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bonitovaná půdně ekologická jednotka
Ministerstvo životního prostředí České Republiky
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí
česká státní norma
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anglický název "Environmental Impact Assesment" -hodnocení vlivů na životní prostředí
elektrická pořžární signalizace
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katastrální území
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ministerstvo zemědělství České republiky
ministerstvo životního prostředí
krajská hygienická stanice
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Krajský úřad
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Nadzemní podlaží
národní přírodní rezervace
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Osobní automobily
Obchodní centrum
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zemědělský půdní fond
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Úvod
Pro stavbu ”Dostavba výrobního areálu EDWARDS, s.r.o. – fáze III.“, která je v současnosti
projekčně připravována ve stupni dokumentace pro územní řízení, je zpracováno oznámení
dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II - bodu 10.6 Skladové a
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou
stavbu a bodu 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000
m2 .
Pro fázi II dostavby výrobního závodu, tj.výstavbu výrobní haly I na místě demolovaných
nevyhovujících objektů a nové haly II., administrativní budovy a stavební úpravy stávajícího
objektu a demolice stávajících objektů již bylo zpracováno oznámení dle přílohy č.3a zákona
č.100/2001 Sb. Na základě předložených podkladů z hlediska zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
konstatoval, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení (č.j. KUOK 10088/2009 z 30.10.2009).
Realizací další dostavby ve fázi III. dojde k úpravě záboru překračujícímu v součtu pro celou
stavbu limitní hodnoty a je zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zák.č.100/2001 Sb., ve znění
platných předpisů.

MÍSTO SITUOVÁNÍ STAVBY

UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍHO
AREÁLU EDWARDS, s.r.o.
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I. Údaje o oznamovateli
Investor
Oprávněný zástupce investora
IČ
DIČ
Oznamovatel

IČ
DIČ
Projektant

IČ
DIČ

EDWARDS, s r.o.
Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49
MBA. Jan Vymazal
tel.: 602 702 508
264 61 498
CZ264 61 498
Ing. GEC - AGP OLOMOUC
Jungmannova 12, 772 00 Olomouc
Tel. : 585 208 450, 585 208 475
Fax : 585 208 454
12082473
CZ430819438
Ing. GEC - AGP OLOMOUC
Jungmannova 12, 772 00 Olomouc
Tel. : 585 208 450, 585 208 475
Fax : 585 208 454
12082473
CZ430819438

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Dostavba výrobního areálu EDWARDS, s.r.o. – fáze III.
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení)
bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst
v součtu pro celou stavbu.
bodu 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10.000 m2

2. Kapacita (rozsah) záměru
Fáze I
Výrobní plochy stávajících hal

6 325 m2

Fáze II (dle oznámení podlim.záměru 10/2009)
Výrobní plochy hal I.a II
3 583 m2
Celkem dosud řešené haly
9 908 m2
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Fáze III.
Výrobní hala III
Skladovací hala
Celkem výrobní plocha
Celkem skladovací plocha

Parkoviště
Stávající kapacita parkovišť (fáze I.)
Nová parkovací místa zřízená
v rámci dostavby fáze II..
Nová parkovací místa zřízená
v rámci dostavby fáze III.
Celkový počet parkovacích míst
v závodě

1 878 m2
1 037 m2
11 766 m2
1 037 m2

40 parkovacích míst
60 parkovacích míst
27 parkovacích míst
127 parkovacích míst

3. Umístění záměru
Kraj Olomoucký
Město Lutín
Katastrální území Lutín
Pozemek parc. č. 291, 231/50, 231/51, 231/52, 231/53, 231/54, 231/82,
231/60, 292, 293, 413, 546
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem investora je dostavba výrobního areálu firmy EDWARD s.r.o. v obci Lutín.
Stávající výrobní hala se nachází uprostřed průmyslového areálu bývalé Sigmy Lutín, který se
nachází na okraji obce Lutín. Část závodu je již v trvalém provozu v rekonstruovaných
objektech (fáze I).
Výroba firmy Edwards s.r.o. prošla od poslední přístavby ukončené v roce 2008 transformací
výrobního programu s ohledem na odběratele. Charakter vyráběných dílů a vývěv se
nezměnil. Výrobní program je v současnosti zaměřen na výrobu rotačních křídlových vývěv a
Rootsových vývěv včetně jejich zkoušení, balení a expedice.
Výrobou dílů se rozumí klasické strojní třískové obrábění odlitků hlavně ze šedé a tvárné
litiny a tyčového materiálu. Obráběcí stroje představují hlavně obráběcí centra, soustruhy,
brusky, frézky a vyvažovačky. Jde tedy o suché a mokré (s chladicí kapalinou) klasické
třískové obrábění.
V nedávno přistavěné hale se výroba rozšířila o sortiment obráběných dílů pro rotační
křídlové vývěvy a to jak statory (odlitky ze šedé litiny skříňového charakteru), tak rotory
(obrobky z tyčoviny, soustružené a broušené s vyjiskřovanými drážkami pro rotující křídlo).
Výroba je organizována proudovým způsobem, kdy na jejím konci je obrobený díl připraven
pro montáž.
Montáž plynule navazuje na výrobu dílů a je organizována jak na montážních linkách haly,
tak na samostatných pracovištích, na kterých se montují EH a Stokes vývěvy (boostery).
Smontované vývěvy se testují na zkušebně, externě barví, balí na palety a expedují se denně
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kamionovou dopravou. Ostatní drobné a spojovací díly pro montáž jsou plynule dodávány
subdodavateli.
Další expanze firmy Edwards s.r.o. se zaměřila na nahrazení stávajícího strojírenského
objektu přímo sousedícího s objektem Edwards a výstavbu další nové haly na přilehlém
pozemku v rámci průmyslového areálu Sigmy a.s.. Součástí je i plánované propojení obou
objektů a vytvoření dalších kancelářských prostor v nové administrativní budově, nezbytných
pro funkci perspektivně a plánovitě expandující firmy. Nová přístavba v rámci etapy výstavby
haly I.a II.(fáze II dostavby) slouží k umístění dalších obráběcích strojů obdobné konstrukce
a typu jako stávající strojní park (tj. CNC stroje), montáže, zkušebny. Je zde umístněno
rovněž nové vývojové středisko. Uspořádání strojů a pracovišť odpovídá potřebám plynulého
toku materiálu, tj. od obráběných dílů přes montáž testování, balení a expedici výrobků.
Přehled výrobních ploch:
Výrobní plochy stávajících hal
6 325 m2
(zpracována dokumentace pro stavební povolení)
Výrobní plochy hal I.a II
3 583 m2
Celková výměra výrobních dostavěného závodu dosud řešena v režimu
zák.č.100/2001 Sb.)
9 908 m2
Výrobní hala III
Skladovací hala

1 878 m2
1 037 m2

Celkem výrobní plocha
Celkem skladovací plocha

11 766 m2
1 037 m2

Přehled parkovacích míst:
Stávající kapacita parkovišť, které
zůstanou zachovány i po dostavbě
závodu
Nová parkovací místa zřízená
v rámci dostavby (II.a III.fáze)
Celkový počet původních a nových
parkovacích míst

40 parkovacích míst
87 parkovacích míst
127 parkovacích míst

Všechny inženýrské sítě a komunikace navazují na společné sítě celého areálu Sigma.
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Situace – grafické vymezení stavby

ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVA
STÁVAJÍCÍ HALA

FÁZE III. – Sklad

FÁZE II. – HALA I
FÁZE II. – HALA II
FÁZE III. – HALA III

Příjezdové komunikace nově navržené dostavby závodu nebude mít vliv na stávající
dopravní napojení, ani nevyžaduje zřízení nových příjezdů do areálu firmy Edwards s.r.o..
Zásobování a expedice zůstane stávající.
Elektrická energie
Nové výrobní haly závodu Edwards v Lutíně budou zásobovány elektrickou energií stávající
kabelovou přípojkou NN 0,4 kV z trafostanice firmy Sigma Energie spol. s r.o. Na základě
dohody mezi firmou Edwards, s.r.o. a firmou Sigma Energie spol. s r.o. bude zachována
stávající kompenzace jalového výkonu v trafostanici firmy Sigma Energie spol. s r.o.
Plyn
Středotlaká přípojka DN 80 je stávající. Tato přípojka je napojena z vnějšího nadzemního
areálového plynovodu DN 200, který vede v těsné blízkosti stavby. Středotlaká přípojka je
uzavíratelná stávajícím uzávěrem DN 80, šoupě za odbočkou z nadzemního rozvodu DN 200.
Přípojka je zakončena stávajícím uzávěrem – šoupě DN 80 ve stávající plynoměrné skříni.
Voda
Zásobování vodou pro vlastní provoz závodu je řešen stávající přípojkou. Kapacita přípojky
je dostačující.
Kanalizace
Kanalizace v této lokalitě je dělená na kanalizaci splaškovou a dešťovou. Stávající závod je
napojen pomocí gravitační kanalizace do obecního kanalizačního řádu – stavební úpravy se
této části nedotknou. Budou využívány stávající přípojky.
Stávající závod je napojen pomocí gravitační kanalizace na dešťovou kanalizaci – dostavba a
stavební úpravy se této části nedotknou.
Návrh řešení bude vycházet z podmínek zájmového území se záměrem provést dostavbu
závodu firmy EDWARDS s.r.o. v lokalitě areálu Sigmy Lutín. Stavební řešení respektuje
stávající platnou legislativu v České republice, koncepce řešení vychází z obdobných
výrobních závodů. Navržena je stavba, která bude začleněna do stávající lokality a celkového
systému průmyslového areálu s ohledem na další stavby v daném území a zejména na
dopravní napojení území. Dostavba bude respektovat okolní prostředí tak, aby jeho začlenění
do prostoru bylo optimální a úměrné okolnímu prostoru.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp.odmítnutí
Investor má záměr realizovat postupnou dostavbu výrobního závodu situovaného
v průmyslové části (bývalý závod Sigma Lutín).
Při přípravě záměru dostavby závodu v předmětném území investor vycházel z rozboru
situace lokality.
V areálu Sigmy Lutín se nachází v těsném sousedství celá řada průmyslových objektů,
tvořících tzv. průmyslovou zónu města Lutína. Kromě poměrně frekventované komunikace
II/570 (Lutín-Hněvotín), vede podél areálu Sigmy Lutín a.s. také méně frekventovaná
komunikace III/57011 ve směru na Olšany u Prostějova a dále na rychlostní komunikaci
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Olomouc - Brno. V areálu je k dispozici také železniční vlečka s napojením na železniční
stanici Třebčín.
Výše uvedené skutečnosti proto vytvářejí z lokality velmi atraktivní podnikatelské prostředí,
které je dále podporováno přístupem města, které podporuje další rozšiřování výrobních a
podnikatelských aktivit do této zóny, s částečně utlumeným provozem Sigmy Lutín a.s.
Z toho důvodu záměr nebyl předložen ve variantním řešení. Navržený způsob realizace
záměru vyplývá z rozboru technických a ekonomických požadavků a provozních potřeb
investora. Jedná se o takový způsob využití výrobního areálu v užívání investora, který
navazuje na charakter provozních činností, které jsou v dotčeném areálu již realizovány.
Dostavba výrobního areálu navazuje bezprostředně na stávající výrobní závod firmy a bude
provozně a technicky spojena se stávajícím závodem. Z toho důvodu není možné realizovat
rozšíření výroby v jiném než navazujícím prostoru na stávající výrobní závod. Nedochází tedy
ke změně charakteru dosavadní činnosti v areálu (včetně charakteru zpracovávaných
materiálů).
Z tohoto důvodu bylo variantní řešení záměru považováno za nadbytečné.
Pro variantní posouzení stavby by mohla být zvažována varianta nulová nebo varianta jiného
využití předmětného území.
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu a neřešit možnost
umístění navrhované dostavby výrobního závodu v navrhovaném prostoru. Nulová varianta je
možná, neumožňuje realizovat podnikatelský záměr investora související s potřebou rozšíření
výrobních prostor ve stávajícím areálu průmyslové zóny v Lutíně, v prostoru bezprostředně
navazujícím na stávající výrobní areál investora. Záměr je v souladu s územně plánovací
dokumentací. Pozemek by v tomto případě zůstal ve stávajícím stavu do doby jiného využití
lokality v souladu s územním plánem města.
Navrhovaný záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Lutín. Jak již
bylo uváděno výše, navrhovaná dostavba hal ve II.a III.fázi navazuje územně na stávající
výrobní závod investora.
Variantu řešení dostavby výrobního závodu navrhovanou oznamovatelem je možné za
přijatelnou a je možno ji hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a
navrhovaných opatření. Tato opatření jsou v rámci přípravy záměru dostavby postupně pro
všechny fáze (fáze II.a III.) navržena.
Jako přijatelnou lze považovat tu činnost, která omezuje nepříznivý vliv na životní prostředí a
zároveň umožňuje realizaci stavby. V případě zájmové lokality je třeba stavbu provést tak,
aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti
stavební a následně provozní. Zároveň tak bude umožněn podnikatelský záměr investora
rozšířit výrobní plochy stávajícího výrobního závodu.
Významnou charakteristikou záměru je, že dostavba bude napojena na stávající technickou
infrastrukturu a bude řešena v souladu s celkovým řešením dopravního systému
v předmětném území.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Urbanistické řešení stavby
Z urbanistického hlediska je dostavba výrobního areálu navržena v území, které se nachází
v ploše průmyslové zástavby. Charakter navržené průmyslové stavby bude konvenovat s již
provedenými průmyslovými stavbami v území.
Architektonické řešení stavby
Ve všech dostavovaných objektech budou použity materiály a barvy v souladu s firemním
grafickým manuálem, případně vycházející z materiálů a barev stávajících objektů. Vnitřní
dlažby komunikačních prostor budou sestaveny z dlažby o rozměrech 300 x 300 mm v barvě
šedé, kladené na střih, na schodišťových stupních budou položeny schodovky téže barvy,
stejné budou i soklovky. První a poslední stupeň schodišťových ramen budou zdůrazněny
bílým terčem a žlutým trojúhelníkem na okrajích hran stupňů, stejně jako u stávajících.
Zábradlí budou mít ocelová madla z trubky ø 50 mm, kotvených do stěn šrouby přes terče,
eventuelně nad zábradelní výplní z vodorovně naplocho kladených ocelových profilů 50/10
mm.
Na WC, v úklidových komorách apod. bude položena dlažba 300 x 300 mm, keramické
obklady stěn budou bílé lesklé 198 x 198 mm, zařizovací předměty budou z bílé keramiky.
Vnitřní dveře a zárubně budou natírané, bílé, případné prosklené výplně budou z mléčného
skla nebo z drátěného skla. Okna a prosklené stěny budou mít barvu bílou. Vnější dveřní
kování (kliky a štíty) budou bílé, vnější okenní kovaní v matné nerezi (hliníku). Kazetové
podhledy budou s přiznanými bílými lištami. V rastru podhledu budou zapuštěna zářivková
svítidla 600 x 600 mm. Nástěnná svítidla dle stávajících - ploché přisazené čočky z
mléčného skla, ¢. cca 280 mm. Bílé budou vypínače, zásuvky apod., bílá bude malba stěn.
Základní údaje o kapacitě dostavby stavby
Fáze II.
VÝROBNÍ HALA I (zpracována dokumentace pro stavební povolení)
Rozměrové parametry stavebních objektů
délka
šířka
80,85 m
30.85 m
Plocha

2 494 m2

Užitkové plochy nových stavebních objektů
1.NP
2 448,17 m2
2.NP
207,47 m2
VÝROBNÍ HALA II
délka
šířka
80,85 m
25,1 m

Fáze III
Výrobní hala III

Plocha

2 029 m2

délka
74,85 m

šířka
25,1 m

Plocha

výška
7.50 m

výška
7.50 m

výška
7.50 m
1 878 m2
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Skladovací hala

délka
38,3 m

šířka
26 m

Plocha

výška
12.50 m
1 037 m2

DEMONTOVANÉ OBJEKTY (fáze II)
Objekt E1 – Bývalá vývojová hala Sigmy Lutín
Zastavěná plocha
2 876 m2
Obestavěný prostor
17 356 m3
Objekt E2 – Bývalý sklad Sigmy Lutín
Zastavěná plocha
Obestavěný prostor

82,11 m2
288 m3

Objekt E3 – Bývalé laboratoře Sigmy Lutín
Zastavěná plocha
Obestavěný prostor

499,83 m2
2 450 m3

Objekt E4 – Bývalá deemulgační stanice Sigmy Lutín
Hloubka podzemních nádrží
3.5 m
Zastavěná plocha
187,70 m2
Obestavěný prostor
1 689 m3

