
V rámci výstavby budou vznikat zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů, které lze zařadit
do podskupiny 08 04. V této podskupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady v závislosti
na použité technologii a materiálu. Odpady budou shromažďovány v uzavíratelných nádobách a podle
potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění.
Při demoličních pracech a svařování kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a
třísky železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování, 17 04
05 kovové odpady.
Odpadní oleje mohou vznikat použitím ve stavebních strojích. Z provozu kompresorů mohou vznikat
olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13
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01 - Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje.
Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“ a po využití jsou odpady.
Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Předpokladem je, že údržba techniky
bude prováděna u specializované firmy (tj. mimo staveniště). Případné upotřebené oleje vzniklé
na staveništi budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě.
V období výstavby budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly, plastové,
dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“). Obaly
znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) patří
do nebezpečných odpadů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně
k následnému využití, recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou
nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným
odpadem.
V době výstavby budou dále vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály,
čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo
neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování nebezpečného odpadu
budou sběrné nádoby umístěné v místě vzniku odpadů.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat opotřebované pneumatiky (16 01 03) či upotřebené
nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16 06 01 N). Akumulátory patří podle zákona o odpadech,
č. 185/2001 Sb. mezi „vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno
speciálními podmínkami. Vzhledem k tomu, že stavební činnost bude zajišťována dodavateli, dá se
předpokládat, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy. Obměna pneumatik či výměna
nefunkčních autobaterií bude probíhat mimo staveniště.
V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře obsahovat
zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy
využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž
nebezpečné odpady. Dále bude vznikat stavební odpad 17 02 01 – dřevo. Nakládání s dřevěným odpadem
z výstavby (17 02 01) se předpokládá následovně: Dřevo se přednostně vytřídí tak, aby mohlo být
opakovaně používáno. Následně bude dřevo nabídnuto k dalšímu využití, např. po naštěpkování může
dřevo vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost). Pouze v případě nezájmu trhu bude dřevo energeticky
využito ve spalovně.
Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izolačních materiálů
obsahující dehet (17 03 03 N) a dále stavební a izolační materiály obsahující azbest, popř. jiné
nebezpečné látky (17 06 01 N, 17 06 03 N). Kromě toho jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní
odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí např. do druhu (17 02 04 N). Odpady budou
předány oprávněné osobě a uloženy na skládce nebezpečných odpadů.
V případě znečištěné zeminy nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních
mechanizmů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 N), který by měl být přednostně dekontaminován
v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad
musí být předán pouze oprávněné osobě k jeho odstranění.
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V případě, že bude stavební materiál znečištěn nebezpečnými látkami, je třeba odpad roztřídit
na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu
určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat také směsný stavební odpad (17 09 04), který bude shromažďován
na staveništi (ve vanových kontejnerech) a následně recyklován či ukládán na skládku odpadu.
Odpad z chemických toalet (20 03 04), které budou po nutnou dobu instalovány na staveništi, bude
likvidován podle použité technologie, což bude zajišťováno smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3
vyhlášky č. 381/2001 Sb., v platném znění určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení
nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Předpokládané druhy odpadů vznikajících během demolic/výstavby, plánovaných rekonstrukcí a
demontáží jsou pro přehlednost uvedeny rovněž v následující tabulce.
Tabulka 21 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při demolici/výstavbě
Kód druhu
odpadu
8
08 04 09
08 04 10
12
12 01 01
12 01 03
12 01 13
13
13 01
13 02
15
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 09
15 01 10
15 02 02
15 02 03
16
16 01 03
16 06 01
17
17 01 01

Název odpadu

Kategorie
Původ odpadu
odpadu
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů),
lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická
N
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem
O
08 04 09
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
O
Piliny a třísky železných kovů
O
Piliny a třísky neželezných kovů
O
Odpady ze svařování
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve
skupinách 05, 12 A 19)
N
Odpadní hydraulické oleje
N
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak
neurčené
O
obaly sypkých
Papírové a lepenkové obaly
stavebních hmot
O
Plastové obaly
obaly stavebních hmot
O
Dřevěné obaly
O
Kovové obaly
O
Směsné obaly
obaly stavebních hmot
O
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
N
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
N
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a
O
ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
O
Pneumatiky
N
Olověné akumulátory
Stavební a demoliční odpady
O

Beton
– E K O L A group, spol. s r. o. –

zbytky stavebních hmot
42

ADM Olomouc – N avýšení vý robní kapacity rostl inných ol ej ů

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Kód druhu
odpadu

Název odpadu

17 02 01

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 lehčené betony (izolační a spádové vrstvy střech)
Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03
17 03
17 04 02
17 04 05

Plasty
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Hliník
Železo a ocel

17 04 07

Směsné kovy

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 03
17 05 04

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06 01

Izolační materiál s obsahem asbestu

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603

17 06 05

Stavební materiály obsahující asbest

17 01 07

17 09 03
20
20 01 21
20 03 01
20 03 03
20 03 04

Kategorie
Původ odpadu
odpadu
O
poškozené nebo jinak
nepoužitelné stavební
hmoty
O
odpadní stavební dřevo
O
zbytky, poškozené
stavební materiály
O
odpad plastů
N
O
O
odpad železa a ocele
O
zbytky, poškozené
stavební materiály
O
odpad izolačních
stavebních materiálů
N
O
odpad izolačních
N
stavebních materiálů
ohnivzdorné izolační
O
materiály
části stavebních
konstrukcí, např.
N
obklady, izolační pásy,
těsnění, střechy, apod.

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
N
látky
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a
odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
O
Směsný komunální odpad
O
Uliční smetky
Kal ze septiků a žump

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Přesné množství těchto odpadů je poměrně obtížné specifikovat. Dodavatel je povinen s těmito odpady
zacházet podle zákona, tj. třídit je, ukládat na vyhrazená místa, evidovat a řádně likvidovat. Jedná se
o běžnou stavebně-investiční činnost při výstavbě. V období výstavby bude důležitá kontrola ze strany
orgánů státní zprávy, zejména pokud se týká nakládání s odpady, vytřídění, skladování a zneškodňování
odpadů s nebezpečnými vlastnostmi.
Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími v souvislosti s demolicemi, demontážemi a
rekonstrukcemi a rovněž se stavbou objektu parkoviště a všech nových objektů v areálu bude ošetřena
smluvně mezi investorem a dodavatelem stavby (myšleno jako firma provádějící příslušné demoliční,
demontážní, rekonstrukční a/nebo stavební práce). Odstraňování těchto odpadů bude zajišťováno
dodavatelem stavby, nejpravděpodobněji servisním způsobem u specializovaných firem s příslušným
oprávněním k nakládání s těmito druhy odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., § 4 a 12.
Odpady, které budou vznikat během demolic/výstavby, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a
kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či ke zneškodnění.
Nebezpečné odpady roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií budou shromažďovány odděleně
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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).
Odpady vznikající ve fázi provozu
Dále budou vznikat ve značném množství rovněž odpady druhu 19 08 12 Kaly z biologického čištění
průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11.
Z obslužné dopravy záměru mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Jedná se převážně
o nebezpečné odpady podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Odpadní oleje
patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, po využití se
stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů
jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech. Při průchodu dešťových
vod z manipulačních ploch a parkovišť odlučovačem ropných látek bude vznikat kal. Jedná se
o nebezpečný odpad podskupiny 13 05 - Odpady z odlučovačů oleje.
Při údržbě objektu budou vznikat znečištěné hadry, prázdné nádoby od barev, laků, čistících prostředků
(15 01 10), resp. prázdné spreje (15 01 11).
V rámci celého záměru bude vznikat převážně druh odpadu 20 03 01 – směsný komunální odpad.
Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a odděleným
sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39) a
biologicky rozložitelný odpad (20 02 01). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně odlišených
nádob, pro které je vhodné vyčlenit „hnízda“, prostor pro soustředěné umístění nádob pro oddělený sběr
vytříděných složek. Směsný komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech na směsný komunální
odpad.
Vyřazené akumulátory a baterie mohou být původcem odpadu zařazovány rovněž do skupiny 20 –
komunálních odpadů, a to do druhů (20 01 33 N, 20 01 34). Baterie a akumulátory patří podle zákona
o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po využití mezi odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno
speciálními podmínkami. Pro sběr baterií bude na určeném místě umístěn kontejner pro jejich sběr
(zdarma zajišťuje např. fa Ecobat).
Při údržbě zeleně patřící k objektu bude za provozu vznikat biologicky rozložitelný odpad (20 02 01 –
biologicky rozložitelný odpad). Předpokládá se prořez dřevin, opad listí, atd. Odpad by měl být předáván
oprávněné osobě k biodegradaci (kompostování).
Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací v rámci areálu po uvedení stavby do provozu se obvykle
řadí do druhu 20 03 03 – uliční smetky. Stanou se součástí směsného komunálního odpadu. Odpady
kategorie „N“ Nebezpečný se běžně v objektu nebudou vyskytovat, případný odpad tohoto charakteru
(z údržby a servisu objektu) bude odstraněn smluvně, přímo firmou zajišťující servis
a údržbu, která odpad okamžitě v rámci servisu odveze. Všechny odpady budou na základě smluv (budou
předloženy při kolaudaci objektu) odstraněny organizacemi, které mají povolení k nakládání s odpady.
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Předpokládané druhy odpadů vznikající při výrobě a jejich množství jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 22 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi provozu záměru
Kód druhu
odpadu

02
02 03 01
02 03 04
07
07 06 10
12
12 01 05
13
13 02 08
13 05
14
14 06 02
14 06 03
15
15 01 02
15 01 10
15 01 11
15 02 02
15 02 03
16
16 01 03
16 02 13
16 02 14
16 03 03
16 03 04
16 03 05
16 06 01
16 06 04
17
17 02 01
17 02 04
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 06 05
18

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a
zpracování potravin
Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Odpady z organických chemických procesů
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

O
O
N

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
Plastové hobliny a třísky
O
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených
ve skupinách 05, 12 A 19)
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
Odpady z odlučovačů oleje
N
Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
N
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
N
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak
neurčené
Plastové obaly
O
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
N
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
N
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
N
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
O
číslem 15 02 02
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
Pneumatiky
O
Brzdové kapaliny
N
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
O
Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
N
Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
O
Organické odpady obsahující nebezpečné látky
N
Olověné akumulátory
N
Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
O
Stavební a demoliční odpady
Dřevo
O
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami
N
znečištěné
Železo a ocel
O
Kabely neuvedené pod 17 04 10
O
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
O
Stavební materiály obsahující azbest
N
Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího
(s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně
nesouvisejí se zdravotní péčí)
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Kód druhu
odpadu

18 01 03
19
19 08 12
20
20 01 01
20 01 02
20 01 21
20 01 23
20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 07

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
N
prevenci infekce
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních
vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody
pro průmyslové účely
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08
O
11
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a
odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Papír a lepenka
O
Sklo
O
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
N
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06
N
03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
O
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené
N
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a
O
20 01 35
Biologicky rozložitelný odpad
O
Směsný komunální odpad
O
Uliční smetky
O
Objemný odpad
O

N – nebezpečné odpady, O – ostatní odpady,

Výše uvedené odpady jsou předávány k externím zneškodněním firmám, které mají oprávnění
k nakládání s těmito druhy odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., § 4 a 12. Navržené způsoby nakládání
s odpady je třeba doložit předběžnými souhlasy provozovatelů zařízení (skládky, spalovny,
specializované firmy) s odběrem odpadů k likvidaci.
Shrnutí
Produkci odpadů lze čekávat ve fázi demolic/výstavby i ve fázi provozu.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že celý investiční záměr je spojen s produkcí
odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit
životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Zdroje hluku lze v souvislosti s navrženým záměrem očekávat ve fázi výstavby (včetně demolic,
demontáží a rekonstrukcí) i provozu.
Fáze výstavby (včetně demolic, demontáží a rekonstrukcí)
Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Jde tedy
o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí pak
svým provozem liniové typy zdrojů hluku (na základě podkladů investora lze u nejkritičtější fáze
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výstavby z hlediska dopravy uvažovat max. 26 jízd/den TNA a max. 10 jízd/den OA). Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Vzhledem k tomu, že v současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou k dispozici ani
konkrétní znalosti o použitém strojním vybavení. To znamená, že v akustické studii se pracuje se
vstupními akustickými veličinami, které se však mohou v závislosti na nasazení konkrétních strojů od
sebe lišit. Pro stacionární zdroje hluku – stroje umístěné na staveništi – byla provedena analýza

předpokládaného počtu nasazení stavebních strojů, které mohou v nejhorší fázi stavby pracovat
ve stejnou dobu. Analýza je vztažená k hodnotám ekvivalentních hladin akustického tlaku A tak,
aby byly splněny hygienické limity ze stavební činnosti dle nařízení vlády
č. 148/2006 Sb. Z tohoto důvodu jsou výpočty stavu akustické situace v okolí stavby provedeny jako
modelové výpočty pro hladinu akustického tlaku stavebních zařízení, která se v současnosti na stavbách
běžně používají.
Tabulka 23 Průměrné hladiny akustického tlaku A [dB] u stavebních strojů při předpokládaném pracovním
nasazení

Typ objektu/
technologie

Surovárna lisovna
(objekt 21)

Surovárna stávající
budova
extrakce a
lecitinky
(objekt 19)

Období
demolice/
výstavby

6/20113/2012

6/20118/2012

Druh stroje

Počet
strojů

Pracovní nasazení
stroje
(hod/den)

Hladina
akustického
tlaku A ve
vzdálenosti
10 m

elektrický zvedák

1-2

4

69

jeřáb

1-2

4

71

elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka

5-10

8

84

svařovací souprava

3-5

12

60

elektrický zvedák

1-2

4

69

jeřáb

1-2

4

71

elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka

5-10

8

84

svařovací souprava

3-5

12

60

věžový jeřáb

1

12
po dobu 6 měsíců

55

bagr

1

12
po dobu 1 měsíce

Nová budova
extrakce
(objekt 28)

6/201212/2012

81

12

vyklápěcí nákladní
automobil

2

mobilní jeřáb

1

betonový domíchávač

2

po dobu 1 měsíce
12

82
71

12
po dobu 2 měsíců

68

12

elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka

10-15

svařovací souprava

3-5

po dobu 7 měsíců

84

12
po dobu 7 měsíců
DegamingOdslizení
(objekt 21)

3/20128/2012

60

elektrický zvedák

1-2

4

69

jeřáb

1-2

4

71
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Typ objektu/
technologie

Období
demolice/
výstavby

Druh stroje

Počet
strojů

Pracovní nasazení
stroje
(hod/den)

Hladina
akustického
tlaku A ve
vzdálenosti
10 m

elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka

5-10

8

84

svařovací souprava

3-5

12

60

věžový jeřáb

1

12
po dobu 8 měsíců

55

12
bagr

1
po dobu 1 měsíce

Surovárna nová sila na
uskladnění
šrotu
(objekt 29)

81

12
vyklápěcí náklaďák

2
po dobu 1 měsíce

4/201111/2011

82

12
mobilní jeřáb

1
po dobu 1 měsíce

71

12
betonový domíchávač

2
po dobu 8 měsíců

68

12
stavební výtah

1
po dobu 7 měsíců

Rafinerie
(objekt 11)

Nové nádrže
na uskladnění
olejů
(objekt 10)

Nové
parkoviště a
nový vjezd
pro TNA
(objekt 27)

9/20118/2012

1/20123/2012

9/201110/2011

52

elektrický zvedák

1-2

4

69

jeřáb

1-2

4

71

elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka

5-10

8

84

svařovací souprava

3-5

12

60

elektrický zvedák

1-2

4

69

jeřáb

1-2

4

71

elektrické nástroje jako
šroubovák, pila, vrtačka

5-10

8

84

svařovací souprava

3-5

12

60

stroj na výrobu betonových
povrchů (Bidwell)

1

bagr

1

12
po dobu 10 dní

88

12
po dobu 10 dní
řezač spár (kotoučová pila
na řezání vozovek)

81

12
1
po dobu 10 dní

85

Fáze provozu
Liniové zdroje
Ve výhledovém roce 2012 ve fázi provozu bude v území zdrojem hluku souvisejícím s provozem záměru
obslužná automobilová doprava na přilehlé komunikační síti.
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Zdrojové funkce na přilehlé komunikační síti z dopravy vyvolané záměrem jsou včetně intenzit dopravy a
znázorněných úseků komunikací na orientačních mapkách blíže popsány v podkapitole B.II.4.1 „Nároky
na dopravní infrastrukturu“.
Stacionární zdroje
Stacionární zdroje hluku budou tvořit veškerá zařízení umístěná přímo v objektech či vně objektů (např.
na jejich střechách). Jedná se především o technologické jednotky jako jsou chlazení, klimatizace,
čerpadla, dopravníky apod.
V následující tabulce jsou uvedeny nové stacionární zdroje, popř. zdroje demontované a přemísťované či
zdroje zkapacitněné), se kterými se v souvislosti s navýšením kapacity výroby počítá.
V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro nové
stacionární zdroje (myšleno nové oproti roku 2010 – stávající stav) ve výhledovém roce 2012.
Tabulka 24 Popis nových stacionárních zdrojů hluku a jejich akustické parametry (výhled - rok 2012)
Číslo
Zdroje
(viz obr. 7
akustické
studie)

Objekt

Zdroje hluku

22

Čerpadla
dieselagregátu pro
sprinklerovnu

2 čerpadla

23

Rafinerie

24

Nová sila na šrot

Filtry na
winterizaci
Dopravníky

25

Nová sila na šrot

Dopravníky

26

Nová sila na šrot

27

Lisovna

28

Lisovna

Ventilátory pro
filtry, dopravník
RTC-rotační
kondicionér
Chlazení peletek

LwA (dB) pro
1 zdroj hluku

Výška zdroje,
resp. umístění
zdroje u objektu
(m)

Doba
provozu

Stavební
materiál,
případně
umístění
zdroje

110

2

pouze
v případě
požáru

Železobeton

50

5

24 hod

Ocel

75

20

75

10

24 hod
10 hod den, 5
hod noc

70

45

50
93

Železobeton

24 hod

Nad střechou
sila

3

24 hod

-

3

hod den,
1 hod noc

-

29

Extrakce

Chladící věž

101

22

24 hod

Nad střechou
extrakce

30

Extrakce

2 čerpadla na
chlazení

70

0

24 hod

-

31

BČOV

2 dmychalda

101

0

1-2 dmychadla
v kontinuální
m provozu

Železobeton

B. III. 5. Vibrace
K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů (řezač
spár, stroj na výrobu betonového povrchu, kompresory, sbíjecí kladiva apod.) nebo při průjezdu těžkých
nákladních automobilů. Projevy vibrací z těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od
zdroje. Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů vibrací (konkrétních úprav na objektech v rámci záměru)
od nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá.
Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. Vliv vibrací
z automobilové či železniční dopravy záměru či provozních zařízení (např. chladící, vzduchotechnické
jednotky) na okolní zástavbu se nepředpokládá.
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B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Podle mapy radonového indexu podloží ČGS leží zájmové území v oblasti přechodného radonového
rizika.
Samotná stavba nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

B. III. 7. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, která lze obecně identifikovat, jsou porucha
technologického zařízení, požár, exploze, únik nebezpečných látek, úraz elektrickým proudem, vzdutí
hladin podzemní vody, povodeň či teroristický útok atd.
Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. Vzhledem k tomu, že budovy
přímo nesousedí s dalšími objekty, je riziko přenosu požáru malé. Negativním projevem požáru pro širší
okolí je vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak při hasičském zásahu vznikají odpadní vody
kontaminované směsí hasebních látek a látek vyplavených při hašení.
Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a povrchových vod. Včasným
zásahem lze rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál. Tuto problematiku je třeba řešit
v manipulačním řádu kanalizace. V objektech nebudou umístěny žádné nebezpečné provozy.
Fáze výstavby
Během stavby může být podzemní i povrchová voda kontaminována úniky pohonných hmot, olejů a
mazadel z dopravních či stavebních mechanismů. Při případné havárii bude nutné zahájit sanační čerpání,
výstavbu norných stěn a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty z čerpané vody.
Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby záměru kontaminováno úniky
ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné kontaminovanou
zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.
Fáze provozu
Preventivní opatření
Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů je třeba dodržovat provozní a manipulační řády.
Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat zejména úrazy. Poruchám technologických zařízení lze
zabránit pravidelnou a důkladnou údržbou.
Prevencí dopravních nehod v areálu je dodržování předpisů a dopravního značení.
Protipožární zabezpečení bude zajištěno požárním vodovodním potrubím vedeným do chráněných
prostorů a k hydrantům dle podmínek spec. požární ochrany. Pro případ výpadku proudu budou
instalovány záložní zdroje elektrické energie. V objektu bude použita běžná ochrana před bleskem a proti
přepětí.
Provozovatel dieselagregátu je povinen dodržovat ustanovení § 39 odst. 2 vodního zákona, zejména
zpracovat plán havarijních opatření, který schvaluje příslušný vodoprávní úřad. Uživatel závadných látek
je dále povinen při zacházení s nimi učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod či do kanalizace.

– E K O L A group, spol. s r. o. –

50

ADM Olomouc – N avýšení vý robní kapacity rostl inných ol ej ů

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Následná opatření
Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád. Při úniku nebezpečných látek je
nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména do kanalizace, v opačném případě pak co
nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace.
Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor apod.).
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládaného oznámení je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „ADM Olomouc – Navýšení výrobní kapacity
rostlinných olejů“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2011),
Rozptylová studie (EKOBEST s.r.o., 2011).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru je možné vytýčit následující
nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území:
•

Akustická situace

•

Znečištění ovzduší

•

Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území

C. I. 1. Počáteční akustická situace
V zájmovém území byla provedena dvě měření počáteční akustické situace, jejichž výsledky byly použity
pro ověření a kalibraci výpočtového modelu.
Na komunikaci č. 4436 Hamerská byla dne 11. až 12. 11. 2010 provedena dvě 24hodinová měření
ekvivalentních hladin akustického tlaku A z dopravy na této komunikaci. V době měření byl v profilu
míst měření proveden dopravně inženýrský průzkum.
V následující tabulce je uveden popis vybraných míst měření. Situace s vybranými měřicími body je
znázorněna na obrázku č. 11 v Akustické studii (Kapitola 5 – Měření včetně dopravně inženýrského
průzkumu).
Tabulka 25 Charakteristika míst měření M1 a M2
Místo
měření

M1

M2

Popis měřicího bodu

6,2 m před boční fasádou RD čp. 40

2 m před boční fasádou hotelu Milotel čp. 46

Komunikace

III/4436
(ul. Hamerská)

III/4436
(ul. Hamerská)

Výška bodu nad terénem
Mikrofon 3 m nad terénem; vzdálenost
mikrofonu 6 m od kraje nejbližšího
jízdního pruhu vozovky 3,0 m.
Mikrofon ve výšce 7 m nad terénem;
vzdálenost mikrofonu 14,5 m od kraje
nejbližšího jízdního pruhu vozovky.

Při měření byly sčítány intenzity dopravy v obou směrech na obou místech měření. Výsledné intenzity
dopravy jsou uvedeny v tabulkách č. 8 a 10 Akustické studie (Kapitola 5).
V následující tabulce jsou uvedeny naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v obou místech
měření pro denní a noční dobu. Naměřená hodnota znázorňuje konkrétní ekvivalentní hladinu akustického
tlaku A na daném místě, v danou dobu a za konkrétních podmínek. Zjištěná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A byla použita pro kontrolu a případnou kalibraci výpočtového modelu.
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Tabulka 26 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v místech měření M1 a M2
Místo
měření
M1
M2

Naměřená ekvivalentní hladin akustického tlaku A
Komunikace
III/4436
(ul. Hamerská)
III/4436
(ul. Hamerská)

Denní doba LAeq,16 h [dB]

Noční doba LAeq,8h [dB]

66,8 ± 2

62,1 ± 2

65,8 ± 2

58,9 ± 2

Pro posouzení počáteční akustické situace v roce 2010 byl vytvořen výpočtový model v programu
CadnaA. Vlastní 3D výpočtový model byl ověřen na základě provedených měření hluku pro stávající
zájmové území. Na základě ověření výpočtového modelu a zkušeností při realizaci obdobných akcí, které
bylo možné ověřit měřením, lze předpokládat, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A jsou uváděny s přesností výsledku výpočtu ±2,0 dB při hodnocení akustické situace.
Výpočet byl proveden pro výpočtové body umístěny tak, aby vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku A co nejvěrohodněji vypovídaly o celkové akustické situaci posuzované oblasti.
Celkem bylo vybráno 18 charakteristických výpočtových bodů (viz následující obrázek a tabulka). Ve
výpočtových bodech V1 až V5, V7, V8, V15 a V16 byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického
tlaku A v denní a noční době pro hluk z provozu stacionárních zdrojů průmyslového areálu, včetně vlivu
obslužné dopravy v průmyslovém areálu. Ve všech výpočtových bodech byla vypočtena ekvivalentní
hladina akustického tlaku A v denní a noční době pro hluk z dopravy na komunikacích.
Obrázek 9 Celková situace výpočtových bodů
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Tabulka 27 Popis zvolených výpočtových bodů
Bod výpočtu

Způsob využití
dle průzkumu

Způsob využití
dle KN

Adresa

Výška nad terénem
(m)

V1

BD

BD

Hamerská čp. 629

5, 11, 17, 24

V2

BD

BD

Hamerská čp. 629

5, 11, 17, 24

V3

BD

BD

Hamerská čp. 629

5, 11, 17, 24

V4

H

H

Hamerská čp. 634

5, 11, 17

V5

H

H

Hamerská čp. 634

5, 11, 17

V6

H

H

Hamerská čp. 634

5, 11, 17

V7

OP

OB

Hamerská čp. 137

2

V8

BD

BD

Hamerská čp. 633

5, 12

V9

OB

OB

Hamerská čp. 360

2

V10

OB

OB

U Potoka čp. 366

2, 5

V11

OB

OB

Hamerská čp. 314

2, 5

V12

OB

OB

Hamerská čp. 181

2, 5

V13

OB

OB

Hamerská čp. 416

2, 5

V14

OB

OB

Hamerská čp. 180

2

V15

OB

OB

Hamerská čp. 129

2, 5

V16

OB

OB

Na Krejnici čp. 343

2, 5

V17

RD

RD

Revoluční čp. 854

2, 5

V18

RD

RD

Revoluční čp. 727

2, 5

Legenda: BD bytový dům; H hotel; OB objekt k bydlení; RD rodinný dům; OP objekt k podnikání.
Poznámka: Způsob využití dle KN – označuje způsob využití objektu zjištěný na základě elektronického výpisu z katastru
nemovitostí, stav k 11/2010.

V následující tabulce jsou pro rok 2010 (PAS) uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A ze silniční a železniční dopravy a dále ze stacionárních zdrojů v současné době přítomných a
provozovaných v areálu ADM.

