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A.   ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 

A.1 Obchodní firma 

 
 
 SWIETELSKY, stavební s.r.o. 
 Pražská 495/58 
 370 04  České Budějovice 
 
 

A.2 IČO 

 
 
 48035599 
 
 

A.3 Sídlo ( bydliště ) 

 
 
 SWIETELSKY, stavební s.r.o. 
 Pražská 495/58 
 370 04  České Budějovice 
 
 

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 

 
 
 Zastupuje:   Ing. Vladimír Drda, investiční ředitel 
    Pražská 495/58, 370 04  České Budějovice 
 
 Kontaktní osoba: Ing. Jakub Hříva, ředitel oblasti Olomouc 
    Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc 
    Tel.: 724 915 326 
    E-mail.: j.hriva@swietelsky.cz  
 
 

A.5 Projektant projektu 

 
 

Investiční záměr dodala společnost: SWIETELSKY, stavební s.r.o. 
 

Zpracovatel dokumentace – „oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
ŽP v platném znění“:   GHC regio s.r.o., Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc 
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Obr.: Přehledná situace umístění záměru: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obalovna Lipník n/B 
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B.   ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
 

B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 

 
 

OBALOVNA ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ L IPNÍK NAD BEČVOU 
 
Záměr výstavby Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou (dále i jen „Obalovna Lipník 

n.B.“) je podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 zařazen do: 
 
kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

bodu 6.5 – Obalovny živičných směsí. 

Struktura Oznámení je zpracována podle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
 
 
 

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru 

 
 

Jedná se o novostavbu obalovny živičných směsí firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. 
v katastrálním území Lipník nad Bečvou. Zájmové území se nachází u komunikace č. 47 Lipník nad 
Bečvou – Hranice, konkrétně u sjezdu z této komunikace do města Lipník nad Bečvou a výjezdu na  
dálnici D1 (exit 298). Záměr se nachází v průmyslové zóně Lipník nad Bečvou. Nejbližší obytné objekty 
města Lipník nad Bečvou jsou umístěny ve vzdálenosti cca 490 m. 

Záměr bude tvořen technologickou linkou obalovny živičných směsí a dalšími souvisejícími 
objekty nutnými pro provoz obalovny včetně zázemí pro pracovníky stavebního závodu. 

Záměrem investora je vybudovat zde obalovnu živičných směsí tj. výrobní zařízení, které 
zajišťuje výrobu obalovaných živičných směsí pro potřebu firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., ale i pro 
externí odběratele. Kromě vlastní obalovací soupravy je nutné vybudovat v areálu i další objekty nutné 
pro zajištění provozu obalovny a zázemí pro dělníky stavebního závodu.  

 
Údaje o předpokládaných maximálních kapacitách: 
 dny 
Pracovní dny v roce 256   
Ztráta sezónního provozu (leden, únor, březen, prosinec) 74 
Ztráta opravami 4% v roce 11 
Ztráta poruchami 4% v roce  11 
Ztráty celkem 96  
Výrobní dny v roce 160 
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Maximální hodinový výkon 160 t/h (vlhkost kameniva 4%) 
Průměrný hodinový výkon 120 t/h (vlhkost kameniva 5%) 
Maximální denní výkon za ideálních podmínek 840 tun 
Max. denní výkon za normálních podmínek 600 tun (normální směna 8 h/den) 
Průměrný denní výkon za normálních podmínek 500 tun (60% využitelnost kapacity v 

návaznosti na klimatické 
podmínky a technologii pokládky) 

Předpokládaný roční výkon obalovny 80 000 tun (160 dní x 500 t/den) 
Provozní hodiny obalovny celkem v roce 680 — 720 hod. 
Počet pracovníků obalovny 2 THP+ 4 dělníci 
 
 
 

B.I.3 Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území ) 

 
 
 Katastrální území: Lipník nad Bečvou 
 Parc. č.: 3135, 3136, 3137, 3140/1 
 Obec: Lipník nad Bečvou 
 Kraj: Olomoucký  
 NUTS II: Střední Morava  
 

Připravovaný záměr výstavby „Obalovny živičných směsí Lipník nad Bečvou“ je umístěn 
v průmyslové zóně v Lipníku nad Bečvou. Zájmové území je pro uvažovanou výstavbu vhodné, protože 
se nachází u komunikace č.47 Lipník nad Bečvou - Hranice, konkrétně u sjezdu z této komunikace do 
města Lipník nad Bečvou. Komunikace č. 47 je připojena přes exit č. 298 na dálnici D1 Lipník nad 
Bečvou - Ostrava. Lokalita záměru je dobře dopravně přístupná po dálnici a silnicích I. třídy bez potřeby 
vedení dopravy městem Lipník nad Bečvou nebo přilehlými obcemi. 

Prostor budoucího staveniště je vymezen oddělením částí výše uvedených pozemků na ploše o 
celkové výměře 20.018 m2. V současné době je plocha nezastavěná, zemědělsky využívaná. Na 
západě je kratší strana areálu ohraničena polní cestou k zahrádkářské kolonii, severní hranice je 
odcloněna železničním koridorem Přerov - Bohumín, východní a jižní hranici území tvoří zemědělské 
pozemky. 

 
 

� Umístění záměru v území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností  

Umístění realizace záměru výstavby „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ není 
omezeno: 

extrémními staveništními poměry (sesuvy, sutě, prudké svahy, nestabilizované náplavy a písky, 
záplavy, seismicita, poddolovaná území); 

starými zátěžemi (důlní činnost, skládky, odvaly a výsypky, intoxikace půdy); 

současným využitím území. 

 
Umístění realizace záměru je slučitelné: 

se současnými, či očekávanými aktivitami; 
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navržený záměr je v souladu s rozvojovými tendencemi nejen města Lipníku nad Bečvou, ale 
rovněž širšího území Olomouckého kraje. Záměr reaguje i na všeobecný rozvoj stavebnictví 
v době končící ekonomické recese. 

 
� Umístění záměru v území významném z hlediska stability prostředí 

Umístění realizace záměru výstavby „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ není 
omezeno: 

poměrnou hojností, hodnotou a regenerační schopností přírodních zdrojů (ekosystémů 
stabilních, stabilizujících, vysoce produkčních, autoregulačních, atd.); 

relativní jedinečností jednotlivých přírodních a civilizačních krajinných prvků (na úrovni 
celostátní, regionální, či lokální); 

prvky ekologické stability krajinného systému a jejich funkčností, zejména pokud jde o mokřady 
(jezera, rybníky, rašeliniště, údolní nivy, atd.) řeky, souvislé lesy, horské oblasti, zvláště 
chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 114/1992 Sb. v platném 
znění) a území a oblasti klasifikované nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů 
(např. zák. č. 138/1973 Sb. v platném znění). 

 
� Umístění záměru v území speciálního zájmu  

Umístění realizace záměru výstavby „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ není 
omezeno: 

místy zvláštního vědeckého významu; 

hustě obydlenými oblastmi (umístění v rámci průmyslové zóny v Lipníku nad Bečvou je řešeno 
územním plánem). 

 
 
 

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

 
 

Záměrem investora je v dané lokalitě vybudovat obalovnu živičných směsí tj. výrobní zařízení, 
které zajišťuje výrobu obalovaných živičných směsí pro potřebu firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., ale 
i pro externí odběratele. Kromě vlastní obalovací soupravy je nutné vybudovat v areálu i další objekty 
nutné pro zajištění provozu obalovny a zázemí pro dělníky stavebního závodu.  
 

Záměr je svým charakterem novostavba – stavební výroba. Obalovna živičných směsí je 
technologické zařízení, které zajišťuje výrobu kvalitních obalovaných živičných směsí na konstrukce 
silničních komunikací a zpevněných ploch. 

 
Navržená obalovací souprava je kompletní dodávkou od renomovaného zahraničního 

dodavatele (např. AMMANN, BENNIGHOVEN). Jedná se o obalovací soupravu o max. výkonu 160 t/h a 
maximální roční výrobě 140.000 t/rok. Skutečná výroba, která je závislá na odbytu a klimatických 
podmínkách (obalovna není v provozu v zimních měsících) je však nižší — předpokládá se roční výkon 
cca 80.000 t/rok. 
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Na pozemcích určeném pro areál obalovny budou kromě vlastní obalovací soupravy 

realizovány i další stavební objekty nutné pro zajištění provozu. Jsou to především skládky kameniva, 
silniční mostová váha, provozní a sociální objekt s vyvážecí jímkou na splaškové vody, zpevněné 
plochy, trafostanice, zásobníky LPG, vodohospodářské objekty, venkovní osvětlení, oplocení, ozelenění 
a inženýrské sítě. 

 
Ke kumulaci vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebude docházet. 

Záměr je umístěn v průmyslové zóně na okraji města Lipník nad Bečvou, vyhodnocení jednotlivých vlivů 
na ŽP je v tomto oznámení provedeno s ohledem na stávající zátěž území, např. dopravní intenzita, 
imisní situace, atd. 

 
 

 
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
 

Požadavkem investora je vybudovat v zájmovém území novou obalovnu živičných směsí, tedy 
výrobní zařízení. Hlavním výrobním programem posuzovaného zařízení je příprava materiálu pro konstrukci 
vozovek a zpevněných ploch a to pro potřebu firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., ale i pro externí 
odběratele. Záměr lze charakterizovat jako průmyslovou (stavební) výrobu – novostavbu. 
 
 
Variantní řešení: 
 
Varianta nulová (bez realizace záměru): 

Varianta představuje nerealizování posuzovaného záměru investorem. Řešené území by bylo i 
nadále využíváno pro zemědělskou výrobu jako pole. Lokalita je však územním plánem vymezena 
jako průmyslová zóna, z tohoto důvodu by se o lokalitu v budoucnu zabýval další investor, který by zde 
chtěl vyvíjet svoji činnost. 

 
Varianta realizační: 

Projekčně se neuvažuje s variantním řešením - umístěním celého areálu. Umístění záměru 
„Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ je jednoznačně dáno situováním vybraných pozemků, u 
kterých oznamovatel řeší majetkoprávní vztahy a stávajícím sjezdem z komunikace č.47. Variantní 
řešení je vypracováno pro vnitřní dispozici areálu obalovny. Jedná se o rozdílné umístění skládek 
materiálu a kameniva a o jinak situovanou manipulační plochu a ozelenění areálu. Dále je variantně 
navržen způsob odvádění dešťových vod z areálu obalovny – odvádění dešťových vod do vodoteče 
Hlásenec, variantně provedení vsakovacího systému v areálu obalovny. 

Návrh situativního uspořádání a technického řešení vznikl na základě požadavků investora a 
možností dané lokality. Vlastní návrh byl proveden tak, aby areál při svém provozu (hluk, emisní 
situace) měl co nejmenší vliv na své okolí. 

 
Navržené řešení záměru není v rozporu se záměry Územního plánu města Lipníku nad 

Bečvou, respektuje stávající hodnoty v lokalitě, a je svým dopravním napojením ideálně situované vůči 
stávající dopravní infrastruktuře v území. 
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B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

 
 

Navržená obalovací souprava je kompletní dodávkou od renomovaného zahraničního 
dodavatele (např. AMMANN, BENNIGHOVEN). Jedná se o obalovací soupravu o max. výkonu 160 t/h a 
maximální roční výrobě 140.000 t/rok. Skutečná výroba, která je závislá na odbytu a klimatických 
podmínkách (obalovna není v provozu v zimních měsících) je však nižší — předpokládá se roční výkon 
cca 80.000 t/rok. 

Na pozemcích určeném pro areál obalovny budou kromě vlastní obalovací soupravy 
realizovány i další stavební objekty nutné pro zajištění provozu. Jsou to především skládky kameniva, 
silniční mostová váha, provozní a sociální objekt s vyvážecí jímkou na splaškové vody, zpevněné 
plochy, trafostanice, zásobníky LPG, vodohospodářské objekty, venkovní osvětlení, oplocení, ozelenění 
a inženýrské sítě. 
 
Obalovna živičných směsí zahrnuje následující provozní soubory a stavební objekty: 
 
Provozní soubory: 

PS 1 Obalovací souprava včetně dávkovačů kameniva a zásobníků živice 
 
Stavební objekty: 

SO 01 Základy obalovací soupravy 
SO 02 Skládky kameniva 
SO 03 Provozní a sociální objekt 
SO 04 Silniční mostová váha 
SO 05 Zpevněné plochy 
SO 06 VN připojka a TS 
SO 07 Elektročást 
SO 08 Zásobníky LPG 
SO 09 Vodohospodářské objekty 
SO 10 Komunikační připojení 
SO 11 Oplocení 
SO 12 Ozelenění 

 
PS 1 Obalovací souprava včetně dávkovačů kameniva a zásobníků živice 

Vlastní obalovací souprava, jejímž hlavním výrobním programem je výroba kvalitních 
obalovaných živičných směsí na konstrukce silničních komunikací a zpevněných ploch je kompletní 
dodávka technologického zařízení z ocelových konstrukcí s opláštěním od zahraničního výrobce 
(AMMANN popř. BENNIGHOVEN). Jedná se o standardní technologické zařízení běžné provozované 
na obalovnách u nás i v zahraničí. Zařízení, které tvoří ocelové konstrukce s částečným opláštěním, je 
dodávané jako kompletní technologický celek, který se montuje na připravené základové konstrukce. 

Technologické zařízení tohoto provozního souboru je sestavené z následujících částí: 
dávkovače kameniva, vynášecí dopravník, sušící zařízení, horké tříděni, odprašovací zařízení, komín, 
zásobníky fileru, třídící a mísící část, expediční zásobníky hotové směsi, velín, silový kontejner, 
zásobníky živice a dávkovače a dopravník R-materiálu. 
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Postup výroby: 

Dávkovací zařízení obalovny odpovídá počtem násypek počtu frakcí dávkovaného těženého a 
drceného kameniva. Tento materiál je do násypek dopravován nakladačem. Materiál z násypek je 
dávkován pomocí automatických vah podle navržené receptury vyráběného druhu asfaltové směsi. 
Nastavení dávkování se provádí v závislosti na složení směsi a hodinovém výkonu obalovny. Do 
sušicího bubnu se materiál dopravuje pomocí pásového dopravníku. Sušicí buben je na vnitřní straně 
vybaven lopatkami, které umožňují při jeho otáčení pohyb materiálu proti hořáku. K vysoušení materiálu 
dochází teplým vzduchem, který postupuje proti směru pohybu materiálu. Ohřátý a vysušený materiál je 
dopravován k horkému korečkovému elevátoru, který jej dopraví na třídič. V horkém třídiči je materiál 
tříděn na frakce, poté padá do zásobníků, z nichž pak na váhy kameniva nastaveným množstvím 
jednotlivých frakcí nebo celkovým množstvím kameniva se dodržuje stálý objem odpovídající kapacitě 
míchačky.  

Poté se stejným způsobem, přes samostatné váhy, přidává kamenná moučka, jejíž doprava je 
ze sila prováděna pomocí šnekového dopravníku. Současně se na váhu šnekovým dopravníkem 
dostává vratný filer, který je uložen v silu. Po dokonalém promíchání se přidává odvážený asfalt. Asfalt 
se vstřikuje za neustálého promíchávání směsi. Míchací doba odpovídá druhu vyráběné asfaltové 
směsi. Její délka musí zajišťovat dokonalé obalení všech zrn směsi. Vyrobená směs samospádem padá 
do zásobníků obalované asfaltové směsi. Hotová směs má teplotu 145 – 185 °C dle druhu směsi.  

Obsluha celého zařízení se provádí z klimatizovaného velínu obalovny automaticky nebo 
mechanicky, pomocí řídicího systému s měřením a kontrolou důležitých technologických veličin a s 
hlášením všech neobvyklých nebo poruchových stavů.  

Míchací proces probíhá automaticky podle předvolené receptury a o všech procesech a vážení 
jsou uchovány statistické údaje. 
 