Pro stavbu haly I, která je řešena ve II.fázi výstavby je zpracován projekt pro stavební řízení.
Následující údaje charakterizují tuto halu dle projektu pro stavební řízení. Haly II a III budou
stavebně odpovídat řešení haly I.
Výstavba výrobní haly I. Je navržena na místě demontovaných nevyhovujících objektů.
V nově navržené přístavbě bude pokračovat výroba kompaktních vakuových čerpadel, včetně
jejich komponentů. Jednotlivé komponenty budou dováženy jak z republiky, tak i z různých
výrobních závodů v Evropě. Pouze menší část komponentů bude vyráběna v tomto objektu.
Nová výrobní hala je tvořena jedním hlavním provozním objektem, ve kterém jsou
soustředěny všechny fáze technologického postupu.
Nově navržená hala přímo navazuje na stávající výrobní halu areálu firmy Edwards v Lutíně.
Je dispozičně členěna na dvě části. První část je tvořena výrobní halou spolu s výzkumem a
vývojem, který je taktéž součástí I. Etapy. Druhou část tvoří dvoupodlažní vestavba v hale, ve
které jsou umístěny provozní místnosti.
Provozně tvoří první a druhá část jeden monoblok, který je dispozičně propojen.
Výrobní hala je dispozičně členěna na tři samostatné místnosti. Výrobní a montážní halu a
dvě místnosti určené pro výzkum a vývoj firmy Edwards.
Po vstupu do provozní vestavby přes zádveří je po pravé straně umístěno pohotovostní
hygienické zařízení pro zaměstnance. Dále je zde schodišťová hala, sloužící pro přístup do
denní místnosti a šaten zaměstnanců. Přízemí je také umístěna centrální úklidová místnost pro
elektrické úklidové vozíky, kotelna, rozvodna NN a nabijárna baterií vysokozdvižných
vozíků.
V přízemí je také umístěna místnost expedice hotových výrobků. V této místnosti je také
umístěno provozní ocelové schodiště pro přístup do kompresorovny umístěné ve 2.NP.
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Konstrukční a materiálové řešení
Výškově je objekt osazen tak, že čistá podlaha přízemí úroveň ±0,000 je na kótě 220,92 m
n.m. což je výšková úroveň stávající výrobní haly.
Nově navržená hala leží na půdorysném tvaru stávající haly, která je v rámci této stavby
určena k demolici.
Štěrkopískové násypy začínají na úrovni upravených HTÚ, které jsou na úrovni -0,600 (220,1
m n.m.). Budou hutněné po vrstvách max. tl. 200 mm. Poslední vrstva bude hutněná na
hodnotu 100 Mpa. Následuje separační geotextílie 500 g/m2 pro ochranu izolace proti zemní
vlhkosti a radonu.
Založení bude provedeno hlubinné na pilotách. Na pilotách budou provedeny monolitické
železobetonové hlavice, na které se osadí ocelové sloupy a ukotví se pomocí mechanických
kotev. Pod obvodovým pláštěm je navržen železobetonový práh. Tento práh je navržen také
pod vnitřními zděnými stěnami. Svislé nosné konstrukce haly budou tvořit ocelové sloupy,
které budou montovány přímo na železobetonové hlavice. Střešní konstrukce haly je tvořena
ocelovými plnostěnnými nosníky a ztužidly. Nad halou jsou vazníky tvarově provedeny jako
sedlové a jsou průřezu tvaru I.Nosnou vrstvu střešního pláště bude tvořit trapézový plech.
Sendvičové panely budou použity na všech vnějších fasádách. Tloušťka bude stanovena na
základě odolnosti proti zatížení větrem a teplotně-technických výpočtů podle českých norem.
Vnější plášť bude pozinkovaný a natřený ochranným systémem PVDF (polyvinylidenfluorid).
Plášť zahrnuje taktéž veškeré doplňkové prvky nezbytné pro ukončení svislého pláště,
zapravení, utěsnění a zateplení prostupů v plášti (větrací otvory, atikové odvodňovací přepady
ze střechy atd.).
Skladba střešního pláště nad 1.NP objektu je tvořena střešní izolační fólií, tepelně izolační
vrstvou, parozábranou a trapézovými plechy nosné konstrukce střechy v příčném spádu 3%.
V hale jsou navrženy světlíky.
Z hlediska radonu se stavba nachází v oblasti se středním rizikem. Dle IGP vyplývá, že
podzemní voda se vyskytuje již 5,6 m pod terénem, nemá však charakter tlakové vody. Stavba
v celé ploše zaizolována fólií PVC tl. 1 mm proti a radonu.
V celé ploše haly bude provedena průmyslová podlaha v tl. 200 mm (požadovaná únosnost
podlahy je 10000 kg/m2). Jedná se o drátkobetonovou desku.
Vnitřní nenosné stěny a příčky v 1.NP jsou navrženy v tloušťce 250, 150 a 100 mm z
lehčených keramických cihelných bloků. Vnitřní omítky budou vápennocementová štukové
vč. rohových lišt.
Dělící stěny v rámci haly by měly být provedeny ze sádrokartonových konstrukcí, tak aby
bylo docíleno variability dispozičního řešení haly.
V prostorách se zvýšenou vlhkostí je nutno použít sádrokartonové desky do vlhka typu GKBI.
Jedná se zejména o šatny, umývárny, záchody apod.
Venkovní okna budou plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Okna jsou dvoukřídlá
otevíravá, sklopná.
Požární vnitřní dveře jsou navrženy dvouplášťové ocelové se zárubní, s izolací, se zámkem
vložkovým včetně vložky, se standardním kováním, se samozavíračem. Konečná povrchová
úprava komaxit.
Vnitřní a vnější kovové dveře jsou navrženy jednokřídlé nebo dvoukřídlé, dvouplášťové,
ocelové se zárubní, s izolací, se zámkem vložkovým včetně vložky.
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Technologie použité v nových halách (dostavba ve II.a III.fázi)
II.fáze
Hala I výrobního závodu firmy EDWARDS a.s.o.
Technologie v hale I je rozdělena do několika sektorů:
• Obrobna dílů pro montáž, ve které budou umístěna klasická třísková horizontální
obráběcí centra s centrálním automatickým zakladačem materiálu a upínek.
Obráběným materiálem jsou převážně hliníkové odlitky, které budou plynule
používány v další sekci montáže. Nezbytné surové díly pro obrábění a hotové díly pro
montáž budou umístěny v paletách na jednotlivých pracovištích.
Provozní kapaliny a maziva a odpady jsou obdobné jako u stávajících technologií.
• Montážní linka šroubových vývěv, ve které jsou montovány, elektricky a výkonově
zkoušeny vývěvy z dílů obrobených v sektoru 1.
Při zkoušení budou používány obdobná maziva jako u stávajících montáží.
• Obrobna dílů pro výzkum a vývoj vývěv, ve které budou umístěny čtyři základní
třískové obráběcí stroje které budou používány výhradně pro kusovou výrobu dle
konstrukčních požadavků vývoje nových typů vývěv. Obráběnými materiály budou
ocel, odlitky z železných a neželezných kovů, převážně hliník.
Provozní kapaliny a maziva a odpady jsou obdobné jako u stávajících technologií.
• Montáž výzkumu a vývoje, ve které se budou montovat prototypové vývěvy z dílů
vyrobených v sekci 3). Montáž bude prováděna na jednoduchých montážních
pracovištích vybavených ručním nářadím s univerzálními přípravky.
• Přípravna a expedice, kde se vývěvy vybaví nálepkami, dokompletují a zabalí, umístí
na palety a expedují.
Ve všech sekcích budou používány klasické obalové a transportní materiály – dřevo, papír,
voskovaný papír, kartony, igelitová folie, kovové palety, dřevěné palety, pro mezioperační
uložení materiálu budou použity nízké regály a stohovací palety, popř. plastové boxy.
Materiál a hotové díly se budou přemisťovat ručními paletovými vozíky nebo elektrickými
ručně vedenými vozíky.
Hala II výrobního závodu firmy EDWARDS a.s.o.
Technologie v hale II je rozdělena do několika sektorů:
• Obrobna dílů pro montáž, ve které budou umístěna klasická CNC třísková horizontální
obráběcí centra a soustruhy. Obráběným materiálem budou převážně hliníkové
odlitky, které budou plynule používány v další sekci montáže. Nezbytné surové díly
pro obrábění a hotové díly pro montáž budou umístěny v paletách na jednotlivých
pracovištích, vše řízeno KANBANovým systémem. Požadavek na klimatizaci 21°C +
- 3 stupně, teplotní gradient ne větší jak 1°C/hod.
Provozní kapaliny a maziva a odpady jsou obdobné jako u stávajících technologií.
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• Příprava montáže s vyvažováním slouží k přípravě – předmontáži celků na
jednoduchých montážních pracovištích. Tyto podskupiny se dodávají do sousedního
sektoru, kde se dále montují. Díly jsou dodávány z koridoru a to jak z obrobny, tak
z palet dodaných externími dodavateli.
Požadavek na teplotu 20°C + 2 stupně. Tato místnost nemá přetlak.
• „Čistá“ montáž, kde dochází k finální montáži vývěv typu nEXT jednak z podsestav
z přípravy montáže s vyvažováním a dále z dílů které jsou předmyty v prostoru
obrobny dílů pro montáž a přes uzavřenou kabinu předány k montáži. Rotační díly
jsou předváženy a finálně vyváženy. Montáž probíhá na jednoduchých montážních
pracovištích vybavených ručním nářadím s univerzálními přípravky. Vývěvy jsou zde
zkoušeny elektricky, na těsnost, rezonančně i výkonově. V místnosti je udržován stálý
přetlak z důvodu zachování čistoty, což klade nárok na těsnost a bezprašnou ventilaci.
Hotové a odzkoušené vývěvy postupují přes kabinu do kompletace, kde se provádí
značení, kompletace a polepení výrobků.
Požadavek na teplotu, 20°C + 2 stupně.
• Z čisté montáže předané vývěvy se zde zkompletují, označí, polepí informačními
štítky a předají do prostoru balení.
Bez teplotních požadavků a požadavku na přetlak.
• Balení – vývěvy se v tomto prostoru zabalí do beden zkompletují na palety podle
dispozic odbytu.
Bez požadavků na teplotu a přetlak.
• Mezisklad pro nabalené zásilky na paletách, čekající na expedici. Odtud se palety
nakládají přes vzduchově uzavřenou rampu na nákladní auta.
Bez požadavků na teplotu a přetlak.
• Koridor, kde jsou umístěny záložní vývěvy pro zkoušení smontovaných vývěv v „čisté
montáži“.
Bez požadavků na teplotu, měla by být udržena v přijatelných relacích vzhledem
k přímému propojení s 01.26 (obrobnou).
• Převlékárna – slouží k přezutí a převlečení pracovníků pracujících v „čisté montáži“.
Je vybavena umyvadlem a skříňkami na oblečení a uložení obuvi.
• Office – kancelář pro mistry obrobny a montáže – standartní vybavení nábytkem a
kancelářskou technikou, max. 3 lidé.
• Zádveří – slouží pro odvoz třísek z obrobny. Bez požadavků na teplotu a přetlak.
Ve všech sekcích budou používány klasické obalové a transportní materiály – dřevo, papír,
voskovaný papír, kartony, igelitová folie, kovové palety, dřevěné palety, pro mezioperační
uložení materiálu budou použity nízké regály a stohovací palety, popř. plastové boxy.
Materiál a hotové díly se budou přemisťovat ručními paletovými vozíky nebo elektrickými
ručně vedenými vozíky.
Kromě výše uvedeného se při výrobních a montážních procesech nebudou používat
nebezpečné nebo zdraví škodlivé látky.
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Fáze III.
Hala III výrobního závodu firmy EDWARDS a.s.o.
Technologie v hale III bude umístěna do dvou pater:
V přízemí bude umístěna obrobna dílů, ve které budou umístěna klasická CNC třísková
horizontální obráběcí centra a soustruhy, popř. další jednoúčelové stroje.
Obráběným materiálem budou převážně hliníkové odlitky, částečně ocel a litina, které budou
plynule používány v další sekci montáže, umístěné v 1.patře. Nezbytné surové díly pro
obrábění a hotové díly pro montáž budou umístěny částečně v paletách na jednotlivých
pracovištích, vše bude řízeno KANBANovým systémem, částečně ve skladovací hale.
Požadavek na klimatizaci 21°C + 3 stupně, teplotní gradient ne větší jak 1°C/hod.
Provozní kapaliny a maziva a odpady jsou obdobné jako u stávajících technologií. Tyto
nebudou skladovány v objektu, budou dodávány plynule od dodavatele podle potřeb výroby.
V 1. patře bude umístěna „čistá“ montáž, ne však tř. 10 000, kde dochází k finální montáži
vývěv z dílů, které jsou předmyty a předány k montáži výtahovými šachtami. Rotační díly
jsou předváženy a finálně vyváženy. Montáž probíhá na jednoduchých montážních
pracovištích vybavených ručním nářadím s univerzálními přípravky. Vývěvy jsou zde
zkoušeny elektricky na těsnost, rezonančně i výkonově.
V místnosti je udržován stálý přetlak z důvodu zachování čistoty, což klade nárok na těsnost a
bezprašnou ventilaci. Hotové a odzkoušené vývěvy postupují zpět do přízemí, kde se provádí
značení, kompletace a polepení výrobků.
Požadavek na teplotu, 20°C + 2 stupně.
V přízemí se předané vývěvy zkompletují, označí, polepí informačními štítky a předají do
expedičních prostor rovněž umístěných v přízemí haly. Zde se vývěvy zabalí do beden a
zkompletují na palety podle dispozic odbytu.
V meziskladu pro nabalené zásilky na paletách, čekající na expedici ve stávajících halách se
palety shromažďují do doby naložení na kamion dle dispozic logistiky. Odtud se palety
nakládají přes vzduchově uzavřenou rampu na nákladní auta.
V hale bude rovněž umístěna kancelář pro mistry obrobny a montáže – standartní vybavení
nábytkem a kancelářskou technikou, max. 3 lidé v každém patře.
Bez požadavků na teplotu, měla by být udržena v přijatelných relacích vzhledem k přímému
propojení s obrobnou.
Ve všech sekcích budou používány klasické obalové a transportní materiály – dřevo, papír,
voskovaný papír, kartony, igelitová folie, kovové palety, dřevěné palety, pro mezioperační
uložení materiálu budou použity nízké regály a stohovací palety, popř. plastové boxy.
Materiál a hotové díly se budou přemisťovat ručními paletovými vozíky nebo elektrickými
ručně vedenými vozíky a výtahy.
Kromě výše uvedeného se při výrobních a montážních procesech nebudou používat
nebezpečné nebo zdraví škodlivé látky.
Skladovací hala bude řešena jako 12,5 m vysoká hala odpovídající normám a předpisům pro
skladování různorodého materiálu, v převážné části hliníkových a litinových odlitků, dále
spojovacího a montážního materiálu v menší míře balicího materiálu – pouze pro dvoudenní
potřebu stávajících a nové haly. Návoz materiálu bude prováděn přes uzavřené zádveří
s hydraulickou vykládací rampou pro větší nákladní auta a s bočními sekčními vraty pro
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menší dodávková auta. Hala bude vytápěná na teplotu 15 °C.. Se sousedními halami bude
propojená průjezdy s ryhloběžnými vraty. K zaskladňování a vyskladňování se budou
používat elektrické vysokozdvižné vozíky.
Ve skladu nebudou skladovány žádné nebezpečné látky.
V hale I budou umístěny dva 2T mostové jeřáby, které budou mít ocelové nosníky staticky
nezávislé na nosné konstrukci výrobní haly. Nosníky by měly mít rozpon mostovky kolem
14 m. Nosná konstrukce mostových jeřábů bude kotvena do podlahy.
Zaměstnanci
Práce budou probíhat ve třech osmihodinových směnách. Předpokládaný počet zaměstnanců
v členění na směny a ženy a muže:
Fáze II
SO 01 PŘÍSTAVBA HALY (část 1)
Výrobní pracovníci (dělnické profese):
Výrobní pracovníci celkem
Technicko – hospodářství pracovníci (včetně mistrů)

ženy
8
1

muži celkem
28
36
5
6

SO 03 PŘÍSTAVBA HALY (část 2)
Výrobní pracovníci (dělnické profese)
Technicko – hospodářství pracovníci (včetně mistrů)

10
1

20
4

30
5

SO 04 VESTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
Technicko – hospodářství pracovníci (včetně mistrů)

30

49

79

Celkem výrobní pracovníci (dělnické profese)
Celkem technicko – hospodářství pracovníci (včetně mistrů)

18
2

48
9

66
11

Fáze III
Výrobní pracovníci celkem
Režijní dělnické profese
Technicko – hospodářství pracovníci (včetně mistrů)

50
6
50

Plošné výměry jednotlivých místností zázemí závodu (např. hygienické prostory, jídelna,
šatny apod.) jsou navrženy na celkový počet pracovníků, stejně tak vybavení těchto prostor
(jako např. šatní skříně apod.).
Doprava
Navrhovanou dostavbou se nezvýší extrémně nárok na dopravu (vyšší využití stávající
kamionové dopravy). K nakládce a vykládce budou použity pozemky které jsou ve
vlastnictví EDWARDS s.r.o.
Způsob řešení zásobování a expedice hotových výrobků je stávající. Vjezd je připojen na
stávající místní komunikaci III.
Dopravu je možné rozčlenit v rámci nového závodu na dopravu:
• nákladní (těžkou kamionovou dopravu, ostatní nákladní dopravu)