Tabulka 28 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T – liniové a stacionární zdroje hluku

Bod
výpoč
tu

Výška bodu nad terénem
(m)

Silniční doprava

Stávající stav
rok 2010
(Varianta 0)

Železniční doprava

Hygienický limit
hluku pro starou
hlukovou zátěž
z dopravy na
pozemních
komunikacích

Stávající stav
rok 2010
(Varianta 4)

Hygienický
limit hluku
pro hluk ze
železniční
dopravy

(2 jízdy/den)

Stacionární zdroje hluku
Stávající stav
rok 2010,
provoz
průmyslového
areálu
(Varianta 6)

DEN
LAeq,16h
(dB)

NOC
LAeq,8h
(dB)

DEN
LAeq,16h
(dB)

NOC
LAeq,8h
(dB)

DEN
LAeq,16h
(dB)

DEN
LAeq,16h
(dB)

DEN
LAeq,8h
(dB)

NOC
LAeq,1h
(dB)

Hygienický
limit hluku

DEN NOC
LAeq,8h LAeq,1h
(dB)
(dB)

V1

5

44,9

40,1

70

60

29,9

55

46,0

45,6

50

40

V1

11

44,7

40,4

70

60

30,5

55

46,9

46,3

50

40

V1

17

45,6

41,4

70

60

31,2

55

47,6

46,8

50

40

V1

24

45,7

41,5

70

60

32,0

55

48,4

47,5

50

40
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Bod
výpoč
tu

Výška bodu nad terénem
(m)

Silniční doprava

Stávající stav
rok 2010
(Varianta 0)

Železniční doprava

Hygienický limit
hluku pro starou
hlukovou zátěž
z dopravy na
pozemních
komunikacích

Stávající stav
rok 2010
(Varianta 4)

Hygienický
limit hluku
pro hluk ze
železniční
dopravy

(2 jízdy/den)

Stacionární zdroje hluku
Stávající stav
rok 2010,
provoz
průmyslového
areálu
(Varianta 6)

DEN
LAeq,16h
(dB)

NOC
LAeq,8h
(dB)

DEN
LAeq,16h
(dB)

NOC
LAeq,8h
(dB)

DEN
LAeq,16h
(dB)

DEN
LAeq,16h
(dB)

DEN
LAeq,8h
(dB)

NOC
LAeq,1h
(dB)

Hygienický
limit hluku

DEN NOC
LAeq,8h LAeq,1h
(dB)
(dB)

V2

5

54,3

48,2

70

60

29,0

55

44,0

43,4

50

40

V2

11

55,2

49,2

70

60

29,6

55

46,9

46,4

50

40

V2

17

56,1

50,1

70

60

30,2

55

47,6

46,8

50

40

V2

24

56,3

50,3

70

60

30,8

55

48,2

47,3

50

40

V3

5

56,8

50,4

70

60

28,5

55

43,5

42,9

50

40

V3

11

57,5

51,3

70

60

29,0

55

46,5

46,1

50

40

V3

17

58,2

52,0

70

60

29,5

55

47,2

46,6

50

40

V3

24

58,2

51,9

70

60

30,0

55

47,9

47,2

50

40

V4

5

57,0

52,2

70

60

28,8

55

47,1

46,6

50

40

V4

11

56,3

51,6

70

60

29,6

55

48,0

47,4

50

40

V4

17

55,6

50,9

70

60

30,2

55

48,5

47,8

50

40

V5

5

63,1

56,4

70

60

27,9

55

46,5

46,0

50

40

V5

11

63,1

56,6

70

60

28,5

55

47,3

46,8

50

40

V5

17

62,5

56,1

70

60

28,6

55

47,7

47,1

50

40

V6

5

66,7

60,1

70

60

19,9

55

-

-

-

-

V6

11

66,4

59,8

70

60

20,2

55

-

-

-

-

V6

17

65,7

59,1

70

60

22,5

55

-

-

-

-

V7

2

51,1

44,6

70

60

33,6

55

49,9

49,9

50

40

V8

5

63,1

56,6

70

60

31,0

55

45,1

45,0

50

40

V8

12

64,6

58,1

70

60

35,2

55

45,4

45,3

50

40

V9

2

72,7

66,2

70

60

35,4

55

-

-

-

-

V10

2

63,0

56,5

70

60

32,4

55

-

-

-

-

V10

5

64,7

58,2

70

60

33,0

55

-

-

-

-

V11

2

73,7

67,2

70

60

31,2

55

-

-

-

-

V11

5

71,9

65,4

70

60

33,4

55

-

-

-

-

V12

2

72,2

65,7

70

60

28,8

55

-

-

-

-

V12

5

71,6

65,0

70

60

30,7

55

-

-

-

-

V13

2

71,6

65,1

70

60

26,1

55

-

-

-

-

V13

5

71,5

65,0

70

60

25,1

55

-

-

-

-

V14

2

71,7

65,2

70

60

28,3

55

-

-

-

-

V15

2

44,4

38,0

70

60

19,7

55

37,8

37,5

50

40

V15

5

44,6

38,1

70

60

19,8

55

37,9

37,5

50

40

V16

2

48,6

42,1

70

60

34,9

55

41,9

41,9

50

40

V16

5

49,1

42,6

70

60

35,4

55

42,0

42,0

50

40
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Bod
výpoč
tu

Výška bodu nad terénem
(m)

Silniční doprava

Stávající stav
rok 2010
(Varianta 0)

Železniční doprava

Hygienický limit
hluku pro starou
hlukovou zátěž
z dopravy na
pozemních
komunikacích

Stávající stav
rok 2010
(Varianta 4)

Hygienický
limit hluku
pro hluk ze
železniční
dopravy

(2 jízdy/den)

Stacionární zdroje hluku
Stávající stav
rok 2010,
provoz
průmyslového
areálu
(Varianta 6)

NOC
LAeq,8h
(dB)
44,1

DEN
LAeq,16h
(dB)
70

NOC
LAeq,8h
(dB)
60

DEN
LAeq,16h
(dB)

DEN
LAeq,16h
(dB)

DEN
LAeq,8h
(dB)

NOC
LAeq,1h
(dB)

Hygienický
limit hluku

V17

2

DEN
LAeq,16h
(dB)
50,6

DEN NOC
LAeq,8h LAeq,1h
(dB)
(dB)

41,3

55

-

-

-

-

V17

5

51,2

44,7

70

60

43,2

55

-

-

-

-

V18

2

40,5

34,0

70

60

42,8

55

-

-

-

-

V18

5

41,3

34,8

70

60

43,7

55

-

-

-

-

Poznámka:
Zvýrazněné hodnoty „tučně“ se pohybují nad hygienickým limitem hluku.
Hygienický limit hluku dle NV č. 148/2006 Sb. je pro všechny řešené stavy z dopravy na pozemních komunikacích
v denní době uvažován LAeq,16h = 70 dB a v noční době LAeq,8h = 60 dB (limit pro starou hlukovou zátěž z
dopravy na pozemních komunikacích).
Provoz železniční vlečky do areálu ADM Olomouc je posuzován pouze po dobu provozu vlečky, tedy v denní době
(6–22 hod).

Silniční doprava
Ve výpočtových bodech V9 a V11 až V14 situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb jsou
vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyšší než hygienický limit hluku pro denní dobu pro
starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (LAeq,16h = 70 dB). V ostatních výpočtových
bodech je výpočtově hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích
dodržen.
V noční době je hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích
(LAeq,8h = 60 dB) překročen ve výpočtových bodech V6 (v 5 m) a V9, V11 až V14. V ostatních
výpočtových bodech a výškách je výpočtově hygienický limit hluku dodržen.
Železniční doprava
Z vypočtených hodnot uvedených v tabulce 28 vyplývá, že ve všech bodech jsou vypočtené hodnoty nižší
než je hygienický limit hluku (LAeq,16h = 55 dB).
Stacionární zdroje hluku
Z vypočítaných hodnot uvedených v tabulce 28 pro stávající stav je patrné, že v denní době je hygienický
limit hluku (LAeq,8h = 50 dB) dodržen. V noční době je hygienický limit hluku (LAeq,1h = 40 dB) dodržen
pouze ve výpočtovém bodě V15, v ostatních výpočtových bodech je překročen.
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C. I. 2. Ovzduší
Klimatické poměry jsou jedním z hlavních geografických činitelů, které ovlivňují ostatní geofaktory
životního prostředí.
Zájmové území náleží podle mapy klimatických oblastí (Quitt, 1975) do teplé klimatické oblasti T2
s následnou charakteristikou: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně
teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Vybrané klimatické charakteristiky oblasti T2:
Průměrná roční teplota

7,5–9 °C

Počet letních dnů

50–60

Počet jasných dnů

40–50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160–170

Průměrné roční srážky (mm)

500–650

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90–100

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)

350–400

V následující tabulce je uveden průměrný úhrn srážek H (mm) za období 1931-1960 a jejich podíl na
celoročním úhrnu stanice Olomouc. V této tabulce je uveden i průměrný měsíční výpar z povrchových
půd (V), vypočtený Tomplainem (1980).

Tabulka 29 Průměrný úhrn srážek H (mm) za období 1931-1960
Měsíc

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Roční úhrn

H-srážky (mm) 30

25

31

42

60

76

90

77

51

51

44

35

612

4,9

4,1

5,1

6,9

9,8

12,4

14,7

12,6

8,3

8,3

7,2

5,7

100

6

24

48

81

76

77

68

47

23

6

2

460

19

7

-6

-21

0

13

9

4

28

38

33

152

%

1

V –výpar (mm) 2
H – V (mm)

28

Z tabulky je patrné, že průměrné rozdělení srážek na jednotlivé měsíce je dosti nerovnoměrné.
V šedesátiletém průměru připadá měsíční maximum na měsíc červenec, kdy spadne 90 mm srážek, což
představuje cca 14,7 % ročního průměrného úhrnu. Nejmenší srážkový úhrn má v průměru měsíc únor
s 25 mm, tj. 4,1 % ročního normálu.
Z ročních období nejvíce srážek připadá na léto, srážky vegetačního období 2,1x převyšují srážkové
úhrny období vegetačního klidu.
V teplém vegetačním období se většina spadlých srážek zúčastňuje evapotranspirace. V měsících dubenkvěten bývá výpar dokonce větší než úhrn srážek. To znamená, že se výpar děje na úkor srážek
z předešlého období a na úkor zásob podzemních vod. K infiltraci ze srážek do podzemních vod dochází
zpravidla v podzemních měsících při vydatných deštích a v jarních deštích v době tání sněhové pokrývky.
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To znamená, že se dotace zásob podzemních vod děje v měsících červenec-listopad a březen až duben.
V mrazových měsících prosinec-únor zpravidla nedochází k infiltraci ze srážek nebo jen v omezené míře.
Nutno však konstatovat, že dotace podzemních vod je částečně omezena velkým množstvím zpevněných
ploch v zájmové oblasti.
Kvalita ovzduší
K popsání současného stavu bylo použito údajů z tabelárních ročenek ČHMÚ pro roky 2007, 2008 a
2009.
Nejbližší měřící stanice NO2, CO, suspendované částice PM10 a benzen, začleněné do AIM ČHMÚ
(Automatický Imisní Monitoring Českého hydrometeorologického ústavu) jsou Olomouc – Šmeralova
(kód stanice ZÚ 1197), Olomouc - Velkomoravská (kód stanice MOLO 1622), Přerov (kód stanice
ČHMÚ 1076), Prostějov (kód stanice ČHMÚ 1133) a Jeseník (kód stanice ČHMÚ 1080).
Z tabelárních ročenek byla čerpána následující data, která popisují stávající imisní situaci v okolí
posuzovaného záměru.

Tabulka 30 Oxid dusičitý – NO2

Rok

2007

měřený

Olomouc -

Olomouc -

ukazatel

Šmeralova

Velkomoravská

kód stanice

ZÚ 1197

maximální

140,6 µg.m-3

Prostějov

Jeseník

MOLO 1622

ČHMÚ 1076

ČHMÚ 1133

ČHMÚ 1080

153,5 µg.m-3

82,3 µg.m-3

122,2 µg.m-3

37,9 µg.m-3

hodinová

naměřeno

naměřeno

naměřeno

naměřeno

naměřeno

koncentrace

18.6.2007

26.3.2007

26.1.2007

26.7.2007

23.2.2007

22,3 µg.m-3

37,6 µg.m-3

21,1 µg.m-3

21,4 µg.m-3

7,3 µg.m-3

93,5 µg.m-3

93,7 µg.m-3

45,3 µg.m-3

průměrná roční
koncentrace
maximální

2008

Přerov

111,9 µg.m-3

hodinová

naměřeno

koncentrace

22.10.2008

130,5 µg.m-3
naměřeno 1.4.2008

naměřeno

naměřeno

naměřeno

20.2.2008

7.3.2008

12.2.2008

průměrná roční
21,3 µg.m-3

35,1 µg.m-3

22,1µg.m-3

21,6 µg.m-3

7,3 µg.m-3

maximální

115,7 µg.m-3

161,0 µg.m-3

100,0 µg.m-3

119,9 µg.m-3

63,3 µg.m-3

hodinová

naměřeno

naměřeno

naměřeno

naměřeno

naměřeno

koncentrace

9.1.2009

20.1.2009

16.1.2009

9.1.2009

19.12.2009

27,7 µg.m-3

34,1 µg.m-3

22,0 µg.m-3

21,4 µg.m-3

7,5 µg.m-3

koncentrace

2009

průměrná roční
koncentrace
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Obrázek 10 Roční průměrné koncentrace NO2 v roce 2009

Tabulka 31 Oxid uhelnatý – CO

měřený ukazatel

Přerov

Rok
kód stanice

ČHMÚ 1076

maximální 8-hodinová koncentrace

1809,5 µg.m-3 naměřeno 23.11.2007

2007
463,2 µg.m-3

průměrná roční koncentrace
maximální 8-hodinová koncentrace

1792,6 µg.m-3 naměřeno 31.12.2008

2008
průměrná roční koncentrace

472,9 µg.m-3

maximální 8-hodinová koncentrace

2140,3 µg.m-3 naměřeno 19.12.2009

2009
průměrná roční koncentrace

480,8 µg.m-3

Obrázek 11 Maximální denní 8hod. klouzavé průměrné koncentrace CO v letech 1999-2009
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Tabulka 32 Suspendované částice PM10

Rok

měřený

Olomouc -

Olomouc -

ukazatel

Šmeralova

Velkomoravská

ZÚ 1197

kód stanice
maximální denní
koncentrace
2007
průměrná roční
koncentrace
maximální denní
koncentrace
2008

Přerov

Prostějov

Jeseník

MOLO 1622

ČHMÚ 1076

ČHMÚ 1133

ČHMÚ 1080

209,7 µg.m-3

108,1 µg.m-3

207,4 µ g.m-3

208,6 µg.m-3

127,3 µg.m-3

naměřeno

naměřeno

naměřeno

naměřeno

naměřeno

24.3.2007

27.3.2007

24.3.2007

24.3.2007

24.3.2007

26,0 µg.m-3

31,0 µg.m-3

30,4 µg.m-3

28,6 µg.m-3

17,1 µg.m-3

88,1 µg.m-3

96,5 µg.m-3

131,6 µg.m-3

133,8 µg.m-3

62,5 µg.m-3

naměřeno

naměřeno

naměřeno

naměřeno

naměřeno

29.12.2008

29.12.2008

30.12.2008

30.12.2008

28.12.2008

24,3 µg.m-3

37,2 µg.m-3

29,5 µg.m-3

28,3 µg.m-3

15,8 µg.m-3

98,5 µg.m-3

125,7 µg.m-3

180,5 µg.m-3

154,9 µg.m-3

114,0 µg.m-3

naměřeno

naměřeno

naměřeno

naměřeno

naměřeno

9.1.2009

19.12.2009

9.1.2008

9.1.2009

19.12.2009

14

29

43

45

5

24,5 µg.m-3

31,0 µg.m-3

31,6 µg.m-3

30,8 µg.m-3

17,4 µg.m-3

průměrná roční
koncentrace
maximální denní
koncentrace
počet dní
2009

překročení limitu
pro max. denní
koncentrace
průměrná roční
koncentrace

Obrázek 12 Roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2009
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Tabulka 33 Benzen
měřený ukazatel

Přerov

Rok
kód stanice

ČHMÚ 1076

maximální hodinová koncentrace

neměřeno

2007
průměrná roční koncentrace

nestanovena

maximální hodinová koncentrace

18,9 µg.m-3 naměřeno 30.12.2008

2008
průměrná roční koncentrace

1,5 µg.m-3

maximální hodinová koncentrace

neměřeno

2009
průměrná roční koncentrace

Nestanovena

Obrázek 13 Roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší v roce 2009

Závěr
Na základě uvedených hodnot je možné konstatovat, že koncentrace sledovaných polutantů se dle údajů
ze stanic AIM ČHMÚ pohybují pod imisními limity ročních průměrných i krátkodobých koncentrací.

C. I. 3. Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území
V projektu prací inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu byly vybudovány 3
monitorovací vrty MV 1-MV3 pro sledování kvality podzemní vody (Chemoprojekt, 1993). V rámci
navazujícího hydrogeologického průzkumu byly vybudovány další dva monitorovací vrty MV 5 – MV 6,
(Chemoprojekt, 1997). Stav kontaminace zájmového území v kontextu areálu ADM je v těchto zprávách
komentován následovně:
V minulosti byly v areálu ADM prováděny průzkumné akce se zaměřením na znečištění horninového
prostředí a podzemních vod. V rámci průzkumu z roku 1993 byly vybudovány v areálu bývalého MILA
tři monitorovací vrty MV1 až MV3 v souvislosti s výstavbou výroby methylesteru řepkového oleje
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(provoz FAME) v závodě MILO II a dále byly odebírány vzorky podzemních vod ze studní v jímacích
územích masokombinátu a Olmy (mimo areál ADM) za účelem zjištění případné kontaminace.
Analyzovaly se fyzikálně chemické parametry, organické sloučeniny, NEL (ropné látky) a
mikrobiologické parametry. Závěrem studie (1993) bylo, že podzemní vody v areálu MILO (nyní ADM)
nejsou kontaminované. Byly však zjištěny mírně zvýšené obsahy NEL nad limit A ,metodického pokynu
MŽP v zájmovém prostoru výroby FAME ve vrtech MV2 a MV3 (> 0.05 mg/l), a dále vysoké obsahy
NEL ve vrtech v areálu Masokombinátu (> 1 mg/l), tj. překročení limitu C Metodického pokynu MŽP
1996). Zvýšené obsahy NEL prokazovaly i rozbory z jímacího území MILA 2 (mimo areál ADM).
Závěrem bylo zkonstatováno, že znečištění NEL v areálu MILO (nyní ADM) nebylo průzkumnými
pracemi potvrzeno.
Cílem dalšího hydrogeologického průzkumu realizovaného v roce 1997 bylo posouzení
hydrogeologických poměrů v areálu a stanovení případného obsahu olejů před uvedením rafinerie do
provozu a to vybudováním dvou monitorovacích vrtů MV5 a MV6. Analyzovaly se vzorky podzemní
vody na obsah extrahovatelných látek a nižších mastných kyselin (C1-C6). Z výsledků laboratorních
analýz vyplynulo, že voda ve vrtu MV 2 je nejvíce organicky znečištěná (vyšší obsahy EL i nižších
mastných kyselin), voda ze zbývajících vrtů nevykazovala zvýšené výskyty výše uvedených látek. Tyto
zvýšené obsahy ve vrtu MV2 byly pravděpodobně způsobeny úniky při manipulaci, nakládání a během
přepravy. Jelikož neexistuje konkrétní kategorizace znečištění podzemní vody oleji rostlinného původu
pro obsahy extrahovatelných látek a mastných kyselin, nelze znečištění organického charakteru dle autorů
zprávy vyhodnotit.
Integrované povolení vydané KU Olomouckého kraje dne 1.2.2007 vyžaduje provedení zkušebních
rozborů půdy a podzemních vod v termínu do 6 měsíců od ukončení provozu. V případě zjištění
kontaminace horninového prostředí, vod a stavebních konstrukcí pocházející z provozu zařízení, provede
provozovatel na vlastní náklady dekontaminaci zasažené lokality s použitím vhodných sanačních metod.
Závěr
V zájmovém území posuzovaného záměru nebylo identifikováno znečištění podzemních vod ropnými
látkami (NEL), toto znečištění bylo potvrzeno pouze mimo areál ADM (vrty masokombinátu, jímací vrty
Olmy). Identifikováno bylo pouze znečištění organického původu (extrahovatelné látky a mastné
kyseliny) ve vrtu MV2, pro které v současné legislativě neexistuje limit pro vyhodnocení.

C. II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou pravděpodobně
významně ovlivněny
V této podkapitole předkládaného oznámení je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru „ADM Olomouc – Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“, které
budou realizací záměru pravděpodobně ovlivněny.
V souvislosti s realizací posuzovaného záměru může dojít k ovlivnění následujících složek ŽP:
•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Voda

•

Půda

•

Flóra
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•

Fauna

•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy

•

NATURA 2000

•

Krajinný ráz

•

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

Souhrnně lze však konstatovat, že realizace posuzovaného záměru nebude představovat významné
negativní ovlivnění výše uvedených složek ŽP. Významnost vlivu posuzovaného záměru na dané složky
ŽP je možné hodnotit jako přijatelnou, nezhoršující zásadním způsobem environmentální charakteristiky
dotčeného území a jeho širšího okolí.

C. II. 1. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologické poměry
Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků:
Provincie

Západní Karpaty

Soustava (subprovincie)

Vněkarpatské sníženiny

Oblast

Západní vněkarpatské sníženiny

Celek

Hornomoravský úval

Podcelek

Uničovská plošina

Okrsek

Žerotínská rovina

Podle geomorfologického členění ČR leží posuzované území ve střední části soustavy Vněkarpatských
sníženin, vyčleněné jako samostatný celek Hornomoravského úvalu. Zájmový prostor je součástí ploché
Středomoravské nivy. Terén zájmového území je celkem rovinný, nepatrně generelně ukloněný
jihozápadním směrem a pohybuje se v úrovni nadmořských výšek cca 216-218 m.n.m.
Podle typologického členění reliéfu ČR (Balatka, Czudek, 1971) je zájmová lokalita charakterizována
jako rovina akumulačního rázu v oblasti kvartérních struktur nižších fluviálních teras a údolních niv.
Členitost terénu, větrná a vodní eroze
Lokalita spadá do regionu nemetamorfovaného skalního podkladu, subregion moravského paleozoika.
V zájmovém území nejsou vytvořeny podmínky pro vznik žádných významných geodynamických jevů,
stabilita povrchu lokality je vzhledem k rovinatému charakteru dobrá a území není náchylné ke svahovým
pohybům.
Větší působení větrné eroze se vzhledem ke značné zastavěnosti okolí nepředpokládá. Širší oblast kolem
zájmové lokality patří k oblasti potenciálně ohrožené plošnou vodní erozí o průměrné intenzitě 0,111,00 mm/rok (jedná se o souborný účinek vlivů stabilních přírodních faktorů – klima, geologické a
pedologické podmínky, sklon terénu v celkové hodnotě skutečné intenzity eroze půdy).
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Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska spadá zájmové území do oblasti Moravskoslezského devonu a
spodního karbonu. Bezprostřední předkvartérní podloží širšího okolí zájmového území tvoří neogenní
usazeniny zastoupené slinitými jíly, písčitými slíny, jemnými písky, popř. vrstvami zemitých lignitů
miocénního stáří. Sondami provedenými v okolí zájmového prostoru toto neogenní podloží zastiženo
nebylo. Jeho povrch lze předpokládat podle inženýrsko-geologických průzkumů provedených v širším
okolí zájmového okolí v hloubce cca 12-14 m pod terénem.
Čtvrtohorní sedimenty jsou charakterizovány uloženinami zahliněných písčitých štěrků vyšší hlavní
terasy řeky Moravy a Bystřice. Štěrky Moravy a Bystřice jsou složeny hlavně z valounů křemene, žul,
diabasových tufů, porfýrů a obsahují polohy siltů nebo jemných písků. Štěrky jsou v zájmové oblasti
překryty 1,5-2,0 m mocnou vrstvou hlinitých náplavů. Místy tyto náplavy zcela chybí a jsou nahrazeny
navážkami. Mocnost tohoto recentního pokryvu se pohybuje v průměru okolo 1,5 m, přesto se mohou
vyskytnout lokálně místa mocnější.
Generelní geologický profil dané lokality může být shrnut takto:
0-1 m

navážky

1-2 m

hlinité náplavy zastoupené jílovitou hlínou, jíly a písčitými hlínami

2-4 m

štěrkopísková terasa zastoupená hlinitým štěrkem až štěrkopískem

4-10 m

zahliněný písčitý štěrk až štěrkovitý písek, valouny

10-11 m

písčito-jílovitá hlína s valouny

11-13 m

jílovitý písek, jíl prachovitý, jemně písčitý

>13 m

šedohnědý jíl tuhý

Naražená hladina podzemní vody je cca 9,5 m, ustálená hladina 8,5 m.
Inženýrsko-geologické poměry
Podle závěrů výše citovaného hydrogeologického průzkumu lze základové půdy, vyskytující se na
staveništi, popsat takto:
Navážky – jsou tvořeny převážně materiálem charakteru hlín a písků se štěrkem (úlomky hornin)
stavebním materiálem. Celkovou mocnost navážek lze předpokládat do 0,6-1,2 m.
Náplavové hlíny – jsou nejvyšším členem fluviálního souvrství. Jejich mocnost na lokalitě kolísá od 0,30,8 m, místy zcela chybí a jsou nahrazeny navážkami. Jsou proměnlivě jílovité až prachovité, mají
žlutohnědou až špinavě šedou barvu, převážně tuhou konzistenci. Podle ČSN 73 1001 jsou řazeny
do třídy F6, symbol CL – jíl s nízkou plasticitou.
Fluviální štěrky – tvoří na staveništi souvislou vrstvu o mocnosti cca 10-12 m. Štěrky jsou písčité až
hlinité, středně až hrubě zrnité, středně ulehlé až ulehlé. Podle ČSN 731001 jsou řazeny do třídy G3,
symbol G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy.
Miocénní jíly a písky – představují předkvartérní podloží. Provedenými sondami nebyly do hloubky 11 m
zastiženy. Makroskopicky jsou tyto písky jemně až středně zrnité, s hlinitou mezerní výplní. Podle ČSN
73 1001 jsou řazeny do třídy S4, symbol SM-písek hlinitý.
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Seizmicita
Seizmicita území je poměrně nízká. Podle seizmické mapy ČR se mohou v této oblasti vyskytovat otřesy
4-5 °C M.C.S.
Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry jsou dány morfologií terénu, geologickými poměry, propustností zemin a
hornin.
Ve funkci hlavního hydrogeologického kvartérního kolektoru zájmové oblasti vystupují štěrkové
sedimenty řeky Moravy a Bystřice, jež jsou v dané lokalitě zvodnělé. Kolektor je charakterizován
průlinovou propustností s hodnotou koeficientu filtrace řádově kf= n.10-4-10-5 m/s, podle obsahu jílovité
frakce. Jedná se o sedimenty dosti silně propustné (III. Skupina hodnocení podle J. Jetela, 1973). Hladina
podzemní vody byla v průběhu vrtných prací v okolí zájmového území zastižena v hloubce 8-9m
pod terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek 215-216 m n. m. Hladina vytváří souvislou zvodeň, která je
volná nebo jen slabě napjatá. Za normálních klimatických poměrů je podzemní voda rozhojňována vodou
srážkovou, táním sněhové pokrývky a vzhledem k nerovnoměrnému rozložení atmosférických srážek
během roku bude nutné počítat s mírným kolísáním hladiny podzemní vody v intervalu ± 1,0 m.
Směr proudění
Směr přirozeného proudění podzemní vody je totožný generelním sklonem terénu a lze jej předpokládat
západním až jihozápadním směrem, tj. šikmo k vodoteči Morava.