SO 01 Základy obalovací soupravy 

Zařízení je dodáváno jako kompletní technologický celek, který se pouze osadí na připravené 
základové konstrukce. Jedná se o plošné zakládání a konstrukce základových patek, pasů a desek, 
které jsou navrženy z betonu železového monolitického. 
 
SO 02 Skládky kameniva 

Skládky jsou určené pro skladování jednotlivých frakcí drceného kameniva a navrženy 
kapacitně na zhruba 14-ti denní výrobu obalovaných živičných směsí. Předpokládá se realizace osmi 
samostatných boxů pro uložení tříděného kameniva. Pro skladování R materiálu (recyklovaný materiál) 
jsou vyčleněny dva samostatné boxy. Boxy skládky jsou odděleny železobetonovými prefabrikovanými 
stěnami výšky 3- 4 m. Plocha skladovacích boxů je zpevněná živičná. 
 
SO 03 Provozní a sociální objekt 

Provozní a sociální objekt bude sestavený z mobilních kontejnerů (12 ks) jako jednopodlažní o 
rozměrech 12 x 18 m. Bude zajišťovat provozní a sociální zázemí pro pracovníky obalovny — kancelář 
vedoucího, expedice, příruční sklad, denní místnost zaměstnanců, WC, sprchy, šatnu a sběrnu vzorků. 
Samostatným vchodem bude přístupná část, kde bude sociální zázemí pro dělníky stavebního závodu 
(cca 20 mužů) před odjezdem a po příjezdu ze stavby. Toto sociální zázemí zahrnuje šatnu, umývárnu, 
WC a společnou místnost pro školení a přednášky. 

Objekt bude vytápěn přímotopnými el. konvektory, zásobován vodou z vrtané studny, pitná 
vody bude dovážena balená. Splaškové vody budou svedeny do jímky na vyvážení. 
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SO 04 Silniční mostová váha 

Předpokládá se železobetonová, prefabrikovaná zapuštěná o rozměrech 3 x 18 m a nosnosti 60 
t (např. Tenzona, Schenk apod.). U váhy bude osazena ocelová pochůzná lávka pro plachtování 
vozidel. Vyhodnocovací jednotka bude umístěna na pracovišti expedice v provozním a sociálním 
objektu. 
 
SO 05 Zpevněné plochy 

Převážná většina ploch v prostoru obalovny bude sloužit jako manipulační plochy a obslužné 
komunikace a bude provedena jako nepropustná, zpevněná, živičná. Pro přípravu korb před expedicí 
bude na určeném místě část zpevněné plochy o rozměrech 4,00 x 14,00 m ohraničena betonovými 
obrubníky a vyspádována do nepropustné jímky na vyvážení. U této plochy bude osazena ocelová 
lávka, ze které bude prováděno skrápění korb ekologickým, v přírodě odbouratelným přípravkem na 
bázi řepkového oleje BISOL. U provozního objektu bude zřízeno parkoviště pro osobní automobily, 
nákladní automobily a stavební mechanizace bude v areálu po dobu zimní odstávky parkovat na 
vyhrazené odstavné ploše, která bude provedena jako živičná nepropustná. Údržba nebo opravy této 
mechanizace se v areálu provádět nebudou. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny přes lapák hrubých nečistot, odlučovač 
ropných látek a požární nádrž kanalizací do stávajícího příkopu zaústěného do vodoteče Hlásenec. 
Zbývající plochy tvoří plochy zastavěné stavebními objekty a technologií, plochy skládek kameniva a 
plochy zatravněné a ozeleněné. 
 
celková plocha budoucího areálu obalovny  20.018 m2 v členění : 

zastavěné plochy    1.950 m2 
zpevněné živičné obslužné plochy  12.268 m2 
plochy skládek kameniva   4.400 m2 
ozeleněné plochy    1.400 m2 

 
SO 06 VN přípojka a TS 

VN přípojka bude napojena na stávající venkovní VN vedení pro nedalekou cihelnu. VN 
přípojka bude provedena zemním VN kabelem a ukončena v kioskové TS  
1x 630 kVA s trafem 1x 400 kVA. Předpokládaná délka přípojky cca 250 m. 
 
SO 07 Elektročást 

Z TS se kabelovým vedením připojí technologické zařízení i ostatní další odběry - venkovní 
osvětlení, provozní a sociální objekt, silniční váha, plocha pro přípravu korb apod. Venkovní osvětlení 
bude provedeno pomocí ocelových osvětlovacích stožárů o výšce cca 8 m s výbojkovými svítidly na 
výložnících. 
 
SO 08 Zásobníky LPG 

Jako palivo pro hořák sušicího bubnu bude využit plyn skladovaný v kapalném stavu ve 4 ks 
nadzemních válcových ležatých nádržích o průměru 1,6 m a objemu 17 m3. U nádrží bude zřízeno 
stáčecí stání pro přepravník plynu. Zásobníky budou samostatně oplocené plotem z drátěného pletiva o 
výšce 1,8m. 
 
SO 09 Vodohospodářské objekty 

- lapač hrubých nečistot 
- odlučovač ropných látek 
- požární nádrž 
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- eventuelně i vsakovací pole (v případě likvidace dešťových vod v areálu)  
- vrtanou studnu 

 
• lapač hrubých nečistot 

Povrchové dešťové vody budou z vyspádovaných zpevněných ploch svedeny do povrchového 
betonového žlabu zaústěného do lapače hrubých nečistot, který je předřazen před 
odlučovačem ropných látek. Lapač je monolitický betonový objekt odkud je možné zachycené 
hrubé nečistoty (štěrk) vybírat malým bagrem. 

 
• odlučovač ropných látek 

Povrchové dešťové vody, u nichž je nebezpečí znečištění, (z manipulačních ploch v okolí 
technologického zařízení) budou v případě havárie svedeny přes lapač hrubých nečistot na 
odlučovač ropných látek, který zajistí přečištění dešťových vod před odtokem do požární 
nádrže. 

 
• požární nádrž 

Jedná se o betonovou monolitickou jímku pro zachycení přečištěných dešťových vod, které 
budou plnit funkci zásoby vnější požární vody. Přebytečné vody budou z jímky řízeně 
vypouštěny kanalizací do otevřeného příkopu ústícího do potoka Hlásenec, případně do 
vsakavacího pole (pro tento případ bude požární nádrž plnit i funkci retence). 

 
• vrtaná studna 

Pro zásobování užitkovou vodou je uvažováno s vybudováním vlastního vrtu v areálu, pitná 
voda pro přímou spotřebu bude dovážena balená. 

 
SO 10 Komunikační připojení 

Areál bude připojen ke stávajícímu sjezdu z komunikace č. 47 do města Lipník nad Bečvou. 
Sjezd je pro tento účel již v současné době upraven. Jedná se o vjezd na hospodářské pozemky, který 
zatím není zpevněný živičným povrchem, ale má dostatečnou šíři. V rámci tohoto komunikačního 
připojení bude zajištěn kromě vjezdu do areálu obalovny i vjezd na okolní hospodářské pozemky a polní 
cestu podél zahrádkářské kolonie. 
 
SO 11 Oplocení 

Pozemek bude po hranici budoucího areálu oplocen drátěným pletivem s povrchovou úpravou a 
ocelovými sloupky. Vjezd do areálu bude uzavřen vjezdovými vraty o min. šířce 6 m. U varianty 1 by 
byla část oplocení tvořena železobetonovými opěrnými stěnami skládek kameniva. 
 
SO 12 Ozelenění 

Podél oplocení areálu bude provedeno ozelenění s kombinovanou výsadbou stromů a keřů a 
zatravněním, které odcloní areál v místech, kde nebudou realizovány železobetonové opěrné stěny 
skládek. 
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B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

 
 

Zahájení realizace záměru: 1Q 2012  

Ukončení realizace záměru: 3Q 2012 

 
Harmonogram realizace projektu se bude odvíjet dle finančních možností investora. 

 
 
 

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 
 

Projekt bude realizován ve městě Lipníku nad Bečvou, v katastrálním území Lipník nad 
Bečvou. 

 
 
 
B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, která budou tato 

rozhodnutí vydávat 
 
 

Další rozhodnutí pro projekt bude vydáváno formou rozhodnutí ve správním řízení:  

� územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí vydá věcně a 
místně příslušný stavební úřad; dále následné stavební povolení – vydá věcně a místně 
příslušný stavební úřad; 

� stavební povolení pro vodní díla (vodohospodářské objekty) – vydá věcně a místně příslušný 
speciální stavební úřad podle §15 odst. 1 písm. d vodního zákona; 

� povolení k nakládání s dešťovými vodami a k jejich akumulaci – dle vodního zákona - §8 odst. 1 
písm. a; 

� povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami – vsakování dešťových vod – dle vodního 
zákona - §8 odst. 1 písm. a; 

� povolení odběru podzemní vody podle §8 odst. 1 písm. b bod 1 vodního zákona – pro vrtanou 
studnu; 

� vydání závazného stanoviska a povolení stavby velkého zdroje znečišťování ovzduší podle §17 
odst. 1, písm. b) a c) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění;  

� posouzení záměru v režimu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů a před vydáním příslušného územního rozhodnutí musí být vydán 
souhlas podle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, o odnětí zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu (ZPF) v platném znění; 
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� souhlas podle ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., v případě, že se bude jednat o 
nakládání s nebezpečnými odpady. Rozhodnutí vydá věcně a místně příslušný orgán 
odpadového hospodářství; 

� případně další rozhodnutí – dle konkrétního technického návrhu projektu. 

 
 
 
 
 
 
Obr.: Pohled na lokalitu umístění záměru: 
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B.II ÚDAJE O VSTUPECH 

 
 

PŮDA: 

 
 

Stavba bude vyžadovat trvalé zábory zemědělského půdního fondu. Jedná se o rovinatý 
pozemek mimo zastavěnou část města Lipník nad Bečvou. 
 
V rámci vynětí ze ZPF budou dotčeny následující pozemky v katastrálním území Lipník nad Bečvou: 
 

• parc.č.3135 – výměra 6.280 m2, BPEJ 34300, 
• parc. č. 3136 – výměra 6.279 m2, BPEJ 34300, 
• parc. č. 3137 – výměra 6.153 m2, BPEJ 34300 
• parc. č. 3140/1 – výměra 11.129 m2, BPEJ 34300 

 
  Celková plocha odnětí bude na těchto pozemcích 20.018 m2. Výše uvedené pozemky jsou 
ornou půdou, v současné době zemědělsky obhospodařovanou, ovšem územním plánem města jsou 
vyčleněny na průmyslovou zónu. 

Vzhledem k tomu, že se posuzovaný záměr nachází na stávající zemědělské půdě, bude nutné 
záměr posoudit v režimu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů a před vydáním příslušného územního rozhodnutí musí být opatřen souhlasem 
podle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu (ZPF), v platném znění. 
 

Skrývka kulturní vrstvy půdy bude provedena podle výsledků pedologického průzkumu a se 
skrytou ornicí bude naloženo ve smyslu zásad ochrany ZPF.  
 
 
VODA: 
 
 
V období výstavby: 

 
Pokrytí potřeby pitné vody pro stavební dvůr a ostatní zařízení staveniště bude řešeno 

dovozem balené vody, případně dovozem cisternami.  
Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení 

sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné 
údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (dle vyhl č. 428/2001 Mze, příloha 12, s 
přihlédnutím ke směrnici č. 9/1973 Sb.): 

 
• pouze pro pití příp. mytí nádobí 5 l/osobu a směnu 

• pro mytí a sprchování  120 l/os a směnu (pro prašný a špinavý provoz) 
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V období provozu: 
 
Voda pitná a užitková 

Technologický proces obalovny vodu pro výrobu nepoužívá, voda bude potřeba pouze v 
sociálním zařízení a pro úklid a případné skrápění ploch proti prašnosti v období sucha. Voda bude 
zajištěna z vrtané studny a rozvedena na příslušná místa v areálu vnitroareálovým vodovodem. Pro 
dané účely se předpokládá potřeba vody cca 240 m3/rok. Pitná voda bude dovážena balená. 
 
Voda požární 

Případná potřeba požární vody v průběhu výstavby i následného provozu bude řešena, 
vzhledem k charakteru stavby a rozsahu území, podle místních podmínek a okolností. Zdrojem může 
být požární nádrž v areálu, příp. dovoz vody cisternami. Požární nádrž v areálu bude řešena dle 
požárně bezpečnostního řešení stavby. Voda bude k hasebním zásahům používaná pouze pro výrobu 
pěny. Příjezd hasební techniky do areálu bude zajištěn po veřejných komunikacích, v areálu obalovny 
budou k dispozici vnitroareálové komunikace. 
 
 

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE: 
 
 
Vstupní suroviny: 
 
V období výstavby: 

Hlavními vstupními surovinami po dobu výstavby budou běžné suroviny a stavební materiály 
typu: asfalt, písek, dřevo, kamenivo, ocel, plasty, penetrační a izolační přípravky, nátěrové hmoty apod. 
Jejich celková spotřeba není na tomto stupni přípravy stavby specifikována výkazem výměr. 
Předpokládá se obdobná potřeba stavebních materiálů jako u běžných staveb tohoto typu. 

Stavba si nevyžádá použití speciálních stavebních hmot a surovin, které by se musely dovážet 
z velké vzdálenosti ani stavebních hmot a surovin, jejichž použití nebo dovoz by nadměrně zatěžovaly 
životní prostředí.  

Technologické zařízení je dodávkou od renomovaného zahraničního dodavatele. 

 
V období provozu: 

Pro výrobu asfaltových směsí jsou používány následující vstupní suroviny:  
• přírodní a drcené kamenivo,  
• kamenná vápenná moučka a jemně mletý vápenec (filler), 
• asfalty – silniční asfalty 
• recyklát – drcené staré asfalty z rekonstrukcí silnic a zpevněných ploch 
• přísady a aditiva 

 
Množství spotřebovávaných surovin se odvíjí od výrobního výkonu obalovny, přičemž 

maximální výkon obalovny je 160 t/h a předpokládaný roční výkon obalovny je 80.000 t. 
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Bilance surovin za rok Zdroj Spotřeba (t/rok) 
přírodní a drcené kamenivo lom Podhůra, lom Hrabůvka 73.600 
kamenná vápenná moučka vápenka Mokrá 2.400 
asfalty Česká rafinerská Litvínov, Paramo Pardubice 4.000 
recyklát rekonstrukce živičných ploch proměnlivá spotřeba 
přísady a aditiva Addibit, Arbocel  (neovlivní bilanci, 

desetiny a setiny %) 
 

V technologickém procesu výroby obalované směsi je zpracováván také vlastní filer, cca 2 - 3% 
hmotnostního podílu, který je zachycen po vysušení kameniva v odprašovacím zařízení obalovny. Podíl 
vlastního fileru je započten v bilanci kameniva. 
 
 
Elektrická energie: 
 

Napojení na el. energii je plánováno odbočením ze stávajícího venkovního VN vedení k 
nedaleké cihelně kabelovou VN přípojkou, která bude ukončena v nové kioskové TS 1x 630 kVA s 
trafem 1x 400 kVA. Předpokládaná délka přípojky cca 250 m. 
 
Předpokládaná spotřeba elektřiny: 

• instalovaný příkon celého areálu   Pi = 560 kW 
• součinitel náročnosti    0,6 
• soudobý příkon celého areálu   Ps = 336 kW 
• tech. maximum     340 kW 

 
Spotřeba elektrické energie:  

• Za výrobní dobu    400 000 kWh/rok 
• Za nevýrobní dobu      20 000 kWh/rok 
• Spotřeba elektrické energie celkem za rok 420 000 kWh/rok 

 
 
LPG: 
 

Jako palivo pro hořák sušicího bubnu bude využit plyn skladovaný v kapalném stavu ve 4 ks 
nadzemních válcových ležatých nádržích o průměru 1,6 m a objemu 17 m3. U nádrží bude zřízeno 
stáčecí stání pro přepravník plynu. Zásobníky budou samostatně oplocené plotem z drátěného pletiva o 
výši 1,8m. 
 