19

• osobní
Nákladní doprava
Nákladní doprava bude zajišťovat dovoz komponentů, polotovarů, obalového materiálu a
odvoz hotových výrobků a odpadů.
Těžká kamionová doprava zahrnuje dovoz součástí a odvoz hotových výrobků (po 20 t
ročně). Ostatní nákladní doprava zahrnuje nakládání s odpady, zásobování, dovoz pracovních
pomůcek.
Stávající doprava
Nákladní vozidla těžká
Lehká nákladní vozidla

cca 5 vozidel/den (příjezd a odjezd)
cca 5 vozidel /den (příjezd a odjezd)

Nový stav počty navýší o cca 5 vozidel denně na příjmu a o 5 vozidel na expedici denně
v rámci II.a III.fáze dostavby.
Osobní doprava
Zahrnuta je individuální motorizovaná osobní dopravu řídících pracovníků při denních
výjezdech za služebními povinnostmi a příjezdy obchodních a jiných návštěvníků závodu.
Osobní vozidla

100 vozidel (příjezd, odjezd zahájení a ukončení směny)
40 vozidel (příjezd a odjezd během dne)

Tato dopravní zátěž odpovídá i počtu navrhovaných parkovacích míst v konečné fázi, tj. 96
parkovacím místům.
Dopravní komunikace
Dopravní komunikace uvnitř provozní, výrobní haly a ve venkovních prostorách včetně
schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů
a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující
přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců,
zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace
výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být
řešeny s ohledem na počet osob, které e budou používat; není-li stanoveno zvláštními
předpisy jinak, musí být široké nejméně 1,1 m.
Spojení nebo křížení komunikací musí být zpravidla v jedné úrovni. Komunikace o různých
úrovních s výškovým rozdílem větším než 0,20 m se spojují šikmými rampami nebo
schodišti.
Provozovatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor a pro venkovní
údržbu. Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací stanoví provozovatel a
uvede ve vnitřním předpisu.
Účelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště.
Všechny spojovací cesty a prostory ve stavbách musí být vedeny tak, aby zaměstnanci byli
vystaveni co nejméně působení nadměrného tepla, prachu, kouře a hluku.
Komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie, schodiště a ochozy musí mít šířku
nejméně 0,5 m a musí mít po celé ploše pevnou, rovnou podlahu upravenou tak, aby jí
nemohly propadávat předměty ohrožující bezpečnost osob, podél boků u podlahy musí být
opatřeny ochranou lištou o výšce nejméně 0,1 m a musí být podél volného okraje vybaveny
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vhodnou ochrannou konstrukcí. Vhodnou konstrukcí se rozumí zábradlí nebo jiná rovnocenná
konstrukce o dostatečné výšce a s výplní zabraňující propadnutí osob.
Šachty, vpusti nebo jiné nebezpečné otvory na povrchu komunikace musí být zakryty poklopy
nebo mřížemi, jejichž nosnost odpovídá jejich provoznímu zatížení a instalovány v jedné
rovině s komunikací. Poklopy a mříže musí být zajištěny proti samovolnému uvolnění.
Komunikace používané pro pěší nebo pro provoz dopravních prostředků musí být voleny
v souladu s počtem potenciálních uživatelů a v závislosti nadránu pracovní činnosti a musí být
trvale volné a dostatečně široké s dostatečnou podchodnou výškou.
Jsou-li na komunikacích používán dopravní prostředky, musí být zajištěna dostatečná šířka
jízdního pruhu stanovená v závislosti na šířce používaných dopravních prostředků včetně
šířky nákladu a dostatečný bezpečný prostor i pro pěší o šířce nejméně 1,1 m. Nelze-li
bezpečný prostor pro pěší zajistit, musí být v době provozování dopravy v těchto místech
chůze zakázána.
Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným
vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují
nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální odchodná výška 2,1 m od podlahy.
Pracoviště na komunikacích musí být po dobu trvání nezbytných prací označeno značkami.
Značky se umístí ve vzdálenosti umožňující bezpečné zastavení přijíždějícího dopravního
prostředku, a to na všech přístupech na pracovišti.
Povrch venkovních komunikací musí být zpevněný, s příslušným spádem k odvádění
srážkových vod a nesmí být kluzký. V místech, kde se u jednosměrné komunikace
předpokládá stání dopravních prostředků pro nakládání a vykládání, musí být komunikace
v dostatečné délce přiměřeně rozšířena v závislosti na šířce používaných dopravních
prostředků, velikosti manipulačních jednotek nebo druhu materiálu.
Mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty,průchody, chodbami a schodišti musí být
zajištěn dostatečný prostor pro pěší. Ústí-li do průjezdu objektu východy nebo průchody, musí
mít chodník pro pěší zábradlí. V průjezdu je zakázáno zřizovat příčno komunikaci.
Tam, kde to povaha provozu a uspořádání pracoviště vyžaduje z hlediska bezpečnosti
zaměstnanců musí být komunikace zřetelně označena značkami označujícími komunikaci,
nebo opatřena vhodným ohrazením.
Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor v němž vzhledem k povaze práce
existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením,
které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor
musí být výrazně označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu
do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.
Pevně zabudované žebříky musí být zhotoveny a připevněny tak, aby nemohlo dojít k jejich
deformacím nebo k výkyvům. Žebříky musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 m;
mezi žebříkem a stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí na straně výstupu musí být ponechám
volný prostor nejméně 0,65 m. Mezi příčlemi a stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí na straně
odvrácené od výstupu musí být ponechán volný prostor nejméně 0,18 m.
Zdroj tepla
Primárním mediem je STL rozvod zemního plynu v areálu Sigma Group a.s. Lutín. Vytápění
výrobních provozů bude zajišťováno centrálním VZT zařízením, které mimo vytápění
zajišťuje větrání těchto prostor. VZT zařízení má plynové, přetlakové hořáky a nemá vazbu
na profesi UT.Zdroj tepla svým max. výkonem 29.9+42.9 = 72.8 kW není klasifikován jako
plynová kotelna podle členění ČSN 07 0703 – Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
Pro ohřev TV je navržen zásobníkový ohřívač.
Stávající spotřeba plynu (fáze I)

48 000 m3/rok
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Základní informace o odběru plynu – vytápění a vzduchotechnika (Fáze II - hala I)
roční odběr
23 490 m3/rok
Pro celý provoz (hala I, II a III, skladová hala)
Předpokládá se spotřeba zemního plynu

112 300 m3/rok

Elektrická energie
Nové výrobní haly závodu Edwards v Lutíně budou zásobovány elektrickou energií stávající
kabelovou přípojkou NN 0,4 kV z trafostasnice firmy Sigma Energie spol. s r.o. Na základě
dohody mezi firmou Edwards, s.r.o. a firmou Sigma Energie spol. s r.o. bude zachována
stávající kompenzace jalového výkonu v trafostanici firmy Sigma Energie spol. s r.o.
Vzduchotechnické zařízení zabezpečí větrání, chlazení a případné teplovzdušné vytápění
výrobních prostor, větrání hygienického zázemí, rozvodny, technických místností.
Vzduchotechnická jednotka pro větrání a teplovzdušné vytápění haly bude umístěna na střeše.
Centrální jednotka pro úpravu a dopravu vzduchu bude zajišťovat odpovídající třídy filtrace,
ohřev vzduchu plynovým ohřívačem, chlazení pomocí vodních lamelových výměníků tepla a
dopravu vzduchu.
Vzduchotechnická jednotka (y) pro chlazení výrobní a montážní haly, výzkumu a vývoje
haly bude umístěna (y) na střeše. Centrální jednotka pro úpravu a dopravu vzduchu bude
zajišťovat odpovídající třídy filtrace, chlazení pomocí vodních lamelových výměníků tepla a
dopravu vzduchu.
Vzduchotechnické zařízení pro větrání hygienického zázemí bude umístěno pod stropem
meziskladu v úrovni 2.NP. Centrální jednotka pro úpravu a dopravu vzduchu bude zajišťovat
odpovídající třídy filtrace, teplotní úpravy vzduchu, tj. dohřev pomocí vodních lamelových
výměníků tepla a dopravu vzduchu.
Pro výrobu chladné vody o teplotním spádu 6/12°C je navržena kompaktní dvou-okruhová
jednotka s integrovanou strojovnou chladu. Jednotka bude osazena na konstrukci u fasády
objektu.
Zdravotně technická instalace
Kanalizace je oddílná. Splaškové vody z objektu budou odváděny dvěma hlavními svody
ležaté kanalizace a kanalizačními přípojkami potrubím DN 150 do venkovní splaškové
kanalizace. Odvětrání kanalizace bude řešeno přes ventilační hlavice, které budou umístěny
nad úrovní střechy nebo přivětrávacími ventily. Do kondenzačních sifonů bude zaústěn
kondenzát vzduchotechniky z klimatizačních jednotek v přízemí a v patře.
Dešťové vody ze střech budou odváděny podtlakovou kanalizací Pluvie přes vnitřní dešťové
střešní vtoky s el.vyhříváním. Ve střeše budou osazeny dešťové vtoky a pod stropem bude
zavěšeno potrubí z potrubí Pe, které bude navazovat na odpadní potrubí u sloupů a pak bude
zaústěno do ležatých svodů kanalizace z PVC, které budou odvádět dešťové vody
kanalizačními přípojkami do venkovní dešťové kanalizace. Jeden metr nad podlahou bude na
odpadním potrubí osazen čistící kus. Potrubí dešťových odpadů bude izolováno proti rosení
izolačními pásy a střešní vtoky budou vyhřívány elektricky.
Stlačený vzduch
Navržen je rozvod stlačeného vzduchu. Rozvod bude napojen na rozvod stlačeného vzduchu
kompresorovny. Pracovní tlak systému je navržen na 7 bar. Napojení větve na strojovnu je
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provedeno přes páteřovou větev rozvodu DN 80. Veškerá zařízení budou mít atesty pro
použití v provozu .
Stavební práce
Veškeré napojení inženýrských sítí je stávající. Budou využívána stávající napojení výrobního
závodu).
Zajištění staveniště vodou bude zabezpečeno ze stávajícího rozvodu v areálu.
Přípojka VN 22 kV pro zásobování staveniště bude využívána stávající napojená ze
stávajícího kabelového podzemního vedení VN 22 kV.
Hygienické zařízení pro zaměstnance stavby bude vytvořeno jako nové ze systému
unimobuněk. Hygienické zařízení bude obsahovat 3 buňky WC muži. Napojení vody se
předpokládá ze staveništních rozvodů. Kanalizace bude vyvážena na ČOV.
Pro stavbu se předpokládá využití mobilních telefonů.
Skládky stavebního materiálu budou umístěny na zadním oploceném pozemku investora.
Stavební materiál, který je nutno zabezpečit, bude umístěn ve novém uzamykatelném skladu.
Pro řešení stavebních prací bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi v souladu s ustanovením § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci).
Konečné terénní a sadové úpravy
V rámci terénních a sadových úprav bude projedeno zatravnění ploch, které nebudou
zpevněnými plochami. Zároveň bude na možných plochách provedena výsadba zeleně.
Konečné sadové úpravy budou definitivně řešeny v dalším stupni projektové dokumentace,
v této fázi přípravy je možno konstatovat, že areál bude podle možnosti ozeleněn, bude nutno
brát ohled na zachování bezpečnosti dopravy, kdy zeleň nesmí bránit ve výhledu vozidlům
pojíždějícím po parkovišti a přípojných komunikacích.
Na životní prostředí může mít vliv výstavba jednotlivých navrhovaných objektů v rámci
dostavby výrobního závodu a vlastní provoz celého výrobního závodu. Navržený způsob
realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní
prostředí byl minimalizován. Jedná se o dostavbu objektů souvisejících se stávajícím
výrobním závodem. Realizací dostavby nedojde k přímé významné změně typu stávající výroby
v závodě.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná
zařízení a stavby. Navržena je stavba, která bude přiměřeným způsobem začleněna do
předmětného území, bude respektovat stávající charakteristiky území a sousedících objektů.
Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací
využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzovaná dostavba bude řešena
s ohledem na zabezpečení omezení vlivů z provozu výroby.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Fáze II, hala I
Zahájení výstavby
12/ 2009
Ukončení výstavby ( předpoklad) 06/ 2010
Předpokládaná lhůta výstavby je 6 kalendářních měsíců.
Výstavba haly II bude následovat bezprostředně po ukončení haly I.
Zahájení výstavby
2010
Ukončení výstavby
2011
Fáze III
Zahájení výstavby
Ukončení výstavby