C. II. 2. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. V řešeném území ani v jeho
blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.
V zájmovém území není rovněž evidováno, dle registru Geofondu ČR, žádné poddolované území ani
území s výskytem geodynamických jevů.

C. II. 3. Voda
Povrchové vody
Hydrologická charakteristika
Hydrograficky náleží posuzované území do povodí Moravy 4-10-03-115/2 s plochou povodí 3,067 km2.
Průměrný roční průtok Moravy je 25,8 m3/s (vodoměr Nové Sady).
Z hlediska charakteristik povrchových vod jde o oblast I-B-4-6, tzn. oblast nejméně vodnou
o specifickém povrchovém odtoku q = 0-3 l/s na km2; nejvodnatější měsíce jsou únor a březen, retenční
schopnost oblasti je malá. Odtok je silně rozkolísaný, koeficient odtoku je nízký 0,11-0,2.
Zájmové území leží na levé straně údolní nivy řeky Moravy ve vzdálenosti cca 3 km od jejího koryta a
ve vzdálenosti cca 1 km od vodoteče Bystřice. Podél komunikace III/4436 (ul. Hamerská) ve vzdálenosti
cca 100 m SZ směrem protéká Hamerský náhon, který se pod Olomoucí vlévá do vodoteče Morava.
Hamerský náhon odvádí část vody z Bystřičky pod obcí Bystrovany a vrací ji do Moravy pod Novými
Sady. Jde o umělý vodní tok, který se však postupem let zapojil do okolní krajiny a patří podle zákona
mezi významné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu.
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Záplavové území
Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.

Obrázek 14 Vodopis širšího zájmového území

Zdroj: heis.vuv.cz

Podzemní vody
Zájmové území spadá do rajónu č. 162 – Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu.
Doplňování zvodně je celoroční, s maximálními průměrnými stavy hladiny podzemní vody a vydatnosti
pramenů v měsících březnu až dubnu a s minimálními stavy v září až listopadu.
Na dané lokalitě byl realizován hydrogeologický průzkum pro Surovárnu Milo v rozsahu
2 monitorovacích vrtů MV 5 a MV 6. V rámci tohoto průzkumu bylo zjištěno, že pro oběh a akumulaci
mělké podzemní vody mají největší význam průlinově propustné nesoudržné sedimenty údolní terasy
Bystřice a pod nimi uložené písčité štěrky terasy řeky Moravy, které tvoří hydrogeologický kolektor.
Zvodeň v kolektoru dosahuje průměrné mocnosti přes 10 m. Hladina podzemní vody se nachází cca 910 m pod povrchem terénu. Tato podzemní voda je dotována srážkovou vodou, nadložní jílovité vrstvy
jsou málo mocné a k hromadění této vody dochází na poměrně málo propustném hlinitopísčitém podloží.
Podzemní voda je v širším prostoru staveniště přímo závislá na vodním stavu řeky Bystřice, a proto je
nutno počítat s jejím kolísáním.
Využití a ochrana podzemní vody v zájmové oblasti
Podzemní vody v okolí zájmové oblasti jsou vázány rovněž na kvartérní jednokolektorový zvodnělý
systém s freatickou zvodní (CHOPAV – Kvartér řeky Moravy).
Jímací území Štěpánova, Chomoutova, Senice na Hané a Nenakonic mají celkový odběr cca 436 l/s.
Kromě těchto jímacích území byla vybudována další s výkonem 510 l/s, a to u Hulína, Troubek, Břestu,
Kvasic, Tlumačova, Holešova.
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Pro vodovod města Olomouc je využíváno jímací území u Černovíru o vysoké specifické vydatnosti
(při jednometrovém snížení až několik l/s) v jednom z přehloubených koryt v rozsáhlé údolní nivě řeky
Moravy. Pro vodovodní zásobování je většinou nutno podzemní vodu upravit, a to odželezováním a
odmanganováním.
Hranice PHO Černovír tohoto zdroje probíhá za stávající železnicí. Z hlediska kvalitativní ochrany
podzemní vody lze označit území rajónu jako nevhodné pro provoz činností, které by mohly způsobit
znečišťování podzemní vody.
Chemismus podzemní vody
Podzemní vody v zájmovém území lze charakterizovat jako vody typu Ca-HCO3 s mineralizací v rozmezí
0,3 až 1 g/l.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno PHO.

C. II. 4. Půda
Realizací navrženého záměru nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního fondu
(ZPF) ani pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL), neboť veškeré demoliční/stavební práce
proběhnou uvnitř stávajícího areálu na plochách společnosti ADM Prague, s.r.o., závod Olomouc.
Veškeré pozemky v areálu ADM Olomouc jsou dle KN vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří či jako
ostatní plocha.
Ani ve fázi zařízení staveniště se nepředpokládá zábor ploch. Za účelem budování nového parkoviště
pro těžké nákladní automobily bude nutno provést skrývku ornice. Pro účely vybudování dvou
nadzemních sil bude potřeba zasáhnout do betonového podkladu a přilehlé asfaltové cesty (vybudování
základů).
Meliorace
Zájmová oblast, vytypovaná pro stavbu, není odvodněna systematickou trubkovou drenáží.

C. II. 5. Flóra
Biogeografické a fytogeografické členění
Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází na jižním okraji Litovelského
bioregionu 1.12 (Culek, 1996).
Z hlediska fytogeografického členění ČR se území
ve fytogeografickém okrsku 21b – Hornomoravský úval.

nachází

v

Panonském

termofytiku,

Potenciální přirozená vegetace
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují v zájmovém území
potenciální přirozenou vegetaci Lipové dubohabřiny (Tilio-Carpinetum).
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Kategorizace území podle Katalogu biotopů ČR
Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 –
Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských
objektů či kategorie X6 – Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla.
Jedná se o oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, zaujímající
území převážné části planárního a kolinního stupně.
V oblasti převažují nelesní fytocenózy s druhy submeridiálního vegetačního pásma, převaha polních
kultur, zachovaly se zde zbytky xerotermních travinných fytocenóz (stepí), bazofilních slatin a slanisek.
Do oblasti náleží zemědělský výrobní typ kukuřičný, obilnářský a řepařský (z větší části), na polích jsou
pěstovány mnohé druhy zelenin.
Aktuální vegetace zájmového území
Byliny
Na lokalitě byl proveden orientační botanický průzkum se zaměřením na případný výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin dle Přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Přírodovědný
průzkum proběhl celkem 2x, a to v období zahrnující podzimní aspekt (říjen a listopad 2010).
Záměr je situován na plochách, které jsou přirozeným společenstvům značně vzdálené – území
průmyslové zóny, nanejvýše zatravněné území s náletovými dřevinami. Tyto plochy se vyznačují velmi
nízkým koeficientem ekologické stability. Zájmové území se nachází v průmyslovém areálu ADM,
v prostředí člověkem zcela pozměněném s omezeným výskytem bylinné a dřevinné vegetace. V řešeném
území se vyskytují převážně zpevněné plochy. Lokalita je charakteristická přítomností vegetace bez větší
floristické hodnoty, především jde o ruderální a nitrofilní druhy. Na několika místech areálu se nacházejí
kulturní trávníky.
V nejbližším okolí je flóra zastoupena sporou ruderální nitrofilní vegetací a nesouvislými náletovými
dřevinami podél mezí a také podél vodoteče Hamerský náhon, která má pouze místy charakter
interakčního porostu.
V rámci orientačních průzkumů byly v areálu ADM Olomouc zjištěny následující druhy bylin:
řebříček obecný

Achillea millefolium L.
Alchemilla sp. L.

kontryhel

Amaranthus retroflexus L.
Anchusa officinalis L.
Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl
Artemisia vulgaris L.
Bellis perennis L.

laskavec ohnutý
pilát lékařský
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
sedmikráska obecná

Berteroa incana (L) DC.
Brassica napus L.
Bryum Hedw.
Calamagrostis epigejos (L.)Roth.sl.
Capsela bursa-pastoris (L.)Medik
Carduus acanthoides L.
Cerastium holosteoides Fr.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.)Scop.

šedivka šedá
brukev řepka
prutník
třtina křovištní
kokoška pastuší tobolka
bodlák obecný
rožec obecný
čekanka obecná
pcháč oset

– E K O L A group, spol. s r. o. –

68

ADM Olomouc – N avýšení vý robní kapacity rostl inných ol ej ů

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění
Cornus alba L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Dipsacus fullonum L.
Elytrigia repens (L.)Desv.
Erodium cicutarium (L.) L´Hér.
Erigeron annuus (L.) Pers.
Euphorbia helioscopia L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Geranium molle L.
Geranium robertianum L.
Hieracium pilosella L.
Juniperus sabina L.
Lamium maculatum (L.)
Medicago lupulina L.
Melilotus albus Medik.
Myosotis arvensis (L.) Hill
Pimpinella saxifraga L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Potentilla anserina L.
Potentilla reptans L.
Rosa canina L. agg.
Senecio vulgaris L.
Solidago canadensis L.
Stellaria media (L.) Vill.

svída bílá
srha říznačka
mrkev obecná
štětka planá
pýr plazivý
pumpava obecná
turan roční
pryšec kolovratec
svízel vonný
kakost měkký
kakost smrdutý
jestřábník chlupáček
jalovec chvojka
hluchavka skvrnitá
tolice dětelová
komonice bílá
pomněnka rolní
bedrník obecný
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
lipnice roční
lipnice luční
mochna husí
mochna plazivá
růže šípková
starček obecný
zlatobýl kanadský
ptačinec prostřední

Tanacetum vulgare L.
vratič obecný
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Ollgaard et pampeliška
Štěpánek
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.
heřmánkovec nevonný
Urtica dioica L.
kopřiva dvoudomá
Verbascum thapsus L.
Veronica persica Poir.

divizna malokvětá
rozrazil perský

Vicia cracca L.

vikev ptačí

Obrázek 15 Porost ruderální vegetace u východní hranice areálu ADM Olomouc
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Obrázek 16 Travnatá plocha budoucího parkoviště pro TNA, pás dřevin podél ul. Hamerská, v pozadí
Milotel

Obrázek 17 Typická vegetace lemující asfaltové cesty v areálu ADM Olomouc

Dřeviny
V blízkém okolí se nevyskytují žádné lesní celky a větší vodní plochy. Z hlediska dendrologického nebyl
v posuzovaném území zaznamenán výskyt chráněných stromů ani souborů dřevin chráněných podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V převážně zemědělsky obhospodařované krajině je původní biota zatlačena do refugií a nahrazena
synantropními druhy. Okolí areálu ADM Olomouc je druhově poměrně chudé, využívané převážně
k zemědělské činnosti.
V řešeném území výrobního areálu ADM Olomouc byl v prosinci roku 2010 místní firmou Zahrada
Olomouc, s.r.o. proveden dendrologický průzkum s oceněním dřevin dle metodiky AOPK. Dendrologická
studie včetně podrobného zákresu dřevin/vegetačních skupin tvoří samostatnou přílohu č. 3 tohoto
oznámení.
Dřeviny v areálu závodu ADM Olomouc lze dle metodiky oceňování dřevin rostoucích mimo les AOPK
obecně zařadit do kategorie zeleň ve výrobních, skladových a jiných obdobných hospodářských areálech.
Předmětem posouzení v rámci dendrologické studie byly pouze dřeviny vyskytující se na parcele
1857/31, k. ú. Holice, na místě plánovaného parkoviště pro TNA při ul. Hamerská, neboť tito jedinci mají
být v rámci investičního záměru z větší části asanovány (viz grafická část studie – výkres „Plán asanací
dřevin“). Konkrétně se jedná o mladé aklimatizované výsadby, které byly cíleně založeny v pásu podél
hranice pozemku při ul. Hamerská jako izolační zeleň. Jsou to skupiny lip (Tilia platyphyllos ´Rubra´,
Tilia x europea, Tilia cordata) a borovic černých (Pinus nigra) s podsadbou keřových skupin – jalovec
čínský (Juniperus chinensis ´Hetzii´), zlatice prostřední (Forsythia x intermedia) a netvařec (Amorpha
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fruticosa) s vtroušenými nálety jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a dvěma soliterními jeřáby (Sorbus
aria). Keře tvoří husté jednodruhové zapojené skupiny, stromy jsou vysazeny také ve skupinách.
Kromě vlastního dendrologického posudku bylo zpracováno také ocenění ekologické újmy vzniklé
asanací těchto dřevin. Ocenění provedla firma MGM Mladý (prosinec 2010) dle podkladů poskytnutých
zhotovitelem studie Zahrada Olomouc, s.r.o. Ocenění ekologické újmy bylo zpracováno dle metodiky
AOPK, u stromů byla částka snížena na 40 % základní ceny vzhledem k zápoji korun oceňovaných
stromů.
Celková hodnota dřevin a skupin keřů navržených k asanaci byla vypočtena na částku 366 933 Kč.
Inventarizace dotčených dřevin a vegetačních skupin (stromy, skupiny stromů, keře) a jejich finanční
ohodnocení jsou podrobně uvedeny v dendrologické studii (Příloha č. 3 oznámení).
Shrnutí
V rámci provedených terénních průzkumů nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin
dle Přílohy č. II. vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Vzhledem k charakteru dané lokality se ani
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin neočekává. Z uvedeného výčtu zaznamenaných druhů je patrné,
že se jedná o běžné druhy rostlin bez větší floristické hodnoty.
Na základě dendrologické studie bude možné provést asanaci dotčených dřevin v souvislosti s výstavbou
nové plochy parkoviště pro TNA. Dendrologický posudek je možno použít také jako podklad pro
rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

C. II. 6. Fauna
Biogeografické členění
Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází na jižním okraji Litovelského
bioregionu 1.12 (Culek, 1996).
Na území plánovaného záměru a v jeho bezprostředním okolí nebyl proveden podrobný zoologický
průzkum. V době zpracování oznámení nebyly v rámci orientačního přírodovědného průzkumu
na lokalitě ani v jejím blízkém okolí zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů podle § 48 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a následujících obecně závazných právních předpisů
(vyhláška č. 395/1992 Sb.).
Lokalita již svým charakterem (průmyslová zástavba na městském předměstí) vylučuje nebo činí velmi
nepravděpodobným výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. V území je obtížné najít zbytky
přírodních biotopů, neboť je převážně zastavěno továrními objekty. Předpokládá se, že z fauny převládají
nejběžnější a nejodolnější druhy. Vstupu do zájmového prostoru je zvěři bráněno oplocením areálu.
Na podzim (listopad 2010) bylo na lokalitě pozorováno několik ptačích druhů, převážně těch, co jsou
přizpůsobeny příměstskému prostředí - Parus caeruleus, Parus major, Phoenicurus ochruros, Carduelis
carduelis, Fringilla coelebs, Phylloscopus collybita, Phasianus colchicus a Falco tinunculus. Na travnaté
ploše budoucího parkoviště pro TNA bylo nalezeno několik uhynulých jedinců zajíce polního (Lepus
europaeus).
Shrnutí
Zvláště chráněné druhy živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb. na lokalitě zaznamenány nebyly.
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Ze zoologického hlediska je možno provést stavební zásah v požadovaném rozsahu bez jakéhokoliv
omezení, realizace záměru nebude mít na faunu významný negativní vliv.

C. II. 7. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability je dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu.
Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění je vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně
možné míře zahrnula existující přírodní lokality a zajistila jejich vhodný management.
V území dotčeném záměrem se nenacházejí žádné prvky ÚSES dle odst. 1a § 3 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, ať již na místní, regionální či nadregionální úrovni.
Vlastní území plánovaného záměru – oplocený areál ADM, vzhledem k svému charakteru, není funkční
součástí navrženého systému ekologické stability; jedná se veskrze o plochy ekologicky výrazně
nestabilní.
V bezprostředním okolí areálu ADM se nachází nefunkční biokoridor lokálního významu BK 68 o délce
1 670 m (ve schváleném ÚPn SÚ značen jako BK 109). Tento biokoridor prochází v těsné blízkosti
východně od zájmového území v severojižním směru (viz následující obrázek) a propojuje nadregionální
biokoridor v podobě vodního toku Bystřice s lokálním biocentrem BC 51. Cílovým stavem toho
biokoridoru by ve výhledu mělo být vytvoření funkčního biokoridoru z přirozených druhů dřevin. Cílové
podoby biokoridoru lze dosáhnout pouze zalesněním stávající zemědělské půdy v požadované šířce cca
20 m souvislým stromořadím vhodných dřevin – především dubu letního (Quercus robur), dubu zimního
(Quercus petraea), javoru mléče (Acer platanoides) a habru (Carpinus betulus), do výsadby začlenit i
ovocné dřeviny, jako například jabloň lesní (Malus sylvestris), hrušeň (Pyrus communis), třešeň ptačí
(Prunus avium), jeřáb (Sorbus aucuparia) se solitérními keři hlohu (Crataegus sp.), lísky (Corylus
avellana), ptačího zobu (Ligustrum vulgare) a dalších (Ecological Consulting spol. s r.o., 2003).
Biokoridor BK 68 ústí cca 500 m jižně od zájmového území do lokálního funkčního biocentra BC 51
(ve schváleném ÚPn SÚ značen jako BC 77). Jedná se o remízek (vedený jako VKP č. 85) včetně
několika budov, z dřevin jsou zde zastoupeny bříza (Betula pendula), akát (Robinia pseudoacacia), dub
(Quercus sp.), smrk (Picea abies), třešeň (Cerasus avium), jabloň (Malus sylvestris), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), lípa (Tilia cordata), topol osika (Populus tremula), ořešák královský (Juglans
regia), bez černý (Sambucus nigra), borovice (Pinus sylvestris), klen (Acer pseudoplatanus). V bylinném
patře je dominantní Geum urbanum, dále Poa nemoralis, Urtica dioica, Dactylis glomerata, Euphorbia
cyparissias, Campanula rapunculoides, Lamium album, Glechoma hederacea, Hypericum perforatum,
Arctium sp., Calamintha clinopodium, Veronica chamaedrys, Agrimonia eupatoria.
V širším okolí je biokoridorem nadregionálního významu řeka Morava. Regionální a nadregionální
biokoridor tvoří také vodoteč Bystřice.
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Obrázek 18 Územní systém ekologické stability v okolí areálu ADM Olomouc

C. II. 8. Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její
stability. Mezi VKP dané ze zákona patří lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Kromě toho mohou být VKP i jiné části
krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, parky, sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené
i umělé skalní útvary a jiné, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou a
krajinotvornou funkci.

V zájmovém území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3 písm.
b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
V bezprostředním okolí posuzovaného záměru se nachází VKP daný ze zákona – vodní tok – Hamerský
náhon. V souvislosti s realizací záměru však nedojde k zásahu do tohoto významného krajinného prvku
ani k narušení jeho funkčnosti.

C. II. 9. Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Na území dotčeném stavbou se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12
a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná
stavba nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
Nejblíže situovaným zvláště chráněným územím je CHKO Litovelské Pomoraví, které je od zájmové
oblasti vzdálené cca 5 km severozápadním směrem.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.

C. II. 10. NATURA 2000
Dle vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení
ochrany přírody) ze dne 29. 11. 2010 (č.j. KUOK 114531/2010) nemůže mít uvedený záměr samostatně
nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Vyjádření je součástí přílohy v kapitole H tohoto oznámení.
Nejblíže situovaná Evropsky významná lokalita (EVL) a Ptačí oblast se nachází na území CHKO
Litovelské Pomoraví.

C. II. 11. Krajina/Charakter městské části
Ochrana krajinného rázu je v ČR zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, který vymezuje krajinný ráz jako zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku
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, harmonické
měřítko a vztahy v krajině.
Péče o ráz krajiny musí být věnována rovněž územím v městské struktuře, kde krajinný ráz představuje
zřetelnou hodnotu. Jsou to nejenom zvláště chráněná území nebo přírodní parky, ale i další části systému
přírodního prostředí města – přírodní celky koridorů vodotečí, nezastavěné náhorní polohy a enklávy
lesních porostů, rozsáhlých lesoparků a zemědělské půdy. Jsou to též polohy v urbanizovaných územích,
kde rysy krajinné struktury (např. terénní horizonty, výrazné porosty, ozeleněné svahy, terénní
dominanty, skály) výrazně spoluurčují charakter prostorové scény.
Zájmový prostor se nachází při východním okraji Olomouce v intravilánu města, v blízkosti obytné
zástavby podél ul. Na Krejnici, U Hřiště a Hamerská na území městské části Holice. Komunikace
III/4436 (Hamerská) tvoří důležitou spojovací komunikaci ve směru na Lipník a Přerov. Bydlení má
příměstský až venkovský charakter, převažují jednopodlažní rodinné domy se zahradami.
Zájmové území je situováno v průmyslové zóně a tím je dán charakter prostředí, a to zejména přítomností
průmyslových objektů. Západně od zájmového území se nachází areál Masokombinátu a Zemědělský a
zásobovací podnik. V nevýrobní sféře se rozrůstá především oblast služeb, obchodu a podnikání. V malé
míře je zastoupena rovněž čistě obytná zástavba, která je situovaná jihozápadním směrem pouhých cca
120 m od hranic areálu ADM; jedná se o rodinný dům čp. 44 v blízkosti ul. Hamerské. Dále se
v bezprostřední blízkosti areálu směrem severovýchodním nachází osmipatrový bytový panelový dům
čp. 48 a hotel Milotel. Další nejbližší obytnou zástavbu představují rodinné domy, které jsou situovány
v dostatečné vzdálenosti, cca 500 m od posuzované stavby. Jedná se o obytnou zástavbu podél ulic
Na Krejnici a U Hřiště.
Blízké okolí zájmového území je dlouhodobě využíváno k zemědělským aktivitám (převaha zemědělsky
obdělávaných ploch), zčásti také k výrobním aktivitám (Hanácký masokombinát, Zemědělský podnik a
řada dalších). Životní prostředí posuzované lokality a blízkého okolí je dlouhodobě ovlivněno
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antropogenní činností spojenou s provozem výše uvedených areálů, dále se zemědělskou činností a
s dopravním provozem na komunikaci Hamerská a dalších navazujících komunikacích.
Ekologická rovnováha území je dána vztahy mezi základními složkami krajiny, které lze vyjádřit
poměrem mezi relativně přirozenými ekosystémy (tj. lesy, vodní plochy, sady, zahrady, trvalé trávní
porosty) a systémy umělými (orná půda, zastavěná plocha). Vzhledem k nadprůměrnému průmyslovému
využití širšího okolí lokality je z regionálního hlediska okolí Olomouce plochou ekologicky málo stabilní
až nestabilní s koeficientem stability menším než 0,4. Krajina je redukována na pouhou obytnou a
výrobní plochu s maloplošnými odpočivnými plochami (zahrady, hřiště, zeleň, apod.).
Lokalita není součástí stávajícího územního systému ekologické stability. Jedná se o antropogenně
zatížené území, z větší části průmyslovými podniky, z menší části zemědělskými plochami. Zájmové
území není součástí žádného zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. ani součástí
významných krajinných prvků. Na ploše nejsou zachovány přírodní ani přírodě blízké ekosystémy. Míra
přirozenosti zastoupených ekosystémů a jejich shluků v zájmovém území je ve všech případech značně
nízká. Vzhledem k umístění v průmyslové zóně v návaznosti na stávající objekty lze předpokládat, že
realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na krajinný ráz.

C. II. 12. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historický vývoj areálu
Zpracovatelské kapacity olomouckého provozu ADM zahájily svoji činnost pod hlavičkou Milo Olomouc
koncem 80. let minulého století ve zcela nových objektech vybudovaných „na zelené louce“. V závěru
roku 1995 zahájila společnost náročný investiční program. V průběhu dvou let byly nákladem 600 mil.
Kč spolu s novou rafinerií olejnatých komodit vybudovány i inženýrské sítě a dopravní obslužnost.
V závěru roku 2000 došlo k akvizici SETUZY a ústecká firma nákladem 120 milionů korun vybudovala
novou plnírnu rostlinných jedlých olejů.
V listopadu 2009 koupil celý areál americký potravinářský koncern Archer Daniels Midland Company
(ADM) od Severočeských tukových závodů - STZ (dříve Setuza). Koncern ADM působí v 60 zemích
světa především v oblasti zpracování obilí, olejnin či kakaa pro potraviny a krmiva. Ústředí společnosti je
ve městě Decatur v americkém státě Illinois a po celém světě vlastní ADM na 270 zařízení.
Území historického, kulturního a archeologického významu
Na základě informací z Památkového ústavu Olomouc, oddělení archeologie, lze konstatovat, že
v zájmovém prostoru nejsou dosud registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky, ani
archeologická naleziště.
V zájmovém území se ve vzdálenosti cca 2,5 km nachází historické centrum města s cennými
hodnotnými historickými památkami.
K nejcennějším památkám patří dóm sv. Václava, největší palácovou stavbou města je arcibiskupský
palác. Významné jsou další architektonické památky: bývalý kostel klarisek, proti němu barokní kostel
P. Marie Sněžné s komplexem jezuitských budov, budova olomoucké radnice, pozdně gotický kostel
Sv. Mořice.
Historickou hodnotu mají nedaleké Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady, obklopující západní, jižní a
východní stranu historického jádra města. Tyto sady jsou tradičním místem konání mezinárodních
květinových výstav Flora.
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C. II. 13. Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Posuzovaný záměr leží na území Olomouckého kraje, v katastru města Olomouc-Holice. Okolí
plánovaného záměru leží ve východní okrajové části olomoucké aglomerace. Má charakter průmyslové
zóny s převážně zemědělskou výrobou. Zájmová oblast je napojena na systém MHD, který umožňuje
obyvatelům z jiných aglomerací dojíždět do zaměstnání, ale také obyvatelům nejbližší zástavby využívat
vzdělávacích, kulturních, sportovních a rekreačních zařízení, soustředěných v centru města.
Nejedná se o území historického, kulturního či archeologického významu, ani o území příliš hustě
zalidněné nebo nadměrně zatížené.
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj se svojí rozlohou 5 159 km2 řadí ke středně velkým krajům naší republiky, trvale zde žije
cca 648 500 obyvatel a hustota zalidnění činí 121 obyvatel/km2.
Olomouc
Okres Olomouc je okresem v Olomouckém kraji. Jeho sídlem je město Olomouc. Rozloha okresu je
1620,28 km², počet obyvatel je 228 831 a hustota zalidnění 141 obyvatel na 1 km². V okrese Olomouc je
95 obcí, z toho 6 měst a 3 městyse.
Zemědělská půda zaujímá 53,8 % rozlohy okresu a zbylých 46,2 % tvoří pozemky kategorie ostatní,
z toho 29,6 % zaujímají lesy.
Holice
Holice (německy Holitz) je historické město, městská čtvrť a katastrální území na východě statutárního
města Olomouce s cca 4 000 obyvateli. Od roku 1974 je součástí Olomouce, jako její městská část. Je zde
umístěno mnoho podniků, firem a byl zde postaven rovněž Olomoucký Pivovar.