Spotřeba LPG       6,6 kg/t vyrobené obalované směsi 
Maximální denní spotřeba    6,5 t/den 
Roční spotřeba      528 t/ rok  
Skladování - ve 4 ležatých nádržích o obsahu 17 m3  celkem 68 m3 
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Telefonní připojení: 
 

Předpokládá se zřízení dvou ISDN telefonních linek, o připojení zažádá investor u příslušného 
provozovatele (Telefónica 02), který zrealizuje i telefonní přípojku. 
 
 
 

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU: 

 
 

Realizace záměru bude klást nároky na stávající dopravní a jinou infrastrukturu – doprava 
stavebního materiálu, odpadů ze stavby, doprava pracovníků, atd., tedy běžné nároky na infrastrukturu 
jako u obdobných typů staveb. 

Řešení a funkce areálu si nevyžádají budování rozsáhlých zařízení, vedení a zařízení 
technické infrastruktury. 

Pro dopravu v období výstavby není potřeba budovat žádná nová komunikační napojení, 
k dopravě budou využity stávající komunikace včetně stávajícího sjezdu ze silnice č.47. 

 
Dopravní zatížení je počítáno na vozovou jednotku 20 tun, maximální výkon v prodloužené 

směně bude výjimečný, skladovací kapacita jednotlivých skládek na obalovně překlene výkyvy ve 
spotřebě a zásobováni. Pro výpočet dopravního zatížení je tedy uvažováno se zásobováním materiálu -
kameniva a vývozu hotové živičné směsi při běžném pracovním dni: 
 
Max. výroba za ideálních podmínek, denní výkon 840 tun: 
 
Dovoz materiálu: kamenivo 92% 773 t 39 aut/den 

filer 3% 25 t 2 auta/den 
asfalt 5% 42 t 2 auta/den 

Vývoz materiálu obal. směs  840 t 43 aut/den 
  celkem 86 aut/den 

 
Normální výroba za běžných provozních podmínek, denní výroba 500 tun: 
 
Dovoz materiálu: kamenivo 92% 460 t 24 aut/den 

filer 3% 15 t 1 auto/den 
asfalt 5% 25 t 2 auta/den 

Vývoz materiálu obal. směs  500 t 27 aut/den 
  celkem 54 aut/den 

 
Denní výrobu živičných směsí bude zajišťovat v průměru 54 těžkých nákladních automobilů. 
Dovoz kameniva i ostatních surovin a vývoz celé výroby bude realizován nákladními automobily 

po vnitroareálových komunikacích s výjezdem na komunikaci č. 47 Lipník nad Bečvou Hranice s 
možností výjezdu i na dálnici D1. 
  
 Dopravní obsluha zaměstnanců – obsluhy obalovny živičných směsí bude zajištěna individuálně 
osobními automobily v počtu cca 5 ks/den. 
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OCHRANNÁ PÁSMA: 

 
 

V lokalitě se vyskytují ochranná pásma dopravní infrastruktury – silniční ochranné pásmo a 
ochranné pásmo železničního koridoru Přerov - Bohumín. V ochranném pásmu železničního koridoru 
(100 m od osy krajní koleje) se nachází téměř celý areál obalovny živičných směsí. 

 
 
 

B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH 

 
 

OVZDUŠÍ: 

 
 
Období výstavby: 
 

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší budou v tomto období stavební a výkopové práce. 
Celková plocha plošného zdroje bude odpovídat ploše, na níž budou v danou dobu tyto práce 
realizovány. Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach, který bude v průběhu stavby uvolňován 
z plochy staveniště. 

Pravidelným skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se sekundární prašnosti 
maximálně zamezí. Působení těchto zdrojů znečištění se nejeví z hlediska vlivu na okolí prostředí jako 
závažné. 

Při výstavbě bude docházet v rámci stavebních prací ke zvýšenému pohybu dopravní techniky 
- nákladní automobily, stavební mechanismy, buldozery a další související mechanizace. Na stavbě 
(zemní práce) se budou pohybovat dopravní mechanismy, jejichž emise se pohybují u: 

NOx v řádu 6 - 10 g na 1 kWh 

CO v řádu 1,3 – 4 g na 1kWh 

uhlovodíků v rozmezí 0,5 – 1 g na 1 kWh. 

 
 
Období provozu: 
 

Obalovny živičných směsí a mísírny živic patří dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (příloha č. 1, 
bod 3.7.), kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, do kategorie velkých zdrojů znečišťování ovzduší.  

Ke stavebnímu řízení musí být zpracován odborný posudek autorizovanou osobou dle § 15 odst. 
1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a před uvedením zdroje do 
provozu musí být zpracován a schválen provozní řád obalovny. 

 
Pro potřeby posuzování vlivů na ŽP byla zpracována rozptylová studie (Ing. Fiedler, 06/2011 – 

viz příloha tohoto oznámení). Rozptylová studie je zpracována pro cílový stav zdrojů znečišťování 
ovzduší - bodový (nová obalovna živičných směsí), plošný (sekundární prašnost z pojezdu vozidel po 
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zpevněných plochách) a liniový (příslušnou silniční dopravu spojenou s dopravou vstupů pro obalovnu 
živičných směsí a odvozu hotové živičné směsi), po výstavbě na okolí. 
 

Rozptylová studie řeší nové zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci stavby 
„Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“, po výstavbě:  

• Pohyb nákladních vozidel a kolového nakladače v areálu obalovny, včetně sekundární 
prašnosti vzniklé pohybem těchto vozidel. 

• Provoz vlastní obalovny živičných směsí. 

• Doprava na vjezdu a výjezdu z areálu a vyvolaná doprava na mimoúrovňové křižovatce a silnici 
I/47 (směr Hranice, Přerov a Olomouc), případně dále dálnici D1 (směr Ostrava). 

 
Bodový zdroj znečišťování ovzduší (obalovna živičných směsí) produkuje tuhé znečišťující látky 

(TZL), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), organické a anorganické látky. Plošný 
zdroj znečišťování ovzduší (sekundární prašnost z pojezdu vozidel po zpevněných plochách obalovny) 
produkuje tuhé znečišťující látky (TZL). Silniční doprava produkuje emise znečišťujících látek - tuhé 
znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen, 
benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky.  
 

Na základě rozsahu, škodlivosti a emisních limitů z vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., o zjišťování 
emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějšího předpisu, nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějšího 
předpisu a dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění 
pozdějšího předpisu, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise:  

• tuhé znečišťující látky (TZL),  

• oxidy dusíku (NOx),  

• oxid dusičitý (NO2),  

• benzen a benzo(a)pyren. 
 
 
Parametry zdrojů znečišťování ovzduší: 
 
Obalovny asfaltových směsí: 
 
Projektovaná výrobní kapacita 
(maximální sušící výkon ) 

160 t/h při 4 % vlhkosti kameniva 

Maximální roční výkon 80 tis. tun/rok asfaltových směsí 
Denní výkon 500 tun 
Max. teplota kameniva v suš. bubnu 400°C 
Zásobník hotové směsi 320 t 
Zásobník asfaltu - objem 4 x 60 m3 

Zásobník filleru 2 umístěné nad sebou, 70 m3 a 50 m3 

Instalovaný elektrický příkon 560 kW / 400 V / 50 Hz 
Doba provozu IV. – XI. měsíc, 160 dnů/rok, max. 720 h/rok 
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Jmenovitý sušící výkon hořáku 13,9 MW  
Palivo propan-butan 
Maximální spotřeba propan-butanu 6 500 kg/den 
Roční spotřeba propan-butanu max. 528 000 kg/rok 
 
Výška komínu 20 m 
Vnitřní průměr komínu 1 200 mm 
 
Množství odtahovaných spalin 66 000 m3/h 
Provozní teplota 150 °C 
Množství prachu na výstupu méně než 20 mg/m3 
 
 
 
Silniční provoz (roční průměrný): 

 
Intenzita nákladní dopravy (těžká nákladní vozidla nosnosti 20 t) při provozu obalovny živičných 

směsí a výrobě 80.000 tun živičných směsí/rok, při výrobě 160 dnů/rok. Ve vlastním areálu je v provozu 
jeden kolový nakládač, který zajišťuje dopravu kameniva ze skládky do dávkovačů obalovny. Pro provoz 
obalovny je zajištěna doprava: 

• zásobování kamenivem    73 600 t/rok - 3 680 aut/rok 

• zásobování areálu vápencem      2 400 t/rok -    120 aut/rok 

• zásobování areálu asfaltem     4 000 t/rok -    200 aut/rok 

• expedice živičných směsí kontinuálně   80 000 t/rok - 4 000 aut/rok 
 
 

Dopravní trasy- nárůst průjezdů 
vozidel Vozidla Rok 2013 voz/den 

 Areál obalovny     Osobní         10 
  Lehká nákladní   
  Těžká nákladní  108 
  Celkem 118 
 Silnice I/47  Osobní 5 
 od obalovny - směr Hranice   Lehká nákladní   
   Těžká nákladní  54 
  Celkem 59 
 Silnice I/47  Osobní          5 
 od obalovny - směr Přerov a Olom.  Lehká nákladní  
   Těžká nákladní  54 
  Celkem 59 
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Emise: 
 

Pro výpočet emisí z provozu obalovny živičných směsí jsou použity výsledky měření emisí u 
obalovny obdobného typu a výrobní kapacity (dle Protokolu z autorizovaného měření emisí č. 3934/08 
„Měření obalovny Ammann 160 ve firmě Skanska DS a.s. na provozovně v Českých Budějovicích“, 
SANTEO s.r.o., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy z 23.10.2008). 
 

Znečišťující látka 
Emisní limit 

 
(mg/Nm3) 

Naměřená 
koncentrace 
(mg/Nm3) 

Hmotnostní 
tok 
(kg/h) 

Emise 
 

(kg/rok) 
TZL 20 1,0  0,063 45,4 
NOx 500 50,0  3,300 2 376,0 

Poznámka :  TZL - tuhé znečišťující látky, NOx - oxidy dusíku. 
 

Pro výpočet emisí prachových částic sekundární prašnosti PM10 v areálu výroby jsou použity 
výpočetní vztahy dle US EPA - Metodika EPA 42. Pro průměrnou tonáž vozidel 20 t. Emisní faktor pro 
sekundární emise PM10 = 23,5 g/vozidlo/km. Pohyb nákladních vozidel v areálu je doprava vstupů - 50 
těžkých nákladních vozidel/den a expedice živičných směsí - 50 těžkých nákladních vozidel/den. 
Dopravní trasa průměrně je 300 m a počet pojezdů kolového nakladače je 100/den při celkové délce 
trasy 150 m. 
 

Sekundární emise z pohybu 
Počet 

pojezdů/den 
 

Dopravní 
trasa 
m 

Emisní faktor  
 

g/vozidlo/km 

Emise PM10 
 

g/den 
TNV - doprava vstupů 54 300 23,5 380,7 
TNV - expedice živičných směsí  54 300 23,5 380,7 
Kolový nakladač 108 150 23,5 380,7 
Celkem    1 142,1 
Poznámka :  - suspendované částice PM10, TNV - těžká nákladní vozidla   
  - počet pracovních dnů ročně je 160 
 
 Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K výpočtu 
jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 
a v.06 z internetových stránek ATEM Praha (http:/www.atem.cz). Pro stanovení emisních faktorů je 
vycházeno z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla pro rok 2013 budou podle plnění emisní 
úrovně v těchto kategoriích : 50 % vozidel - EURO 4, 25 % vozidel  EURO 3, 15 % vozidel EURO 2 a 6 
% vozidel EURO 1 a 4 % konvenční (bez katalyzátorů). 
 
 Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2013   
   PM10 (g/km.voz.) 
  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
  Osobní vozidla 0,165 0,034 0,031 0,062 
  Lehká nákladní vozidla 1,046 0,147 0,194 0,363 
  Těžká nákladní vozidla 7,941 0,735 0,636 0,636 
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 Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2013   
   NO2 (g/km.voz.) 
  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
  Osobní vozidla 0,184 0,026 0,019 0,025 
  Lehká nákladní vozidla 1,102 0,185 0,130 0,133 
  Těžká nákladní vozidla 16,002 0,700 0,582 0,582 
   CO (g/km.voz.) 
  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
  Osobní vozidla 7,595 0,572 0,494 1,136 
  Lehká nákladní vozidla 6,703 1,067 0,959 2,540 
  Těžká nákladní vozidla 44,677 6,772 5,984 5,984 
   benzen (g/km.voz.) 
  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
  Osobní vozidla 0,100 0,011 0,009 0,014 
  Lehká nákladní vozidla 0,015 0,003 0,002 0,002 
  Těžká nákladní vozidla 0,162 0,026 0,017 0,017 
   benzo(a)pyren (g/km.voz.) 
  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
  Osobní vozidla 0,040 0,038 0,150 0,340 
  Lehká nákladní vozidla 0,023 0,028 0,076 0,168 
  Těžká nákladní vozidla 0,110 0,274 1,210 1,210 
 

Jednotlivé komunikace byly pro výpočet rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 10 m, 
které respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5 km/h, 50 km/h a 90 km/h jsou z důvodu 
výpočtu v areálu obalovny, na mimoúrovňovém křížení a mimo obec. 
 
 Závěry vyplývající z výpočtů rozptylové studie jsou zapracovány do kapitoly D.I tohoto 
oznámení. 
 
 
 

ODPADNÍ VODY: 

 
 

Odpadní vody jsou v § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění, definovány následovně: 

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a 
jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost 
(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně 
využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními 
vodami průsakové vody ze skládek odpadu. 
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V období výstavby: 

 
Sociální zázemí pracovníků stavby bude řešit jejich zaměstnavatel pomocí mobilních 

chemických WC, jejichž obsah bude pravidelně odvážen na nejbližší biologickou čistírnu odpadních vod 
nebo kanalizací napojenou na tuto ČOV. 

Znečištěné komunikace budou dodavatelskou firmou čištěny mechanicky, případně kropicími 
vozy. 
 
V období provozu: 

 
Splaškové odpadní vody: 

Při výrobním procesu odpadní vody nevznikají, splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení 
budou svedeny do jímky na vyvážení – likvidace odpadních vod na nejbližší smluvně zajištěné ČOV. 
Taktéž budou vyváženy vody z plochy pro přípravu korb před expedicí. 

Kapacita jímky na vyvážení bude určena v projektové dokumentaci. Předpokládá se vyvážení 
cca 1x za 3 – 4 týdny, předpokládaná kapacity jímky je cca 20 m3. 
 
Dešťové odpadní vody: 

Budou svedeny po vyspádovaných zpevněných plochách do lapače hrubých nečistot, 
odlučovače ropných látek a požární nádrže. Přebytečné vody budou za požární nádrží kanalizací 
vypouštěny do stávajícího příkopu ústícího do vodoteče Hlásenec, případně do vsakovacího systému v 
areálu. 

 
Srovnání odtokových poměrů v zájmové lokalitě: 
Pro roční úhrn srážek 868 mm a patnáctiminutový směrodatný déšť o vydatnosti 121 l/s.ha 

vychází odtokové poměry v území: 
• Stávající stav – orná půda: 

Celkový odtok:   36,33 l/s 
Celkový odtok (15 min.d.): 32,7 m3  

 
• Navrhovaný stav – areál obalovny: 

Celkový odtok:   181,66 l/s 
Celkový odtok (15 min.d.): 163,48 m3  

 
Z důvodu navýšení celkového odtoku v zájmové lokalitě doporučujeme realizovat variantu 

technického řešení se vsakovacím systémem dešťových vod v areálu. 
 

Celkové vodohospodářské řešení areálu bude podrobně řešeno v projektové dokumentaci a 
bude schváleno příslušným vodohospodářským orgánem – MÚ Lipník nad Bečvou, odb. ŽP. 
 