2011
2011

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, Olomouc
Obec Lutín
Obecní úřad Lutín
Školní 203, 783 49 Lutín
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

Kraj

Olomoucký

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Odbor životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.
O tom, jakým způsobem proběhnou správní řízení ve věcech umístění, povolení a trvalého
užívání stavby rozhodne věcně a místně příslušný stavební úřad. V tomto případě to bude
Stavební úřad obce Lutín.
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba výrobního areálu firmy EDWARDS s.r.o. se nachází v k.ú. Lutín na pozemcích p.č.
291 (stávající hala výrobního závodu), 231/50, 231/51, 231/52, 231/53, 231/54, 231/82,
231/60, 292, 293, 413, 546. Dotčené pozemky jsou ostatní plochou nebo stavební plochou.
Pozemky jsou ve vlastnictví investora (LV 696). Stavbou nedojde k záboru zemědělského
půdního fondu.
Tabulka č.1
P.č.

Kultura

Celková
výměra
pozemku
(m2)

LV

Vlastník

291

Zastavěná plocha a nádvoří –
stavba pro výrobu a skladování

2807

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

231/50

Ostatní plocha – jiná plocha

4185

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

231/51

Ostatní plocha – jiná plocha

685

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

231/52

Ostatní plocha – jiná plocha

46

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

231/53

Ostatní plocha – jiná plocha

37

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

231/54

Ostatní plocha – jiná plocha

108

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

231/82

Ostatní plocha – jiná plocha

476

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

231/60

Ostatní plocha – manipulační
plocha

1632

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

292

Zastavěná plocha a nádvoří –
stavba pro výrobu a skladování

131

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

293

Zastavěná plocha a nádvoří –
stavba pro výrobu a skladování

504

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

413

Ostatní plocha – manipulační
plocha

302

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

546

Zastavěná plocha a nádvoří –
stavba pro výrobu a skladování

73

696

Edwards, s.r.o. Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49

Součástí projektu bude majetkoprávní elaborát, který podrobně řeší zábor pozemků a
vymezuje skutečný rozsah pozemků dotčených stavbou.
Půda určená k plnění funkce lesa (PUFL)
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.
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Zvláště chráněná území
Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12,
13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území
národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné
plochy.
Zájmové území nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
Lokalita pro umístění záměru se rovněž nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace
podzemních vod.
2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Zajištění staveniště vodou bude zabezpečeno ze stávajícího rozvodu v areálu. Přibližná
spotřeba vody pro zaměstnance bude činit cca 3 000 l/den, maximální spotřeba cca 3 900
l/den (25 stavebních zaměstnanců x 120l/os/d = 3000 l/den, Qd – maximální denní potřeba
vody – 3000x1,3 =3900 l/den).
Nároky na vodu se předpokládají zejména pro výrobu betonových směsí, což však bude
realizováno v betonárnách. Na vlastním staveništi bude technologická voda spotřebována
především na ošetřování betonu při jeho tuhnutí, omývání nářadí a strojů, případně pro ostřik
kol vozidel, vyjíždějících ze stavby, v suchém prašném období pak zejména ke zkrápění
povrchu pro zamezení prašnosti. Celkové množství pitné vody bude záviset na počtu
pracovníků stavby, velikosti a vybavení sociálního zázemí.
Období provozu
Zásobování vodou pro vlastní provoz závodu je řešen stávající přípojkou. Navrhované
objekty budou vodou zásobovány pomocí přeložky vodovodního řadu a vodovodní přípojky.
Zásobování vodou pro hygienické zařízení a požární hydranty bude zabezpečeno ze stávající
areálové přípojky se samostatným měřením napojenou na stávající areálový vodovod.
Stávající spotřeba vody (fáze I)

2 400 m3 / rok

Denní potřeba vody (fáze II - hala I)
Denní potřeba vody celkem :
Roční potřeba vody (244 pracovních dnů)

5,55m3
1 354 m3 / rok

Odběr a spotřeba vody – celková po dostavbě
Předpokládaná spotřeba vody

10 330 m3/rok.

3. Surovinové a energetické zdroje
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Elektrická energie
Nová výrobní hala závodu Edwards v Lutíně bude zásobována elektrickou energií stávající
kabelovou přípojkou NN 0,4 kV z trafostasnice firmy Sigma Energie spol. s r.o. Na základě
dohody mezi firmou Edwards, s.r.o. a firmou Sigma Energie spol. s r.o. bude zachována
stávající kompenzace jalového výkonu v trafostanici firmy Sigma Energie spol. s r.o.
Plyn
Středotlaká přípojka DN 80 je stávající. Tato přípojka je napojena z vnějšího nadzemního
areálového plynovodu DN 200, který vede v těsné blízkosti stavby. Středotlaká přípojka je
uzavíratelná stávajícím uzávěrem DN 80 - šoupě za odbočkou z nadzemního rozvodu DN
200. Přípojka je zakončena stávajícím uzávěrem – šoupě DN 80 ve stávající plynoměrné
skříni.
Zdroj tepla
Primárním mediem je STL rozvod zemního plynu v areálu Sigma Group a.s. Lutín.
Plyn je rozveden do místnosti s kotli a střešním vzduchotechnickým jednotkám nového
provozu (hala I, obdobně řešena hala II a hala III).
Základní informace o odběru plynu – vytápění a vzduchotechnika (hala I)
23 490 m3/rok
roční odběr
max. hod odběr
72 m3/hod
redukovaný hod. odběr
65 m3/hod
min. hod odběr
3,46 m3/hod
max. denní odběr
368 m3/den
Pro celý provoz (hala I, II a III, skladová hala)
Předpokládá se spotřeba zemního plynu

112 300 m3/rok

Fáze I - Hala I
Vytápění výrobních provozů bude zajišťováno centrálním VZT zařízením, které mimo
vytápění zajišťuje větrání těchto prostor. VZT zařízení má plynové, přetlakové hořáky.
Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV v provozní budově jsou plynové, kondenzační
kotle umístěné v samostatné místnosti 1.NP.
Ohřev TV je realizován pomocí zásobníkových ohřívačů se solárním předehřevem. Strojní
zařízení pro vytápění a ohřev TV je navrženo jako komplet od jednoho výrobce. Topný
systém objektu je teplovodní, nízkoteplotní s nuceným oběhem.
Zdroj tepla svým max. výkonem 29.9+42.9 = 72.8 kW není klasifikován jako plynová
kotelna podle členění ČSN 07 0703 – Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
Pro ohřev TV je navržen zásobníkový ohřívač Logalux SU500 v počtu 2 ks. Příprava TV
bude přednostně zajišťována solárním ohřevem v kombinaci s dohřevem pomocí plynového
kotle. Zapojení ohřívačů na topná media je navrženo podle typového schematu dodavatele.
Stejné údaje platí i pro halu II, III a skladovou halu.
Solární ohřev teplé vody
Způsob ohřevu teplé vody bude sestaven a navržen podle typových podkladů firmy Buderus.
Zdrojem tepla je 5 ks deskových kolektorů Logasol SKN3.0 ve svislém provedení. Kolektory
budou osazeny na ploché střeše pomocí základní a rozšiřovací sady (stavba zajistí pro
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uchycení ocelové nosníky „I“ nebo „U“ na které bude konstrukce kolektorů uchycena).
Projektovaný sklon kolektorů – 30°, orientace Jih.
Větrání
V hale je navržena nucená výměna vzduchu. V zimním provozu bude zajištěna hygienická
výměna vzduchu n=0,5, v letním období bude provozováno podtlakové větrání s intenzitou
výměny vzduchu v hale 1x/hod. Nucené teplovzdušné větrání je navrženo pro pracující osoby
s množstvím čerstvého vzduchu. Přívod vzduchu bude zajištěn teplovzdušnými jednotkami,
které budou sloužit v cirkulačním provozu i pro vytápěcí provoz. Teplovzdušná větrací
jednotka bude vybavena směšovací komorou pro max 100% sání čerstvého vzduchu z fasády
objektu. Nasávání čerstvého vzduchu bude na fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii.
Distribuce vzduchu do místnosti bude sekundární žaluzií na čele jednotky. Regulaci jednotek
bude zajišťovat kompletní systém MaR s prostorovým termostatem teploty.
Ohřev přiváděného vzduchu na teplotu v hale 15°C je zajištěn v každé jednotce elektrickou
topnou tyčí. Odvod znehodnoceného vzduchu z haly budou zajišťovat střešní ventilátory.
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálů pro stavbu bude odpovídat požadavkům na stavební práce. Množství
stavebních materiálů bude přesně vymezeno v projektové dokumentaci.
Pro dostavbu závodu se spotřebují stavební materiály (ocelové a železobetonové konstrukce,
štěrk, kamenivo, písek, obalovaná živičná směs, prefabrikované betonové prvky, kameninové
roury a řada dalších stavebních a montážních materiálů.
Při výrobě budou dále zpracovávány polotovary (odlitky, válcované profily) a díly vyráběné
jinými výrobci. Dodané a vyrobené díly budou montovány do hotových výrobků.
Skladování a manipulace se vstupním materiálem
Vstupní materiál pro výrobu bude uskladněn v přístavku výrobní haly, bude uložen v regálech
vysokých 6 m. V regálech bude celkem 100 skladových buněk, poslední skladová buňka
v regálu bude ve výšce 5,5 m. Hmotnost materiálu v jednom balíku se bude pohybovat od
1.000 kg do 3.000 kg. Skládání materiálu z vozidel, zakládání do regálů a navážení do
výrobní haly ke strojům bude prováděno pomocí elektrického vysokozdvižného vozíku o
nosnosti 3,5 t. Různý spojovací materiál bude uskladněn v páternosterovém zakladači.
Skladování a manipulace s materiálem ve výrobě
Logistický tok materiálu rozpracované výroby mezi jednotlivými výrobními procesy bude
zabezpečován pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků a ručních paletovacích vozíků.
Rozpracovaná výroba bude uskladněna mezi jednotlivými výrobními procesy v regálech,
které budou vysoké 6 m.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v době výstavby
Realizace nevyžaduje vytvoření nového dopravního napojení ani neznamená jiný významný
nárok na dopravní infrastrukturu, která by v území nebyla v současnosti řešena.
Vlastní stavba vyžaduje odvoz materiálu z demolice stávajících objektů a dopravu stavebního
materiálu. Tyto materiály budou dovezeny po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost
této přepravy odpovídá běžným požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu
v území. Bude pro vlastní provedení stavby zpracován plán organizace výstavby s ohledem na
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dopravní zabezpečení stavby, neboť doprava stavby bude přímo navazovat na stávající
komunikace.
Doprava během provozu
Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta doprava související s provozem navrhovaného
záměru. Lokalita byla rozdělena na několik úseků, po kterých byl modelován pohyb
automobilů:
1. Pojezd vozidel na silnicích v Lutíně (průměrná rychlost 40 km/hod, v blízkosti
křižovatky odbočující vozidla 30 km/hod)
2. vjezd vozidel do areálu (průměrná rychlost 30 km/hod)
3. pojezd vozidel na ploše areálu - průměrná rychlost 20 km/hod.
Dále je uvažován pohyb vozidel při parkování (5 km/hod) a běh motorů vozidel na parkovišti
na volnoběh po dobu 30 sekund, emise při volnoběhu jsou stanoveny z emisního faktoru pro
rychlost 5 km/hod.
Napojení na dopravní infrastrukturu
Stavba nemá žádný vliv na napojení na dopravní infrastrukturu. Navržené objekty budou
napojeny na stávající komunikace, popř. na nově navrhované komunikace (zpevněné plochy)
řešené v rámci fáze II záměru dostavby. Veškeré napojení na dopravní infrastrukturu je uvnitř
stávajícího areálu Edwards, s.r.o. – Sigma Lutín.
Navrhovanou dostavbou se nezvýší extrémně nárok na dopravu (vyšší využití stávající
kamionové dopravy). K nakládce a vykládce budou použity pozemky které jsou ve vlastnictví
Edwards, s.r.o. Způsob řešení zásobování a expedice hotových výrobků je stávající. Vjezd je
připojen na stávající místní komunikaci.
Dopravu je možné rozčlenit v rámci nového závodu na dopravu:
• nákladní (těžkou kamionovou dopravu, ostatní nákladní dopravu)
• osobní
Nákladní doprava
Nákladní doprava bude zajišťovat dovoz komponentů, polotovarů, obalového materiálu a
odvoz hotových výrobků a odpadů.
Těžká kamionová doprava zahrnuje dovoz součástí a odvoz hotových výrobků (po 20 t
ročně). Ostatní nákladní doprava zahrnuje nakládání s odpady, zásobování, dovoz pracovních
pomůcek.
Stávající doprava
Nákladní vozidla těžká
Lehká nákladní vozidla