C. II. 14. Soulad s územním plánem
Z hlediska územního plánu SÚ Olomouc se pozemek nachází v současně zastavěném území
v urbanistické ploše pro výrobu VP – průmyslová výroba, ve které jsou přípustné výrobní a průmyslové
provozy všeho druhu. Záměr investora – navýšení kapacit výroby rostlinných olejů a výstavba nového
parkoviště – je v souladu s územním plánem.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v kapitole H tohoto oznámení.
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NA

VEŘEJNÉ

ZDRAVÍ

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

D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
V důsledku realizace posuzovaného záměru nedojde k vytvoření nových pracovních podmínek.
Z ekonomického hlediska bude mít provoz záměru kladný vliv. Je možné očekávat nepřímé ekonomické
vlivy, a to platby do městské pokladny (např. daně), které mohou být zpětně použity na zlepšení životního
prostředí. Přímý ekonomický přínos se v souvislosti s realizací záměru neočekává.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Narušení faktorů pohody obyvatelstva
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru může dojít k potenciálnímu ovlivnění především těchto
faktorů, které mají vliv na pohodu obyvatel:
•

zvýšení hladiny akustického tlaku,

•

zvýšení znečištění ovzduší.

Posouzení vlivu záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší na základě zpracovaných
samostatných odborných studiích je podrobně rozebráno v kapitolách D.I.3, D.I.4 tohoto oznámení.
Období výstavby/demolic/rekonstrukcí záměru může být z hlediska faktoru pohody obyvatelstva
po přechodnou dobu zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby je možné očekávat především
v souvislosti s dopravou materiálu na stavbu, odvozem zemin, či v souvislosti s hlukem ze stavební
činnosti. Ojediněle tak může docházet i k vyššímu výskytu pocitů rozmrzelosti místního obyvatelstva, a
to především v době nejhlučnějších fází výstavby, např. v etapě zemních prací (jejichž rozsah je ovšem
minimální).
K narušení faktoru pohody vlivem provozu záměru může docházet v souvislosti s vlivy záměru
na akustickou situaci a znečištění ovzduší.
Významnější narušení faktorů pohody obyvatelstva se vzhledem k velikosti příspěvku záměru k celkové
akustické situaci i znečištění ovzduší však nepředpokládá. Toto tvrzení vychází ze závěrů kapitol D.I.3
a D.I.4.
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Vliv na zdraví obyvatel
Vzhledem k charakteru oznámení zpracovaném v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. je
provedeno posouzení zdravotních rizik souvisejících s posuzovaným záměrem.
V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru, můžeme za potenciální zdroj zdravotních
rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky emitované do ovzduší.
Z hlediska potenciálních zdravotních rizik jsou vyhodnoceny výsledky hlukové a rozptylové studie, které
uvádějí předpokládanou hlukovou zátěž ze stacionárních zdrojů záměru, z náhradních zdrojů energie, ze
související dopravy a imisní příspěvek oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, prašného
aerosolu frakce PM10, n-hexanu a benzenu.
Hluk – vlivy na zdraví obyvatelstva
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny
organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo
zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních vyspělých zemích
představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné
procento populace. Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti
považováno poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém a
nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na imunitní a hormonální systém, vlivů
na mentální zdraví.
Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat i například z hlediska možnosti ztížené komunikace
řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění
pohody lidí.
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a
rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. Proto jsou i v naší legislativě, konkrétně v nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací taxativně specifikovány
limitní hladiny pro venkovní i vnitřní prostory a právě tyto limity jsou hodnotami, při jejichž
překračování by mohlo docházet k výše uvedeným vlivům na populaci. Je nutné si uvědomit, že při
stanovování rizika možného ovlivnění populace nadměrným hlukem, by bylo nutné vycházet především
z celkové dlouhodobé zátěže populace v průběhu dne, tzn. z její zátěže v pracovním i mimo pracovním
prostředí.
Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích hluku
na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:
•

poškození sluchového aparátu - je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti
na výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a doby trvání (v letech) expozice,

•

zhoršení komunikace řečí - v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých
důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti,

•

nepříznivé ovlivnění spánku - se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací
délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku,

•

ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku - byly prokázány v řadě
epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak
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přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze
a ischemické choroby srdeční,
•

vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví - nepředpokládá se, že by hluk mohl být
přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo
urychlit rozvoj latentních duševních poruch,

•

nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem - zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění
úkolů spojených s nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy,

•

obtěžování hlukem - vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání.

Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Výstupem hlukové studie jsou denní a noční ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro jednotlivé
výpočtové body. Akustická studie (příloha č. 1 předkládaného oznámení) hodnotí počáteční akustickou
situaci v roce 2010 a výhledovou akustickou situaci v roce 2012.
Akustická studie se zabývá hlukovou expozicí nejbližší chráněné zástavby v době výstavby
posuzovaného záměru a hodnotí v 18 výpočtových bodech denní ekvivalentní hladinu hluku pro
nejkritičtější fázi výstavby. Fáze demolic, rekonstrukcí a výstavby v rámci realizace záměru bude
probíhat po dobu cca 21 měsíců.
Z výsledků akustické studie pro fázi výstavby vyplývá, že hladiny hluku ze stavební činnosti a staveništní
dopravy v areálu ADM během pracovního dne nepřekročí u žádného výpočtového bodu předepsanou
limitní hodnotu LAeq,s = 65 dB (od 7 do 21 hod).
Pro fázi provozu je v akustické studii jako první posouzen stávající stav v roce 2010, kdy je hodnocena
hluková zátěž stávající zástavby v okolí uvažované stavby z dopravy po přilehlých komunikacích.
Výpočet hladin akustického tlaku A je proveden pro 18 výpočtových bodů, zohledňujících okolní
obytnou a ostatní chráněnou zástavbu. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
v jednotlivých bodech se v denní době pohybují v rozmezí 40,5-73,7 dB; v noční době pak v rozmezí
34,0-67,2 dB. Nejvyšších hodnot dosahují kontrolní body umístěné v bezprostřední blízkosti silnice č.
4436 (ul. Hamerská). Hygienický hlukový limit ze silniční dopravy je tedy místy překračován již ve
stávajícím stavu, a to v denní i noční době.
Pro fázi provozu ve výhledovém roce 2012 (po navýšení výrobní kapacity areálu) je opět hodnocena
hluková zátěž stávající zástavby v okolí uvažované stavby z dopravy po přilehlých komunikacích.
Výpočet hladin akustického tlaku A byl proveden rovněž pro 18 výpočtových bodů. Vypočtené
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v jednotlivých bodech se v denní době pohybují v rozmezí 41,074,2 dB; v noční době pak v rozmezí 34,9-68,1 dB.
Rozdíl ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výhledovém roce 2012 bez realizace záměru a se
záměrem se pohybuje maximálně do +0,9 dB. Jedná se o nevýznamný příspěvek; tato změna do +0,9 dB
je podle metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví
před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ považována za nehodnotitelnou změnu stavu.
Ve stávajícím i výhledovém stavu pro hluk z železniční dopravy jsou ve všech bodech vypočtené
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než je hygienický limit hluku.
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Z vypočítaných hodnot u stacionárních zdrojů hluku je patrné, že v denní době bude ve všech
výpočtových bodech dodržen hygienický limit hluku. V noční době je hygienický limit hluku ve většině
výpočtových bodů překročen (výjimkou jsou výpočtové body V3 (5 m), V15 a V16, kde hygienický limit
není překročen).
Pro noční dobu bylo proto pro fázi provozu nezbytné navrhnout příslušná PHO (protihluková opatření) u
vybraných stacionárních zdrojů hluku v areálu (protihluková stěna u chladicí věže a u výduchů
ventilátorů na střeše budovy extrakce, a u výduchů na střeše sila) stanovených na základě výpočtu.
Z vypočtených hodnot pro výhledový stav s protihlukovými opatřeními je patrné, že ve všech
výpočtových bodech situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb jsou vypočtené hodnoty nižší,
než je hygienický limit hluku, jak pro denní tak noční dobu.
Ze samotného příspěvku záměru je patrné, že po zprovoznění záměru s PHO (rok 2012) dojde k poklesu
hluku z provozu stacionárních zdrojů a obslužné dopravy uvnitř areálu záměru. Pokles v denní době je až
o -10,2 dB a v noční době až o -11,2 dB. Pouze ve výpočtovém bodě V5 situovaném před fasádou hotelu
lze předpokládat v denní době nárůstu hluku o 1,8 dB (objekt u výpočtového bodu V5 ovšem nemá
chráněný venkovní prostor staveb).
Pro provoz z pozemní automobilové a železniční dopravy nebyla na základě výpočtů žádná opatření
navržena.
Při kvalitativní charakteristice zdravotních účinků hlukové zátěže na chráněnou zástavbu v okolí
plánovaného záměru je možné vycházet z následující tabulky, ve které jsou vybarvením znázorněny
prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes
považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku.
Tabulka 34 Nepříznivé účinky hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích na obyvatelstvo v denní
době
Nepříznivý účinek LAeq (dB)

30-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

> 70

Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Pocit obtěžování hlukem
Denní doba – počet výpočtových bodů (celkem 18 bodů; v rámci výšky bodů nad terénem celkem 42 hodnot)
2010 – současný stav

6

4

4

10

7

3

8

2012 – stav bez záměru

4

6

4

10

7

3

8

2012 – stav se záměrem

4

6

4

10

5

5

8

Je zřejmé, že obyvatelé současné obytné zástavby v zájmové lokalitě jsou již v současné době, v roce
2010, vystaveni úrovni hlukové zátěže, která vyvolává pocity obtěžování a ztěžuje běžnou komunikaci
řečí.
Vlivem provozu záměru “Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“ v roce 2012 dojde pouze
k nevýznamnému zhoršení akustické situace v chráněném venkovním prostoru okolních chráněných
objektů.
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Z uvedeného srovnání vývoje akustické zátěže v území u výpočtových bodů vyplývá, že při porovnání
výhledového roku 2012 se záměrem a bez záměru nedojde z hlediska zdravotního stavu k významné
změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů. Stávající akustická situace i výhledové hladiny
akustického tlaku A se sice pohybují v hodnotách nepříznivých pro zdraví lidí, ovšem vyvolaná doprava
v souvislosti s plánovaným záměrem se na změně akustické situace nijak prokazatelně neprojeví.
Znečištění ovzduší - vlivy na zdraví obyvatel
Výstavba
Rozsah zemních prací lze označit za nepříliš významný, narušení faktorů pohody v tomto období bude
minimální. Záměr je navíc realizován v minimálním kontaktu s obytnou zástavbu (s výjimkou nejbližších
dvou objektů: bytového panelového domu u hotelu Milotel – ul. Hamerská č. p. 48 a domu v ul.
Hamerská č. p. 42).
V rámci etapy výstavby bude provedena demolice resp. demontáž technologického zařízení uvnitř
objektů, rekonstrukce, popř. instalace některých nových strojů a zařízení v technologii (lisovna, stávající
extrakce a lecitinka, rafinerie). Z hlediska ovzduší nemají tyto činnosti vliv na kvalitu ovzduší. S ohledem
na rozsah a charakter stavebních prací a jejich vliv na kvalitu ovzduší nebyl pro etapu výstavby počítán
příspěvek ke stávajícímu znečištění ovzduší. Případnou sekundární prašnost lze poměrně snadno
technicky eliminovat.
Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
•
•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací,
zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány.

Provoz
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové studii jsou řešeny
bodové, plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší související s provozem posuzovaného záměru.
Standardně bývají jako plošný zdroj znečišťování uvažována parkoviště a pojezdy po areálu. Veškeré
pojezdy automobilů po areálu a po parkovištích byly ovšem v případě areálu ADM zahnuty do liniových
zdrojů znečišťování ovzduší. V rámci stávajícího stavu je v provozu pouze parkoviště osobních
automobilů za hotelem Milotel, nákladní automobily parkují podél komunikace Hamerská.
Rozptylová studie vyhodnocuje výslednou imisní zátěž související se zkapacitněním výroby rostlinných
olejů v areálu ADM Olomouc a s celkovou dopravní zátěží území. Dále je řešen samotný příspěvek
záměru ve stavu stávajícím, tedy v roce 2010, a ve stavu výhledovém, v roce 2012. Obě varianty
vyhodnocují z hlediska dopravy samotné příspěvky posuzovaného záměru.
Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu SYMOS´97, verze
2006, a to pro CO, NO2, SO2, PM10, n-hexan a benzen.
Z vypočtených příspěvků samotného záměru k imisní zátěži lze vyslovit závěr, že tyto příspěvky nebudou
znamenat významnější změnu v imisní situaci zájmového území (viz Rozptylová studie jakožto
samostatná příloha č. 2 oznámení).
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Hodnocení zdravotních rizik – vliv imisní zátěže
Především v souvislosti s provozem zkapacitněného záměru můžeme za potenciální zdroj zdravotních
rizik pro obyvatele v okolí považovat znečišťující látky emitované do ovzduší.
Z hlediska potenciálních zdravotních rizik je proto přihlédnuto k výsledkům rozptylové studie, které
uvádějí imisní příspěvky oxidu uhelnatého, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, prašného aerosolu frakce
PM10, n-hexanu a benzenu, jakožto hlavních škodlivin.
Proces hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) využívá standardně postupy zpracované
Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací
(WHO), ze kterých vychází i Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR
k hodnocení rizik č. j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení
rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka a metodické materiály hygienické služby
k hodnocení zdravotních rizik v ČR.
Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy:
1. Identifikace nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o jejich
nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou uplatnit.
2. Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze známého vztahu
dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry rizika.
3. Hodnocení expozice - zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané populace
včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace.
4. Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry zdravotního
rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti možného zdravotního
poškození.
Hodnocení expozice
Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové studie (příloha č. 2
předkládaného oznámení), která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného záměru.
Rozptylová studie hodnotí rozptylovým modelem SYMOS´97 verze 2006 imisní příspěvek stávajícího
i výhledového provozu záměru. Jako emisní zdroje jsou hodnoceny zdroje emisí, související
s posuzovaným záměrem. Výpočet imisních koncentrací je proveden pro rok 2012, tedy pro
předpokládaný stav po navýšení kapacity provozu. Výpočet je proveden pro pravidelnou síť referenčních
bodů – celkem 12 bodů, z nichž část představuje nejbližší obytnou zástavbu v okolí záměru. Výstupem
výpočtů jsou průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, oxidu uhličitého, suspendovaných částic
PM10, n-hexanu a benzenu; pro oxid siřičitý jsou stanoveny maximální 24hod koncentrace. Krátkodobé
koncentrace jsou podkladem k hodnocení rizik akutních nepříznivých účinků. Tyto koncentrace však
představují maximum, které může být v jednotlivých výpočtových bodech rozptylové studie teoreticky
dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek.
Spolehlivější je výpočet průměrných ročních koncentrací, které jsou podkladem k hodnocení rizika
chronických toxických, eventuelně pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. Avšak i v případě těchto
hodnot je nejistotou zatíženo např. modelování imisních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10
vedoucí k určitému podhodnocení, neboť nezohledňuje sekundární prašnost ani druhotný vznik jemné
frakce částic z původně plynných látek v ovzduší.

– E K O L A group, spol. s r. o. –

82

ADM Olomouc – N avýšení vý robní kapacity rostl inných ol ej ů

Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší nezbytné
zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních zdrojů.
Nejbližší měřící stanice začleněné do AIM ČHMÚ, které monitorují NO2, CO, suspendované částice
PM10 a benzen jsou Olomouc – Šmeralova (kód stanice ZÚ 1197), Olomouc - Velkomoravská (kód
stanice MOLO 1622).
Nejbližší stanice AIM nesignalizují možnost překračování imisního limitu pro roční aritmetický průměr
NO2, nedochází k překračování hodinového aritmetického průměru NO2. Nejbližší stanice AIM udávají
roční průměr (rok 2009) v rozmezí 27,7 až 34,1 µg/m-3. Podle údajů nejbližších monitorovacích stanic se
maximální krátkodobé hodinové koncentrace pohybují mezi 115,7 a 161,0 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek
samotného zkapacitněného záměru k imisní zátěži z hlediska maximálních hodinových koncentrací byl ve
výhledovém stavu vyčíslen pro referenční bod č. 2 – Hotel Milotel ve výši 0,218 µg.m-3, což představuje
příspěvek ve výši 0,11 % z imisního limitu. Z hlediska průměrných ročních koncentrací se jedná o
příspěvek ve výši 0,0265 µg.m-3, což je příspěvek 0,07 % k ročnímu imisnímu limitu.
Imisní pozadí PM10 (roční aritmetický průměr 2009) bylo na nejbližších stanicích AIM v rozmezí 24,5 až
31,0 µg.m-3. Imisní pozadí PM10 (maximální denní koncentrace 2009) bylo na nejbližších stanicích AIM
v rozmezí 98,5 až 125,7 µg.m-3, s tím, že nebyla překročena přípustná četnost překročení za jeden rok
(stanovena na 35 dní). Četnost překročení limitu za rok se v případě zkapacitněného záměru pohybovala
pro výše uvedené hodnoty maximálně na hranici 29 dní. Pro průměrné roční koncentrace byl ve výhledu
vyčíslen nejvyšší příspěvek k imisní zátěži PM10 ve výši 2,4746 µg.m-3 (referenční bod č. 3 - Ulice
Hamerská č.p. 42). Vzhledem k imisním limitům se jedná o příspěvek 6,19 % k ročnímu imisnímu limitu.
Imisní zátěž v podobě maximální denní koncentrace způsobená výhledovým provozem posuzovaného
záměru pro PM10 se pohybuje nejvýše do 162,421 µg.m-3 (bod č. 1 – ulice Hamerská č.p. 48). Tato
koncentrace představuje překročení hodnoty imisního limitu. Avšak toto překročení při zohlednění
maximálních emisí ze všech uvedených zdrojů a jejich souběhu nastane pro referenční bod č. 1 pouze
v 5,8 dnech v roce, přičemž podle části A přílohy č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., které stanovuje
přípustné četnosti překročení imisních limitů, připouští u suspendovaných částic PM10 celkem 35
překročení za rok.
Celkově lze při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru též použít
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
okolní obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se
tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší
obytné zástavby.
Shrnutí – vlivy na zdraví
Na základě výsledků rozptylové studie je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, nelze
v důsledku realizace záměru předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků.
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti
s realizací předkládaného záměru „ADM Olomouc – Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“,
nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví obyvatel žijících v okolí posuzovaného
záměru a z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze realizaci daného záměru akceptovat.
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D. I. 3. Vlivy na akustickou situaci
Pro vyhodnocení hluku ve fázi výstavby a provozu záměru byla zpracována samostatná Akustická studie,
která tvoří Přílohu č. 1 předkládaného oznámení.
Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha stavby záměru. Jde
tedy o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí pak
svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Ve výhledovém roce 2012 ve fázi provozu bude v území zdrojem hluku souvisejícím s provozem záměru
obslužná automobilová doprava na přilehlé komunikační síti. Stacionární zdroje hluku budou tvořit
veškerá zařízení umístěná přímo v objektech či vně objektů (např. na jejich střechách). Jedná se
především o technologické jednotky jako jsou chlazení, klimatizace, čerpadla, dopravníky apod.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace v zájmovém území (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě
obojího) se posuzuje dle platné legislativy:
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Na základě nařízení vlády jsou stanoveny hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
v chráněném venkovním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru a v chráněném vnitřním
prostoru. Důsledky legislativy pro řešený záměr jsou uvedeny v následujícím přehledu.
Fáze výstavby
Hluk ze stavební činnosti při realizaci navrhovaného záměru
Pro chráněné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním
prostředí ovlivňovaném hlukem ze stavby uvažovány tyto hygienické limity v chráněném venkovním
prostoru staveb:
LAeq,s = 60 dB pro dobu 6–7 hod,
LAeq,s = 65 dB pro dobu 7–21 hod,
LAeq,s = 60 dB pro dobu 21–22 hod,
LAeq,s = 45 dB pro dobu 22–6 hod.
Hluk z obslužné dopravy staveniště:
Pro dobu 7–21 hod LAeq,s = 65 dB.
Fáze provozu
Chráněný venkovní prostor
základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

korekce na hluk z veřejných komunikací (pro komunikaci III. třídy)

k = 5 dB

korekce na hluk z veřejných komunikací (pro komunikaci I. a II. třídy)

k = 10 dB

korekce na starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích

k = 20 dB
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korekce na noc

k = -10 dB

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity:
Pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí hlavních pozemních komunikací:
pro den:

LAeq,16h = 60 dB,

pro noc:

LAeq,8h = 50 dB.

Pro chráněný venkovní prostor v okolí hlavních pozemních komunikací:
pro den:

LAeq,16h = 60 dB,

pro noc:

LAeq,8h = 60 dB.

Pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí pozemních komunikací:
pro den:

LAeq,16h = 55 dB,

pro noc:

LAeq,8h = 45 dB.

Pro chráněný venkovní prostor v okolí pozemních komunikací:
pro den:

LAeq,16h = 55 dB,

pro noc:

LAeq,8h = 55 dB.

V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích pro chráněný venkovní prostor
staveb:
pro den:

LAeq,16h = 70 dB,

pro den:

LAeq,8h = 60 dB.

Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním
prostředí ovlivňovaném hlukem vozidel na účelových komunikacích uvažovány tyto nejvýše přípustné
hodnoty hladin akustického tlaku A ve venkovním prostoru:

základní hladina ak. tlaku A

LAeq,T = 50 dB

korekce na hluk z účelových komunikací

k = 0 dB

korekce na noc

k = -10 dB

Pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí účelových komunikací:

pro den LAeq,8h = 50 dB,
pro noc LAeq,1h = 40 dB.
Denní doba (den) je definována na základě zákona č. 258/2000 Sb. v období od 6 do 22 hodin,
noční doba (noc) v období od 22 do 6 hodin.
Limity pro hluk ze stacionárních zdrojů

Chráněný venkovní prostor staveb:
pro den LAeq,8h = 50 dB (pro nejhlučnějších 8 hodin),
pro noc LAeq,1h = 40 dB (pro nejhlučnější 1 hodinu).
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Použitý software
Výpočet akustické situace byl proveden programem CadnaA verze 4.0. V tomto softwaru CadnaA jsou
implementovány nejpoužívanější výpočtové metodiky a uživatel má možnost si vybrat pro své výpočty tu
metodiku, která nejvíce vyhovuje požadavkům platné legislativy. Výpočet byl proveden podle postupu
„Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (VÚVA, Brno 1991)“ ve znění jeho novel
(1996 a 2005).
Vliv stacionárních zdrojů byl vypočten v souladu s ČSN ISO 9613.
Program CadnaA vyžaduje při vytváření výpočtového prostředí zadání vrstevnic s danou výškou,
parametry komunikací: podélný sklon, intenzity – denní a noční včetně podílu nákladní dopravy,
výpočtová rychlost; budovy: výška a odrazivost – pohltivost fasády.
Výsledky výpočtu jsou prezentovány imisními hodnotami ve výpočtových bodech v tabulkové formě.
Grafickým výstupem jsou hlukové mapy (viz Akustická studie, Příloha č. 1 předkládaného oznámení).
Přesnost výpočtu
Na základě ověření výpočtového modelu a zkušeností při realizaci obdobných akcí, které bylo možné
ověřit měřením, lze předpokládat, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou
uváděny s přesností výsledku výpočtu ±2,0 dB při hodnocení akustické situace.
Ověření a kontrola výpočtového modelu byla provedena na základě naměřených hodnot
v zájmovém území a dopravního průzkumu prováděného během měření.
Mezi typické nejistoty výpočtu patří vstupní údaje, neurčitosti výpočtu – zaokrouhlení mezivýpočtů,
stupeň projektové dokumentace, přesnost mapových podkladů apod.
Výpočtové body
Pro zájmové území byl vytvořen pomocí programu CadnaA 3D matematický model s výpočtovými body.
Zvolené výpočtové body byly umístěny 2 m před fasádou nejbližších obytných domů, tj. v jejich
chráněném venkovním prostoru staveb a na místě, kde probíhalo měření ekvivalentních hladin
akustického tlaku A.
Zvolené charakteristické výpočtové body byly umístěny tak, aby vypočtené hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku A co nejvěrohodněji vypovídaly o celkové akustické situaci posuzované oblasti.
Celkem bylo vybráno 18 charakteristických výpočtových bodů. Ve výpočtových bodech V1 až V5, V7,
V8, V15 a V16 byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A v denní a noční době pro hluk
z provozu stacionárních zdrojů průmyslového areálu, včetně vlivu obslužné dopravy v průmyslovém
areálu. Ve všech výpočtových bodech byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A v denní a
noční době pro hluk z dopravy na komunikacích. Popis bodů výpočtu včetně situace s jejich umístěním je
uveden v kapitole C I. 1 tohoto oznámení (tabulka 27) či v kapitole 6 Akustické studie.
Posuzované stavy
Fáze výstavby
V rámci zpracování akustické studie pro
a vyhodnoceny následující výpočtové modely:

hluk

z

výstavby
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Model 1

Doprava v rámci výstavby záměru

Model 2

Činnost stavebních strojů a zařízení při výstavbě záměru

Fáze provozu
V rámci vypracování Akustické studie byly sestaveny a provedeny výpočty pro následující varianty:
Varianta 0
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Varianta 4
Varianta 5
Varianta 6
Varianta 7
Varianta 8

Doprava – stávající stav, rok 2010
Doprava na pozemních komunikacích ve výhledovém roce 2012 bez záměru
Doprava na pozemních komunikacích ve výhledovém roce 2012 se záměrem
Samotný příspěvek dopravy záměru
Železniční doprava – stávající stav, rok 2010
Železniční doprava – výhledový stav, rok 2012
Stávající provoz průmyslového areálu – stacionární zdroje, včetně obslužné dopravy
uvnitř areálu (účelové komunikace), rok 2010
Výhledový provoz průmyslového areálu – stacionární zdroje, včetně obslužné dopravy
uvnitř areálu (účelové komunikace) a nově uvažovaného parkoviště, rok 2012
Samotný příspěvek provozu průmyslového areálu – stacionární zdroje, včetně obslužné
dopravy uvnitř areálu (účelové komunikace) a nově uvažovaného parkoviště, rok 2012

Vyhodnocení
Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 Akustické studie (samostatná Příloha č. 1 oznámení).
Fáze výstavby
Zdroji hluku při stavební činnosti budou jak stacionární, tak mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky
pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí pak svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Pro stacionární zdroje hluku – stroje umístěné na staveništi – byla provedena analýza předpokládaného
počtu nasazení stavebních strojů, které mohou v nejhorší fázi stavby pracovat ve stejnou dobu. Analýza je
vztažena k hodnotám ekvivalentních hladin akustického tlaku A tak, aby byly splněny hygienické limity
ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Při modelaci stacionárních a liniových zdrojů ve fázi výstavby byla vypočtena jedna z nejhlučnějších
situací – výstavba parkoviště, stavební úpravy u rafinerie, výstavba sil, výstavba a demolice u objektu
extrakce a lecitiny a stavební práce u lisovny.
Model 1

Doprava v rámci stavby záměru

Na základě podkladů investora lze u nejkritičtější fáze výstavby z hlediska dopravy uvažovat
s maximálním počtem 26 jízd/den TNA a max. 10 jízd/den OA. U výpočtů v následující tabulce jsou
uvažovány výše uvedené maximální intenzity obslužné dopravy stavby. Předpokladem je rovněž
skutečnost, že veškeré stavební práce (tedy rovněž doprava v rámci výstavby) budou probíhat pouze
v denní době.
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Tabulka 35 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v dB u dopravy ve fázi výstavby záměru
MODEL 1

Hygienický limit
hluku pro hluk ze
stavební činnosti

Výška bodu nad

Pouze obslužná

terénem

doprava stavby

(m)

DEN
LAeq,s
(dB)

DEN
LAeq,s
(dB)

V1

5

31,9

65

V1

11

32,2

65

V1

17

33,3

65

V1

24

33,4

65

V2

5

41,0

65

V2

11

42,3

65

V2

17

43,4

65

V2

24

43,6

65

V3

5

42,1

65

V3

11

43,4

65

V3

17

44,6

65

V3

24

44,6

65

V4

5

48,4

65

V4

11

48,0

65

V4

17

47,3

65

V5

5

54,5

65

V5

11

53,7

65

V5

17

52,7

65

V6

5

52,7

65

V6

11

52,3

65

V6

17

51,5

65

V7

2

36,3

65

V8

5

48,0

65

V8

12

49,5

65

V9

2

57,6

65

V10

2

47,9

65

V10

5

49,6

65

V11

2

58,6

65

V11

5

56,8

65

V12

2

57,2

65

V12

5

56,5

65

V13

2

56,6

65

V13

5

56,4

65

V14

2

56,6

65

V15

2

29,4

65

Bod
výpočtu
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MODEL 1

Hygienický limit
hluku pro hluk ze
stavební činnosti

Výška bodu nad

Pouze obslužná

terénem

doprava stavby

(m)

DEN
LAeq,s
(dB)

DEN
LAeq,s
(dB)

V15

5

29,6

65

V16

2

33,5

65

V16

5

34,0

65

V17

2

35,5

65

V17

5

36,1

65

V18

2

25,6

65

V18

5

26,4

65

Bod
výpočtu

Z vypočtených hodnot uvedených v tabulce je patrné, že hluk ze samotné obslužné dopravy
stavby je nižší než hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti (LAeq,s = 65 dB).