 

ODPADY: 

 
 

Odpady budou vznikat v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. Odhad 
druhové skladby je veden na základě odborných znalostí a zkušeností pracovníků zpracovatelské 
organizace. Způsob odstraňování je uveden na základě předběžných údajů zpracovatele dokumentace. 
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Během výstavby i provozu záměru „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ se musí 

zřizovatel stavby řídit veškerými právními normami týkajících se nakládání s odpady: 

� zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 

� vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů; 

� vyhl. MŽP č. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, 

� vyhl. MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

a další. 

Obecné podmínky nakládání s odpady: 

Původce odpadů je povinen postupovat při veškerém nakládání s odpady (tzn. jejich 
soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) 
dle příslušných platných legislativních opatření. Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své 
působnosti a v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění povinnost 
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit 
jejich využití před jejich odstraněním. Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je třeba 
volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější 
k životnímu prostředí. Dle ustanovení § 11 zákona o odpadech má přednost materiálové využití odpadu 
před jeho odstraněním. 

 
Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související (nakládání s odpady) 

nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem 
a prováděcími předpisy převzala. Odpady, které původce nemůže sám využít nebo odstranit v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich 
převedení do vlastnictví této oprávněné osoby a do té doby musí být z jeho strany zajištěno: 

� třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit mísení) 

� řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm), únikem 
(vylití, rozsypání) či odcizením. 

 
Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů.  

Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován 
odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve 
smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. S nebezpečnými odpady 
může dodavatel stavby nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu. Balení a 
označování nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy. Dodavatelé stavby 
jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny grafickým symbolem dle zákona o 
chemických látkách nebo aby byly označeny nápisem „nebezpečný odpad“ pokud se jedná o jiné 
nebezpečné odpady. Pro každý nebezpečný odpad bude zpracován identifikační list, který bude 
připevněn buď na nádobu s tímto odpadem, nebo jím bude vybaveno místo nakládání s nebezpečným 
odpadem. 

Z hlediska potenciálního vzniku odpadů podobných komunálním odpadům (ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb.) upozorňujeme na ustanovení § 17 odst. 5) zákona 
č. 185/2001 Sb., které umožňuje původcům takovýchto odpadů na základě smlouvy s obcí využít 
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systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Toto ustanovení má zejména vliv na 
možnost třídění a shromažďování komunálních odpadů, které by bylo shodné se systémem 
stanoveným obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto 
službu. 

Pokud se původce produkující výše zmíněný odpad nezapojí do systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů 
z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad 
zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný 
komunální odpad. 

 
Odpady vznikající v rámci výstavby: 

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů stavby, 
odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení stavenišť. Z hlediska 
zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O) a odpady nebezpečné (N). Investor a 
zhotovitel stavby jsou povinni zajistit odstraňování odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. 

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni 
přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 
kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění). 

 
Po dobu výstavby „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ je předpokládán vznik 
následujících odpadů: 

Kód druhu 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 

08 01 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování 
barev a laků 

O, N 

08 02 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních 
nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) 

O 

08 04 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích 
materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků) 

O, N 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné  

N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
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Kód druhu 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

17 09 04 
Směsné stavební odpady a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 02 02 Zemina a kameny O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 04 Kal ze septiků, žump, chemických toalet O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 11 Textilní materiály O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
 

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště při údržbě a opravách strojů, při přepravě 
materiálů na staveniště, při skladování a vydávání materiálů a budou vznikat i odpady v sociálním 
zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou. 

Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 
nezávadného odstraňování odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro 
jejich ukládání a prostředky pro přepravu. 

V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy 
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich odstranění. 

 
Množství některých odpadů vzniklých při stavebních pracích zatím nelze specifikovat, v řadě 

případů bude toto množství známo až po zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Většina 
odpadů bude odvezena na skládku či spálena ve spalovně, výkopová zemina bude použita pro terénní 
úpravy v rámci stavby, recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, 
lepenka atd.). Případné odpady kategorie N je nutno ukládat do zvláště určených kontejnerů a 
odstraňovat je smluvně zajištěnou oprávněnou firmou. 

 
Za provozu „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ se předpokládá vznik následujících 
odpadů: 

Kód druhu 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje z vody N 
13 01 13 Jiné hydraulické oleje N 
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Kód druhu 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 
15 01 01 Papírový, lepenkový obal O 
15 01 02 Plastový obal O 
15 01 03 Dřevěný obal O 
15 01 04 Kovový obal O 
15 01 06 Směs obalových materiálů O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami znečištěné N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné NL 

N 

17 03 02 Asfaltové směsi neobsahující dehet O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 21 Zářivky N 

20 01 33 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 
číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto 
baterie  

N 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 
20 01 39 Plasty O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 04 Kal ze septiků, žump O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
 
 Odpady vznikající při provozu záměru budou vznikat v rámci oprav a údržby areálu obalovny a 
objektů v areálu či přilehlých prostor, ale rovněž při provozu vlastního technologického zařízení. 

Odpady budou kumulovány ve speciálních nádobách, které budou umístěny v určeném 
speciálním kontejneru. Z tohoto skladu budou separované odpady odváženy odbornými oprávněnými 
firmami k druhotnému využití nebo k odstranění.  

Způsob zneškodnění odpadů bude součástí Programu odpadového hospodářství celého areálu 
obalovny živičných směsí. 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. 
 

Přesné množství odpadů bude specifikováno v projektové dokumentaci pro stavební povolení. 
 
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií: 

Při provozování obalovny živičných směsí v Lipníku nad Bečvou je třeba dodržovat zákon č. 
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a zpracovat havarijní plán. Vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb. 
v platném znění, jsou stanoveny náležitosti nakládání se závadnými látkami, náležitosti havarijního 
plánu, způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstranění jejich škodlivých následků. 

 
Při manipulaci se závadnými látkami vždy postupovat v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., 

zákona o vodách v platném znění. 
 

Provoz obalovny, živičného hospodářství a skladování živic se po stránce bezpečnosti práce 
řídí ustanoveními vyhl. č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
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pracích, v platném znění. Ve vyhlášce jsou stanovena všechna bezpečnostní ustanovení pro práce s 
živicemi. Dodržování zásad BOZP bude podrobně zpracováno v provozním řádu obalovny. Upozornění 
se týká především zakázané manipulace s živicí: 

• bez povolení KJ (kontrola jakosti) nesmí být míseny jednotlivé druhy živice 
• rozvody nesmí být ohřívány otevřeným ohněm 
• živice nesmí být přehřívána nad stanovenou teplotu 
• zákaz práce bez předepsaných ochranných pomůcek 
• zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru živičného hospodářství 

 
Pro provoz obalovny živičných směsí bude zpracován podrobný provozní řád, a to i z hlediska 

ochrany ovzduší. Pro případ havárie bude zpracován „Plán havarijních opatření“ a pro případ požáru 
„Požární řád“. 
 
 

HLUK: 

 
 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 
nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném 
venkovním prostoru.  

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného venkovnímu prostoru a 
chráněnému venkovnímu prostoru staveb.  

 
Korekce podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro stanovení nejvyšších přípustných 
hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb 

Druh chráněného prostoru Korekce 
[dB] 

 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní  

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor  

0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.  
 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, 
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.  

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

- Hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy. 
- Nejvyšší přípustnou hodnotou se rozumí zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro 

místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo 
vibrací. 

- Stavbami pro bydlení se rozumí stavby, které slouží byť i jen zčásti k bydlení. 
- Stavbami občanského vybavení stavby určené pro využívání veřejnosti pro zdravotní, 

sociální nebo veterinární péči, přechodné ubytování, školní nebo předškolní výchovu, vědu 
a výzkum, kulturu, sport, služby, obchod, veřejné stravování. 

- Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení nebo 
stavby občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a 
jiné činnosti, s výjimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní pracoviště. 

 
Závazné stanovení hlukových limitů je v kompetenci příslušné KHS. 

 
Hluk v období výstavby: 

Hlukové emise šířené do nejbližšího okolí místa realizace projektu „Obalovna živičných směsí 
Lipník nad Bečvou“ během výstavby, lze jen těžko přesně stanovit vzhledem k velké různorodosti 
jednotlivých zdrojů hluku v jednotlivých fázích realizace a víceméně neznámým parametrům stavebních 
mechanismů, které budou použity. 

Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na počátku stavebních prací při 
skrývce zeminy a při jejím odvozu, případně při navážení stavebního materiálu. Hladina hluku se bude 
měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich současném provozu a místě jejich 
působení. 

Zdroje hluku Předpokládaná hladina hluku 
LAekv dB /A/ 

Nákladní automobily 80 – 90 
Autojeřáb 80 – 85 
Rýpadlo 85 – 90 
Buldozer 85 – 95 
Kompresor + sbíječka 90 – 100 
Svářecí agregát 75 – 80 
Rozbrušovačka 90 – 108 
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Hluk v období provozu: 

Na připravovaný projekt „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ je zpracována hluková 
studie. Cílem hlukové studie bylo zhodnotit, jak bude provozem areálu ovlivněna nejbližší obytná 
zástavba a chráněný venkovní prostor. Hluková studie (zpracovatelka Ing. Calábková, 06/2011) je 
doložena v přílohové části tohoto oznámení.  

 
 
Hluková studie je řešena variantně: 
 

Varianta 0 – stávající stav rok 2010 
Varianta A – výhledový stav uvedení obalovny do provozu rok 2013, běžné provozní podmínky (směna 
8h/den ) 
Varianta B – výhledový stav uvedení obalovny do provozu rok 2013, ideální podmínky 
 
Varianty jsou zpracovány pro denní dobu 
 
Varianta 0 – stávající stav v roce 2010, intenzita dopravy na přilehlých komunikacích vychází z hodnot 
celostátního sčítání dopravy v roce 2010  ( zdroj. www.rsd.cz ) 
 
Varianta A – výhledový stav uvedení obalovny do provozu rok 2013, běžné provozní podmínky (směna 
8h/den ) 

- varianta A1 posouzení stacionárních zdrojů hluku (hluk strojů obalovny, parkoviště, 
účelová komunikace uvnitř areálu) 

- varianta A2 posouzení hluku z dopravy na pozemních komunikacích 
 
Varianta B - výhledový stav uvedení obalovny do provozu rok 2013, ideální podmínky 

- varianta B1 posouzení stacionárních zdrojů hluku (hluk strojů obalovny, parkoviště, 
účelová komunikace uvnitř areálu) 

- varianta B2 posouzení hluku z dopravy na pozemních komunikacích 
 

Intenzita nákladní dopravy (těžká nákladní vozidla nosnosti 20 t) při provozu obalovny živičných 
směsí a výrobě 80 000 tun živičných směsí/rok, při výrobě 160 dnů/rok. Ve vlastním areálu je v provozu 
jeden kolový nakládač, který zajišťuje dopravu kameniva ze skládky do dávkovačů obalovny. Pro provoz 
obalovny je zajištěna doprava: 

 
- zásobování kamenivem    73 600 t/rok - 3 680 aut/rok 
- zásobování areálu vápencem       2 400 t/rok -    120 aut/rok 
- zásobování areálu asfaltem      4 000 t/rok -    200 aut/rok 
- expedice živičných směsí kontinuálně    80 000 t/rok - 4 000 aut/rok 
 

 
Závěry vyplývající z výpočtů hlukové studie jsou zapracovány do kapitoly D.I tohoto oznámení. 
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VIBRACE: 

 
Otázky, spojené s ochranou před vibracemi upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Vibrace se mohou projevit především v časově omezeném období výstavby. Zde mohou být 
generovány použitými, těžkými, mechanismy v období výstavby. Dopad na širší okolí však nebude 
významný.  

Za provozu nebude stavba obsahovat a využívat zařízení, která by způsobovala vibrace 
s hodnotami a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska 
ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů.  

 
 

ELEKTROMAGNETICKÉ A JINÉ ZÁŘENÍ: 

 
 

V nově budovaných plochách a objektech nebudou provozovány žádné trvalé zdroje 
ionizujícího záření ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující 
záření (atomový zákon), v platném znění. Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována 
radioaktivní nebo elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad 
uvnitř nebo vně areálu. Rovněž nebudou používány materiály, které jsou zdrojem radioaktivního záření. 
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C.   ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
 

Pro zpracování této kapitoly byly informace čerpány z následujících pramenů: 

webových stránek organizací – Česká geologická služba, Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí 

mapových serverů – Agentura ochrany přírody a krajiny, Hydroekologický informační systém 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masayka, Česká geologická služba, Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů, Národní geoportál INSPIRE, 

projekt NATURA 2000, 

informace Státní báňské správy České republiky, 

územně plánovací dokumentace dotčené obce, 

webové stránky dotčené obce a příslušného kraje, 

a další… 

 
 
 

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

 
 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: 

 
 

Město Lipník nad Bečvou se nachází na střední Moravě, 30 km od Olomouce, 15 km 
od Přerova a 12 km od Hranic. Rozkládá se na rozloze 4 958 ha a žije v něm přibližně 8,5 tis. obyvatel. 
Město je sídlem správního obvodu obce s rozšířenou působností a leží v rovině Moravské brány, v její 
bečevské části. Rozkládá se v nadmořské výšce od 228 do 294 metrů a protéká jím řeka Bečva, 
do které se na území města vlévají potoky Hlásenec a Loučka. 

 Lipník nad Bečvou má dobrou dopravní dostupnost, a to jak silniční, tak železniční. V jeho 
blízkosti začíná dálnice D1 ve svém úseku Lipník nad Bečvou – Ostrava – Polsko, na kterou je město 
napojeno novým dálničním přivaděčem. Také je město napojeno na rychlostní komunikace R35 
Frýdlant – Hradec Králové – Olomouc - Valašské Meziříčí. Dále Lipníkem probíhá silnice 1. třídy I/47 
Brno – Přerov – Ostrava v její obchvatné trase severně od města. Městem prochází i železniční trať 
č. 270 Přerov – Ostrava, která prochází územím na severu od města a je kategorizována jako 
vysokorychlostní železniční trať. 

Připravovaný záměr výstavby „Obalovny živičných směsí Lipník nad Bečvou“ je umístěn 
v průmyslové zóně v Lipníku nad Bečvou. Zájmové území je pro uvažovanou výstavbu vhodné, protože 
se nachází u komunikace č.47 Lipník nad Bečvou - Hranice, konkrétně u stávajícího sjezdu z této 
komunikace do města Lipník nad Bečvou. Komunikace č. 47 je připojena přes exit č. 298 na dálnici D1 
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Lipník nad Bečvou - Ostrava. Lokalita záměru je dobře dopravně přístupná po dálnici a silnicích I. třídy 
bez potřeby vedení dopravy městem Lipník nad Bečvou nebo přilehlými obcemi. 

Prostor budoucího staveniště je vymezen oddělením částí výše uvedených pozemků na ploše o 
celkové výměře 20.018 m2. V současné době je plocha nezastavěná, zemědělsky využívaná. Na 
západě je kratší strana areálu ohraničena polní cestou k zahrádkářské kolonii, severní hranice je 
odcloněna železničním koridorem Přerov - Bohumín, východní a jižní hranici území tvoří zemědělské 
pozemky. 
 
 

ÚSES, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY, NATURA 2000, VKP: 

 
 
Územní systém ekologické stability: 
 

Krajina se vytváří na základě přirozených zákonitostí. Intenzivně využívaná krajina je ochuzena 
o přítomnosti přírodních ploch, které mají schopnost šířit svůj pozitivní vliv na okolní hospodářské 
plochy. 

Tento systém má svou hierarchickou úroveň, která odpovídá nárokům různých organizmů. 
Rozlišujeme 3 úrovně ÚSES – lokální, regionální, nadregionální. 