cca 5 vozidel/den (příjezd a odjezd)
cca 5 vozidel /den (příjezd a odjezd)

Nový stav
Nový stav počty navýší o cca 5 vozidel denně na příjmu a o 5 vozidel na expedici denně
v rámci II. a III. fáze dostavby.
Nákladní vozidla těžká
cca 10 vozidel/den (příjezd a odjezd)
Lehká nákladní vozidla
cca 10 vozidel /den (příjezd a odjezd)
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Veřejná doprava – stávající stav
Intenzita stávající dopravy na silnicí 57011 byla získána z webových stránek Ředitelství silnic
a dálnic ČR.
Informace o intenzitě dopravy v roce 2005 jsou uvedeny v následující tabulce:
Intenzita dopravy v roce 2005
Tabulka č.2
č. silnice
57011

sčítací úsek
7-1900

nákladní
390

osobní
1410

motocykly
24

celkem
1824

začátek úseku

konec úseku

vyús. ze 570 v Lutíně

hr.okr. Olomouc
- Prostějov

Pro sledovaný rok byly použity pro přepočet výhledové koeficienty růstu dopravy pro období
2005 – 2040 dle Věstníku dopravy, Min.dopravy z 25.4.2007:
Přepočet dopravních intenzit pro rok 2012
Tabulka č.3
Č. silnice

Nákladní

Osobní

Motocykly

III/57011

390

1410

24

Koeficient přepočtu

1,19

1,06

1,00

Dopravní intenzity 2010

464

1495

24
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III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Plošné zdroje emisí
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat v prostoru
staveniště a provozem stavebních mechanismů. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným
projevem pro každou stavební činnost a bude projevovat zejména v rámci bouracích prací.
Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních
koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné.
Rozsah stavební činnosti při přípravě území nebude významného rázu, bude časově omezen
na dobu vlastní realizace stavby. Zpracování programu organizace výstavby bude v lokalitě
významným omezujícím faktorem z hlediska emisí. Množství emisí z plošných zdrojů v
tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době výstavby, ročním období, konkrétních
klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je možné odborným odhadem stanovit jako
množství emitovaného prachu na cca 0,1 – 0,15 t/stavbu. Prašnost se může projevit především
za nepříznivých klimatických podmínek a při špatné organizaci práce. Organizace práce bude
významným faktorem eliminace možných vlivů.
Po realizaci stavby
Zpracována byla rozptylové studie č.E/ 2794/20 firmou Technické služby ochrany ovzduší
Ostrava spol. s r.o. MŽP, autorizace č.j.1693/820/08/DK ze dne 6.6.2008. Úkolem této studie
je zmapovat imisní zátěž dotčené lokality v obci Lutín (okres Olomouc, Olomoucký kraj) po
dostavbě výrobního areálu firmy Edwards, s.r.o.
V areálu jsou a budou používány stacionární zdroje znečišťování (spalovací zdroje) a liniové
zdroje – areálové komunikace a parkoviště osobních vozidel. Výpočet rozptylové studie je
proveden souhrnně pro uvažované zdroje – vyvolanou dopravu v Lutíně, na příjezdu do
areálu, v areálu a na parkovištích a dále pro stacionární zdroje emisí – kotle na zemní plyn.
Vzhledem k použitým zdrojům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro NO2, CO,
částice frakce PM10 a benzen.
Výpočet nebyl proveden pro benzo(a)pyren, jelikož dle výsledků dosavadních rozptylových
studií jsou vypočtené hodnoty imisních koncentrací hluboko pod hranicí jak imisních limitů,
tak stávajícího imisního pozadí. Jedná se o příspěvky menší než 1 promile těchto hodnot
(u benzo(a)pyrenu nižší než 1 pg/m3). Z tohoto důvodu by byl výpočet pro benzo(a)pyren
bezúčelný a lze konstatovat, že imisní situace se z hlediska benzo(a)pyrenu prakticky
nezmění. Emise dalších znečišťujících látek jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem
k imisním limitům těchto látek je výpočet bezúčelný.
Charakteristika zdrojů emisí
Charakteristika zdrojů - doprava
Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta doprava související s provozem navrhovaného
záměru. Lokalita byla rozdělena na několik úseků, po kterých byl modelován pohyb
automobilů:
• Pojezd vozidel na silnicích v Lutíně (průměrná rychlost 40 km/hod, v blízkosti
křižovatky odbočující vozidla 30 km/hod)
• vjezd vozidel do areálu (průměrná rychlost 30 km/hod)
• pojezd vozidel na ploše areálu - průměrná rychlost 20 km/hod.
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Dále je uvažován pohyb vozidel při parkování (5 km/hod) a běh motorů vozidel na parkovišti
na volnoběh po dobu 30 sekund, emise při volnoběhu jsou stanoveny z emisního faktoru pro
rychlost 5 km/hod.
Napojení na dopravní infrastrukturu
Stavba nemá žádný vliv na napojení na dopravní infrastrukturu. Navržené objekty budou
napojeny na stávající komunikace, popř. na nově navrhované komunikace (zpevněné plochy)
řešené v rámci fáze II záměru dostavby. Veškeré napojení na dopravní infrastrukturu je uvnitř
stávajícího areálu Edwards, s.r.o. – Sigma Lutín.
Navrhovanou dostavbou se nezvýší extrémně nárok na dopravu (vyšší využití stávající
kamionové dopravy). K nakládce a vykládce budou použity pozemky které jsou ve vlastnictví
Edwards, s.r.o. Způsob řešení zásobování a expedice hotových výrobků je stávající. Vjezd je
připojen na stávající místní komunikaci. Použité dopravní intenzity jsou uvedeny v popisu a
v tabulkách na straně 28-29 tohoto oznámení.
Spalovací zdroje
Primárním mediem je STL rozvod zemního plynu v areálu Sigma Group a.s. Lutín.
Plyn je rozveden do místnosti s kotli a střešním vzduchotechnickým jednotkám nového
provozu (hala I, obdobně řešena hala II a hala III).
Základní informace o odběru plynu – vytápění a vzduchotechnika (hala I):
roční odběr
23 490 m3/rok
max. hod odběr
72 m3/hod
redukovaný hod. odběr
65 m3/hod
3,46 m3/hod
min. hod odběr
max. denní odběr
368 m3/den
Vytápění výrobních provozů bude zajišťováno centrálním VZT zařízením, které mimo
vytápění zajišťuje větrání těchto prostor. VZT zařízení má plynové, přetlakové hořáky.
Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV v provozní budově jsou plynové, kondenzační
kotle umístěné v samostatné místnosti 1.NP s celkovým výkonem 72,8 kW
Ohřev TV je realizován pomocí zásobníkových ohřívačů se solárním předehřevem. Strojní
zařízení pro vytápění a ohřev TV je navrženo jako komplet od jednoho výrobce. Topný
systém objektu je teplovodní, nízkoteplotní s nuceným oběhem.
Zdroj tepla svým max. výkonem 29,9+42,9 = 72,8 kW není klasifikován jako plynová
kotelna podle členění ČSN 07 0703 – Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
Pro ohřev TV je navržen zásobníkový ohřívač Logalux SU500 v počtu 2 ks. Příprava TV
bude přednostně zajišťována solárním ohřevem v kombinaci s dohřevem pomocí plynového
kotle. Zapojení ohřívačů na topná media je navrženo podle typového schematu dodavatele.
Stejné údaje platí i pro halu II, III a skladovou halu.
Emisní parametry zdrojů
Mobilní zdroje
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2010, předpokládaná emisní
kategorie osobních vozidel je EURO 4, nákladních EURO 3 (50 %) a EURO 2 (50 %).
Zastoupení osobních vozidel splňujících pouze starší emisní normy (EURO 1, 2, 3) je již v
současné době v městském provozu nízké, výhledově (po roce 2010) budou tato vozidla v
provozu ojedinělá, navíc se již v současné době vyrábí osobní vozidla splňující náročnější
emisní normu EURO 5. U osobních vozidel je předpokládán podíl dieselových motorů 30 %.
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Doprava
Pro stanovení emisních faktorů byla uvažována rychlost vozidel od 5 km/hod do 40 km/hod,
přičemž při pojezdu na parkovištích je uvažována rychlost 20 km/hod, při příjezdu do areálu
30 km/hod, na kruhovém objezdu 30 km/hod, na komunikacích v intravilánu města 50
km/hod. Dále je uvažován pohyb vozidel při parkování (5 km/hod) a běh motorů vozidel na
parkovišti na volnoběh po dobu 30 sekund, emise při volnoběhu jsou stanoveny z emisního
faktoru pro rychlost 5 km/hod. Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA
verze 02, který slouží k výpočtu emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je
rok 2015, předpokládaná emisní kategorie osobních vozidel je EURO 4, nákladních EURO 3.
Zastoupení osobních vozidel splňujících pouze starší emisní normy (EURO 1, 2, 3) je již
v současné době v městském provozu nízké, výhledově (v roce 2015) budou tato vozidla
v provozu ojedinělá, navíc se již v současné době vyrábí osobní vozidla splňující náročnější
emisní normu EURO 5. U osobních vozidel je předpokládán podíl dieselových motorů 30 %.
Emisní faktory vozidel – osobní vozidla [g/km]
Tabulka č.4
Znečišťující
látka
NOx
PM10
Benzen