Model 2

Činnost stavebních strojů a zařízení při výstavbě záměru

Při modelaci stacionárních a liniových zdrojů byla vypočtena jedna z nejhlučnějších situací – výstavba
parkoviště, stavební úpravy u rafinerie, výstavba sil, výstavba a demolice u objektu extrakce a lecitinky a
stavební práce u lisovny.
Do modelované situace byla zanesena následující strojní zařízení:
-

1x stroj na řezání spár o hladině akustického tlaku A 85 dB v 10 m,

-

1x stroj na výrobu betonového povrchu o hladině akustického tlaku A 88 dB v 10 m,

-

2x bagr o hladině akustického tlaku A 81 dB v 10 m,

-

3x svařovací souprava o hladině akustického tlaku A 60 dB v 10 m,

-

3x elektrický zvedák o hladině akustického tlaku A 69 dB v 10 m,

-

1x mobilní jeřáb o hladině akustického tlaku A 71 dB v 10 m,

-

2x betonový domíchávač o hladině akustického tlaku A 68 dB v 10 m,

-

3x jeřáb o hladině akustického tlaku A 71 dB v 10 m,

-

1x věžový jeřáb o hladině akustického tlaku A 55 dB v 10 m,

-

1x stavební výtah o hladině akustického tlaku A 52 dB v 10 m.

Situace s umístěním stavebních strojů v rámci areálu ADM je k dispozici v Kapitole 8 Akustické studie
(Příloha č. 1 oznámení).
Vzhledem k tomu, že nebyly zadány přesné počty stavebních strojů a jejich umístění na staveništi, byla
ekvivalentní hladina akustického tlaku A vypočtena pro nejnepříznivější pozice stavebních strojů vůči
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nejbližší zástavbě. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou uvedeny v kapitole B. III. 4
tohoto oznámení, popř. v Akustické studii (tab. 17 v AS).

Z vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze stavební činnosti a staveništní
dopravy v areálu firmy ADM Olomouc (kumulace model 1 + model 2) je patrné, že ve všech
výpočtových bodech je splněn hygienický limit hluku pro hluk ze stavby LAeq,s = 65 dB (od 7 do
21 hod). Tyto vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce 18
Akustické studie.
Na následujícím obrázku je znázorněna akustická situace způsobená stavebními stroji a staveništní
dopravou v areálu firmy ADM Olomouc v okolí řešeného záměru; hluková mapa stavebních strojů
je vypočtena ve výšce 3 m nad terénem (tato výška byla zvolena s ohledem na vzdálenost nejbližších
chráněných venkovních prostor staveb a s ohledem na výšku výpočtových bodů).
Obrázek 19 Hluková mapa ve výšce 3 m nad terénem se stavebními stroji včetně staveništní dopravy v areálu
ADM Olomouc

Fáze provozu
Hluk ze silniční a železniční dopravy ve fázi provozu záměru
Následující výsledky v podobě výpočtů zahrnují pouze vliv liniových zdrojů hluku – hluk z dopravy na
pozemních komunikacích.
Výstupem výpočtu jsou hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A v charakteristických
výpočtových bodech zájmového území a hluková mapa pro variantu 2 v denní a noční době, která je
zobrazena v příloze 1 a 2 Akustické studie.
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Tabulka 36 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v dB u silniční dopravy ve fázi provozu
záměru

Výška
Bod
výp.

bodu nad

Varianta 1
Výhled bez
záměru rok 2012

Varianta 2
Výhled se
záměrem rok 2012

terénem
Den
LAeq,16h
(dB)
46,3

Noc
LAeq,8h
(dB)
41,6

Hygienický limit
hluku pro starou
hlukovou zátěž
z dopravy na
pozemních
komunikacích
Den
Noc
LAeq,16h
LAeq,8h
(dB)
(dB)
70
60

V1

5

Den
LAeq,16h
(dB)
45,4

V1

11

45,3

41,1

46,2

42,0

0,9

0,9

70

60

V1

17

46,3

42,2

47,2

43,1

0,9

0,9

70

60

V1

24

46,3

42,3

47,2

43,2

0,9

0,9

70

60

V2

5

54,5

48,6

55,0

49,4

0,5

0,8

70

60

V2

11

55,5

49,6

56,0

50,4

0,5

0,8

70

60

V2

17

56,3

50,5

56,8

51,3

0,5

0,8

70

60

V2

24

56,6

50,7

57,1

51,5

0,5

0,8

70

60

V3

5

57,0

50,7

57,3

51,3

0,3

0,6

70

60

V3

11

57,7

51,6

58,1

52,2

0,4

0,6

70

60

V3

17

58,4

52,3

58,8

52,9

0,4

0,6

70

60

V3

24

58,4

52,2

58,7

52,9

0,3

0,7

70

60

V4

5

57,4

52,8

58,3

53,7

0,9

0,9

70

60

V4

11

56,8

52,3

57,7

53,2

0,9

0,9

70

60

V4

17

56,1

51,6

57,0

52,5

0,9

0,9

70

60

V5

5

63,3

56,7

63,8

57,6

0,5

0,9

70

60

V5

11

63,3

56,9

63,9

57,8

0,6

0,9

70

60

V5

17

62,7

56,4

63,3

57,3

0,6

0,9

70

60

V6

5

66,8

60,2

67,0

60,8

0,2

0,6

70

60

V6

11

66,5

60,0

66,7

60,5

0,2

0,5

70

60

V6

17

65,8

59,3

66,0

59,8

0,2

0,5

70

60

V7

2

51,3

44,8

51,6

45,5

0,3

0,7

70

60

V8

5

63,3

56,8

63,6

57,5

0,3

0,7

70

60

V8

12

64,8

58,2

65,1

59,0

0,3

0,8

70

60

V9

2

72,9

66,4

73,2

67,1

0,3

0,7

70

60

V10

2

63,2

56,7

63,5

57,4

0,3

0,7

70

60

V10

5

64,9

58,4

65,2

59,1

0,3

0,7

70

60

V11

2

73,9

67,4

74,2

68,1

0,3

0,7

70

60

V11

5

72,1

65,6

72,4

66,3

0,3

0,7

70

60

V12

2

72,4

65,9

72,7

66,6

0,3

0,7

70

60

V12

5

71,7

65,2

72,0

65,9

0,3

0,7

70

60

V13

2

71,8

65,3

72,1

66,0

0,3

0,7

70

60

V13

5

71,6

65,1

72,0

65,9

0,4

0,8

70

60

V14

2

71,9

65,3

72,2

66,1

0,3

0,8

70

60

V15

2

44,6

38,1

44,8

38,6

0,2

0,5

70

60

V15

5

44,8

38,3

44,9

38,8

0,1

0,5

70

60

(m)

Noc
LAeq,8h
(dB)
40,7

Varianta 3
Samotný
Příspěvek
záměru rok 2012
Den
∆

Noc
∆

0,9

0,9
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Výška
Bod
výp.

bodu nad

Varianta 1
Výhled bez
záměru rok 2012

Varianta 2
Výhled se
záměrem rok 2012

terénem
Den
LAeq,16h
(dB)
49,1

Noc
LAeq,8h
(dB)
43,0

Hygienický limit
hluku pro starou
hlukovou zátěž
z dopravy na
pozemních
komunikacích
Den
Noc
LAeq,16h
LAeq,8h
(dB)
(dB)
70
60

V16

2

Den
LAeq,16h
(dB)
48,8

V16

5

49,2

42,7

49,5

43,4

0,3

0,7

70

60

V17

2

50,8

44,3

51,1

45,0

0,3

0,7

70

60

V17

5

51,4

44,9

51,7

45,6

0,3

0,7

70

60

V18

2

40,7

34,2

41,0

34,9

0,3

0,7

70

60

V18

5

41,5

35,0

41,8

35,7

0,3

0,7

70

60

(m)

Noc
LAeq,8h
(dB)
42,3

Varianta 3
Samotný
Příspěvek
záměru rok 2012
Den
∆

Noc
∆

0,3

0,7

Varianta 1 – stav ve výhledovém roce 2012 bez záměru
Ve výpočtových bodech V9 a V11 až V14 situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb jsou
vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyšší než hygienický limit hluku pro denní dobu pro
starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (LAeq,16h = 70 dB). V ostatních výpočtových
bodech je výpočtově hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích
dodržen.
V noční době je hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích
(LAeq,8h = 60 dB) překročen ve výpočtových bodech V6, V9 a V11 až V14. V ostatních výpočtových
bodech je výpočtově hygienický limit hluku dodržen.
Varianta 2 – stav ve výhledovém roce 2012 se záměrem
Ve výpočtových bodech V9 a V11 až V14 situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb jsou
vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyšší než hygienický limit hluku pro denní dobu pro
starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (LAeq,16h = 70 dB). V ostatních výpočtových
bodech je výpočtově hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích
dodržen.
V noční době je hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích
(LAeq,8h = 60 dB) překročen ve výpočtových bodech V6, V9 a V11 až V14. V ostatních výpočtových
bodech je výpočtově hygienický limit hluku dodržen.
Varianta 3 – samotný příspěvek záměru
Z hodnot příspěvku záměru uvedených v tabulce 36 vyplývá, že dojde k maximálnímu nárůstu do +0,9
dB. Tato změna do +0,9 dB je podle metodického návodu veřejně přístupného na stránkách www.nrl.cz:
„Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec.
NRL, 11. 9. 2008“ považována za nehodnotitelnou změnu stavu.

Situaci u železniční dopravy ve fázi provozu z hlediska vypočtených ekvivalentních hladin akustického
tlaku A popisuje tabulka č. 13 Akustické studie. Na základě vypočtených hodnot lze konstatovat, že ve
všech bodech jsou ve výhledovém stavu vypočtené hodnoty nižší než hygienický limit hluku (LAeq,16h = 55
dB). Hygienický limit hluku není u železniční dopravy překračován ani v současné době. Ve výhledu
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může oproti stávajícímu stavu dojít k navýšení hluku z dopravy až o 3 dB. Avšak i po tomto navýšení
bude dodržen hygienický limit hluku (LAeq,16h = 55 dB) pro hluk z dopravy na drahách.
Hluk ze stacionárních zdrojů ve fázi provozu záměru
Podrobný popis jednotlivých stacionárních zdrojů hluku ve fázi provozu záměru je uveden v následující
tabulce. V Akustické studii je k dispozici situace s umístěním stacionárních zdrojů hluku v areálu ADM.
Tabulka 37 Popis všech stacionárních zdrojů hluku a jejich akustické parametry ve fázi provozu (rok 2012)
Číslo
Zdroje
(viz obr. 7
akustické
studie)

Objekt

1

Silo

2

Lisovna

3
4

Zdroje hluku

LwA
(dB) pro
1 zdroj
hluku

Výška zdroje,
resp. umístění
zdroje u objektu
(m)

Doba
provozu

Stavební
materiál,
případně
umístění
zdroje

95

60

24 hod

Železobeton

80

Vyzařování hluku
pláštěm objektu

24 hod

Železobeton

Silo
Silo-lisovna

30 dopravníků, 3
ventilátory aspirace
3 lisy & 4 vločkovače &
2 mlýny na peletky & 1
kladivový mlýn & 1
dekantér v přízemí;
dopravníky po budově;
větráky a odslupkovače
v nejvyšším poschodí;
čerpadlo ve sklepě
Mostové dopravníky
Mostové dopravníky

70
70

20
20

Ocel
Ocel

5

Užitkové budovy

Chladící věže

80

3

6
8

Extrakce
Extrakce
Rafinace - Degaming
(lecitinka)
Chemický sklad pro
degaming
Podzemní nádrže na
n-hexan

Výdechy ventilátorů
40 čerpadel
25 čerpadel a talířová
odstředivka

97
-*

18

24 hod
24 hod
8 hod den,
4 hod noc
24 hod
24 hod

Železobeton
Železobeton
Železobeton

9
10
11

65

Vyzařování hluku
pláštěm objektu

24 hod

2 čerpadla

70

14

24 hod

5 čerpadel v podzemí

-

BČOV

16

Rafinerie

17

Rafinerie

18

Sklad metylesteru

5 čerpadel

75

19

Sklad olejů

15 čerpadel

75

2

20

Plnírna olejů

Vyfukovačka, plnící
monoblok,
kartonovačka

62

Vyzařování hluku
pláštěm objektu

24 hod

Ocel a cihla

Klimatizační jednotka

75

15

24 hod

Nad střechou
plnírny

2 čerpadla

110

2

Pouze v

Železobeton

22

Klimatizační
jednotka na střeše
plnírny
Čerpadla diesel

Winterizace-chladící
jednotka
Chladicí zařízení York,
15 čerpadel, ejektorová
soustava, 2 kompresory

90

0

85

2

72

Vyzařování hluku
pláštěm objektu

1-2
dmychadla
v kont.
provozu
7 hod den,
1 hod noc

Železobeton

12

21

2 dmychalda

24 hod
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Číslo
Zdroje
(viz obr. 7
akustické
studie)

Objekt

LwA
(dB) pro
1 zdroj
hluku

Zdroje hluku

Výška zdroje,
resp. umístění
zdroje u objektu
(m)

Stavební
materiál,
případně
umístění
zdroje

Doba
provozu

23
24

agregátu pro
sprinklerovnu
Rafinerie
Nová sila na šrot

Filtry na winterizaci
Dopravníky

50
75

5
20

25

Nová sila na šrot

Dopravníky

75

10

26

Nová sila na šrot

70

45

24 hod

27

Lisovna

50

3

24 hod

28

Lisovna

Chlazení peletek

93

3

hod den,
1 hod noc

29

Extrakce

Chladící věž

101

22

24 hod

30

Extrakce

2 čerpadla na chlazení

70

0

31

BČOV

2 dmychalda

101

0

24 hod
1-2
dmychadla
v kont.prov
ozu

Ventilátory pro filtry,
dopravník
RTC-rotační
kondicionér

případě
požáru
24 hod
24 hod
10 hod
den, 5 hod
noc

Ocel

Železobeton
Nad střechou
sila

Nad střechou
extrakce

Železobeton

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze
stávajícího provozu stacionárních zdrojů včetně obslužné dopravy uvnitř areálu (účelové komunikace)
pro stav bez záměru v roce 2010 (varianta 6) a pro výhledový stav se záměrem v roce 2012 (varianta 7) –
s realizací protihlukových opatření (PHO) i bez nich, včetně obslužné dopravy na účelových
komunikacích v průmyslovém areálu záměru a nově uvažovaného parkoviště.

Tabulka 38 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v dB pro stacionární zdroje

Bod
výpo
čtu

Výška bodu
nad terénem
(m)

Varianta 6,

Varianta 7,

Varianta 7

Stávající stav

Výhledový stav

Výhledový stav

v roce 2010,

v roce 2012,

v roce 2012

Provoz

Provoz

Provoz

průmyslového

průmyslového

průmyslového

areálu bez

areálu se záměrem

areálu se záměrem

záměru

bez PHO

s PHO

Hygienický limit
hluku

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

V1

5

46,0

45,6

42,1

40,6

39,5

36,0

50

40

V1

11

46,9

46,3

44,0

42,4

41,5

37,9

50

40

V1

17

47,6

46,8

45,0

43,1

42,8

38,8

50

40

V1

24

48,4

47,5

46,1

43,9

44,1

39,9

50

40
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V2

5

44,0

43,4

43,6

40,2

42,2

36,4

50

40

V2

11

46,9

46,4

45,4

42,8

43,4

38,0

50

40

V2

17

47,6

46,8

46,3

43,5

44,6

39,0

50

40

V2

24

48,2

47,3

47,1

43,9

45,7

39,9

50

40

V3

5

43,5

42,9

43,0

39,3

41,8

35,6

50

40

V3

11

46,5

46,1

44,7

42,0

42,8

37,3

50

40

V3

17

47,2

46,6

45,7

42,8

43,9

38,4

50

40

V3

24

47,9

47,2

46,7

43,6

45,1

39,5

50

40

V4

5

47,1

46,6

45,7

42,4

44,2

38,1

50

40

V4

11

48,0

47,4

47,3

43,8

45,7

39,2

50

40

V4

17

48,5

47,8

47,8

44,3

46,4

39,9

50

40

V5

5

46,5

46,0

48,4

42,6

47,7

39,0

50

40

V5

11

47,3

46,8

49,9

43,9

49,1

40,0

50

40

V5

17

47,7

47,1

50,2

44,1

49,5

40,5

50

40

V7

2

49,9

49,9

48,4

48,3

41,1

40,0

50

40

V8

5

45,1

45,0

41,8

41,6

34,9

33,8

50

40

V8

12

45,4

45,3

41,9

41,6

35,2

34,2

50

40

V15

2

37,8

37,5

35,2

34,6

33,6

32,7

50

40

V15

5

37,9

37,5

35,6

35,1

33,9

33,1

50

40

V16

2

41,9

41,9

39,2

39,2

33,1

32,9

50

40

V16

5

42,0

42,0

39,2

39,2

33,3

33,0

50

40

Varianta 6 – Stávající stav – rok 2010
Z vypočítaných hodnot v předcházející tabulce je patrné pro stávající stav, že v denní době je dodržen
hygienický limit hluku (LAeq,8h = 50 dB). V noční době je hygienický limit hluku (LAeq,1h = 40 dB) dodržen
pouze ve výpočtovém bodě V15, v ostatních výpočtových bodech je překročen.

Varianta 7 – Výhledový stav bez PHO – rok 2012
Z vypočtených hodnot pro výhledový stav bez opatření je patrné, že ve všech bodech mimo V5 dojde
k poklesu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. Z vypočítaných hodnot je dále patrné, že bude
v denní době ve všech bodech držen hygienický limit hluku. V noční době jsou ve výpočtových bodech
V3 (5 m), V15 a V16 vypočtené hodnoty nižší než je hygienický limit hluku, v ostatních bodech je
hygienický limit překročen.
Protože v noční době je ve všech výpočtových bodech, mimo bod V15 a V16, překročen hygienický limit
hluku, bylo nezbytné navrhnout funkční PHO u vybraných dominantních zdrojů hluku stanovených na
základě výpočtu (podrobný popis navrhovaných PHO je v kapitole 7 Akustické studie).
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Varianta 7 – Výhledový stav s PHO – rok 2012
Z vypočtených hodnot pro výhledový stav s protihlukovými opatřeními je patrné, že ve všech
výpočtových bodech situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb jsou vypočtené hodnoty nižší
než je hygienický limit hluku pro denní a noční dobu. (Pozn.: Výpočtový bod V4 a V5 je situován ve
vzdálenosti 2 m před fasádou hotelu. Hotel nemá z hlediska platné legislativy chráněný venkovní prostor
staveb)
Shrnutí – Hluk z výstavby záměru
Z vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze stavební činnosti a staveništní dopravy
v areálu ADM Olomouc je patrné, že ve všech výpočtových bodech je splněn hygienický limit hluku pro
hluk ze stavby LAeq,s = 65 dB (od 7 do 21 hod).
Vzhledem k situování míst pro výstavbu, rekonstrukci a demolice vůči nejbližším chráněným venkovním
prostorům staveb (s ohledem na vyhovující vypočtené hodnoty u nejbližších obytných objektů), jsou
v Akustické situaci (Kapitola 8) navržena příslušná akustická opatření.
Shrnutí – Hluk z provozu záměru
Liniové zdroje
Ve výhledové akustické situaci dochází podél komunikace Hamerská v některých výpočtových bodech
k překračování hygienického limitu pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích pro
denní i noční dobu. Samotný příspěvek záměru se však pohybuje do +0,9 dB, což je podle metodického
návodu (schváleného hlavním hygienikem ČR) veřejně přístupného na stránkách www.nrl.cz:
„Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec.
NRL, 11. 9. 2008“ považováno za nehodnotitelnou změnu stavu.
Ve stávajícím i výhledovém stavu pro hluk z dopravy na železnici jsou ve všech bodech vypočtené
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než hygienický limit hluku.
Stacionární zdroje
Z posuzování provozu samotného areálu ADM bylo zjištěno, že ve výhledu dojde v denní době oproti
stávající akustické situaci k poklesu ekvivalentních hladin akustického tlaku A. Po tomto poklesu budou
splněny hygienické limity hluku pro denní dobu. V noční době je ovšem hygienický limit překročen.
V Akustické studii (Kapitola 7) jsou proto navržena pro dominantní stacionární zdroje hluku (chladicí věž
a výfuky ventilátorů na střeše budovy extrakce a výduchy na střeše sila semen) taková protihluková
opatření, aby byl splněn i hygienický limit hluku také v noční době.
Závěr
Z posouzení předkládaného záměru vyplývá, že pro posuzovaný záměr bylo nutné navrhnout
protihluková opatření pro tři dominantní stacionární zdroje, které překračují povolené hygienické
limity pro noční dobu (chladicí věž, výfuky ventilátorů na střeše budovy extrakce a výduchy na
střeše sila semen) v průmyslovém areálu ADM Olomouc. Pro provoz z pozemní automobilové a
železniční dopravy nebylo na základě výpočtů nutné navrhovat žádná dodatečná opatření.
Automobilová doprava bude přednostně směřována z/do areálu přímo na/z dálnici směr LipníkHranice-Ostrava nebo směr Brno. Touto skutečností bude zajištěno, že veškerá TNA nebudou
přispívat v současné době k již tak významně zhoršené dopravní situaci (tedy i hlukové a imisní) v
centru města. V případě realizace navržených protihlukových opatření ve fázi provozu záměru a
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v případě dodržení navržených ochranných opatření ve fázi demolice a výstavby lze daný záměr
považovat za akceptovatelný.