Realizace územních systémů ekologické stability je zejména v zemědělsky intenzivně 
využívané krajině předpokladem pro obnovu ekologické stability krajiny. Musí být však doprovázena 
i dalšími procesy, jako obnova rozptýlené krajinné zeleně, obnova drobných vodních toků a ekologizace 
zemědělského a lesnického hospodaření. 

Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, 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. 

Systém biocenter a biokoridorů, musí pro svou funkčnost splňovat určité prostorové parametry 
– rozmanitost stanovišť, minimální šířky, plochy a délky,  atd. 

Obecně platí, že výměra lokálního biocentra nemá být menší než 0,5 ha, maximální délka 
lokálního biokoridoru se má pohybovat od 1 500 m do 2 000 m a jeho minimální šířka od 10 do 20 m. 
Pro regionální biocentra a biokoridory platí hodnoty vyšší, tedy minimální velikost 20 ha pro biocentrum, 
maximální délka biokoridoru od 500 do 700 m a jeho minimální šířka 20 m. V případě nadregionálních 
prvků sítě ÚSES je jejich vymezování složitější. Nadregionální biocentrum má jádrové území o velikost 
cca 300 ha a nárazníkovou zónu, která doplňuje minimální výměru 1 000 ha. Nadregionální biokoridor 
má vymezenou osu, jejíž minimální šířka odpovídá šířce regionálního biokoridoru příslušného typu 
a nárazníkovou zónu s maximální šířkou odvozenou dle maximální vzdálenosti lokálních biocenter. 

 
 

Lokální ÚSES 

Plánovaný projekt se nenachází bezprostředně na území sítě ÚSES lokální úrovně. Leží ovšem 
v blízkosti několika lokálních biocenter a biokoridorů, jež jsou zachyceny na obrázku a v tabulce níže. 

Nejblíže plánovanému záměru se nachází biokoridor BC 19, jež je veden ve vazbě na tok 
Hlásence z východní strany Lipníka. Tok Hlásence převážně v přirozeném, pod mosty a v jejich 
nejbližším okolí pak v upraveném korytě je většinou lemován širokými, druhově pestrými doprovodnými 
porosty dřevin s převahou olší, vrb a jasanů. 
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Umístění posuzovaného záměru je v dostatečné vzdálenosti (více než 200 m) od zmíněné sítě 

lokálního systému ÚSES. Realizace a budoucí provoz nijak neovlivní kvalitu a jednotnost vymezené 
funkční sítě. 
 

 
 
Přehled biocenter v blízkosti zájmového území  

Identifikace Název objektu Druh 
biocentra Funkčnost Stav schválení Plocha objektu 

(ha) 

805001/1 Škrabalka 
regionální 

funkční 
Schválené územním 

plánem 
52,2731 

805008/5 Familie 
regionální 

funkční 
Neschválené územním 

plánem 
27,7278 

LBC 
Biocentrum 
mimo les 

lokální 
nefunkční 

Neschválené územním 
plánem 

3,0587 

Poznámka: rok údržby dat 1999 
Zdroj: www.uhul.cz 

 



SWIETELSKY, stavební s.r.o. 
Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou 
 

 

Oznámení o posouzení vlivů na ŽP     36 

 
Regionální a nadregionální ÚSES 

Posuzovaný záměr leží mimo síť regionálního a nadregionálního ÚSES. Nejbližším prvkem 
regionálního a nadregionálního ÚSES je nadregionální koridor NRBK K 144 Chropyňský luh – 
Oderská niva, jehož osu tvoří vodní tok Bečva, a který se nachází cca 500 m od plánovaného projektu. 
Nadregionální biokoridor reprezentuje vodní a částečně i nivní ekosystémy v údolní nivě Bečvy JV až JZ 
od Lipníka nad Bečvou. Vodní část reprezentuje tok Bečvy v umělém korytě, částečně zpřírodněném 
vlivem povodně z roku 1997. Svahy a horní hrana koryta nepravidelně zarůstají dřevinami (vrby, 
kanadské topoly, jasany, akáty, svídy aj.) a vysokými bylinami. Nivní ekosystémy jsou zastoupeny ve 
východní části levobřežním pásem druhově pestrého lužního porostu dřevin s převahou vrb 
a navazujícím úsekem přes ornou půdu. 

 Součástí výše uvedeného biokoridoru je regionální biocentrum RBC 157 Lipník. Jedná se 
o regionální biocentrum vložené v nivní i vodní osové části NRBK K 143 při jihovýchodním okraji 
Lipníka. Jádro biocentra tvoří přírodní rezervace Škrabalka se zarůstajícím mrtvým ramenem Bečvy a 
s navazujícími společenstvy lužního lesa, nivních luk a opuštěných zabuřenělých ploch. V lužních 
porostech jsou nejvíce zastoupeny vrby, olše lepkavá, jasan, dub letní a místy i nevhodné kanadské 
topoly či zcela nežádoucí akát. Součástí biocentra je i vlastní upravené koryto Bečvy. 

Vzhledem ke vzájemné vzdálenosti a situování posuzovaného záměru vůči vymezené funkční 
síti regionálního a nadregionální systému sítě ÚSES nedojde k negativnímu ovlivnění kvality ekologicky 
stabilních prvků krajiny. 

 

 
Regionální a neregionální síť ÚSES v zájmovém území, 1: 30 000.  
Zdroj: JanMap 2.5.1 
 

 
 
 
 
 

NRBK K 144 Chropyňský luh – Oderská niva 

RBC 157 Lipník 

Osa biokoridoru NRBK K 144 
Chropyňský luh – Oderská niva 
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Chráněná území, přírodní parky: 
 
Zvláště chráněná území 

V zájmové oblasti výstavby obalovny živičných směsí Lipník nad Bečvou se nenachází žádné 
zvláště chráněné území ve smyslu části 3 § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění. 

Zvláště chráněné území nebo území k ochraně navržena, která se v okolí nacházejí, jsou mimo 
zájmové území. 

Nejbližším chráněným územím je PR Lipník – Škrabalka, situovaná na jižním konci města. 
Jedná se o soustavu vodních tůní a slepých ramen v Pobečví, bohaté ptačí hnízdiště. Nachází se jižně 
od plánovaného záměru (cca 800 m), za řekou Bečvou a nebude jím ovlivněna. 

Nejbližším velkoplošným chráněným územím je CHKO Poodří, která se nachází 20 km 
východně do posuzovaného záměru. Jeho plošná výměra činí 81,5 km2. Území tvoří zachovalá údolní 
niva řeky Odry s pestrým mikroreliéfem. Poodří je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem 
s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. V národním měřítku je významné charakterem 
meandrujícího toku Odry s navazujícími systémy mrtvých ramen a tůní, značným podílem trvalých 
travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení, lužními lesy a v neposlední řadě rozlehlými rybničními 
soustavami. Oblast byla v roce 1993 zařazena k světově významným mokřadním územím Ramsarské 
konvence. 

 

  
Zvláštně chráněná území v okolí plánovaného záměru  
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map;jsessionid=2B8F77E3BA186BD7000A8E83ACACF0F1 
 
 
 

PR Škrabalka 
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Další chráněná území 

 

Chráněná ložisková území (CHLÚ) 

Lokalita posuzovaného záměru nezasahuje do žádného ložiska chráněného ve smyslu zákona 
č. 439/1992 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění.  

Podle mapového serveru České geologické služby se nejblíže zájmovému území nachází 
chráněné ložiskové území CHLÚ Hlinsko a CHLÚ Nové Dvory ve vzdálenosti 3,3 km, resp. 4,7 km 
jihozápadním směrem. 

Přehled chráněných ložiskových území v okolí plánovaného záměru 

Identifikační číslo Název Surovina 

00870000 Nové Dvory štěrkopísky 

03330000 Hlinsko stavební kámen 
Zdroj: Rozbor udžitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Lipník nad Bečvou, 2010. 

 
 

 

Chráněná ložisková území 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map;jsessionid=2B8F77E3BA186BD7000A8E83ACACF0F1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHLÚ Nové Dvory 
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Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

  

Posuzovaný záměr leží 14 km východně od hranice CHOPAV Kvartér řeky Moravy, která byla 
vyhlášena na základě Nařízení vlády č. 85 Československé socialistické republiky ze dne 24. června 
1981. Svým charakterem záměr nijak neovlivňuje toto území. 

 

 

 

CHOPAV Kvartér řeky Moravy v okolí plánovaného záměru 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOPAV Kvartér Moravy 
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Ochranná pásma vodních zdrojů 

V okolí posuzovaného záměru se nachází několik ochranných pásem vodních zdrojů různých 
stupňů. V bezprostřední blízkosti lokality je nachází vodní zdroj Závrbek, dále ve stejném směru, 2,5 km 
od posuzovaného záměru se nachází vodní zdroj Lipník nad Bečvou a menší ochranné písmo vodních 
zdrojů Loučka nacházíme 3,5 km severním směrem. 

 

 
Ochranná pásma vodních zdrojů, 1:50 000 
Zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=pit& 
 
 

V zájmové oblasti se nevyskytují poddolovaná území, ani území ohrožená erozí sesuvy 
(nejbližší je vzdáleno 3 km jižně), či lavinami. Záměr nezasahuje do ochranného pásma přírodních 
léčivých zdrojů. Jedná se však o území se středním nebezpečím výskytu povodně. 

  
Přírodní parky 

V rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jsou zmiňovány 
také přírodní parky, které jsou vyhlašovány orgánem ochrany přírody k ochraně krajinného rázu. Žádný 
přírodní park se v lokalitě posuzovaného záměru a v blízkém okolí nenachází. 

 
 

OPVZ Loučka 

OPVZ Závrbek 

OPVZ Lipník 
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NATURA 2000: 
 
 

 
NATURA 2000 v okolí plánovaného záměru. 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 
 

Soustava lokalit NATURA 2000 vychází ze Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. 5. 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (NATURA 2000). 
Smyslem opatření je vyhlášení a následná ochrana vybraných přírodních stanovišť, rostlin a živočichů, 
jež jsou v rámci území států EU považovány za ohrožené lidskými aktivitami. Soustava NATURA 2000 
zahrnuje dva základní typy chráněných území – evropsky významné lokality (EVL), jejichž předměty 
ochrany mohou tvořit stanoviště, živočichové (vyjma ptáků) nebo rostliny, a ptačí oblasti (PO), jejichž 
předmět ochrany jsou výhradně ptáci.  

 Zájmové území v Lipníku nad Bečvou nezasahuje do žádné lokality soustavy NATURA 2000. 
Z obrázku výše lze vypozorovat, že tyto chráněné lokality jsou v dostatečné vzdálenosti 
od posuzovaného záměru a jeho realizací nedojde k ovlivnění níže uvedených lokalit soustavy 
NATURA 2000.  
 

EVL Bečva – Žebračka (CZ0714082) o rozloze 288,67 ha tvoří tok řeky Bečvy od Hranic 
na Moravě po severovýchodní okraj Přerova se zachovalými komplexy převážně lužních lesů. Součástí 
území je několik kilometrů dlouhý náhon Strhanec - lokalita velevruba tupého a NPR Žebračka - biotop 
kuňky ohnivé. Ze stanovišť dominuje tvrdý luh, v menší míře také měkké luhy a karpatské dubohabřiny. 
V terénních depresích a tůních se vyvinula vlhkomilná společenstva vysokých ostřic, rákosin a 
bahnitých substrátů. Vzácné jsou porosty s žebratkou bahenní. 

EVL Týn nad Bečvou (CZ0713391) je soustava 4 tůní vzniklých na dně nevelké štěrkovny asi 
1,5 km severovýchodně od Týna nad Bečvou. Předmětem ochrany je svinutec tenký (Anisus vorticulus), 
jehož výskyt zde společně s PR Plané Loučky jsou jediná místa výskytu na střední Moravě.   

EVL Dolní a Prostřední Svrčov (CZ0713394) se nachází 5 km západně od Lipníka 
nad Bečvou a tvoří ji 4 menší rybníky (jeden dlouhodobě vypuštěný) s mělkými tůněmi, v nichž se vedle 
bohaté populace kuňky obecné (Bombina bombina) vyskytuje běžná fauna a flóra mělkých tůní a 

PO a EVL Libavá 

EVL Dolní a  
prostřední Svrčov 

EVL Bečva - Žebračka EVL Týn nad Bečvou 
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rybníků a jejich okolí, např. čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (T. cristatus), ropucha obecná 
(Bufo bufo) a rosnička zelená (Hyla arborea).  

EVL Libavá (CZ0714133) se nachází cca 4,5 km severně od posuzovaného záměru na ploše 
11 376,1054 ha. Prioritními typy ochrany přírodních stanovišť jsou kontinentální opadavé křoviny, 
druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě 
v podhorských oblastech) a lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. Na témže území, 
přibližně ve stejných hranicích byla vyhlášena PO Libavá, jejímž předmětem ochrany je populace 
chřástala polního (Crex crex) a jeho biotop. 

 
 
Významné krajinné prvky (VKP): 
 

Dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými 
prvky ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, utvářející její typický vzhled 
nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky taxativně vyjmenovanými v § 3, 
odst. b) citovaného zákona jsou všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 citovaného zákona orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek. Jedná se zejména o mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní 
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné 
porosty sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Podle § 4, odst. 2 citovaného zákona jsou 
VKP chráněny před poškozováním a ničením. Jejich využití je možné jedině tak, aby nebyla narušena 
jejich obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K jakýmkoli 
zásahům je třeba závazné stanovisko orgánů ochrany přírody. 

 
 V okolí plánovaného záměru lze za VKP podle zákona považovat vodní toky, z nichž potok 
Hlásenec je na okraji vymezeného území. Další vodní toky jsou od místa plánovaného záměru ve větší 
vzdálenosti (řeka Bečva cca 1,5 km). Posuzovaný záměr vzhledem ke svému umístění a charakteru 
nebude se střetu s žádným významným krajinným prvkem.  
 
 

KRAJINNÝ RÁZ: 

 
 

Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny rozumí 
především přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa nebo oblasti, která je chráněna 
před činností snižující jeho estetickou přírodní hodnotu. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či 
hodnoty, které mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, VKP a 
ZCHÚ, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném 
rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky. 
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami může 
orgán ochrany přírody zřídit přírodní park. 

 
Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny 

pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině. 

 

Posuzovaný záměr má být realizován na okraji zastavěného území, na území, které je územně 
plánovací dokumentací města Lipník nad Bečvou určeno pro průmyslovou zónu. Převažují zde liniové 
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stavby (silnice 1. třídy, dálnice D1, železniční trať, elektrické vedení) a zemědělsky obhospodařované 
plochy doplněné o výrobní plochy. Přírodní a přírodě blízká stanoviště se zde vyskytují v podobě 
travních porostů, bodové krajinné zeleně a dále se v oblasti nachází vodní toky se svými břehovými 
porosty.  

Plánovaná realizace záměru bude svým charakterem zapadat do stávajícího rázu okolní 
urbanizované krajiny. 

 
 

ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU: 

 
 

Na území plánovaného záměru není výskyt žádné kulturní, architektonické a historické památky 
ani archeologická naleziště. 
 
 

VZTAH ZÁMĚRU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI: 

 
 

Posuzovaný záměr je dle vyjádření vydaného MU Lipník nad Bečvou, stavebním úřadem (viz 
příloha tohoto oznámení) přípustné na vybrané ploše realizovat.  

 
Z důvodu, že záměr zčásti zasahuje do koridoru VRT (vysokorychlostní tratě) a je tedy v 

rozporu se Zásadami územního rozvoje, konkrétně A.4.1, bod 29.4, je třeba si pro povolení stavby 
vyžádat stanovisko Krajského úřadu Ol. kraje, odboru strategického rozvoje kraje ve vztahu na Zásady 
územního rozvoje. 