Osobní automobily
30 km/hod
50 km/hod

5 km/hod

0,28539
0,01735
0,00553

0,176
0,00593
0,00171

90 km/hod

0,14915
0,00653
0,00154

0,17404
0,00773
0,00208

Emisní faktory vozidel – lehká a nákladní vozidla [g/km]
Tabulka č.5
Látka

30 km/hod

Lehká nákladní vozidla
50 km/hod
90 km/hod

0,4077
0,0457
0,0017

NOx
PM10
Benzen

0,329
0,0399
0,0013

0,36035
0,0535
0,001

20 km/hod

13,675
0,6196
0,03705

Těžká nákladní vozidla
40 km/hod
80 km/hod

8,65845
0,36235
0,022

1,84465
0,1263
0,032

Emise spalovacích zdrojů
Emise spalovacích zdrojů jsou stanoveny z emisních faktorů pro spalování zemního plynu
stanovených přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 205/2009 Sb. – Emisní faktory. Hodinová
spotřeba je uvedena pro haly I-III a pro skladovou halu, roční spotřeba je celková pro všechny
haly.
Emisní parametry spalovacích zařízení
Tabulka č.6
Spotřeba zemního plynu
Emisní faktor

Hmotnostní tok emisí

4 x 72

m3/hod

NOx

1 300

kg/106 m3 paliva

CO

320

kg/106 m3 paliva

NOx

4 x 93,6

g/hod

CO

4 x 23,0

g/hod

4 x 884,2

m3/hod

Množství vlhkých spalin (za n.p.)
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Uvedené zdroje jsou do výpočtu zahrnuty jako plošné zdroje umístěné na střechách hal.
Imisní limity pro znečišťující látky
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb.
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem
výpočtu rozptylové studie:
Tabulka č.7
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok

1 hodina

200 µg/m3

18

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg/m

-

24 hodin

50 µg/m3
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PM10
PM10
Benzen

3

3

1 kalendářní rok

40 µg/m

-

1 kalendářní rok

3

-

5 µg/m

Imisní charakteristika lokality
Posuzovaná lokalita může být imisně ovlivněna zejména výrobní činností v průmyslovém
areálu a související nákladní automobilovou dopravou, dále pak v letním období provozem
zemědělských zdrojů, a v zimním období lokálním vytápěním.
Pro zjištění kvality ovzduší (imisní situace) byly použity data nejbližší monitorovací stanice
kvality ovzduší. Jedná se o stanici s označením MOLSA (1197 dle ISKO), která se nachází
v Olomouci na Šmeralově ulici. Reprezentativní dosah stanice je v rozsahu 4-50 kilometrů,
což umožňuje použít zde naměřená data jako reprezentativní pro stanovení imisního pozadí
pro zájmovou lokalitu.
Měření imisí v lokalitě
Tabulka č.8
Název

Číslo ISKO a
lokalita

Typ stanice

Vzdálenost
od zdroje

Reprezentativnost

Cíl měřícího
programu

1197
Olomouc Šmeralova

automatická

cca 10 km

oblastní měřítko,
městské nebo venkov
(4-50 km)

Určení vlivu na
zdravotní stav
obyvatelstva

MOLSA

Imisní koncentrace v r. 2008 [ µg/m3 ]
Tabulka č.9
Charakteristika

MOLSA (ZÚ, 1197, Olomouc-Šmeralova)

Max. hodinová koncentrace NO2

111,9 (19 MV: 77,5) 2)

Průměrná roční koncentrace NO2

21,3

Max. denní koncentrace PM10
Průměrná roční koncentrace PM10

88,1 (36 MV: 39,4) 2)
Počet překročení limitní hodnoty: 17
24,3
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Pozn.:

1)
2)

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

Imisní zátěž lokality oxidem uhelnatým není sledována, roční koncentrace lze odhadnout do
500 µg/m3, osmihodinový průměr do 3000 µg/m3 .
Průměrná roční koncentrace benzenu v roce 2008 byla ve sledované lokalitě dle ročenky
ČHMÚ „Znečištění ovzduší na území české republiky v roce 2008“ menší než 2 µg/m3.
Uvažujeme tedy imisní pozadí benzenu 2 µg/m3 .
Svou polohou spadá místo stavby pod působnost stavebního úřadu Obecního úřadu Lutín. Dle
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na
základě dat roku 2007, uveřejněného ve Věstníku MŽP 6/2009, byl na 12 % území
překračován imisní limit pro denní koncentrace PM10. Na 1,9 % území pak byla překračována
hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.
Nejvyšší vypočtené hodnoty
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním
limitem (bez meze tolerance) a imisním pozadím.
Maximální příspěvky koncentrací byly vypočteny přímo v areálu (u parkoviště), se vzrůstající
vzdáleností koncentrace prudce klesají (viz. grafické přílohy). U hodinových koncentrací NO2
byla maxima vypočtena jihovýchodně od areálu, zde se projeví vliv spalovacích zdrojů,
ovšem pouze v zimním období.
Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací PM10
Tabulka č10
Průměrné denní koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Látka

PM10

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Vypočten
á hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

0,0458

50

< 0,1

0,0081

40

< 0,1

~25

< 0,1

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací NO2
Tabulka č.11
Maximální hodinové koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Látka

NO2

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Vypočten
á hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

5,96

200

3

0,101

40

0,3

~ 21

0,5
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Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací CO
Tabulka č.12

Látka

CO

Maximální denní osmihodinový
průměr koncentrací
[µ
µg/m3 ]
Vypočtená
Imisní
hodnota
% limitu
limit
příspěvku
12,0

10 000

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Vypočten
á hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

0,297

---

---

~ 500

< 0,1

0,1

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací benzenu
Tabulka č.13
Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Látka

Benzen

Vypočtená hodnota
příspěvku

Imisní limit

% limitu

Imisní pozadí

% pozadí

0,00131

5

< 0,1

~2

< 0,1

Hodnocení
Provozem záměru se v jeho blízkosti a v blízkosti příjezdových komunikací sice zvýší imisní
koncentrace znečišťujících látek, toto navýšení však bude nepatrné a prakticky
nepostřehnutelné. Případný provoz lokálního vytápění plynovými kotli se může projevit
zejména v neobydlených oblastech jihovýchodně od areálu, výsledné imisní příspěvky
koncentrací NO2 však i v tomto případě budou velmi nízké.
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Imise PM10
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 0,0458 µg/m3.
Ve vzdálenějších lokalitách se vypočtené hodnoty pohybují kolem 0,01 µg/m3, což jsou proti
imisnímu limitu (50 µg/m3) a stávajícímu pozadí (cca 25 µg/m3) zcela zanedbatelné a
nepostřehnutelné přírůstky.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 0,0081 µg/m3.
Mimo průmyslový areál jsou vypočteny hodnoty imisních příspěvků menší než 0,002 µg/m3,
což se vůbec neprojeví na celkové imisní situaci.
Překračování imisních limitů pro PM10 vlivem provozu tohoto záměru tedy neočekáváme.
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Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 5,96 µg/m3,
přičemž maximum je vypočteno jihovýchodně od výrobní haly. V širším okolí mimo areál je
imisní příspěvek do 3 µg/m3 ve směru SZ-JV a do 2 µg/m3 východním a západním směrem,
tj. do cca 1 % hodnoty imisního limitu, což je při stávajícím imisním pozadí zcela
akceptovatelné.
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2, způsobené navýšením dopravy a
provozem spalovacích zdrojů, činí řádově setiny µg/m3, (maximálně 0,101 µg/m3 ),
v relativním vyjádření řádově promile hodnoty stávajícího imisního pozadí (cca 21 µg/m3).
Navýšení krátkodobých i ročních koncentrací NO2 tedy bude minimální, bez vlivu na imisní
situaci lokality.
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 21 µg/m3, nedojde
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční
koncentrace (40 µg/m3).
Imise CO
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 12 µg/m3 (při imisním limitu
10 000 µg/m3), příspěvek osmihodinových koncentrací mimo areál byl vypočten v rozmezí
maximálně 7 µg/m3.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 500 µg/m3 (roční průměr), tedy nebude překročen imisní
limit pro CO (10 000 µg/m3).
Imise benzenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,00131 µg/m3.
Mimo parkoviště u haly byly vypočteny roční koncentrace v řádu desetitisícin µg/m3, což je
mizivá hodnota.
Při uvažovaném imisním pozadí kolem 2 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě v podstatě shodná se současnou situací a neočekáváme překročení
imisního limitu vlivem provozu tohoto záměru.

Závěr
V rozptylové studii bylo provedeno hodnocení vypočtených imisních koncentrací
znečišťujících látek po dostavbě výrobního areálu Edwards, s.r.o. v Lutíně.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek zpracovatel rozptylové
studie uvádí, že provoz areálu se projeví na imisní situaci lokality velmi nízkými imisními
příspěvky znečišťujících látek, imisní limity nebudou vlivem provozu tohoto záměru
překračovány.
Model znečištění ovzduší SYMOS’97, který je dle přílohy č.6 k nařízení vlády
č.597/2006 Sb. referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, používá
k výpočtu maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvažovaných
zdrojů na jmenovitý výkon, což nemusí odpovídat skutečnosti. Zároveň je nutné poukázat na
to, že všechny výše uvedené maximální koncentrace jsou horním odhadem, tj. nebudou
překročeny při daných vstupních hodnotách.
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2.