D. I. 4. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované Rozptylové studie, která tvoří
samostatnou Přílohu č. 2 předkládaného oznámení.
Imisní limity
Dle charakteru technologie můžeme předpokládat emise oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, oxidu
uhelnatého, TZL resp. suspendovaných částic PM10 a n-hexanu a emise z dopravy – emise oxidu
dusičitého, oxidu uhelnatého, suspendovaných částic PM10 a benzenu. Zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb.,
specifikuje v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. imisní limity pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, suspendované
částice PM10 a benzen. Imisní koncentrace vypočítané rozptylovou studií jsou porovnávány s těmito
limity. V následující tabulce předkládáme pro přehlednost imisní limity dané Nařízením vlády
č. 597/2006 Sb.
Imisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp. nařízením vlády č. 597/2006
Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31.12.2006. V části A přílohy č. 1
nařízení vlády č. 597/2006 Sb. jsou stanoveny imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné
četnosti jejich překročení a meze tolerance.
Tabulka 39 Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Doba průměrování

Hodnota imisního limitu

Přípustná četnost překročení za
rok

1 hodina

350 µg.m-3

24

24 hodin

-3

125 µg.m

3

maximální denní osmihodinový
průměr

10 mg.m-3

-

Suspendované částice
PM10

24 hodin

50 µg.m-3

35

Suspendované částice
PM10

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

-

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 µg.m-3

-

Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid uhelnatý

Tabulka 40 Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení s platností od 31.
12. 2009
Znečišťující látka
Oxid dusičitý

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu

Přípustná četnost překročení za
rok

1 hodina

200 µg.m-3

18

-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg.m

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 µg.m-3

-
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Tabulka 41 Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
2006

2007

2008

2009

1 hodina

40 µg.m-3

30 µg.m-3

20 µg.m-3

10 µg.m-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

8 µg.m-3

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Benzen

1 kalendářní rok

4 µg.m-3

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3

Znečišťující látka

Doba průměrování

Oxid dusičitý

Hodnocené polutanty
S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter posuzovaného záměru byly
v rámci této studie sledovány dlouhodobé i krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého, oxidu siřičitého,
oxidu uhelnatého, n-hexanu, suspendovaných částic frakce PM10 a benzenu.
Metoda – výpočtové body, výpočtový program
Výpočtovou oblastí je okolí posuzovaného záměru. Byl vymezen čtverec o velikosti 3 000 m x 3 000 m,
jehož levý dolní roh má souřadnice [ x, y, z] dle JTSK odečtené pomocí software ArcView 9.0 [ -544600;
-1124500; 210 ]. Střed sítě je umístěn přibližně do místa posuzovaného záměru. V příloze č. 2 rozptylové
studie je prezentována pravidelná síť uzlových bodů. Maximální hodinová, příp. denní a průměrná roční
koncentrace pro grafický výstup byla vypočítána pro síť 3721 bodů rovnoměrně rozložených po kroku 50
m ve směru osy x i osy y v zájmovém území o 9 km2.
Referenční body představují místa v území, pro která jsou počítány charakteristiky znečištění ovzduší.
Protože jejich výběr ovlivňuje reprezentativnost výsledků celého výpočtu, bylo pro výpočet této studie
vybráno následujících 12 referenčních bodů. Část bodů představuje nejbližší obytnou zástavbu. Umístění
těchto referenčních bodů je znázorněno v příloze č. 2 rozptylové studie.
Výpočet rozptylové studie byl realizován pomocí software SYMOS´97 - verze 2006, který je určen pro
modelování znečištění ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Metodika, kterou software
SYMOS´97 používá při modelování znečištění, byla schválena Ministerstvem životního prostředí a byla
vydána dne 15. dubna 1998 ve Věstníku MŽP č. 3/1998, jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší
Ministerstva životního prostředí České republiky - Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních
zdrojů „SYMOS´97“.
Vyhodnocení
Vliv na ovzduší a klima způsobené realizací záměru byl posuzován v rámci tohoto oznámení modelovým
výpočtem. Rozptylová studie tvoří samostatnou přílohou č. 2 tohoto oznámení a byla počítána pomocí
software Symos’97, verze 2006. Data byla dále zpracována pomocí ArcView 8.3. Výpočet byl proveden
pro 3 721 bodů pravidelné sítě v zájmovém území o rozloze 9 km2. Výpočet byl rozšířen ještě o dalších
12 referenčních bodů umístěných v blízkém okolí posuzovaného záměru.
Pro výpočet maximálních hodinových, popř. denních koncentrací a průměrných ročních koncentrací byly
jako vstupní údaje do rozptylové studie zadány průměrné hodnoty emisí, které jsou uvedeny v kapitole
B.III.1.
Výsledkem této studie jsou maximální hodinové, maximální denní a průměrné roční koncentrace pro
následující polutanty: oxid dusičitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, suspendované částice PM10, n-hexan
a benzen. Výsledky výpočtu modelového rozptylu jednotlivých polutantů z definovaných zdrojů
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znečišťování ovzduší jsou pro 12 referenčních bodů uspořádány do tabulek. V tabulkách pro jednotlivé
polutanty jsou uvedeny příspěvky způsobené realizací záměru k imisní zátěži území v referenčních
bodech. V rámci rozptylové studie bylo provedeno i grafické zpracování rozptylu všech škodlivin, které
je doloženo v samostatné příloze.
V následující tabulce jsou přehledně shrnuty výsledky příspěvků stávajícího reálného provozu z roku
2010 k imisní zátěži vyčíslené pro zvolené referenční body.
Tabulka 42 Příspěvky stávajícího reálného provozu z roku 2010 k imisní zátěži území
Maximální hodinová koncentrace

Průměrná roční koncentrace

Polutant

limit
[µg.m-3]

koncentrace
[µg.m-3]

referenční
bod

limit
[µg.m-3]

koncentrace
[µg.m-3]

referenční
bod

NO2

200

0.293

2

40

0.0111

2

CO

10 000 *

0.960 *

2

-

0.1016

2

SO2

350

0.010

1.2

125**

0.0083**

2

n-hexan

-

274.684

2

-

12.0878

3

PM10

50 **

28.488 **

3

40

0.7017

3

benzen

-

0.005

2

5

0.00047

2

* maximální 8hod koncentrace
** maximální 24hod (denní) koncentrace

V následující tabulce jsou přehledně shrnuty výsledky příspěvků výhledového provozu v roce 2012
k imisní zátěži vyčíslené pro zvolené referenční body.
Tabulka 43 Příspěvky výhledového provozu v roce 2012 k imisní zátěži území
Maximální hodinová koncentrace

Průměrná roční koncentrace

Polutant

limit
[µg.m-3]

koncentrace
[µg.m-3]

referenční
bod

limit
[µg.m-3]

koncentrace
[µg.m-3]

referenční
bod

NO2

200

0.218

2

40

0.0265

2

CO

10 000 *

2.259 *

2

-

0.2808

2

SO2

350

0.008

1.2

125**

0.0071**

2

n-hexan I

-

417.825

3

-

36.2530

3

n-hexan II

-

981.310

3

-

82.6594

3

PM10

50 **

162.421 **

3

40

2.4746

3

benzen

-

0.010

1.2

5

0.0013

2

* maximální 8hod koncentrace
** maximální 24hod (denní) koncentrace

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu
k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 pro maximální hodinovou koncentraci.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje překračování
imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány ani limitní koncentrace
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pro hodinový aritmetický průměr. Dle měření AIM se roční koncentrace pro rok 2009 pohybují nejvýše
ve stanici Olomouc - Velkomoravská do 34,1 µg.m-3 a maximální hodinové koncentrace dosahovaly
161,0 µg.m-3. Jedná se o městskou stanici, kde lze očekávat obdobné imisní zatížení jako v posuzované
lokalitě.
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen ve stávajícím stavu pro referenční bod č. 2 – Hotel
Milotel pro maximální hodinové koncentrace ve výši 0,293 µg.m-3, což představuje příspěvek ve výši
0,15% z imisního limitu a pro průměrné roční koncentrace ve výši 0,0111 µg.m-3. Vzhledem k imisnímu
limitu se jedná o příspěvek 0,03 % k ročnímu imisnímu limitu pro tentýž referenční bod.
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen ve výhledovém stavu pro referenční bod č. 2 – Hotel
Milotel pro maximální hodinové koncentrace ve výši 0,218 µg.m-3 to představuje příspěvek ve výši
0,11% z imisního limitu a pro průměrné roční koncentrace ve výši 0,0265 µg.m-3. Vzhledem k imisnímu
limitu se jedná o příspěvek 0,07% k ročnímu imisnímu limitu pro tentýž referenční bod.
Z výše uvedeného lze vyslovit závěr, že příspěvky záměru ve výhledovém stavu pro průměrné roční
koncentrace jsou vyšší než u stávajícího stavu; ovšem i při sečtení se stávající imisní zátěží nezpůsobí
překročení imisních limitů pro oxid dusičitý v posuzované lokalitě. Maximální hodinové koncentrace jsou
naopak ve výhledu nižší než ve stávajícím stavu. Tato skutečnost je dána instalací nového parního
vyvíječe s nízkoemisním hořákem (přesto, že ve výhledu v roce 2012 spotřeba zemního plynu v důsledku
navýšení kapacity výroby stoupne; instalací nového moderního a z hlediska životního prostředí
šetrnějšího parního vyvíječe dojde v konečném důsledku ke snížení maximálních hodinových koncentrací
NO2).
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území
Pro CO je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro průměrnou 8hod koncentraci, ve vztahu
ke zdraví obyvatel na hodnotu 10 000 µg.m-3.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje překračování
imisních limitů pro roční aritmetický průměr, nebyly překračovány ani limitní koncentrace pro hodinový
aritmetický průměr. Dle měření AIM se maximální 8hod koncentrace v roce 2009 pohybují nejvýše
v Přerově do 2 140,3 µg.m-3.
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen pro stávající stav v referenčním bodu č. 2 – Hotel Milotel
pro maximální 8hod koncentrace ve výši 0,960 µg.m-3. Jedná se příspěvek k imisní zátěži ve výši 0,01 %.
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen pro výhledový stav v referenčním bodu č. 2 – Hotel
Milotel pro maximální 8hod koncentrace ve výši 2,259 µg.m-3. Jedná se příspěvek k imisní zátěži ve výši
0,02 %.
Při prostém sečtení koncentrace naměřené v rámci monitoringu AIM a výpočtu příspěvku posuzovaného
záměru, lze vyslovit závěr, že nebude neovlivněna významněji imisní zátěž v zájmovém území a nedojde
k překročení imisního limitu pro oxid uhelnatý.
Vyhodnocení příspěvků oxidu siřičitého SO2 k imisní zátěži zájmového území
Pro SO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro denní aritmetický průměr ve vztahu
k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 125 µg.m-3 a 350 µg.m-3 pro maximální hodinovou koncentraci.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje překračování
imisních limitů pro roční aritmetický průměr, nebyly překračovány ani limitní koncentrace pro hodinový
aritmetický průměr.
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Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen ve stávajícím stavu pro referenční bod č. 1 – ulice
Hamerská č.p. 48 (nejbližší panelový obytný dům) a referenční bod č.2 – Hotel Milotel pro maximální
hodinové koncentrace ve výši 0,010 µg.m-3 což představuje příspěvek ve výši 0,003 % z imisního limitu a
pro maximální denní koncentrace ve výši 0,0083 µg.m-3.
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen ve výhledovém stavu pro referenční bod č. 1 – ulice
Hamerská č.p. 48 (nejbližší panelový obytný dům) a referenční bod č. 2 – Hotel Milotel pro maximální
hodinové koncentrace ve výši 0,008 µg.m-3 což představuje příspěvek ve výši 0,002 % z imisního limitu a
pro maximální denní koncentrace ve výši 0,0071 µg.m-3.
Z výše uvedeného lze vyslovit závěr, že příspěvky výhledového stavu jsou nižší než u stávajícího stavu, a
tudíž i při sečtení se stávající imisní zátěží nezpůsobí překročení imisních limitů pro oxid siřičitý
v posuzované lokalitě.
Vyhodnocení příspěvků n-hexanu k imisní zátěži zájmového území
Pro n-hexan není stávající platnou legislativou stanoven imisní limit. V zájmovém území není měřena
imisní zátěž n-hexanu.
Imisní zátěž způsobená stávajícím provozem pro polutant n-hexan se pohybuje nejvýše v referenčním
bodě č. 3 – Hotel Milotel do 12,0878 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace a do 274,684 µg.m-3 pro
maximální hodinové koncentrace. V roce 2010 nebyla plně využita schválená kapacita výroby (viz
kapitola B. III. 1. Ovzduší), a tudíž i celkové emise n-hexanu z výroby byly nižší.
Imisní zátěž způsobená výhledovým provozem pro polutant n-hexan se pohybuje nejvýše v referenčním
bodě č. 3 – Ulice Hamerská č.p. 42 (nejbližší obytná zástavba) do 36,2530 µg.m-3 pro průměrné roční
koncentrace a do 417,825 µg.m-3 pro maximální hodinové koncentrace pro reálnou zátěž území (varianta
n-hexan I). Pro maximální zátěž území (varianta n-hexan II; veškerá spotřeba n-hexanu by byla
emitovaná do ovzduší)) by se pohyboval příspěvek nejvýše v referenčním bodě č. 3 – Ulice Hamerská
č.p. 42 (nejbližší obytná zástavba) do 82,6594 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace a do 981,310
µg.m-3 pro maximální hodinové koncentrace.
Jedná se o významné navýšení příspěvku k imisní zátěži v posuzovaném území, avšak emise
z výhledového provozu jsou uvažovány z bilančně dopočítaných údajů a lze očekávat, že skutečné
příspěvky k imisní zátěži budou znatelně nižší. Jedná se i o ekonomické hledisko provozu technologie,
kdy vypouštět takovéto množství emisí n-hexanu je pro provozovatele neekonomické. Vzhledem ke
skutečnosti, že není platnou legislativou dán imisní limit pro n-hexan, není možné tyto příspěvky
vyhodnotit.
Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území
Pro suspendované částice PM10 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro denní
aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 50 µg.m-3 a 40 µg.m-3 pro roční
průměrnou koncentraci.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje překračování
imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru. Dle měření AIM se roční koncentrace pohybují
za rok 2009 nejvýše ve stanici Olomouc – Velkomoravská do 31,0 µg.m-3. Dle měření AIM je
překračován imisní limit PM10 pro denní koncentrace, který byl v roce 2009 na stanici Olomouc –
Velkomoravská ve výši 125,7 µg.m-3. Platná legislativa umožňuje ročně 35 překročení tohoto limitu.
S ohledem na tuto skutečnost je možné konstatovat, že podmínka je plněna, a tudíž je plněn i imisní limit.
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Imisní zátěž způsobená stávajícím provozem posuzovaného záměru pro polutant suspendované částice
PM10, se pro referenční body pohybuje nejvýše do 28,488 µg.m-3 pro maximální denní koncentrace pro
bod č. 3 - Ulice Hamerská č.p. 42 (nejbližší obytná zástavba). To představuje příspěvek ve výši
maximálně 56,95 % imisního limitu. Pro roční koncentrace byl vyčíslen nejvyšší příspěvek k imisní
zátěži ve výši 0,7017 µg.m-3 v referenčním bodě č. 3 - Ulice Hamerská č.p. 42 (nejbližší obytná zástavba).
Vzhledem k imisním limitům se jedná o příspěvek 1,75 % k ročnímu imisnímu limitu.
Imisní zátěž způsobená výhledovým provozem posuzovaného záměru pro polutant suspendované částice
PM10, se pro referenční body pohybuje nejvýše do 162,421 µg.m-3 pro maximální denní koncentrace pro
bod č. 1 – ulice Hamerská č.p. 48 (nejbližší panelový obytný dům). Tato koncentrace představuje
překročení hodnoty imisního limitu. Pro roční koncentrace byl vyčíslen nejvyšší příspěvek k imisní zátěži
ve výši 2,4746 µg.m-3 v referenčním bodě č. 3 - Ulice Hamerská č.p. 42 (nejbližší obytná zástavba).
Vzhledem k imisním limitům se jedná o příspěvek 6,19 % k ročnímu imisnímu limitu.
Na základě měření imisní zátěže a výpočtu příspěvku posuzovaného záměru lze vyslovit závěr, že
samotné příspěvky posuzovaného záměru mohou ovlivnit imisní zátěž v ukazateli maximální denní
koncentrace PM10 v zájmovém území. Avšak toto překročení při zohlednění maximálních emisí ze všech
uvedených zdrojů a jejich souběhu nastane pro referenční bod č. 1 pouze v 5,8 dnech v roce, přičemž
podle části A přílohy č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., které stanovuje přípustné četnosti překročení
imisních limitů, připouští u suspendovaných částic PM10 celkem 35 překročení za rok. Navíc je možné
s jistotou konstatovat, že se jedná o maximální hodnoty, které budou při řádném provozu a při dodržování
technologické kázně v areálu nižší. Lze tedy konstatovat, že limit bude plněn.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území
Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr na hodnotu
5 µg.m-3. V zájmovém území je měřena imisní zátěž pouze na stanici AIM Přerov, kdy nejvyšší hodnota
průměrných ročních koncentrací je do 1,5 µg.m-3.
Imisní zátěž způsobená stávajícím provozem záměru pro polutant benzen se pohybuje nejvýše
v referenčním bodě č. 2 – Hotel Milotel do 0,00047 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace, což
vzhledem k imisnímu limitu představuje velmi malou hodnotu 0,01%.
Imisní zátěž způsobená výhledovým provozem posuzovaného záměru pro polutant benzen se pohybuje
nejvýše v referenčním bodě č. 2 – Hotel Milotel do 0,0013 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace, což
vzhledem k imisnímu limitu představuje hodnotu 0,03%.
Při zohlednění stávajícího pozadí z měření imisní zátěže a výpočtu příspěvku posuzovaného záměru lze
vyslovit závěr, že posuzovaný záměr neovlivní významněji imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí
překročení imisního limitu pro benzen.

Závěr
Celkově lze vyslovit závěr, že samotný příspěvek celého záměru nepředstavuje výraznější příspěvky
k imisní zátěži, která by mohla významněji ovlivnit stávající i budoucí pozadí zájmového území.
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D. I. 5. Vliv na vody
Vliv na hydrologický režim
V důsledku navýšení zpevnění ploch pro parkovaní (parkoviště pro TNA) dojde k nevýznamné změně
odtokových poměrů v daném území (vypouštění do Hamerského náhonu).

Voda odváděná dešťovou kanalizací je přivedena do sběrné šachty, ze které je pomocí vstupních
potrubí přivedena do dešťové zdrže. Ta je rozdělena na dvě části: čistou a špinavou, každá
o velikosti 440 m3. Znečištěné dešťové vody ze špinavé zdrže jsou řízeně přečerpávány
splaškovou kanalizací na BČOV. Čisté dešťové vody ze zdrže jsou vypouštěny přes nornou
stěnu do vodního toku Hamerský náhon společně s vyčištěnými odpadními vodami z biologické
čistírny odpadních vod. Vypouštění dešťových vod se řídí změnou integrovaného povolení,
vydaného KU Olomouckého kraje, č.j. KUOK 95672/2009 ze dne 3. 11. 2009.
V současném stavu je množství odváděných srážkových vod (Q) 37 171 m3 z celkových zpevněných
ploch (56 215 m2). Ve výhledovém stavu se v důsledku navýšení zpevněných ploch v areálu (parkoviště
TNA a nový vjezd pro TNA) na celkem 63 965 m2 navýší množství odváděných srážkových vod na
36 947 m3.
Dešťové vody z nově vybudovaného parkoviště pro TNA budou odváděny přes lapač olejů nově
vybudovanou přípojkou na stávající dešťovou kanalizaci v areálu ADM do dešťové zdrže a dále pak do
Hamerského náhonu.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Realizací záměru nebudou ohroženy žádné jímací zdroje vody ani minerální prameny.
Záměrem nebude dotčeno pásmo hygienické ochrany vod (PHO) ani chráněná oblast přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
Vliv na jakost a množství vod
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby nebude docházet k významné produkci splaškových odpadních vod. Pracovníci
zajišťující výstavbu budou mít k dispozici odpovídající sanitární zázemí, např. mobilní hygienickosanitární zařízení.
V tomto období by v souvislosti se samotnou výstavbou několika objektů v areálu neměly vznikat
technologické odpadní vody.
Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, konkrétně
bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude upřesněno
nejpozději ve stupni DSP.
Spotřeba pitné vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Z hlediska množství
vody se bude jednat o nevýznamný odběr.
Užitková voda ve fázi výstavby bude spotřebována především na výrobu betonových a maltových směsí a
ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. Stabilní zařízení na výrobu stavebních hmot na staveništi zřizována
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nebudou. Směsi se budou dovážet na stavbu v automixech. Při vlastní výstavbě může docházet k určité
spotřebě vody, a to např. na kropení betonu, čištění techniky před výjezdem ze staveniště apod.
Možnost kontaminace povrchových a podzemních vod by mohla nastat pouze v případě náhodných úniků
pohonných hmot, olejů a mazadel z používaných mechanismů a také v případě havarijních úniků látek
škodlivých vodám z používaného strojového parku. Při zachování běžných technologických opatření lze
vliv na jakost povrchových i podzemních vod minimalizovat.
Fáze provozu
Spotřeba pitné vody představuje v rámci areálu nejen vodu pro sociální účely, ale rovněž pitnou vodu
potřebnou v jednotlivých provozech závodu (surovárna, rafinerie, BČOV, a další obslužné činnosti). Tato
potřeba bude hrazena ze stávajícího vodovodního řadu v areálu závodu. Spotřeba pitné vody se
v důsledku realizace záměru navýšením kapacity výroby zvýší cca o 3 300 m3/rok oproti stávajícímu
stavu (rok 2010).
Ve fázi provozu bude využita užitková voda pro technologii jako požární voda, k doplňování okruhu
chladicí vody, pro energetické hospodářství, k čištění areálu, pro dílny a laboratoř. Spotřeba bude pokryta
vodou odebíranou z hloubkových vrtů u potoka Bystřička vzdáleného cca 2 km od areálu v souladu
s vodohospodářským povolením (povolen odběr vody v množství 13,9 l/s). Voda ze čtyř vrtů umístěných
u řeky Bystřičky je čerpána přes čerpací stanici do dvou vodojemů, každý o objemu 250 m3 (objekt 26).
Po navýšení kapacity výroby olejů bude celková spotřeba užitkové vody bude dosahovat 247 901 m3/rok,
tedy nepřesáhne max. možné povolené množství 250 000 m3/rok v rámci IPPC z roku 2007 (pro srovnání
současný stav – rok 2010: 140 670 m3/rok). V souvislosti s touto skutečností nebude po navýšení kapacity
výroby nutné aktualizovat stávající integrované povolení.
Areál je zásobován požární vodou ze dvou nezávislých okruhů. Jeden je napájen ze 4 jímacích objektů
u řeky Bystřice a přes čerpací stanici je voda vedena do dvou vodojemů (objekt 26), každý o objemu
250 m3. V souvislosti s realizací záměru nebude spotřeba vody v požárním systému navýšena.
Splaškové vody vznikají v sociálních zařízeních stávajících objektů v areálu (administrativní budova,
výrobní objekty, šatny, dílny a laboratoře). Všechny splaškové vody jsou přiváděny do sběrné jímky
splaškových vod, kde se mechanicky předčišťují a čerpají na biologickou čistírnu do vyrovnávací nádrže.
Vyčištěné odpadní vody jsou společně s vodou z dešťové zdrže odváděny samostatným potrubním řadem
do Hamerského náhonu.
Technologické odpadní vody ze stávajících provozů znečištěné hlavně tukovými látkami jsou vedeny přes
lapač tuku, kde jsou gravitačně odděleny tukové látky. Takto předčištěné vody jsou odváděny
do vyrovnávací jímky a následně vedeny na BČOV.
Dešťové vody budou v rámci areálu ADM Olomouc odváděny ze střech budov a z venkovních
zpevněných ploch. Dešťové vody jsou a nadále budou samostatným kanalizačním řadem přiváděny do
jedné ze dvou částí kanalizační zdrže (každá o velikosti 440 m3), a přes nornou stěnu vypouštěny do
kanalizačního sběrače. Ten je následně sveden do Hamerského náhonu. Stav dešťové zdrže je průběžně
kontrolován.
Dešťové vody z manipulačních ploch, parkovišť a odstavných ploch pro TNA, kde může docházet
k jejich kontaminování ropnými látkami, budou procházet přes odlučovač ropných látek.
Jakost odpadních dešťových a splaškových vod ve fázi provozu záměru bude odpovídat obdobným
splaškovým a dešťovým vodám typickým pro tento druh záměru.
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Závěr
Po navýšení kapacity výroby areálu ADM Olomouc bude celkové množství vypouštěných odpadních vod
v roce 2012 dosahovat 210 107 m3/rok (pro srovnání – současný stav – rok 2010: 122 689 m3/rok). Toto
množství přesahuje povolené množství 160 000 m3/rok v rámci IPPC z roku 2007, bude tedy nutné
aktualizovat stávající integrované povolení.
Z hlediska problematiky vod nebude navýšení kapacity posuzovaného záměru představovat významné
riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření
uvedená v kap. D.IV. tohoto oznámení.

D. I. 6. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Trvalé a dočasné zábory ZPF a PUPFL
Realizací navrženého záměru nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního fondu
(ZPF) ani pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL), neboť veškeré demoliční/stavební práce
proběhnou uvnitř stávajícího areálu na plochách společnosti ADM Prague, s.r.o., závod Olomouc.
Veškeré pozemky v areálu ADM Olomouc jsou dle KN vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří či jako
ostatní plocha.
Ani ve fázi výstavby se nepředpokládá zábor ploch. Za účelem budování nového parkoviště pro těžké
nákladní automobily bude nutno provést skrývku ornice. Pro účely vybudování dvou nadzemních sil bude
potřeba zasáhnout do betonového podkladu a přilehlé asfaltové cesty (vybudování základů).
Znečištění půdy
K znečištění půdy může dojít během výstavby únikem pohonných a mazacích látek z dopravních a
stavebních mechanizmů.
Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní
a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním
bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se
nepředpokládá.
Během provozu záměru nebude docházet ke znečištění zemního a horninového prostředí.
Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V zájmovém území záměru
ani v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.
Závěr
Z hlediska vlivu na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje nebude výstavba ani provoz
posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat
navržená ochranná opatření uvedená v kap. D.IV. tohoto oznámení.
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D. I. 7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Byliny
V areálu ADM Olomouc byl na podzim 2010 proveden orientační botanický průzkum se zaměřením
na případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle Přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění.
Zájmové území se nachází v průmyslovém areálu ADM, v prostředí člověkem zcela pozměněném
s omezeným výskytem bylinné a dřevinné vegetace. V řešeném území se vyskytují převážně zpevněné
plochy. Lokalita je charakteristická přítomností vegetace bez větší floristické hodnoty, především jde o
ruderální a nitrofilní druhy. Na několika místech areálu se nacházejí kulturní trávníky. V nejbližším okolí
je flóra zastoupena sporou ruderální nitrofilní vegetací a nesouvislými náletovými dřevinami podél mezí a
také podél vodoteče Hamerský náhon, která má pouze místy charakter interakčního porostu.
V zájmovém území nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
v platném znění.
Dendrologický průzkum
V řešeném území výrobního areálu ADM Olomouc byl v prosinci roku 2010 místní firmou Zahrada
Olomouc, s.r.o. proveden dendrologický průzkum s oceněním dřevin dle metodiky AOPK ČR.
Dendrologická studie včetně podrobného zákresu dřevin/vegetačních skupin tvoří samostatnou přílohu
č. 3 tohoto oznámení.
Dřeviny v areálu závodu ADM Olomouc lze dle metodiky oceňování dřevin rostoucích mimo les (AOPK
ČR) obecně zařadit do kategorie zeleň ve výrobních, skladových a jiných obdobných hospodářských
areálech.
Předmětem posouzení v rámci dendrologické studie byly pouze dřeviny vyskytující se na parcele
1857/31, k. ú. Holice, na místě plánovaného parkoviště pro TNA při ul. Hamerská, neboť tito jedinci mají
být v rámci investičního záměru z větší části asanovány (viz grafická část studie – výkres „Plán asanací
dřevin“). Konkrétně se jedná o mladé aklimatizované výsadby, které byly cíleně založeny v pásu podél
hranice pozemku při ul. Hamerská jako izolační zeleň. Jsou to skupiny lip (Tilia platyphyllos ´Rubra´,
Tilia x europea, Tilia cordata) a borovic černých (Pinus nigra) s podsadbou keřových skupin – jalovec
čínský (Juniperus chinensis ´Hetzii´), zlatice prostřední (Forsythia x intermedia) a netvařec (Amorpha
fruticosa) s vtroušenými nálety jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a dvěma soliterními jeřáby (Sorbus
aria). Keře tvoří husté jednodruhové zapojené skupiny, stromy jsou vysazeny také ve skupinách.
Kromě vlastního dendrologického posudku bylo zpracováno také ocenění ekologické újmy vzniklé
asanací těchto dřevin. Ocenění provedla firma MGM Mladý (prosinec 2010) dle podkladů poskytnutých
zhotovitelem studie. Ocenění ekologické újmy bylo zpracováno dle metodiky AOPK, u stromů byla
částka snížena na 40 % základní ceny vzhledem k zápoji korun oceňovaných stromů. Celková hodnota
dřevin a skupin keřů navržených k asanaci byla vypočtena na částku 366 933 Kč.
Inventarizace dotčených dřevin a vegetačních skupin (stromy, skupiny stromů, keře) a jejich finanční
ohodnocení jsou podrobně uvedeny v dendrologické studii (Příloha č. 3 tohoto oznámení).
V blízkém okolí závodu ADM Olomouc se dále nevyskytují žádné lesní celky. V posuzovaném území
nebyl zaznamenán výskyt chráněných stromů ani souborů dřevin chráněných podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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Ekologická újma vzniklá kácením stávajících dřevin bude kompenzována dostatečnými náhradními
výsadbami v rámci plánovaných sadových úprav. Nově vysazené dřeviny nesmí být umístěny
na inženýrských sítích.
V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. bude
na příslušný orgán ochrany přírody (Magistrát města Olomouc, odbor životního prostředí) podána žádost
o povolení ke kácení dřevin, současně s doložením dendrologického průzkumu s ohodnocením dřevin,
situací s vyznačením stromů, které se mají kácet a projektem sadových úprav.
Fauna
Na území plánovaného záměru a v jeho bezprostředním okolí nebyl proveden podrobný zoologický
průzkum. V rámci orientačního přírodovědného průzkumu na podzim 2010 nebyly na lokalitě ani v jejím
okolí zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů podle § 48 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny a následujících obecně závazných právních předpisů (vyhláška č. 395/1992 Sb.).
Lokalita již svým charakterem (průmyslová zástavba na městském předměstí) vylučuje nebo činí velmi
nepravděpodobným výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. V území je obtížné najít zbytky
přírodních biotopů, neboť je převážně zastavěno továrními objekty. Předpokládá se, že z fauny převládají
nejběžnější a nejodolnější druhy.
Ze zoologického hlediska je možno provést stavební zásah v požadovaném rozsahu bez jakéhokoliv
omezení, realizace záměru nebude mít na faunu významný negativní vliv.
Ekosystémy
Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 –
Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských
objektů či kategorie X6 – Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla.
Zájmový prostor se nachází při východním okraji Olomouce v intravilánu města, na území městské části
Holice. Zájmové území je situováno v průmyslové zóně a tím je dán charakter prostředí. Západně od
zájmového území se nachází areál Masokombinátu a Zemědělský a zásobovací podnik.
Na ploše nejsou zachovány přírodní ani přírodě blízké ekosystémy. Míra přirozenosti zastoupených
ekosystémů a jejich shluků v zájmovém území je ve všech případech značně nízká.
Závěr
V případě dodržení navržených ochranných opatření je posuzovaný záměr z hlediska vlivu na flóru, faunu
a ekosystémy akceptovatelný.