 
Dle regulativu funkčního využití ploch ÚP lze v daném území řešit stavby a činnosti, jejichž 

rušivé účinky nesmí přesahovat hranice areálu. I z tohoto důvodu zpracované oznámení o posouzení 
vlivů na ŽP obsahuje specializované přílohy - rozptylovou a hlukovou studii, které detailně řeší 
posouzení nejvýznamnějších vlivů navrženého záměru na jednotlivé složky ŽP. 

 
Technický návrh areálu musí být zpracován tak, aby neznemožnil přístup do průmyslové zóny, 

který je připraven napojením na MÚK I/47, tato podmínka je zapracována do kap. D.IV Opatření 
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. 

 

 

ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ: 

 
 

V posuzovaném území se v současnosti nenachází žádné území, které by bylo zatěžováno nad 
míru obvyklou nebo nad míru přípustnou příslušnými zákony (ovzduší, voda apod.). 
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STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE: 

 
 

Staré ekologické zátěže můžeme rozdělit do dvou skupin: 

Do první skupiny můžeme zařadit ty zátěže, které vznikají primárně činností člověka, jako jsou 
např. pozůstatky materiálů, černé skládky, opuštěné výrobní areály a plochy, kde mohlo v době provozu 
dojít ke kontaminaci nebezpečnými látkami apod. 

Do druhé skupiny starých ekologických zátěží můžeme zařadit zátěže, které vznikají 
sekundární činností člověka, tedy následně jako druhotný jev antropogenní činnosti. Do této skupiny 
patří např. poddolovaná území, sesuvná území, území ovlivněná větrnou a vodní erozí atd. Tento typ 
zátěže se na posuzovaném území nenachází. 

 
Na základě dostupných podkladů a materiálů lze předpokládat, že v prostoru plánovaného 

projektu „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ se nenachází zeminy kontaminované 
cizorodými látkami. 
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C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny 

 
 

KLIMA: 

 
 

Podle Končekova klimatologického třídění ČSR přísluší daná lokalita do teplé, mírně suché 
oblasti A3 s mírnou zimou, příp. do klimatické oblasti – okrsku T 2 podle makroklimatické regionalizace 
GÚ ČSAV, charakterizované dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím 
s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, 
s krátkým trváním sněhové pokrývky. Klimatické poměry jsou charakterizovány následujícími 
průměrnými hodnotami: 

 
 
Klimatická charakteristika oblasti T 2: 

Klimatické poměry T 2 

Počet letních dnů 50 – 60 dnů 

Počet dnů v roce s průměrnou teplotou 10°C a více 160 – 170 dnů 

Počet mrazových dnů v roce 100 – 110 dnů 

Počet ledových dnů  30 – 40 dnů 

Průměrná teplota ledna - 2 až – 3°C 

Průměrná teplota července 18 až 19°C 

Průměrná teplota dubna 8 až 9°C 

Průměrná teplota října 7 až 9°C 

Průměrný počet dnů v roce se srážkami většími než 1 mm 90 – 100 dnů 

Srážkový úhrn za vegetační období 350 – 400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 dnů 

Počet dnů zamračených 120 – 140 dnů 

Počet dnů jasných 40 – 50 dnů 
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GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY, PŘÍRODNÍ ZDROJE: 

 
 
Geomorfologie a geologie: 
 

Území se nachází v geomorfologické provincii Karpaty. Regionální členění reliéfů ukazuje 
následující přehled: 

subprovincie: Západní Karpaty 
oblast:  Vněkarpatské sníženiny 
celek:  Západní Vněkarpatské sníženiny 
podcelek: Bečevská brána 
okrsek:  Bečevská niva 
 

Posuzovaná lokalita plánované přestavby se nachází v údolní nivě řeky Bečvy v bečevní části 
Moravské brány východní části Hornomoravského úvalu. Povrch území je rovinný.  

Z geologického hlediska toto území patří do oblasti neogenní sníženiny karpatské čelní hlubiny, 
vyplněné mocnějším souvrstvím spodnobadenských vápnitých jílů. Na neogenních sedimentech 
spočívají čtvrtohorní fluviální sedimenty, uloženiny údolní nivy řeky Bečvy. Jejich spodní část tvoří 
přibližně 4,5 m mocné souvrství písčitých štěrků údolní terasy řeky Bečvy pleistocenního stáří (wurm). 
Štěrky jsou tvořeny valouny do velikosti až 10 cm a jejich mezerní příměs tvoří jemný až středně zrnitý 
písek. Svrchní část sedimentů údolní nivy tvoří jemnozrnnější povodňové náplavy holocenního stáří. Je 
to ve spodních polohách jemný až prachovitý písek, dosahující mocnosti 1,5 až 2 m a svrchní, 1,5 až 
2,5 m mocné souvrství jemnozrnných zemin pestrého složení: jílovité hlíny, prachovité hlíny, písčité 
hlíny a hlinité písky, které se navzájem nepravidelně střídají.  

 

 
Geologická mapa zájmové území, 1:50 000 
Zdroj: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50zj&y=523700&x=1131200&s=1 
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S geologickým podložím souvisí i limitující faktor ovlivňující možnost rozvoje obcí. Jedná se 
o tzv. radonové riziko, což je míra pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň objemové 
aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou 
horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového indexu podloží proto určuje i vyšší 
pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech. Zároveň indikuje i 
míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nově stavěných 
objektů. V zájmovém území je dle map radonového indexu (mají orientační charakter) indikován 
přechodný radonový index. 
 
 
Přírodní zdroje – ložiska nerostných surovin 
 

Lokalita posuzovaného záměru nezasahuje, dle mapového serveru České geologické služby a 
Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Lipník nad Bečvou, do žádného ložiska přírodního zdroje. 
V okolí se nachází 3 nevelká výhradní ložiska nerostných surovin, z nichž dvě jsou dobývacími prostory, 
ve kterých těžba probíhá těžba stavebního kamene. Nejblíže se zájmovému území nachází dobývací 
prostor a výhradní ložisko Podhůra – Lipník nad Bečvou vzdáleného od posuzovaného záměru přibližně 
4,5 km. 
 
Výhradní ložiska nerostných surovin  
Identifikační 

číslo Název Plocha 
(ha) Surovina Způsob 

těžby Organizace 

3033300 
Podhůra – Lipník 
nad Bečvou 

18,3 
stavební 
kámen - droba 

současná 
povrchová 

KAMENOLOMY ČR 
s.r.o., Ostrava - Svinov 

3008700 Nové Dvory 17,3 štěrkopísky 
dřívější z 
vody 

KAMENOLOMY ČR 
s.r.o., Ostrava - Svinov 

3033200 
Veselíčko u 
Lipníka n. B.  

14,1 
stavební 
kámen - droba 

současná 
povrchová 

KAMENOLOMY ČR 
s.r.o., Ostrava - Svinov 

Zdroj: Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Lipník nad Bečvou, Česká geologická služba 
 
 

 
Ložiska nerostných surovin v okolí plánovaného záměru 
Zdroj: http://www.geofond.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_WizID=24&M_Site=geofond&M_Lang=cs 
 

Podhůra – Lipník nad Bečvou 
Nové Dvory 

Veselíčko 
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HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY: 

 
 

Výskyt podzemní vody je vázán na průlinově propustné souvrství písčitých štěrků a písků údolní 
nivy řeky Bečvy pleistocenního (wurmského) stáří, kde vytváří souvislou zvodeň mělko pod povrchem 
území. Hladina podzemní vody je mírně napjatá vlivem málo propustného až nepropustného krycího 
souvrství holocenních povodňových náplavů. Po naražení v hloubce kolem 3,5 - 4,5 m se zpravidla 
ustaluje v hloubce 2,5 - 3 m pod povrchem území. 
 Vzhledem k tomu, že podzemní voda je rozhojňována především infiltrovanou vodou 
srážkovou, kolísá její hladina během roku v závislosti na množství atmosférických srážek. Prostor 
stavby se nachází v oblasti s celoročním doplňováním zásob podzemní vody a s výskytem nejvyšších 
průměrných měsíčních stavů hladiny podzemní vody v jarních měsících (březen - duben) a nejnižších 
na podzim (září - listopad). 
 Směr proudění podzemní vody je přibližně od SSV. k JJZ.  
 
 

SEISMICITA: 

 
 

Zájmové území se nachází v seismicky stabilní oblasti se seismicitou 6 MSK-64 
(makroseismická stupnice). Realizací záměru „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ se 
nepředpokládá narušení seismických charakteristik území. 

 
 

VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: 

 
 

Lokalita posuzovaného záměru spadá do mezinárodní oblasti povodí Dunaje, v případě povodí 
ČR se jedná o povodí Moravy. 

Území je odvodňováno řekou Bečvou a menšími vodními toky Trnávka, Loučka, Hlásenec a 
Jezernice, z nichž nejvýznamnější dosahuje vodní tok Jezernice, jedná se o vodní tok IV. řádu. Jeho 
délka je 13,1 km.  

Bečva je největším levostranným přítokem řeky Moravy a celková délka jejího hlavního toku činí 
61 km. Její tok vytvářejí dva pramenné toky – Rožnovská Bečva (38 km) a Vsetínská Bečva (59 km). 
Oba toky pramení ve Vsetínských vrších a mají soutok ve Valašském Meziříčí. Odtud již vodní tok 
pokračuje jako Bečva. Celková plocha povodí Bečvy nad soutokem s Moravou je 1 626 km2. 

V blízkosti plánovaného záměru se nenachází žádná významná vodní plocha.  
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Výřez z vodohospodářské mapy, 1:25 000 
Zdroj: http://heis.vuv.cz 

 
 
Řeka Bečva je v poslední době často ohrožována záplavami. Podle DIgitální BÁze 

VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) se ale lokalita posuzovaného záměru nenachází v záplavové 
oblasti a není tedy potřeba při realizaci záměru s touto skutečnosti pracovat. 

 

 
Záplavové území stoleté vody 
Zdroj: http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html 
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FAUN A FLÓRA, POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE  

 
 
FAUNA: 
 

Na území projektované stavby a v jejím bezprostředním okolí nebyl proveden podrobný 
zoologický průzkum. V době zpracování dokumentace, při rekognoskaci zájmového území, nebyly na 
lokalitě ani v jejím okolí zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů podle § 48 zákona č. 114/1992 o 
ochraně přírody a krajiny a následujících obecně závazných právních předpisů (vyhláška MŽP ČR č. 
395/1992 Sb.). 

Dřeviny, tvořící liniovou doprovodnou zeleň potoka Hlásenec, který prochází západně 
od posuzovaného záměru, spolu se vzrostlou vegetací podél železničního koridoru poskytují stanoviště 
obecně chráněným druhům živočichů, např. druhům zpěvného ptactva, jako je stehlík obecný 
(Carduelis carduelis), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), zvonek zelený (Carduelis chloris), rehek 
zahradní (Phoenicurus phoenicurus), vrabec polní (Passer montanus), vrabec domácí (Passer 
domesticus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), případně další vzácněji zaletující druhy. 

Ze savců se vyskytují ježci (Erinaceus concolor), dále krtek obecný (Talpa europaea), hraboš 
polní (Microtus arvalis), myš domácí (Mus musculus), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), veverka 
obecná (Sciurus vulgaris). 
 
 
FLÓRA: 
 

Moravská brána je typickým kontaktním územím, oddělujícím hercynskou a karpatskou 
provincii, umožňujícím pronikání panonských prvků na sever a prvků sarmatských na Moravu. 
Na svazích Moravské brány dochází často k prolínání druhů hercynských a panonských. 

Hornomoravský úval náleží do severopanonské podprovincie. Dle regionálně fytogeografického 
členění jde o fytogeografický obvod karpatské mezofytikum - Moravská brána – Moravská brána vlastní. 
Charakteristický je vyzníváním panonských druhů a jejich pronikáním k severu a naopak ze severu se 
do této oblasti dostávají některé i horské druhy hercynské a karpatské flóry. 

Podle biogeografického členění Zlatníka zájmové území patří do dubobukového vegetačního 
stupně. 

Při inventarizaci vyšších rostlin v zájmovém území a přilehlém okolí nebyly zjištěny žádné 
ohrožené ani zákonem chráněné druhy (ve smyslu přílohy II vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 

 
Stromové a keřové patro v přilehlém pásu doprovodné zeleně podél potoka Hlásenec a 

v interakčním prvku IP 11 podél železničního koridoru je tvořeno následujícími druhy: 
olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), habr 
obecný(Carpinus betulus), lípa srdčitá(Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre), vrba bílá (Salix 
alba), vrba křehká (Salix fragilis), vrba jíva (Salix caprea), střemcha hroznovitá (Padus serotina), bez 
černý (Sambucus nigra), svída krvavá (Swida sanguinea), krušina olšová (Frangula alnus), trnka 
(Prunus spinosa), brslen  (Euonymus europaea), jabloň (Malus domestica) - ovocné odrůdy, vrba (Salix 
sp.) 
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Potenciální přirozená vegetace: 
 

Podle mapy potenciální přirozená vegetace Geoportálu INSPIRE by zájmové území pokrývala 
střemchová jasanina. Dominantním druhem tohoto společenstva je jasan s častou příměsí střemchy. 
Keřové patro je pestré a místy velmi husté. Bylinné patro je rovněž dobře zapojené. Vyskytuje se v 
širokých nivách potoků v kolinním stupni. Na oblast střemchové jasaniny navazují oblasti, jež by 
v klimaxovém stádiu pokryly ostřicová bučina a lipová dubohabřina. 

 

 
Mapa potenciální přirozené vegetace 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIV. PROSTŘEDÍ 

 
 

D.I        Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

 
 

VLIVY NA OBYVATELSTVO, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, VČETNĚ EKONOMICKO – SOCIÁLNÍCH VLIVŮ: 

 
 
V období výstavby: 

V průběhu realizace stavby budou místní obyvatelé ovlivněni probíhajícími stavebními pracemi 
a zvýšenou dopravou těžkých nákladních automobilů přivážejících stavební materiál, pracovníky a jiné 
potřebné věci či odvážející odpady a pracovníky ze stavby. Dopravní zátěž by měla být rozložena na 
dobu výstavby, tzn. cca 9 měsíců, a to pouze v denní dobu a v pracovní dny. 

Lze rovněž předpokládat, že v době realizace stavby dojde k větší pravděpodobnosti vzniku 
úrazů (např. stavební dělníci). Dodavatel stavby proto musí dbát o zvýšenou bezpečnost v místě a 
blízkém okolí stavby, vymezit a zabezpečit stavbu. 

Pro minimalizaci negativních vlivů bude dobré dodržet následující doporučení: 

• používání moderních a progresivních postupů výstavby s využitím méně hlučných a 
životnímu prostředí šetrných technologií; 

• celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby došlo k maximálnímu omezení 
možnost narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení. 

 
V období provozu: 

Záměr obalovny živičných směsí je situován v průmyslové zóně na okraji města Lipník nad 
Bečvou. Objekt obalovny bude realizován na „zelené louce“ na pozemcích, ke kterým investor zajišťuje 
majetkoprávní vztahy. 

Při dodržení stanovených technologických postupů a všech platných ustanovení bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, nedojde provozem obalovny živičných směsí k negativnímu ovlivnění 
pracovníků investora. Rovněž, v návaznosti na kapacity výroby a situování záměru v průmyslové zóně 
na okraji města, nedojde ve spojení s provozem k ovlivnění obyvatelstva města Lipníku nad Bečvou 

 
 
Sociálně – ekonomické důsledky: 
 
V období výstavby: 

V období realizace budou mít probíhající práce pozitivní vliv na tvorbu nových, i když časově 
omezených, pracovních příležitostí. 
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V období provozu: 

Během samotného provozu dojde k vytvoření 6 trvalých pracovních míst, což lze hodnotit 
pozitivně. Vytvoření těchto pracovních míst však výrazněji neovlivní sociální situaci v regionu. 