D. I. 8. Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000
Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.
V zájmovém území se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3 písm. b) a § 6 zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
V bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru se nachází VKP daný ze zákona – vodní tok – Hamerský
náhon (viz obrázek 14). V souvislosti s realizací záměru však nedojde k zásahu do tohoto významného
krajinného prvku ani k narušení jeho funkčnosti.
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Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba nezasahuje
ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.
Dle vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení
ochrany přírody) ze dne 29. 11. 2010 (č.j. KUOK 114531/2010) nemůže mít uvedený záměr samostatně
nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Vyjádření je součástí přílohy v kapitole H tohoto
oznámení.

D. I. 9. Vliv na krajinu/charakter městské části
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 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, harmonického měřítka a
vztahů v krajině.
Zájmový prostor se nachází při východním okraji Olomouce v intravilánu města, na území městské části
Holice. Důležitou liniovou stavbou v zájmovém území je spojovací komunikaci III/4436 (ul. Hamerská).
Bydlení zde má příměstský až venkovský charakter, převažují jednopodlažní rodinné domy se zahradami.
Zájmové území je situováno v průmyslové zóně a tím je dán charakter prostředí. Západně od zájmového
území se nachází areál Masokombinátu a Zemědělský a zásobovací podnik. V nevýrobní sféře se rozrůstá
především oblast služeb, obchodu a podnikání. V malé míře je zastoupena rovněž čistě obytná zástavba.
Podle územního plánu SÚ Olomouc se pozemek nachází v současně zastavěném území v urbanistické
ploše pro výrobu VP – průmyslová výroba, ve které jsou přípustné výrobní a průmyslové provozy všeho
druhu.
Na ploše nejsou zachovány přírodní ani přírodě blízké ekosystémy. Míra přirozenosti zastoupených
ekosystémů a jejich shluků v zájmovém území je ve všech případech značně nízká.
Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru nedojde ke vzniku nové charakteristiky území, k narušení
stávajícího poměru krajinných složek ani k narušení vizuálních vjemů.
Závěr
Současná hodnota krajinného rázu nebude realizací záměru nijak narušena či snížena. Záměr
nepředstavuje z hlediska vlivu na krajinný ráz změnu v porovnání se současným stavem.

D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické památky
Kulturní památky
V místě posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné kulturní památky.
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Hmotný majetek
Záměr si v rámci plánovaných demolic a rekonstrukcí stávajících zařízení v objektech vyžádá zásah do
hmotného majetku (např. výměna lisů, odstranění filtrů, apod.).
V rámci navyšování výrobní kapacity dojde k modernizaci řídícího systému výroby a vybudování nových
sítí k přenosu dat na bázi optických kabelů.
Dojde rovněž k instalaci nového osvětlení u nových sil na šrot.
Archeologické památky
Zájmové území se nenachází v místě prokázaných archeologických nálezů. Na základě informací
z Památkového ústavu Olomouc, oddělení archeologie, lze konstatovat, že v zájmovém prostoru nejsou
dosud registrovány žádné kulturní, architektonické či historické památky, ani archeologické naleziště.
Pravděpodobnost archeologických nálezů je velmi malá rovněž díky skutečnosti, že veškeré
demoliční/stavební práce a rekonstrukce budou probíhat pouze na území stávajícího areálu ADM
Olomouc.
V každém případě je nutno před zahájením stavebních/demoličních prací vycházet z podmínek určených
příslušným odborem památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném
znění.

D. II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vliv záměru z hlediska velikosti ovlivněného území je lokální. Veškeré demoliční práce, stavební práce a
rekonstrukce budou probíhat pouze na území stávajícího areálu ADM Olomouc.
Hodnocené vlivy záměru „ADM Olomouc – Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“ na životní
prostředí a obyvatelstvo mají lokální charakter, jak z hlediska zasaženého území, tak
i populace. Realizací záměru nedojde k zásadní negativní změně poměrů v území, které by výrazně
ovlivnily míru jeho zatížení.

D. III. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.

D. IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Fáze projektových příprav
• V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobné zásady organizace
výstavby (ZOV), a to především s ohledem na minimalizaci staveništní dopravy a strojního nasazení
na chráněnou obytnou výstavbu.
• Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody obyvatelstva.
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• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze stavby
a pohyb vozidel a stavební techniky.
• Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.
• Pro případ úniku ropných látek před započetím výstavby zajistit, aby dodavatel stavby měl zpracovaný
aktuální havarijní plán, schválený příslušným vodohospodářským orgánem.
• Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno řídit se požadavky na minimální
hlučnost použitých mechanismů tak, aby jejich činnost při výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické
situace a překročení hygienických limitů.
• Dešťové vody z manipulačních ploch, parkovišť a odstavných ploch pro TNA odvádět přes odlučovač
ropných látek.
• Ze závěru akustické studie vyplývá, že pro posuzovaný záměr bude nezbytné ve fázi výhledu
navrhnout protihluková opatření pro tři dominantní stacionární zdroje (chladicí věž, výduchy
ventilátorů na střeše budovy extrakce a výduchy ventilátorů na střeše sila semen), které v noční době
překračují povolený hygienický limit. Protihluková opatření jsou detailně rozpracována v kapitole 7
Akustické studie. Pro provoz z pozemní automobilové a železniční dopravy nebude na základě
výpočtů nutné navrhovat žádná dodatečná opatření. Automobilová doprava bude přednostně
směřována z/do areálu přímo na/z dálnici směr Lipník-Hranice-Ostrava nebo směr Brno. Touto
skutečností bude zajištěno, že veškerá TNA nebudou přispívat v současné době k již tak významně
zhoršené dopravní situaci (tedy hlukové a imisní) v centru města.
• V případě změn umístění stacionárních zdrojů hluku je nutné provést nové posouzení akustické situace
a upravit návrhy protihlukových opatření tak, aby byly dodrženy hygienické limity pro denní i noční
dobu.
• V dalším stupni projektové dokumentace je třeba zpřesnit akustické výpočty pro hluk ze stavební
činnosti na základě upřesněných vstupních parametrů výpočtu (harmonogram stavby, druhy a doba
nasazení staveních strojů).
• Minimalizovat zásah do porostů mimolesních dřevin a kácení omezit na skutečně odůvodněné.
• V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 vyhlášky
č. 395/1992 Sb.) podat příslušnému orgánu ochrany přírody (Magistrát města Olomouc, odbor
životního prostředí) žádost o povolení ke kácení současně s doložením dendrologického průzkumu
s ohodnocením dřevin, situací s vyznačením stromů, které se mají kácet a projektem sadových úprav.
• Vzniklou ekologickou újmu způsobenou kácením dřevin je nutné kompenzovat dostatečnými
náhradními výsadbami na pozemku stavby v rámci plánovaných sadových úprav dle doporučení
dendrologické studie.
• V rámci plánovaných vegetačních úprav preferovat autochtonní druhy dřevin a rostlin.
Fáze výstavby
• Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích - zajistit
dopravní značení v prostoru výjezdů ze staveniště.
• Z důvodů vyloučení rizika možného znečištění půd a podzemních vod úkapy ropných látek je nutné
pravidelně kontrolovat stav dopravních a stavebních mechanismů při výstavbě areálu.
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• Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze stavby a
pohyb vozidel a stavební techniky a aby byl prováděn v maximální míře pouze na staveništi.
• Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že přesto
dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.
• V době výstavby je nutné z důvodu snížení prašnosti zajistit pravidelné skrápění staveniště, provádět
důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby, zamezit úniku přepravovaného materiálu jeho
zakrytím na vozidlech, zajistit udržování pořádku na staveništi a jeho oplocení.
• Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy
a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.
• Místo maziv a paliv ropného původu doporučujeme používat snáze odbouratelné ekvivalentní
bioprodukty.
• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a vodou
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů a zákona
o vodách 254/2001 Sb.
• Případné stížnosti obyvatel v bezprostředním okolí výstavby řešit bezodkladně ve spolupráci
s Magistrátem města Olomouc.
• Na základě závěrů předložené akustické studie jsou ve fázi výstavby navržena tato obecná opatření:

-

stavební činnost bude probíhat pouze v denní době v období od 7–21 hod. V době mezi 6–7 hod a
21–22 hod je možné provádět pouze nehlučné a přípravné práce,
s výstavbou v noční době, o svátcích a dnech pracovního klidu se neuvažuje,
maximální intenzita nákladní dopravy stavby záměru pro všechny fáze výstavby je 13 TNA/den,
tedy 26 pohybů TNA/den v rozmezí 7–21 hod,
řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor,
stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba volit v souladu s akustickou studií; dodavatel stavby
by měl při nasazování stavebních strojů respektovat požadavky na emise strojů uváděné v této
studii.

• V případě znečištění zeminy je nutné s ní nakládat v souladu s příslušnou legislativou (Zákon
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky).
• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a vodou
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů a zákona
o vodách 254/2001 Sb.
• Zajistit, aby dodavatel stavby měl vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních
úniků ropných látek z dopravních prostředků a řídil se pokyny havarijního plánu, vypracovaného pro
účely výstavby.
• Před zavážením stavební jámy je nutné ji vyklidit a odstranit odpady vzniklé stavební činností, aby
v budoucnu nedošlo k významnému ovlivnění jakosti podzemní vody v okolí stavby.
• Na staveništi nesmí být pálen odpad.
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• V období výstavby záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů.
• Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk,
prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.
• Při realizaci respektovat normy ČSN související s požární ochranou.
• Bude nutno účinně chránit dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště a na staveništi před možným
poškozením různými technickými opatřeními (oplocení, bednění atd.) a podle normy ČSN – DIN
839061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech).
Fáze provozu
• Dodržovat schválené havarijní a provozní řády a provést jejich aktualizaci dle změn v příslušných
technologiích v rámci celého areálu. Aktualizovaný havarijní plán nutno aktualizovat a nechat schválit
u příslušného vodoprávního úřadu.
• Dodržovat opatření plynoucí z akustické studie:
- při výhledovém provozu záměru nejsou u tří dominantních stacionárních zdrojů hluku dodrženy
hygienické limity hluku pro noční dobu, a proto musí být pro tyto zdroje realizována protihluková
opatření vybudováním protihlukových clon: (1) u chladicí veže, umístěné na střeše extrakce;
(2) u výduchů na střeše extrakce a (3) u výduchů ventilátorů na střeše sila semen. Detaily
k protihlukovým opatřením jsou rozpracovány v kapitole 7 Akustické studie;
- pro provoz z pozemní automobilové a železniční dopravy není na základě výpočtů nutné
realizovat žádná dodatečná opatření. Automobilová doprava musí být přednostně směřována z/do
areálu přímo na/z dálnici směr Lipník-Hranice-Ostrava nebo směr Brno. Tento požadavek je
nutno vyžadovat od dopravců. Touto skutečností pak bude zajištěno, že veškerá TNA nebudou
přispívat v současné době k již tak významně zhoršené dopravní situaci (tedy i hlukové a imisní)
v centru města;
- v případě změn umístění stacionárních zdrojů hluku je nutné provést nové posouzení akustické
situace a upravit návrhy protihlukových opatření tak, aby byly dodrženy limity pro denní i noční
dobu.
• Zajistit, aby dodavatel stavby měl vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních
úniků ropných látek z dopravních prostředků a řídil se pokyny havarijního plánu, vypracovaného pro
účely výstavby.
• Provádět pravidelnou kontrolu účinnosti a funkčnosti odlučovačů ropných látek na parkovací ploše
TNA.
• Při zimní údržbě areálových komunikací a manipulačních ploch upřednostnit používání inertních
posypových materiálů a odklízení sněhu.
• U středních, velkých a zvláště velkých zdrojů provádět pravidelný monitoring emisí autorizovanou
společností.
• Provádět pravidelnou kontrolu technického stavu zařízení spalujících zemní plyn a revize v intervalech
předepsaných výrobcem k zajištění plnění garantovaných emisních koncentrací látek znečišťujících
ovzduší.
• K omezování emisí tuhých znečišťujících látek, resp. částic frakce PM10, v rámci povrchové prašnosti,
provádět úklid a čištění areálových komunikací a manipulačních ploch.
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• Objekt, kde bude umístěn dieselagregát, musí být vybaven vhodnými sanačními prostředky
a musí být zamezeno případnému úniku ropných látek do kanalizace.
• Vhodné sanační prostředky by měly být dále umístěny u každé technologie, kde se nakládá
s chemickými látkami,aby se zamezilo jejich úniku do horninového prostředí a do kanalizace.
• Veškeré dešťové vody odcházející z areálu musí splňovat podmínky předepsané ve změně
integrovaného povolení
k vypouštění
dešťových
vod
a
dle
zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách.
• Zajistit komplexní údržbu nově vysazené mimolesní zeleně, popřípadě i její obnovu tak, aby byla
zachována její funkčnost.
• V období provozu záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů – preferovat recyklaci a třídění
odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava)
negativních vlivů spojených s touto činností.
• Nebezpečné odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a odstranění oprávněnými osobami.
• Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a
v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu posílat každoročně
hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, odst. 2.

D. V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Oznámení záměru bylo zpracováno na základě technických podkladů poskytnutých oznamovatelem.
Z této skutečnosti mohou vzniknout nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se při jejím zpracování
vyskytly.
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a nejsou rovněž známy podrobné zásady organizace
výstavby, není možné přesně kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí. Detailní
vyhodnocení vlivů výstavby bude možné až po upřesnění materiálových toků, plánu organizace výstavby
a také na základě dispozic dodavatele stavby (strojové a materiálové vybavení).
Akustická a rozptylová studie hodnotí vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Doprava (resp. hluk a znečištění ovzduší)
Při vyčíslení současné dopravní zátěže na přilehlých komunikacích se vycházelo ze sčítání dopravy na
dálniční a silniční síti provedené ŘSD ČR v roce 2005. Intenzity dopravy na přilehlé komunikační síti
byly pro stávající stav (rok 2010) a výhledový stav (rok 2012) přepočteny dle výhledových výkonových
koeficientů ŘSD.
Neurčitosti plynou ze stanovení koeficientů pro výpočet intenzit a přerozdělení dopravy. Faktorem, který
omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na komunikační síti,
kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry na základě
znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v ČR.
Předložené výsledky dále odpovídají stupni rozpracovanosti projektu a podrobnosti dalších poskytnutých
vstupních údajů.
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Znečištění ovzduší
U řady hodnocených polutantů z hlediska imisních příspěvků samotného záměru ve výhledovém roce
2012 byly podkladem pro účely výpočtu a modelování maximální hodnoty emisí a výsledky jsou tudíž
nadhodnocené a na straně bezpečnosti výpočtu. To se týká především vyčíslení celkového příspěvku
k imisní zátěži u n-hexanu, kdy se pro nejhorší variantu (varianta n-hexan II) uvažovalo, že veškerá
spotřeba n-hexanu (1 kg n-hexanu/tunu semínka) bude vypuštěna do venkovního ovzduší.
Rovněž u vypočtených imisních příspěvků suspendovaných částic PM10 je možné s jistotou konstatovat,
že se jedná o maximální hodnoty, tudíž hodnoty nadhodnocené a na straně bezpečnosti výpočtu, které
budou při řádném provozu a při dodržování technologické kázně v areálu nižší.

Fauna, flóra
Provedené průzkumy, byť v podzimním aspektu, poskytují dostatečný přehled o fauně a flóře daného
území. Průzkumy potvrzují, že se v daném území nevyskytují cenné druhy rostlin a živočichů, které by
vyžadovaly speciální pozornost či ochranu.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Předkládaný záměr „Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“ je z hlediska technického řešení i
architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné variantě.
Tato varianta vychází z možnosti kapacitního rozšíření stávajících výrob v areálu za současného zachování
dispozičního i stavebního řešení. Varianty prostorového umístění nejsou možné vzhledem k lokalizaci
technologií v areálu.
Technologické varianty nejsou rovněž zvažovány, neboť všechny technologie budou buď opraveny a
projdou generální údržbou a nebo budou demontovány a v limitech stávajícího umístění budou nahrazeny
novými, modernějšími a vysokokapacitnějšími v souladu s BAT. Pokud dojde ke stavebním úpravám
v rámci stávajících objektů, bude se jednat pouze o minimální stavební změny uvnitř budov (demontáže a
přesuny do jiných objektů).
V rámci předkládaného oznámení byly pro účely doprovodných studií řešeny dva časové horizonty stavů
v zájmovém území, které nejsou v pravém smyslu variantami. Základem pro posouzení obou stavů jsou
intenzity dopravy v širším zájmovém území, které zahrnují stávající i plánované aktivity v území a dále
rovněž samotné navýšení kapacity výroby olejů v areálu ADM Olomouc:
•

Nulová varianta – varianta bez navýšení kapacity výroby rostlinných olejů, která znamená zachování
současného stavu provozu areálu

•

Aktivní varianta – varianta uvažující navýšení kapacity výroby rostlinných olejů

Z hlediska časových horizontů je možné výše uvedené varianty vymezit následujícím způsobem:
•

Stávající stav (nulová varianta)

2010

•

Fáze demolic/rekonstrukcí a výstavby

4/2011-12/2012

•

Fáze plného provozu (aktivní varianta)

od 12/2012

Zpracování oznámení záměru pro jednotlivé výše uvedené hodnocené stavy umožnilo vytvořit si
podrobnou představu o příspěvcích záměru k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území.
Konkrétní vyhodnocení vlivů jednotlivých stavů na životní prostředí je předmětem předchozích
kapitol.
Z provedených vyhodnocení a posouzení vyplývá, že realizace záměru nebude představovat
významné zhoršení životního prostředí. U jednotlivých složek životního prostředí nedojde
v důsledku výstavby a provozu záměru „Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“
k výrazným negativním změnám ani k překročení únosné míry zatížení.
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ZÁVĚR
Předkládané oznámení záměru „ADM Olomouc – Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“ bylo
zpracováno dle Přílohy č. 3 a v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Oznámení se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracovaného oznámení vlivu na životní prostředí posuzovaného záměru vyplynuly tyto závěry:
Charakteristika záměru
•

Navrhovaný záměr spadá podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
s obsahem dle přílohy č. 3 a v rozsahu dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. do kategorie II, bod
8.7. Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s kapacitou od 20 000 t/rok výrobků.

•

Posuzovaný záměr je situován v Olomouckém kraji, v k. ú. Holice u Olomouce, v areálu ADM
Prague s.r.o. (bývalý areál SETUZA a.s. Olomouc). Ze severu je hranice areálu vymezena ulicí
Hamerská, probíhající ve směru JZ-SV, zbylé plochy kolem areálu tvoří v převážné většině
zemědělská půda.

•

Záměr řeší navýšení kapacity výroby rostlinného řepkového a slunečnicového rafinovaného a
surového oleje ze současných 350 t rafinovaného řepkového a 50 t winterizovaného slunečnicového
oleje/den na plánovaných 850 t/den a v případě oleje surového ze současných 300 t surového
slunečnicového a řepkového oleje/den na 650 t surového slunečnicového a řepkového oleje/den.
V případě rafinovaného oleje se konkrétně jedná o navýšení výroby z 350 t řepkového oleje/den na
650 t řepkového oleje/den a z 50 t winterizovaného slunečnicového oleje/den na 200 t
winterizovaného slunečnicového oleje/den.

•

V souvislosti se zvýšením kapacity výroby surového oleje proběhnou v první vlně demontáže
vnitřních prostor a zařízení některých budov – např. budova FAME (objekt 16) a zároveň
rekonstrukce některých objektů: objekt lisovny (objekt 21), budova stávající extrakce a lecitinky
(objekt 19) a budova rafinerie (objekt 11). Dále proběhne výstavba několika zcela nových objektů
v areálu, a to výstavba dvou nových sil na uskladnění šrotu poblíž sil stávajících (na ploše 550 m2,
objekt 29), dále výstavba parkoviště s novým vjezdem do areálu pro TNA (kapacita parkoviště 28
TNA, plocha 7 500 m2, objekt 27) a výstavba nové budovy extrakce v případě, že v provozu extrakce
nebude možno navýšit stávající technologii (plocha 720 m2, objekt 28). Je plánováno také rozšíření
skladu olejů o dvě nové nádrže (2000 m3, 1050 m3) na uskladnění slunečnicového surového a
winterizovaného oleje.

Půda
•

V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL).

•

Dotčené pozemky jsou zařazeny v KN jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.

•

Při výkopových pracích dojde k sejmutí zeminy v rozsahu cca 7 370 m3.

•

Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně
místní topografie nedojde.
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•

Posuzovaným záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. Nedojde
ani k vyvolání sesuvných pohybů. V zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů
ani chráněná ložisková území.

•

Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – základy nových sil/budovy extrakce,
realizace zpevněných ploch, atd. Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního
prostředí nevýznamný.

Povrchové a podzemní vody
•

Staveniště bude napojeno na stávající vodovodní přípojku v areálu.

•

Odpadní splaškové vody ze sociálních zařízení staveniště budou vypouštěny prostřednictvím
staveništní přípojky kanalizace do stávající kanalizace.

•

Dešťové odpadní vody ze stavební jámy budou zanedbatelné co do množství a odčerpávány přes
vybudovanou kanalizační přípojku do stávající kanalizace. Jakost odpadních vod vypouštěných do
kanalizace bude splňovat limity schválené dle kanalizačního řádu.

•

V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k ovlivnění povrchových vod, a to jak z hlediska kvality,
tak ani i z hlediska jejich kvantity.

•

V bezprostředním okolí stavby není podzemní voda využívána k zásobování obyvatel pitnou vodou,
konflikt zájmů z hlediska využívání podzemních vod nelze tedy v průběhu stavebních prací (a ani ve
fázi provozu) očekávat.

•

Posuzovaný záměr nebude zapotřebí napojit na veřejný vodovodní řad vzhledem k tomu, že stávající
napojení je kapacitně postačující. Nově vybudované kanalizační přípojky posuzovaného záměru (pro
dešťovou vodu z parkoviště TNA) budou napojeny ke stávající dešťové kanalizaci v rámci areálu.

•

Vliv posuzovaného záměru na kapacitu BČOV v areálu ADM bude postačovat kapacitě stávající
BČOV. Stávající biologická čistírna odpadních vod bude částečně zrekonstruována (výměna dvou
dmychadel) a její kapacita bude postačovat zvýšenému množství produkovaných odpadních vod.

•

Množství odpadních vod ve fázi provozu bude ekvivalentní množství spotřebované vody. Roční
množství odváděných odpadních vod (tj. splaškových a technologických) bude činit cca
210 107 m3/rok ve výhledovém roce 2012. Jakost těchto vod bude odpovídat obdobným vodám
z olomoucké aglomerace.

•

Množství odpadních vod přesáhne maximální povolené množství dle integrovaného povolení z roku
2007, bude tedy nutné aktualizovat stávající integrované povolení pro vypouštění odpadních vod.

•

Celkové množství odváděných dešťových odpadních vod posuzovaného záměru bude 42 296 m3/rok.
Zatížení kanalizační sítě dešťovými vodami odtékajícími z území se oproti stávajícímu stavu mírně
zvýší.

•

Dešťové vody z plochy nového parkoviště pro TNA budou odváděny přes odlučovač ropných látek a
dále do dešťové kanalizace. Odvod dešťových vod z plochy nového parkoviště TNA bude upřesněn
v navazujícím stupni projektových příprav.

Staré ekologické zátěže
•

V zájmovém území posuzovaného záměru nebyly identifikovány významné staré ekologické zátěže
území.
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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•

V rámci vrtných průzkumů z let 1993 a 1997 (Chemoprojekt) nebylo identifikováno závažné
znečištění podzemních vod ropnými látkami (NEL), ale pouze mírně zvýšené hodnoty přirozeného
pozadí nad limit A Metodického pokynu MŽP; dále bylo prověřeno znečištění organického původu
(zvýšené obsahy extrahovatelných látek a mastných kyselin). Organické znečištění nebylo v uvedené
studii vyhodnoceno z důvodu neexistence zákonných limitů pro tento druh znečištění.

•

Integrované povolení vydané KU Olomouckého kraje dne 1.2.2007 vyžaduje provedení zkušebních
rozborů půdy a podzemních vod v termínu do 6 měsíců od ukončení provozu. V případě zjištění
kontaminace horninového prostředí, vod a stavebních konstrukcí pocházející z provozu zařízení,
provede provozovatel na vlastní náklady dekontaminaci zasažené lokality s použitím vhodných
sanačních metod.

Ovzduší
•

Fáze výstavby záměru: V rámci etapy výstavby bude provedena demolice, resp. demontáž
technologického zařízení uvnitř objektů, rekonstrukce, popř. instalace některých nových strojů a
zařízení v technologii (lisovna, stávající extrakce a lecitinka, rafinerie). S ohledem na tuto skutečnost
je možné konstatovat, že z hlediska ovzduší nemají tyto činnosti vliv na kvalitu ovzduší. Veškeré
demoliční, demontážní, rekonstrukční a stavební práce budou probíhat pouze v pracovních dnech
v době od 7 do 20 hod. S ohledem na rozsah a charakter stavebních prací a jejich vliv na kvalitu
ovzduší nebyl v rámci rozptylové studie pro etapu výstavby počítán příspěvek ke stávajícímu
znečištění ovzduší.