 
 
Pracovní prostředí: 
 

Dle sdělení investora budou technologické zařízení obalovny živičných směsí obsluhovat 4 
pracovníci (+ 2 THP) starší 18-ti let, kteří budou mít zdravotní potvrzení, že mohou vykonávat práci s 
živicemi a jsou fyzicky i duševně schopni obsluhovat dané zařízení. Obsluha musí být prakticky 
zacvičena pod dozorem zkušeného pracovníka a musí být prokazatelně seznámena s platnými předpisy 
BOZP, provozním řádem obalovny, havarijním plánem a dalšími předpisy souvisejícími s provozem 
obalovny. 
 

Rizika ohrožení zdraví pracovníků budou řešena v provozním řádu a pracovníci budou povinni 
dodržovat nejen tento řád, ale i předpisy o bezpečnosti a hygieně práce. Při dodržování pracovní kázně 
nepředpokládáme významný negativní vliv provozu obalovny na pracovní prostředí a zdraví 
obsluhujících pracovníků. 
 
 
Hlukové poměry: 
 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči 
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

K obecně nepříznivým zdravotním účinkům hluku patří např. poškození sluchového aparátu 
v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Obecně se 
předpokládá i možný negativní vliv hluku na imunitní a hormonální systém či mentální zdraví. 

Hygienický limit by měl být takový, aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina 
poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické 
normativy nejvýše přípustných hladin akustického tlaku A v pracovním i životním prostředí. 

 
Na připravovaný projekt „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ je zpracována hluková 

studie. Cílem hlukové studie bylo zhodnotit, jak bude provozem areálu ovlivněna nejbližší obytná 
zástavba a chráněný venkovní prostor. Hluková studie (zpracovatelka Ing. Calábková, 06/2011) je 
doložena v přílohové části tohoto oznámení.  

 
Hluková studie je řešena variantně: 

 
Varianta 0 – stávající stav rok 2010 
Varianta A – výhledový stav uvedení obalovny do provozu rok 2013, běžné provozní podmínky (směna 
8h/den ) 
Varianta B – výhledový stav uvedení obalovny do provozu rok 2013, ideální podmínky 
Varianty jsou zpracovány pro denní dobu 
 
Varianta 0 – stávající stav v roce 2010, intenzita dopravy na přilehlých komunikacích vychází z hodnot 
celostátního sčítání dopravy v roce 2010  ( zdroj. www.rsd.cz ) 
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Varianta A – výhledový stav uvedení obalovny do provozu rok 2013, běžné provozní podmínky (směna 
8h/den ) 

- varianta A1 posouzení stacionárních zdrojů hluku (hluk strojů obalovny, parkoviště, 
účelová komunikace uvnitř areálu) 

- varianta A2 posouzení hluku z dopravy na pozemních komunikacích 
 
Varianta B - výhledový stav uvedení obalovny do provozu rok 2013, ideální podmínky 

- varianta B1 posouzení stacionárních zdrojů hluku (hluk strojů obalovny, parkoviště, 
účelová komunikace uvnitř areálu) 

- varianta B2 posouzení hluku z dopravy na pozemních komunikacích 
 

Intenzita nákladní dopravy (těžká nákladní vozidla nosnosti 20 t) při provozu obalovny živičných 
směsí a výrobě 80 000 tun živičných směsí/rok, při výrobě 160 dnů/rok. Ve vlastním areálu je v provozu 
jeden kolový nakládač, který zajišťuje dopravu kameniva ze skládky do dávkovačů obalovny. Pro provoz 
obalovny je zajištěna doprava: 
- zásobování kamenivem    73 600 t/rok - 3 680 aut/rok 
- zásobování areálu vápencem       2 400 t/rok -    120 aut/rok 
- zásobování areálu asfaltem      4 000 t/rok -    200 aut/rok 
- expedice živičných směsí kontinuálně    80 000 t/rok - 4 000 aut/rok 
 
Hluková studie je v příloze tohoto oznámení, z jejích závěrů uvádíme: 
 

Realizací projektu dojde k nepatrnému zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru. 

Ve výpočtových bodech jsou dodrženy povolené limity přípustné ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.  

 
Závěrem lze uvést, že provoz obalovny nebude mít výrazný vliv na stávající hlukovou situaci 

v okolí záměru. Nový záměr je umístěn v průmyslové oblasti v blízkosti železničního koridoru a hlavní 
komunikace. Očekává se příjezd a odjezd max. 86 nákladních aut za den – nárůst nákladní dopravy je 
vzhledem k stávající intenzitě dopravy na dotčených komunikacích minimální. 

 
V dalším stupni projektové dokumentace (projektová dokumentace pro stavební povolení) bude 

doložena konkrétní specifikace všech zdrojů hluku, které se budou vyskytovat při provozu navrhované 
obalovny živičných směsí, a na základě těchto podkladů bude zpracována aktualizace hlukové studie - 
vyhodnocení vzhledem k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru a chráněnému venkovnímu 
prostoru staveb (před vydáním stavebního povolení).  
 
 

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA: 

 
 
V období výstavby: 

Ovzduší a klima dotčeného území nebude ovlivněno v průběhu výstavby ani po jejím 
dokončení nad únosnou míru. 

V období výstavby lze očekávat mírně zhoršenou kvalitu ovzduší způsobenou stavebními a 
výkopovými pracemi, provozem stavebních strojů, mechanismů a nákladních automobilů přepravujících 
stavební materiál na staveniště a odvážející případný odpad. 



SWIETELSKY, stavební s.r.o. 
Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou 
 

 

Oznámení o posouzení vlivů na ŽP     55 

Minimalizování znečištění ovzduší je v kompetenci dodavatele stavby. Ten může zajistit, aby 
došlo k příhodné koordinaci stavebních prací, snižování prašnosti kropením, udržování techniky 
v dobrém technickém stavu a čistotě. 
 
V období provozu: 
 
 Pro potřeby oznámení o posouzení vlivů na životní prostředí byla zpracována rozptylová studie 
(Ing. Fiedler, 06/2011), která vyhodnocuje vlivy obalovny živičných směsí v období jejího provozu na 
ovzduší. 
 
Rozptylová studie je v příloze tohoto oznámení, z jejích závěrů uvádíme: 
 

Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Obalovna živičných směsí 
Lipník nad Bečvou“, při provozu výroby, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z provedeného výpočtu 
je možno získat přehled, jak velký bude nárůst imisních koncentrací znečišťujících látek v hodnocené 
lokalitě (1 600 x 1 600 m).  

Pro krátkodobé koncentrace (hodinové a denní) představují vypočtené maximální koncentrace 
(rozptylová studie modelem “SYMOS 97”) nejvyšší možné imisní znečištění, která mohou v hodnocené 
lokalitě nastat. Nelze metodou rozptylové studie určit konkrétní stavy u krátkodobých koncentrací, které 
nastávají za běžných meteorologických podmínek v průběhu roku. Maximální imisní koncentrace 
vznikají především při první třídě stability ovzduší - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu, 
maximální rychlost větru 2 m/s. Tyto stavy vznikají především v chladném půlroce, v nočních a ranních 
hodinách a je prakticky potlačena vertikální výměna vrstev ovzduší. 

U průměrné roční koncentrace imisí představují vypočtené hodnoty reálný nárůst imisních 
koncentrací v konkrétních místech hodnocené lokality v průběhu roku, dle příslušné větrné růžice. 

Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Obalovna živičných směsí Lipník 
nad Bečvou“, budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů (obalovna živičných směsí a příslušná 
silniční doprava spojená s dopravou vstupů a odvozu živičné směsi) následující :  
 
Maximální imisní koncentrace 

Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2013 po realizaci stavby „Obalovna 
živičných směsí Lipník nad Bečvou“ v hodnocené lokalitě bude ve výši : 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 1,996 µg/m3 

- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,033 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 14,544 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,108 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,008 9 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 008 2 ng/m3 

 
Imisní koncentrace v místě obytné zástavby  

Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2013 po realizaci stavby „Obalovna 
živičných směsí Lipník nad Bečvou“ bude v místě nejbližší obytné zástavby (Lipník nad Bečvou, ul. 
Venedik 373 nebo ul. Venedik 375) :  
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,984 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,009 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 8,538 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,035 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,002 3 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 001 4 ng/m3 
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Výsledné imisní koncentrace v místě obytné zástavby 

Stav imisního pozadí lokality města Lipník nad Bečvou pro rok 2013 je určen na základě 
odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2009 a přijatých možných opatření 
v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. 
Předpokládané imisní pozadí v roce 2013  : 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 100 µg/m3 

- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 25 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 90 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 18 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 1 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 1,2 ng/m3 
 

Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality města Lipník nad Bečvou a 
maximálního nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Obalovna živičných směsí Lipník nad 
Bečvou“, v místě nejbližší obytné zástavby (Lipník nad Bečvou, ul. Venedik 373 nebo ul. Venedik 375), 
budou výsledné imisní koncentrace škodlivin : 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 100,984 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 25,009 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 98,538 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 18,035 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 1,002 3 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 1,200 001 4 ng/m3 

 
Tím budou splněny imisní limity pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční 

koncentrace, oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějšího předpisu, v místě obytné zástavby. 
 

Překročen bude imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes překročena. 
Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ pro 
suspendované částice (PM10) – denní koncentrace, v místě nejbližší obytné zástavby s maximálním 
imisním přírůstkem (Lipník nad Bečvou, ul. Venedik 373), bude 0,984 µg/m3 = 0,98 % maximálního 
imisního pozadí roku 2013. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen 
z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba v lokalitě Přerov, Hranice, dále lokální 
topeniště na pevná paliva a dálkový přenos imisního znečištění. 
 

Překročen bude imisní limit pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace. Imisní limit pro 
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace je již dnes překročena. Maximální imisní nárůst vlivem 
stavby „Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ benzo(a)pyren – roční koncentrace, v místě 
nejbližší obytné zástavby s maximálním imisním přírůstkem  (Lipník nad Bečvou, ul. Venedik 375), bude 
0,000 001 4 ng/m3 = 0,000 12 % imisního pozadí roku 2013. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren 
nepochází jen z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba v lokalitě Přerov a Hranice 
a ostatní silniční doprava. 
 

Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek a lze doporučit vydání povolení 
orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Emise pachových látek: 
 

Na základě vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, 
obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky 
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky 
jejich uplatňování ze dne 14.8.2002 byly stanoveny emisní a imisní limity pro pachové látky. 
 

Dne 28. 6. 2006 byla schválena nová vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení 
koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování a dále 
byla schválena vyhláška MŽP č. 363/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou 
se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, 
zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování 
zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování a to hlavně v oblasti obecných emisních limitů pro 
pachové látky. Změnou vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. byly v současnosti zrušeny obecné emisní limity 
pro pachové látky pro vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, což se týkalo obaloven živičných 
směsí. 

Vyhláškou MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné 
míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování (platnost od 1. 8. 2006) jsou určeny stacionární 
zdroje, u kterých se stanovuje koncentrace pachových látek, mezi které již nepatří obalovny živičných 
směsí. 

Vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., však stanovila povinnost měření pachových látek jen v roce 
2007 až 2009 u tehdy provozovaných zdrojů.  
 V současné době není naši legislativou nikterak upraveno, u kterých zdrojů znečišťování 
ovzduší je nutno provádět měření emisí pachových látek. Taktéž nejsou dnes stanoveny žádné emisní 
a imisní limity pachových látek. 
 
 Problematika obaloven živičných směsí je svou výrobou specifická, protože možný zdroj pachu 
je jen z asfaltových směsí, které jsou skladovány v uzavřených nádržích, do kterých jsou přečerpávány 
uzavřeným potrubím z autocisteren a do míchacího zařízení jsou rovněž dopravovány uzavřeným 
potrubím. Možný zápach je jen v době vyprazdňování hotové živičné směsi do nákladních vozidel a 
ihned vozidla odjíždějí na příslušnou pokládku asfaltových směsí. Možný zápach se uvolňuje v průběhu 
přepravy a v místě kladení živičné směsi a nikoli v místě stavby obalovny živičných směsí. Z těchto 
důvodů i obalovny živičných směsí vypadly z povinnosti měřit pachové emise u již provozovaných 
zařízení v létech 2007 až 2009 (vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb.). 
 
 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY: 

 
 
V období výstavby: 

V průběhu realizace záměru je nutno zamezit splachům zeminy do okolí. Požadavek na 
realizaci ochranných opatření bude v průběhu tohoto období součástí zadávacích podmínek pro 
zhotovitele stavebních prací. 

Voda pro zařízení staveniště bude zajištěna dovozem cisternami, případně při potřebě menšího 
množství jako balená voda. Betonové směsi pro stavební účely budou dováženy v hotovém stavu. 
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V období provozu: 

Realizací záměru dojde k ovlivnění odtokových poměrů ze zastavěných ploch – navýšení 
celkového odtoku dešťových vod. Pro minimalizaci tohoto vlivu doporučujeme realizovat variantu 
technického řešení se vsakovacím systémem dešťových vod v areálu. 
 

V období provozu obalovny má být využívána studna vybudovaná v areálu obalovny. Voda ze 
studny bude sloužit jako voda užitková pro sociální zařízení a pro potřeby provozu (např. kropení ploch 
pro zamezení prašnosti). Pro vybudování studny je třeba povolení vodoprávního úřadu dle § 8 zák. č. 
254/2001 Sb. a stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb. zákon o vodách, 
v platném znění. 
 

Ovlivnění kvality vody za běžného provozu se neočekává. Případnou kontaminaci povrchových 
a podzemních vod mohou způsobit havárie, popř. havarijní stav některých zařízení – hrozí nebezpečí 
kontaminace: 

• úniky škodlivých látek z technologie v případě havárie 
• úniky pohonných a mazacích médií z dopravních mechanismů a parkovacích prostor, 
• úniky splaškových vod, 
• znečištěnými srážkovými vodami, u nichž však k částečnému odbourávání kontaminantů 

dochází v zóně aerace a především v půdním profilu (kyselé deště s obsahy toxických 
látek). 

 
Za nejvážnější možné potenciální kontaminanty považujeme přísady a aditiva přidávané do 

živičných směsí, dále ropné látky a oleje používané pro hnací jednotky dopravních mechanismů 
(maziva, oleje, nafta, benzin). Tyto vlivy budou minimalizovány dodržováním pracovní kázně a údržbou 
pracovních mechanismů v bezvadném stavu. Na odtoku dešťových vod ze zpevněných ploch je jako 
bezpečnostní prvek ochrany vod navržen odlučovač ropných látek. 
 

Při dodržování všech norem a předpisů při výstavbě i během provozu, by nemělo 
docházet k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod. 
 
 

VLIVY NA PŮDU, ÚZEMÍ, GEOLOGICKÉ PODMÍNKY A PŘÍRODNÍ ZDROJE: 

 
 

Stavba bude vyžadovat trvalé zábory zemědělského půdního fondu. Jedná se o rovinatý 
pozemek mimo zastavěnou část města Lipník nad Bečvou. 
 
V rámci vynětí ze ZPF budou dotčeny následující pozemky v katastrálním území Lipník nad Bečvou: 
 

• parc.č.3135 – výměra 6.280 m2, BPEJ 34300, 
• parc. č. 3136 – výměra 6.279 m2, BPEJ 34300, 
• parc. č. 3137 – výměra 6.153 m2, BPEJ 34300 
• parc. č. 3140/1 – výměra 11.129 m2, BPEJ 34300 

 
  Celková plocha odnětí bude na těchto pozemcích 20.018 m2. Výše uvedené pozemky jsou 
ornou půdou, v současné době zemědělsky obhospodařovanou, ovšem územním plánem města jsou 
vyčleněny na průmyslovou zónu. 
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Vzhledem k tomu, že se posuzovaný záměr nachází na stávající zemědělské půdě, bude nutné 
záměr posoudit v režimu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů a před vydáním příslušného územního rozhodnutí musí být opatřen souhlasem 
podle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu (ZPF), v platném znění. 
 

Skrývka kulturní vrstvy půdy bude provedena podle výsledků pedologického průzkumu a se 
skrytou ornicí bude naloženo ve smyslu zásad ochrany ZPF.  

Charakter požadovaného záboru ZPF je trvalý, tzn., že dotčené pozemky budou na základě 
souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF a příslušného rozhodnutí vydaného ve věci podle 
zvláštních předpisů, vyřazené v katastru nemovitostí z evidence zemědělské půdy a bude provedena 
změna druhu pozemků. 

 
Skrývka kulturní vrstvy půdy bude provedena podle výsledků pedologického průzkumu a se 

skrytou ornicí bude naloženo ve smyslu zásad ochrany ZPF.  

Podrobněji bude problematika záboru ZPF řešena v samostatné dokumentaci - „Vyhodnocení 
důsledků navrhované stavby na ZPF“, která bude zpracovaná dle platných právních předpisů. 

 
Znečištění půdy: 
 

K znečištění půdy může dojít během výstavby únikem pohonných a mazacích látek 
z dopravních a stavebních mechanismů.  

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. 
 
Vlivy na geologické podmínky a přírodní zdroje: 

 
V případě realizace záměru nedojde k zásadním změnám stávajícího terénu. Zásah do 

geologického podloží bude nepatrný jen při zemních pracích – výkopové práce, zakládání objektů. 
 

 

VLIVY NA FLÓRU, FAUNU A EKOSYSTÉMY: 

 
 

Díky absenci přírodě blízkých stanovišť a umístění záměru je území z botanického i 
zoologického hlediska druhově chudé (zemědělská půda – pole). Mezi vyššími rostlinami nebyl v území 
zjištěn žádný vzácný či chráněný taxon. V samotném území jsou hnízdní a potravní možnosti velmi 
omezené a živočichové stanovištně preferují jiná místa než území řešeného areálu. Z tohoto pohledu 
navržené rozvojové aktivity nepředstavují vážnou hrozbu pro flóru ani faunu území. 
 
 

VLIVY NA CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, NATURA 2000, ÚSES: 

 
 

Lokalita plánovaného záměru se nachází mimo území soustavy NATURA 2000. Nejbližší 
vyhlášená území soustavy NATURA 2000 (EVL Bečva – Žebračka, EVL Týn nad Bečvou, EVL Dolní a 
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Prostřední Svrčov, ELV Libavá a PO Libavá) jsou od zájmové lokality vzdálena několik km, posuzovaný 
záměr je nijak neovlivní. 

 
Lokalita realizace záměru leží mimo prvky vymezeného ÚSES a činnosti provozované v rámci 

areálu neovlivní prvky ÚSES v okolí. 
 

 

VLIVY NA KRAJINU A KRAJINNÝ RÁZ: 

 
 

Posuzovaný záměr má být realizován na okraji zastavěného území, na území, které je územně 
plánovací dokumentací města Lipník nad Bečvou určeno pro průmyslovou zónu. Převažují zde liniové 
stavby (silnice 1. třídy, dálnice D1, železniční trať, elektrické vedení) a zemědělsky obhospodařované 
plochy doplněné o výrobní plochy. Přírodní a přírodě blízká stanoviště se zde vyskytují v podobě 
travních porostů, bodové krajinné zeleně a dále se v oblasti nachází vodní toky se svými břehovými 
porosty.  

Plánovaná realizace záměru bude svým charakterem zapadat do stávajícího rázu okolní 
urbanizované krajiny. 

 
 

VLIV PRODUKCE ODPADŮ: 

 
 

Původce odpadů bude, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat 
s odpady podle jejich skutečných vlastností. Bude je shromažďovat utříděně podle druhu a kategorií a 
zabezpečí je před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno 
subdodavatelsky, odpad bude předáván pouze oprávněné osobě.  
 

Vzhledem k tomu, že v rámci širšího území v současné době existuje dostatečná kapacita 
specializovaných firem pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z realizace 
záměru ani z provozu problematická. Bude-li s odpady v areálu v průběhu výstavby a provozu 
nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme 
žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby areálu. 
 
 
 

Závěrem lze konstatovat, že navrhovaný záměr včetně kompenzačních opatření se svým 
rozsahem pohybuje v mezích ekologické únosnosti dotčeného území. 
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D.II   ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

 
 

Negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí nebudou podle dosavadních 
šetření dosahovat úrovně, která by ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel. Úrovně emisí při 
výstavbě jsou často závislé na ohleduplnosti stavebních firem na staveništi a je obtížné tyto vlivy 
kvantifikovat.  

 
Na základě provedených analýz a hodnocení záměru ve fázi výstavby a předpokládaného 

provozu můžeme konstatovat (se stupněm věrohodnosti, daným rozsahem vstupních informací), že 
uvedené negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí v okolí výstavby Obalovny 
živičných směsí Lipník nad Bečvou nebudou vytvářet zásadní argumentaci pro možnost nerealizovat 
záměr. 
 
 
 
 

D.III   ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍ STÁTNÍ 
HRANICE 

 
 

S ohledem na výše uvedené vlivy projektu, které budou omezeny právě na území okolo 
Obalovny živičných směsí Lipník nad Bečvou, budou přeshraniční vlivy zcela vyloučeny. 
 
 
 
 

D.IV  OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

 
 

V současném stavu rozpracovanosti záměru navrhujeme tato opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení. Popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky ŽP: 
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Fáze přípravná 

 
• Projekt organizace výstavby areálu zpracovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým 

prodlevám a výstavba probíhala plynule a po co nejkratší dobu. Tímto postupem bude zajištěno 
minimální ovlivnění území prašným aerosolem, exhalacemi a hlukem ze stavebních 
mechanismů i dopravní techniky. 

• Souhlas s vynětím ze ZPF bude řešen v rámci pořizované dokumentace pro územní 
rozhodnutí. 

• Vlastní technický návrh staveb provést tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry 
v zájmové lokalitě, doporučujeme technické řešení vodního hospodářství provést se 
zasakováním dešťových vod v rámci areálu obalovny. 

• V projektové dokumentaci pro stavební povolení doložit konkrétní specifikaci všech zdrojů 
hluku, které se budou vyskytovat při provozu navrhované obalovny živičných směsí a na 
základě těchto podkladů zpracovat aktualizaci hlukové studie - vyhodnocení vzhledem 
k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru staveb. 

• Technický návrh areálu musí být zpracován tak, aby neznemožnil přístup do průmyslové zóny, 
který je připraven napojením na MÚK I/47. 

 
 
Fáze výstavby 
 

• Veškeré stavební práce musí být prováděny šetrně s ohledem na co nejmenší míru narušení 
přírodního prostředí. 

• Používat stavební mechanismy v dobrém technickém stavu. 

• Stavební práce při výstavbě navrhovaných objektů provádět pouze ve dne v době od 7.00 do 
21.00 hodin; 

• Omezit výstavbu za mokra (snížení nebezpečí zhutnění půdy, snížení ohrožení erozí). 

• Skrývku kulturní vrstvy půdy provádět podle výsledků pedologického průzkumu, se skrytou 
ornicí nakládat ve smyslu zásad ochrany ZPF. 

• Řešení ploch zařízení stavenišť musí respektovat požadavek ochrany povrchových i 
podzemních vod. V prostoru staveniště: 

o nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební 
mechanismy; 

o nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla); 

o bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX) 
pro případnou likvidaci úniků ropných látek. 

• Při nakládání s odpady (manipulace, třídění, skladování, atd.) bude jejich původce postupovat 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a 
předpisů souvisejících. Smluvně bude zajištěno odstraňování odpadů. 
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Fáze provozní 
 

• Provozovatel musí v maximální možné míře omezovat vznik sekundární prašnosti, zejména při 
manipulaci s kamenivem a filerem. V souladu s provozním řádem obalovny bude zajištěno ve 
stanovených intervalech vodní skrápění manipulačních ploch. 

• Nejen při výstavbě, ale i následném provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo 
podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. 

• Nebezpečné odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a zneškodnění oprávněnými 
osobami.  

• Pro shromažďování odpadů používat vhodných sběrných nádob a zajistit jejich zneškodnění 
podle platné legislativy. Snažit se o maximální recyklaci obalů, případně umožnit jejich využití 
jako druhotné suroviny.  

 
 
 
 

D.V   CHARAKTER. NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY 
PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 
 
 

V rámci zpracovávání oznámení dle § 6 zákona ČR č. 100/2001 Sb. se nevyskytly žádné 
nedostatky nebo neurčitosti ve znalostech, které by znemožnily specifikovat očekávané vlivy stavby na 
životní prostředí a obyvatelstvo. To vše v podrobnosti odpovídající zpracovanému stupni projektové 
dokumentace. 
  
 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 
 
Projekčně se neuvažuje s variantním řešením - umístěním celého areálu. Umístění záměru 

„Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou“ je jednoznačně dáno situováním vybraných pozemků, u 
kterých oznamovatel řeší majetkoprávní vztahy a stávajícím sjezdem z komunikace č.47. Variantní 
řešení je vypracováno pro vnitřní dispozici areálu obalovny. Jedná se o rozdílné umístění skládek 
materiálu a kameniva a o jinak situovanou manipulační plochu a ozelenění areálu. Dále je variantně 
navržen způsob odvádění dešťových vod z areálu obalovny – odvádění dešťových vod do vodoteče 
Hlásenec, variantně provedení vsakovacího systému v areálu obalovny.  

Doporučujeme zpracovat variantu s provedením vsakovacího systému v areálu obalovny. 

 

Návrh situativního uspořádání a technického řešení vznikl na základě požadavků investora a 
možností dané lokality. Vlastní návrh byl proveden tak, aby areál při svém provozu (hluk, emisní 
situace) měl co nejmenší vliv na své okolí. 
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Navržené řešení záměru není v rozporu se záměry Územního plánu města Lipníku nad 
Bečvou, respektuje stávající hodnoty v lokalitě, a je svým dopravním napojením ideálně situované vůči 
stávající dopravní infrastruktuře v území. 

 
V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky, či 

rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a 
technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů 
srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v ostatních členských 
zemích Evropské unie. 
 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

F.I   MAPOVÉ A JINÉ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ  

 
 
Situace záměru a dispoziční schemata – viz příloha tohoto „Oznámení“. 
 
 
 

F.II   DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

 
 

V rámci zpracování tohoto „Oznámení“ nebyly oznamovatelem doloženy jiné podstatné 
informace, než jsou informace výše uvedené. 

 
 
 

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 
 

Účel zpracovaného „Oznámení“: 
 

Zpracované oznámení je provedeno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení 
je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných 
vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.  

 
Základní informace o záměru: 
 

OBALOVNA ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ L IPNÍK NAD BEČVOU 
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Záměr výstavby Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou (dále i jen „Obalovna Lipník 

n.B.“) je podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 zařazen do: 
 
kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

bodu 6.5 – Obalovny živičných směsí. 

Struktura Oznámení je zpracována podle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
 
Kapacity záměru: 

Jedná se o novostavbu obalovny živičných směsí firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. 
v katastrálním území Lipník nad Bečvou. Zájmové území se nachází u komunikace č. 47 Lipník nad 
Bečvou – Hranice, konkrétně u sjezdu z této komunikace do města Lipník nad Bečvou a výjezdu na  
dálnici D1 (exit 298). Záměr se nachází v průmyslové zóně Lipník nad Bečvou. Nejbližší obytné objekty 
města Lipník nad Bečvou jsou umístěny ve vzdálenosti cca 490 m. 

Záměr bude tvořen technologickou linkou obalovny živičných směsí a dalšími souvisejícími 
objekty nutnými pro provoz obalovny včetně zázemí pro pracovníky stavebního závodu. 

Záměrem investora je vybudovat zde obalovnu živičných směsí tj. výrobní zařízení, které 
zajišťuje výrobu obalovaných živičných směsí pro potřebu firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., ale i pro 
externí odběratele. Kromě vlastní obalovací soupravy je nutné vybudovat v areálu i další objekty nutné 
pro zajištění provozu obalovny a zázemí pro dělníky stavebního závodu.  
 
Údaje o předpokládaných maximálních kapacitách: 
 dny 
Pracovní dny v roce 256   
Ztráta sezónního provozu (leden, únor, březen, prosinec) 74 
Ztráta opravami 4% v roce 11 
Ztráta poruchami 4% v roce  11 
Ztráty celkem 96  
Výrobní dny v roce 160 
Maximální hodinový výkon 160 t/h (vlhkost kameniva 4%) 
Průměrný hodinový výkon 120 t/h (vlhkost kameniva 5%) 
Maximální denní výkon za ideálních podmínek 840 tun  
Max. denní výkon za normálních podmínek 600 tun (normální směna 8 h/den) 
Průměrný denní výkon za normálních podmínek 500 tun (60% využitelnost kapacity v 

návaznosti na klimatické 
podmínky a technologii pokládky) 

Předpokládaný roční výkon obalovny 80 000 tun (160 dní x 500 t/den) 
Provozní hodiny obalovny celkem v roce 680 — 720 hod. 
Počet pracovníků obalovny 2 THP+ 4 dělníci 
 
Umístění záměru: 
 
 Katastrální území: Lipník nad Bečvou 
 Parc. č.: 3135, 3136, 3137, 3140/1 
 Obec: Lipník nad Bečvou 
 Kraj: Olomoucký  
 NUTS II: Střední Morava  
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Připravovaný záměr výstavby „Obalovny živičných směsí Lipník nad Bečvou“ je umístěn 

v průmyslové zóně v Lipníku nad Bečvou. Zájmové území je pro uvažovanou výstavbu vhodné, protože 
se nachází u komunikace č.47 Lipník nad Bečvou - Hranice, konkrétně u sjezdu z této komunikace do 
města Lipník nad Bečvou. Komunikace č. 47 je připojena přes exit č. 298 na dálnici D1 Lipník nad 
Bečvou - Ostrava. Lokalita záměru je dobře dopravně přístupná po dálnici a silnicích I. třídy bez potřeby 
vedení dopravy městem Lipník nad Bečvou nebo přilehlými obcemi. 

Prostor budoucího staveniště je vymezen oddělením částí výše uvedených pozemků na ploše o 
celkové výměře 20.018 m2. V současné době je plocha nezastavěná, zemědělsky využívaná. Na 
západě je kratší strana areálu ohraničena polní cestou k zahrádkářské kolonii, severní hranice je 
odcloněna železničním koridorem Přerov - Bohumín, východní a jižní hranici území tvoří zemědělské 
pozemky. 
 
Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo, veřejné zdraví a jednotlivé složky životního prostředí: 
 

Negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí nebudou podle dosavadních 
šetření dosahovat úrovně, která by ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel. Úrovně emisí při 
výstavbě jsou často závislé na ohleduplnosti stavebních firem na staveništi a je obtížné tyto vlivy 
kvantifikovat.  

Na základě provedených analýz a hodnocení záměru ve fázi výstavby a předpokládaného 
provozu můžeme konstatovat (se stupněm věrohodnosti, daným rozsahem vstupních informací), že 
uvedené negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí v okolí výstavby Obalovny 
živičných směsí v Lipníku nad Bečvou nebudou vytvářet zásadní argumentaci pro možnost nerealizovat 
záměr. 

 
Závěrem lze konstatovat, že navrhovaný záměr včetně kompenzačních opatření se svým 

rozsahem pohybuje v mezích ekologické únosnosti dotčeného území. 
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H. PŘÍLOHY 

 

• Identifikační údaje o zpracování „Oznámení“ – datum, jméno, podpis … 

• MÚ Lipník nad Bečvou, stavební úřad – vyjádření z hlediska souladu záměru s ÚPD 

• Krajský úřad Olomouckého kraje – stanovisko s vyloučením vlivu na lokality soustavy NATURA 
2000 

• Situace stavby – katastrální mapa 

• Situace záměru – dispoziční schema – varianta 1 

• Situace záměru – dispoziční schema – varianta 2 

• Hluková studie 

• Rozptylová studie 
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