•

Fáze provozu záměru : Realizace záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelná a nebude
výrazněji ovlivňovat imisní pozadí v bezprostředním okolí, protože příspěvky vyvolané pouze
samotným zkapacitněním výroby lze označit za málo významné. Bodovými zdroji znečišťování
ovzduší jsou ve výhledu ve fázi provozu záměru emisní zdroje pouze z technologie výroby oleje.
V rámci realizace posuzovaného záměru dojde k instalaci zařízení na odloučení emisí z výroby oleje,
která budou garantovat stanovená množství emisí z daného zdroje.

Hluk
•

Ve stávající (rok 2010) i výhledové akustické situaci (rok 2012) dochází podél komunikace
Hamerská v některých výpočtových bodech k překračování hygienického limitu pro starou hlukovou
zátěž z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i noční dobu. Samotný příspěvek záměru se
po navýšení výrobní kapacity však pohybuje do +0,9 dB, což je podle metodického návodu
(schváleného hlavním hygienikem ČR) „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany
veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ považováno za nehodnotitelnou
změnu stavu.

•

Ve stávajícím i výhledovém stavu pro hluk z dopravy na železnici jsou ve všech bodech vypočtené
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než je hygienický limit hluku (ve výhledu může
oproti stávajícímu stavu dojít k navýšení hluku ze železniční dopravy až o 3 dB, ale i po tomto
navýšení bude dodržen hygienický limit hluku (LAeq,16h = 55 dB) pro hluk z dopravy na drahách).

•

Z posuzování provozu samotného areálu ADM bylo zjištěno, že ve výhledu dojde oproti stávající
akustické situaci k poklesu ekvivalentních hladin akustického tlaku A. Po tomto poklesu budou
splněny hygienické limity hluku pro denní dobu. V noční době je hygienický limit překročen.
V kapitole 7. Akustické studie jsou proto u tří dominantních stacionárních zdrojů hluku (chladicí věž
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a výduchy ventilátorů na střeše budovy extrakce a dále výduchy na střeše budovy sila semen)
navržena taková protihluková opatření, aby byl splněn i hygienický limit hluku v noční době.
•

Z vypočtených hodnot pro výhledový stav s protihlukovými opatřeními je patrné, že ve všech
výpočtových bodech situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb jsou již vypočtené
hodnoty nižší než je hygienický limit hluku pro denní a noční dobu.

•

Příjezdové a odjezdové trasy TNA budou z/do areálu realizovány ve směru z města, přímo z/na
dálnici směr Brno nebo směr Lipník-Hranice-Ostrava. Touto skutečností bude zajištěno, že veškerá
TNA nebudou přispívat v současné době k již tak významně zhoršené dopravní situaci (tedy i
hlukové a imisní) v centru města.

•

Pro provoz z pozemní automobilové a železniční dopravy nebylo na základě výpočtů nutné
navrhovat žádná protihluková opatření.

ZCHÚ, ÚSES, VKP a systém NATURA 2000
•

Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné prvky ÚSES, VKP ani ZCHÚ dle zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění.

•

Záměr nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Fauna, flóra a ekosystémy
•

Ze zoologického hlediska je možno provést stavební zásah v požadovaném rozsahu bez jakéhokoliv
omezení, realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na faunu dotčeného území.
V zájmovém území nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb. v platném znění.

•

Z hlediska likvidace bylinné vegetace půjde o vliv nevýznamný, neboť v území jsou na dotčených
plochách přítomny převážně ruderální druhy rostlin a plevelná společenstva bez větší floristické
hodnoty. V zájmovém území nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb. v platném znění.

•

V rámci přípravy území pro výstavbu nového parkoviště pro TNA dojde k likvidaci stávající
stromové a keřové vegetace. Inventarizace a ocenění dřevin proběhlo v rámci samostatné odborné
dendrologické studie (viz Příloha č. 3 tohoto oznámení). Odstranění zeleně bude provedeno
na základě vydaného povolení ke kácení příslušným orgánem ochrany přírody. Vzniklá ekologická
újma bude kompenzována náhradními výsadbami v rámci plánovaných sadových úprav.

Ostatní
•

Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů
odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí ani ve fázi demolice/výstavby, ani ve fázi
provozu záměru.

•

Před zahájením stavby je nutné vycházet z podmínek určených příslušným odborem památkové péče
(podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči). V případě, že bude v průběhu zemních prací
učiněn archeologický nález, je nutné jej ohlásit oprávněné organizaci a umožnit jí provést záchranný
archeologický výzkum.

•

Záměrem nedojde k dotčení památek kulturního či historického významu ani hmotného majetku.

•

Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.
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•

Záměr „ADM Olomouc – Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“ nepředstavuje z hlediska
svých příspěvků k znečištění ovzduší a k celkové akustické situaci významné riziko pro zdraví
obyvatel.

Posuzovaný záměr
„ADM Olomouc – Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“
lze při respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci.

– E K O L A group, spol. s r. o. –
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F. 1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

 Fotodokumentace
Obrázek 1 Stávající vjezd/výjezd do/z areálu ADM; v pozadí betonová sila na uskladnění semen (objekt 8)

Obrázek 2 Stávající BČOV v areálu; v pozadí budova rafinerie (objekt 11)
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Obrázek 3 Dešťová zdrž v popředí (objet 14); v pozadí sila na uskladnění šrotu (objekt 15)

Obrázek 4 Sklad olejů – stávající nádrže (objekt 10)

 Situace areálu ADM Olomouc se zákresem jednotlivých objektů
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F. 2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel nemá další podstatné informace.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Oznámení je zpracováno pro záměr ADM Olomouc – Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů, který
se nachází v Olomouckém kraji, v k. ú. Holice u Olomouce, v areálu ADM Prague s.r.o.
Předkládané oznámení záměru bylo zpracováno dle Přílohy č. 3 a v rozsahu dle Přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Navrhovaný záměr spadá podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
do kategorie II, bod 8.7. Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s kapacitou od
20 000 t/rok výrobků.
Záměr řeší navýšení kapacity výroby rostlinného řepkového a slunečnicového rafinovaného a surového
oleje ze současných 350 t rafinovaného řepkového a 50 t winterizovaného slunečnicového oleje/den
na plánovaných 850 t/den a v případě oleje surového ze současných 300 t surového řepkového a
slunečnicového oleje/den na 650 t surového řepkového a slunečnicového oleje/den. V případě
rafinovaného oleje se konkrétně jedná o navýšení výroby z 350 t řepkového oleje/den na 650 t řepkového
oleje/den a z 50 t winterizovaného slunečnicového oleje/den na 200 t winterizovaného slunečnicového
oleje/den.
Vlastní záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné
variantě, v časovém horizontu dvou let – stávající stav: rok 2010 a výhledový stav při zkapacitnění
výroby: rok 2012.
Doprava
Dopravní trasy obslužné staveništní silniční dopravy budou vedeny hlavním vjezdem z/na ulice/ulici
Hamerská, odtud po komunikaci Přerovská (silnice I/55) na jižní obchvat Olomouce (silnice R35) nebo
směrem na komunikaci Lipenská (I/35). Denní časový rozvrh prací ve fázi výstavby respektuje závěry
Akustické studie (Příloha č. 1 předkládaného oznámení). Z hlediska intenzit obslužné staveništní dopravy
se počítá po celou dobu fáze výstavby, demolic a rekonstrukcí maximálně s 13 TNA/den, což znamená 26
pohybů TNA/den v rozmezí 7-21 hod. Maximální předpokládané dopravní zatížení během stavby se
předpokládá při zemních pracích, kdy celkový objem zemních prací je odhadován pouze na 7 370 m3.
Dopravní obsluha výroby areálu ADM je a bude nadále zajišťována prostřednictvím železniční i silniční
dopravy. Dopravní nároky areálu ADM jsou v současné době dány především dopravou surovin pro
výrobu (semena – řepka/slunečnice, chemikálie), dopravou výrobků (šroty – řepkový/slunečnicový, olej),
dopravou odpadů, servisního materiálu a dopravou zaměstnanců.
Při vyčíslení současné dopravní zátěže na přilehlých komunikacích se vycházelo ze sčítání dopravy na
dálniční a silniční síti provedené ŘSD ČR v roce 2005. Intenzity dopravy na přilehlé komunikační síti
byly pro stávající stav (rok 2010) a výhledový stav (rok 2012) přepočteny dle výhledových výkonových
koeficientů ŘSD.
Nejexponovanější doba obslužné dopravy výrobního areálu ADM ve dne je 7.00 až 16.00 hodin.
Přijíždějící TNA do areálu ADM parkují v současném stavu podél ul. Hamerská před vjezdem/výjezdem
do/z areálu, ve výhledu bude za tímto účelem vybudováno nové parkoviště pro TNA při vjezdu do areálu
o kapacitě 28 TNA. Oproti stávajícímu stavu dojde rovněž ke změně vjezdu/výjezdu do/z areálu – vjezd
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bude ve výhledu veden přes nové parkoviště TNA a výjezd stávajícím jediným vjezdem/výjezdem do/z
areálu ADM. Počty OA a jejich příjezdové/odjezdové cesty zůstávají ve výhledovém roce 2012 stejné
jako ve stávajícím stavu v roce 2010. V souvislosti s realizací záměru dojde k navýšení počtu TNA
ze současných 142 TNA/24 hodin na 268 TNA/24 hodin. Rozdíl počtu TNA v důsledku navýšení výrobní
kapacity činí 126 TNA/24 hodin.
Dopravní trasa železniční dopravy je vedena z vlečkového kolejiště závodu na železniční stanici.
Železniční vlečka je v současné době využívána v intenzitách cca 2 vlaky + 50 vagónů /týden (všechny
v denní době 6–22 hod) – jednosměrně. V důsledku realizace záměru budou intenzity železniční dopravy
navýšeny o cca 3 vlaky za týden; jednosměrný pohyb bude tedy cca 5 vlaků + 108 vagónů /týden
(všechny v denní době 6–22 hod).
Na základě údajů o intenzitách dopravy pro jednotlivé výhledové horizonty pak byla pomocí standardních
matematických modelů predikována hluková zátěž a znečištění ovzduší, ze kterých se následně
odvozovala zdravotní rizika.
Nově vyvolaná doprava vychází z předpokládané funkční náplně a velikosti objektu, dopravního napojení
a počtu parkovacích stání. Stanovené objemy zdrojové, respektive cílové dopravy odpovídají velikosti
záměru a jeho konkrétnímu umístění v dané lokalitě.
Příjezdové a odjezdové trasy TNA budou realizovány ve směru z města, přímo na dálnici směr Brno nebo
směr Lipník-Hranice-Ostrava. Touto skutečností bude zajištěno, že veškerá TNA nebudou přispívat
v současné době k již tak významně zhoršené dopravní situaci (tedy i hlukové a imisní) v centru města.
Ovzduší
Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto
oznámení. Byla vyhodnocena jak fáze výstavby, tak fáze provozu záměru.
Fáze výstavby
V rámci etapy výstavby bude realizována demolice, resp. demontáž technologického zařízení uvnitř
objektů, rekonstrukce, popř. instalace některých nových strojů a zařízení v technologii (lisovna, stávající
extrakce a lecitinka, rafinerie). S ohledem na tuto skutečnost je možné konstatovat, že z hlediska ovzduší
nemají tyto činnosti vliv na kvalitu ovzduší. Veškeré demoliční, demontážní, rekonstrukční a stavební
práce budou probíhat pouze v pracovních dnech v době od 7 do 20 hod. S ohledem na rozsah a charakter
stavebních prací a jejich vliv na kvalitu ovzduší nebyl v rámci rozptylové studie pro etapu výstavby
počítán příspěvek ke stávajícímu znečištění ovzduší.
Fáze provozu
Realizace záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelná a nebude výrazněji ovlivňovat imisní
pozadí v bezprostředním okolí, protože příspěvky vyvolané pouze samotným zkapacitněním výroby lze
označit za málo významné. Bodovými zdroji znečišťování ovzduší jsou ve výhledu ve fázi provozu
záměru emisní zdroje pouze z technologie výroby oleje. V rámci realizace posuzovaného záměru dojde
k instalaci zařízení na odloučení emisí z výroby oleje, která budou garantovat stanovené množství emisí
z daného zdroje.
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Závěr
Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že výstavba záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší
možná a nebude výrazněji ovlivňovat imisní pozadí v bezprostředním okolí, protože příspěvky vyvolané
pouze samotným řešeným záměrem lze označit za malé a málo významné.
Hluk
Pro vyhodnocení akustické situace byla vypracována Akustická studie, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto
oznámení.
Počáteční akustická situace
Silniční doprava
Ve výpočtových bodech V9 a V11 až V14 situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb jsou
vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyšší než hygienický limit hluku pro denní dobu pro
starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (LAeq,16h = 70 dB). V ostatních výpočtových
bodech je výpočtově hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích
dodržen.
V noční době je hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích
(LAeq,8h = 60 dB) překročen ve výpočtových bodech V6 (v 5 m), V9, V11 až V14. V ostatních
výpočtových bodech a výškách je výpočtově hygienický limit hluku dodržen.
Železniční doprava
Z vypočtených hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku A vyplývá, že ve všech bodech jsou
vypočtené hodnoty nižší než je hygienický limit hluku (LAeq,16h = 55 dB).
Stacionární zdroje hluku
Z vypočítaných hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro stávající stav je patrné, že v denní
době je hygienický limit hluku (LAeq,8h = 50 dB) dodržen. V noční době je hygienický limit hluku (LAeq,1h =
40 dB) dodržen pouze ve výpočtovém bodě V15, v ostatních výpočtových bodech je limit překračován.
Fáze výstavby
Z vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze stavební činnosti a staveništní dopravy
v areálu firmy ADM Olomouc je patrné, že ve všech výpočtových bodech je splněn hygienický limit
hluku pro hluk ze stavby LAeq,s = 65 dB (od 7 do 21 hod).
Vzhledem k situování míst pro výstavbu, rekonstrukci a demolice vůči nejbližším chráněným venkovním
prostorům staveb a vzhledem k vyhovujícím vypočteným hodnotám u nejbližších obytných objektů, jsou
v kapitole D. IV. (fáze výstavby) navržena obecná opatření, která je doporučeno dodržet.
Fáze provozu
Silniční doprava
Ve výpočtových bodech V9 a V11 až V14 situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb jsou
vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyšší než hygienický limit hluku pro denní dobu pro
starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (LAeq,16h = 70 dB). V ostatních výpočtových
bodech je výpočtově hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích
dodržen. V noční době je hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních
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komunikacích (LAeq,8h = 60 dB) překročen ve výpočtových bodech V6, V9 a V11 až V14. V ostatních
výpočtových bodech je výpočtově hygienický limit hluku dodržen.
Samotný příspěvek záměru se po navýšení výrobní kapacity však pohybuje do +0,9 dB, což je podle
metodického návodu (schváleného hlavním hygienikem ČR) „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro
účely ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ považováno za
nehodnotitelnou změnu stavu.
Železniční doprava
Z vypočtených hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku A vyplývá, že ve všech bodech jsou
vypočtené hodnoty nižší než je hygienický limit hluku (LAeq,16h = 55 dB). Ve výhledu může oproti
stávajícímu stavu dojít k navýšení hluku ze železniční dopravy až o 3 dB, ale i po tomto navýšení bude
dodržen hygienický limit hluku pro hluk z dopravy na drahách.
Stacionární zdroje
Z vypočítaných hodnot je patrné, že v denní době bude ve všech výpočtových bodech dodržen hygienický
limit hluku. V noční době jsou ve výpočtových bodech V3 (5 m), V15 a V16 vypočtené hodnoty nižší než
je hygienický limit hluku, v ostatních bodech je hygienický limit překročen.
Pro noční dobu bylo proto nezbytné navrhnout příslušná PHO u vybraných dominantních zdrojů hluku
stanovených na základě výpočtu. Z vypočtených hodnot pro výhledový stav s protihlukovými opatřeními
je patrné, že ve všech výpočtových bodech situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb jsou
vypočtené hodnoty nižší než je hygienický limit hluku pro denní a noční dobu.
Ze samotného příspěvku záměru je patrné, že po zprovoznění záměru s PHO (rok 2012) dojde k poklesu
hluku z provozu stacionárních zdrojů a obslužné dopravy uvnitř areálu záměru. Pokles v denní době je až
o -10,2 dB a v noční době až o -11,2 dB. Pouze ve výpočtovém bodě V5 situovaném před fasádou hotelu
lze předpokládat v denní době nárůstu hluku o 1,8 dB (objekt u výpočtového bodu V5 ovšem nemá
chráněný venkovní prostor staveb).
Po zhodnocení celkových přírůstků dojde v řešeném území k výraznému zlepšení akustické situace, které
je způsobeno výměnou chladících věží za novou akusticky příznivější technologii a instalací všech
protihlukových clon, resp. tlumičů hluku u nejhlučnějších zařízení (výduchy ventilátorů na střeše extrakce
a ventilátory aspirace na střeše sila semen).
Závěr
Na základě posouzení vlivu záměru na akustickou situaci (viz Akustická studie jako Příloha č. 1
oznámení) lze konstatovat, že v případě realizace navržených protihlukových opatření pro tři dominantní
stacionární zdroje hluku v areálu ADM a v případě dodržení navržených ochranných opatření je záměr
akceptovatelný.
Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL). Dotčené pozemky jsou
zařazeny jako druh zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.
Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – základy nových sil/budovy extrakce,
realizace zpevněných ploch, atd. Při výkopových pracích dojde k sejmutí zeminy v rozsahu cca 7 070 m3.
Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný.
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Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně místní
topografie nedojde. Posuzovaným záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací
prostory. Nedojde ani k vyvolání sesuvných pohybů.
Voda
V zájmovém území záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné vodoteče.
Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani
v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod (PHO).
Areál ADM je vybaven systémem jednotné kanalizace pro dešťové a splaškové vody. Technologické
odpadní vody (tukové) jsou odváděny na biologickou čistírnu odpadních vod (BČOV) v areálu ADM.
Fáze výstavby
Z hlediska splaškových odpadních vod, nebude v této fázi vznikat významné množství těchto vod.
Pracovníci zajišťující výstavbu budou mít k dispozici odpovídající sanitární zázemí, např. mobilní
hygienicko-sanitární zařízení.
V tomto období by v souvislosti se samotnou výstavbou několika objektů v areálu neměly vznikat
technologické odpadní vody.
Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, konkrétně
bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude upřesněno
nejpozději ve stupni DSP.
Množství spotřeby pitné vody ve fázi výstavby bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních
prací. Z hlediska množství vody se bude jednat o nevýznamný odběr.
Užitková voda ve fázi výstavby bude spotřebována především na výrobu betonových a maltových směsí a
ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. Stabilní zařízení na výrobu stavebních hmot na staveništi zřizována
nebudou. Směsi se budou dovážet na stavbu v automixech. Při vlastní výstavbě může docházet k určité
spotřebě vody, a to např. na kropení betonu, čištění techniky před výjezdem ze staveniště, apod.
V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k ovlivnění povrchových vod, a to jak z hlediska kvality, ani
z hlediska jejich kvantity.
Konflikt zájmů z hlediska využívání podzemních vod není v průběhu stavebních prací rovněž očekáván.
Fáze provozu
Spotřeba pitné vody bude hrazena ze stávajícího vodovodního řadu v areálu závodu. Spotřeba pitné vody
se v důsledku realizace záměru navýšením kapacity výroby zvýší cca o 3 300 m3/rok oproti stávajícímu
stavu (rok 2010).
Ve fázi provozu bude užitková voda pro technologické účely využita jako požární voda, k doplňování
okruhu chladicí vody, pro energetické hospodářství, k čištění areálu, pro dílny a laboratoř. Spotřeba bude
pokryta vodou odebíranou z hloubkových vrtů u potoka Bystřička vzdáleného cca 2 km od areálu
v souladu s vodohospodářským povolením. Po navýšení kapacity výroby olejů bude celková spotřeba
užitkové vody bude dosahovat 247 901 m3/rok, tedy nepřesáhne max. možné povolené množství 250
000 m3/rok v rámci IPPC z roku 2007 (pro srovnání současný stav – rok 2010: 140 670 m3/rok).
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V souvislosti s touto skutečností nebude po navýšení kapacity výroby nezbytné aktualizovat integrované
povolení.
Areál je zásobován požární vodou ze dvou nezávislých okruhů. Jeden je napájen ze 4 jímacích objektů
u řeky Bystřice a přes čerpací stanici je voda vedena do dvou vodojemů (objekt 26), každý o objemu
250 m3. V souvislosti s realizací záměru nebude spotřeba vody v požárním systému navýšena.
Splaškové vody vznikají v sociálních zařízeních stávajících objektů v areálu (administrativní budova,
výrobní objekty, šatny, dílny a laboratoře). Všechny splaškové vody jsou přiváděny do sběrné jímky
splaškových vod, kde se mechanicky předčišťují a čerpají na biologickou čistírnu do vyrovnávací nádrže.
Vyčištěné odpadní vody jsou společně s vodou z dešťové zdrže odváděny samostatným potrubním řadem
do Hamerského náhonu.
Technologické odpadní vody ze stávajících provozů znečištěné hlavně tukovými látkami jsou vedeny přes
lapač tuku, kde jsou gravitačně odděleny tukové látky. Takto předčištěné vody jsou odváděny
do vyrovnávací jímky a následně vedeny na BČOV.
Dešťové vody budou v rámci areálu ADM Olomouc odváděny ze střech budov a z venkovních
zpevněných ploch. Dešťové vody jsou a nadále budou samostatným kanalizačním řadem přiváděny do
jedné ze dvou kanalizačních zdrží, každá o velikosti 440 m3, a přes nornou stěnu vypouštěny do
kanalizačního sběrače. Ten je následně sveden do Hamerského náhonu. Stav dešťové zdrže je průběžně
kontrolován. Dešťové vody z manipulačních ploch, parkovišť a odstavných ploch pro TNA, kde může
docházet k jejich kontaminování ropnými látkami budou procházet přes odlučovač ropných látek.
Jakost odpadních dešťových a splaškových vod ve fázi provozu záměru bude odpovídat obdobným
splaškovým a dešťovým vodám typickým pro tento druh záměru.
Po navýšení kapacity výroby areálu ADM Olomouc bude celkové množství vypouštěných odpadních vod
v roce 2012 dosahovat 210 107 m3/rok (pro srovnání – současný stav – rok 2010: 122 689 m3/rok). Toto
množství přesahuje povolené množství 160 000 m3/rok v rámci IPPC z roku 2007; z tohoto důvodu bude
po navýšení kapacity výroby nezbytné aktualizovat stávající integrované povolení.
Staré ekologické zátěže
V zájmovém území posuzovaného záměru byly identifikovány významné staré ekologické zátěže území.
V rámci vrtných průzkumů z let 1993 a 1997 (Chemoprojekt) nebylo identifikováno závažné znečištění
podzemních vod ropnými látkami (NEL), ale pouze mírně zvýšené hodnoty přirozeného pozadí; dále bylo
prověřeno znečištění organického původu (zvýšené obsahy extrahovatelných látek a mastných kyselin).
Organické znečištění nebylo v uvedené studii vyhodnoceno z důvodu neexistence zákonných limitů pro
tento druh znečištění. Vzhledem k JZ směru proudění podzemních vod je pravděpodobné, že kontaminace
vody NEL pochází z provozu masokombinátu a odtud se šíří se do areálu ADM.
Integrované povolení vydané KU Olomouckého kraje dne 1.2.2007 vyžaduje provedení zkušebních
rozborů půdy a podzemních vod v termínu do 6 měsíců od ukončení provozu. V případě zjištění
kontaminace horninového prostředí, vod a stavebních konstrukcí pocházející z provozu zařízení, provede
provozovatel na vlastní náklady dekontaminaci zasažené lokality s použitím vhodných sanačních metod.
Ochrana přírody
Realizací záměru nedojde k dotčení prvku územního systému ekologické stability.
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V zájmovém území se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3 písm. b) a § 6 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. V bezprostřední blízkosti
posuzovaného záměru se nachází VKP daný ze zákona – vodní tok – Hamerský náhon. V souvislosti
s realizací záměru však k zásahu do tohoto významného krajinného prvku ani k narušení jeho funkčnosti
nedojde.
Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba nezasahuje
ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.
Nejblíže situovaná EVL a Ptačí oblast se nachází na území CHKO Litovelské Pomoraví. Dle vyjádření
Krajského úřadu Olomouckého kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírody) ze dne 29. 11. 2010 (č.j. KUOK 114531/2010) nemůže mít uvedený záměr samostatně nebo ve
spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti. Vyjádření je součástí přílohy v kapitole H tohoto oznámení.
Fauna, Flóra
V řešeném území je patrné značné ovlivnění antropogenní činností s vegetací bez větší floristické
hodnoty. Na lokalitě nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Ze zoologického hlediska je možno provést stavební zásah v požadovaném rozsahu bez jakéhokoliv
omezení, realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na faunu dotčeného území. V zájmovém
území nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
v platném znění.
V rámci přípravy území pro výstavbu nového parkoviště pro TNA dojde k likvidaci stávající stromové a
keřové vegetace. Inventarizace a ocenění dřevin proběhlo v rámci samostatné odborné dendrologické
studie (viz Příloha č. 3 tohoto oznámení). Odstranění zeleně bude provedeno na základě vydaného
povolení ke kácení příslušným orgánem ochrany přírody. Vzniklá ekologická újma bude kompenzována
náhradními výsadbami v rámci plánovaných sadových úprav.
Archeologie, kulturní a historické památky
Na základě informací z Památkového ústavu Olomouc, oddělení archeologie, lze konstatovat, že
v zájmovém prostoru nejsou dosud registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky, ani
archeologická naleziště.
Hmotný majetek
Záměr si v rámci plánovaných demolic a rekonstrukcí stávajících zařízení v objektech vyžádá zásah do
hmotného majetku (např. výměna lisů, odstranění filtrů, apod.).
V rámci navyšování výrobní kapacity dojde k modernizaci řídícího systému výroby a vybudování nových
sítí k přenosu dat na bázi optických kabelů
Dojde rovněž k instalaci nového osvětlení u nových sil na šrot.
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Odpady
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství
i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí, a to jak ve fázi demolic/výstavby,
tak ve fázi provozu záměru.
Zdravotní rizika
Výstavba záměru nepředstavuje významný zásah do životního prostředí. Z hlediska ovlivnění zdraví
obyvatelstva lze říci, že vliv záměru nebude představovat významnější riziko.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze považovat záměr za akceptovatelný.
Územní plán
Z hlediska územního plánu SÚ Olomouc se pozemek nachází v současně zastavěném území
v urbanistické ploše pro výrobu VP – průmyslová výroba, ve které jsou přípustné výrobní a průmyslové
provozy všeho druhu. Záměr investora – navýšení kapacit výroby rostlinných olejů a výstavba nového
parkoviště – je v souladu s územním plánem.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v kapitole H tohoto oznámení.
Posuzovaný záměr „ADM Olomouc – Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“, předkládaný
k posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, koresponduje
s funkčním využitím území vydaného dle platného ÚP SÚ města Olomouc.
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H.

PŘÍLOHY

 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
 Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
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