Odpadní vody

Dešťová kanalizace
Stávající závod je napojen pomocí gravitační kanalizace. Dešťové vody ze střech
navrhovaných objektů budou navrženou vnitrozávodní stokou dešťové kanalizace odváděny
do stávající stoky vnitrozávodní dešťové kanalizace. Stávající stoka dešťové kanalizace se
nachází jižně od navrhované dostavby, pod vozovkou vnitrozávodní komunikace. Stoka je
z betonových trub DN 1000 mm. Niveleta stoky je v šachtách 4,55 m pod vozovkou
komunikace.
Splašková kanalizace
Stávající závod je napojen pomocí gravitační kanalizace do obecního kanalizačního řádu.
Odpadní splaškové vody z hygienických zařízení navrhovaných objektů budou odváděny
navrženou vnitrozávodní stokou splaškové kanalizace do stávající stoky vnitrozávodní
splaškové kanalizace. Stávající stoka kanalizace se nachází jižně od navrhované dostavby,
pod vozovkou vnitrozávodní komunikace. Stoka je z trub profilu DN 250 mm, materiál
nezjištěn. Niveleta stoky je dle zaměření v šachtách 5,00 m pod vozovkou komunikace.
Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody ze sociálního zařízení pro zaměstnance a
také z kotelny do splaškové kanalizace DN 150.
Odvětrání kanalizace bude řešeno vyvedením jednoho odpadu nad střechu objektu a
ukončeno ventilační hlavicí. Podlahové vpusti jsou navrženy z plastových hmot PP- systém
s uzávěrem pro suchý stav. Na výstupu potrubí z objektu bude zřízena kanalizační šachta. Pro
odvod kondenzátu od vzduchotechnických jednotek bude použito potrubí z PP - DN 25 – DN
40, které bude zaústěno do kondenzačních sifonů a odtud do stoupaček odpadního potrubí
splaškové kanalizace.
Splaškové a dešťové vody - stávající stav (fáze I)
Splaškové a dešťové vody - nový stav (fáze I-III)

5 700 m3/rok
10 330 m3/rok
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3. Odpady
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),
- odpady vznikající při vlastním provozu
- odpady, vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektu a ploch
Odpad vznikající během výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Tabulka č.14
Kód druhu
odpadu
15 01 01

Kategorie
odpadu
O

Produkce*
[t]
1,0

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

O

0,3

17 02 01

Dřevo

O

1,0

17 02 02

Sklo

O

0,5

17 02 03

Plasty

O

0,2

17 04 05

Železo a ocel

O

2,0

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17
05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06
01 a 17 06 03
Stavební suť a demoliční odpad

O

0,2
Bude upřesněno
projektem

17 05 04
17 06 04
17 07 01

Druh odpadu

20 03 01
Směsný komunální odpad
* Odborný odhad dle obdobných staveb

O
O

0,3

O/N

Bude vymezeno
projektem

O

1,0

Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy:
• odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby a předávány
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů
• odpady ze zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečistěné (nevratné) budou
shromažďovány v prostoru stavby a odvezeny na skládku.
• odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou předávány oprávněným
osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů.
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy mimo staveniště, což
bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je povinen vést
evidenci odpadů. Dodržen bude Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku
stavebních s demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (doporučené postupy při přípravě
projektové dokumentace staveb). Při dodržení doporučených postupů dojde ke snížení rizika
znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.
Investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotví ve smlouvách
povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností.
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Základní podmínky pro nakládání s odpady pro původce odpadů během stavby:
• Původce odpadů, které vzniknou při realizaci stavby je povinen zařadit odpady podle
Katalogu odpadů, vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobě oprávněné
k nakládání s odpady.
• Podle zákona o odpadech musí být odpady přednostně nabídnuty k využití a recyklaci,
tento způsob má přednost před konečnou likvidací na skládce.
• Po realizaci stavby budou doklady o způsobu nakládání s odpady původcem archivovány
minimálně 5 let (dle §39 zákona o odpadech) a v případě, že jej správní orgán vyzve,
předloží je k nahlédnutí.
• S nebezpečnými odpady (pokud budou v rámci stavby vznikat – dle stavby nejsou
předpokládány) vzniklými při realizaci stavby může nakládat pouze osoba oprávněná
k nakládání s nebezpečnými odpady, tj. mající souhlas podle §16 odst. 3) zákona o
odpadech.
Odpady vznikající při vlastním provozu
Provozovatel povede v souladu s platnými předpisy evidenci odpadů. Odpady budou
shromažďovány dle druhů v odpovídajících shromažďovacích prostředcích, řádně označených
a zabezpečených a budou předávány oprávněným osobám k přednostnímu využití, v případě
nevyužitelnosti k odstranění.
Firma má v současnosti ustaveného dle ust. § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů odpadového hospodáře.
Následující tabulka ukazuje seznam nebezpečných odpadů, které firma v současnosti
produkuje.
Tabulka č.15
Kód odpadu
08 01 11*
08 04 09*
11 01 05*
11 01 11*
11 01 13*
12 01 09 *
12 03 01*
12 01 14*
12 01 18*
12 01 20*
13 02 08*
13 08 02*
14 06 03*
15 01 10*
15 01 11*
15 02 02*
16 06 01*
16 02 13*
*

16 06 02
20 01 21*
20 01 35*

Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebi
jiné nebezpečné látky
Kyselé mořící roztoky
Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
Prací vody
Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
Upotřebené brusné nástroje a brusní materiály obsahující nebezpečné látky
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Jiné emulze
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Kovový obal obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, včetně prázdných
tlakových nádob
Absorpční činidla,filtrační materiály,čistící tkaniny, a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Olověné akumulátory
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 16 02
09 až 16 02 12
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Zářivky a jiný odpad obsahují rtuť
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod čísly 20 01 21* až 20 01 23*

Množství
rok(tuny)
0,5
0,02
2
5
5
35
0,200
5
0,200
0,020
4,0
20
0,50
5,0
0,08
5,0
0,010
0,100
0,005
0,020
0,050
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Způsob nakládání s nebezpečnými odpady
Nakládání spočívá ve shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich přípravě k přepravě
a následně k předání oprávněné osobě.
Veškeré nebezpečné odpady jsou řádně označeny, opatřeny identifikačními listy ve smyslu
§13 zák. č. 185/2001 Sb. v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001Sb. a shromažďovány na
určených místech v uzavíratelných nádobách nebo v silnostěnných PE – pytlích. Kapalné
odpady jsou shromažďovány v nádobách, které jsou umístěny v záchytných vanách.
Původce odpady pouze shromažďuje před odvozem a po naplnění nádob odpad předává
oprávněné firmě k nakládání s odpady.
Zneškodnění nebezpečných odpadů je prováděno odbornými firmami, které mají příslušná
oprávnění ke zneškodňování odpadů.
Přeprava nebezpečných odpadů je prováděna ve smyslu §24 zákona č. 185/2001Sb, zákona č.
111/94 Sb. a č. 159/97 Sb. a prováděna firmami, které mají k tomu oprávnění.
Evidence odpadů je vedena ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb. pomocí programu
EVI 8.
Produkce odpadů pro dostavbu (hala I) se předpokládá v následujícím rozsahu
Tabulka č.16
Kód druhu
odpadu
12 01 01
12 01 03
12 01 09
12 01 14
13 02 08
13 08 02
14 06 03
15 01 01
15 01 02
15 01 10
15 02 02
17 02 03
17 04 05
20 03 01
20 01 35

Název druhu odpadu
Piliny a třísky železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující
halogeny
Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Jiné emulze
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Obaly obsahující nebezpečné látky
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
znečištěné n. látkami
Plasty
Železo a ocel
Směsný komunální odpad
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

Kategorie
odpadu
O
O
O

Množství
odpadu
120,20 t
35,00 t
9,92 t

N
N
N
N
O
O
N
N

0,91 t
1,05 t
4,17 t
0,19 t
4,11 t
1,22 t
1,06 t
1,20 t

O
O
O
O

0,17 t
3,82 t
0,03 t
150 kg

I v rámci následující dostavby (hala II – fáze II) a hala III (fáze III) budou produkovány výše
uvedené kategorie odpadů. Množství v konečné fázi bude přesně stanoveno v dalším stupni
projektové dokumentace.
Původce bude nadále postupovat v souladu s povinnostmi uvedených v Zák.č. 185/2001:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo
fyzické osobě k možnému využití,
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností,
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,
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-

zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím
životní prostředí.

Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.
C. Odpady, vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektu a ploch
Po dožití stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít
nebo zneškodnit.
Tabulka č.17
Předpokládané odpady po ukončení provozu
Kód druhu odpadu
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 07 01
20 01 11
20 01 21
20 02 01
20 02 03
20 03 01

Druh odpadu
Kategorie odpadu
Beton
O
Cihly
O
Dřevo
O
Plasty
O
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
O
Železo a ocel
O
Kabely neuvedené pod 17 04 10
O
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01
O
a 17 06 03
Stavební suť a demoliční odpad
O/N
Textilní materiály
O
Zářivky
N
Biologicky rozložitelný odpad
O
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
Směsný komunální odpad
O

Během demolice a při zneškodňování se s odpadem bude nakládat podle platných předpisů,
které v té době budou v platnosti.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Navržený záměr realizovat logistickou halu není takovým záměrem, který by sebou nesl
zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při
nedodržení protipožárních opatření nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích.
Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek
v případě havárie v dopravním provozu.
V průběhu stavby se nemanipuluje s žádným větším množstvím nebezpečných látek, které by
mohly být zdrojem havárií. Nebezpečí se omezuje na únik paliva z nádrží stavebních strojů,
případně jejích požár. Množství uniklého paliva je omezeno velikostí palivové nádrže. Není
zde ani riziko většího požáru, který by negativně ohrozil okolí. Při provozu závodu může dojít
k poškození středotlakého plynového potrubí s případnou explozí a požárem. Toto riziko je
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omezeno náročnými bezpečnostními předpisy pro provozování plynovodů a pro práci
v blízkosti plynovodů a plynárenských zařízení.
Plán BOZP na staveništi bude zpracován v souladu s ustanovením § 15 odstavce 2 Zákona č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti
vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 k
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích - práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky
více než 10 m, práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových,
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.
Záměr nepředpokládá skladování a manipulaci nebezpečných látek v množství dosahujícím
limity podle tabulky uvedené v příloze č.1 zákona č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon
o prevenci závažných havárií). Provozovatel záměru tedy není povinnou osobou podle § 3
výše uvedeného zákona. Při provozu závodu nebude nakládáno s nebezpečnými látkami a
přípravky, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností podle § 2 odst. 8. zákona o
chemických látkách.
Další možnou havárií je únik splaškové vody z poškozeného potrubí splaškové kanalizace.
Vzhledem k charakteru splaškových vod však nehrozí větší ohrožení podzemních vod.
Oleje a řezné kapaliny pro obráběcí stroje jsou skladovány v zabezpečených skladech.
Maximální obsah 1 balení je 200 l. Může dojít max. k poškození obalu a úniku oleje na
podlahu při vykládce, nebo transportu ke stroji.

5. Hluk
Použité předpisy, literatura
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998.
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM300-11.12.01-34065 z 11.12.2001
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků – požadavky
Nejvyšší přípustné hladiny hluku
Stavební práce
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech
pracovního klidu a o svátcích.
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Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov:
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)
obytné místnosti - v denní době
0 dB
- v noční době
-10 dB
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru
(§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)
základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory
- v denní době
0 dB
- v noční době -10 dB
+15 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu
Provoz
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21
hod.
Příloha č. 5
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.18
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Operační sály
Po dobu používání
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Po dobu používání
Obytné místnosti
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h

Korekce /dB/
0
-15
0
-5
0*
-10*
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Hotelové pokoje

6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h

+10
0
+5

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncertní síně, kulturní střediska
+10
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
+15
restaurace
Prodejny, sportovní haly
+20
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je
přípustná další korekce + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Venkovní prostor
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č.19
Způsob využití
území
Chráněné venkovní
prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor ostatních
staveb a chráněný
ostatní venkovní
prostor

Korekce dB
1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. Zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, který je
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Pro zájmové území – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory - platí limitní hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku.
Hluk z provozu výrobní haly
Den LAeq = 50 dB Noc LAeq = 40 dB
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích
Den LAeq = 55 dB Noc LAeq = 45 dB
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Zdroje hluku
Objekt závodu posuzovaného typu (technologie) a velikosti faktor pohody neúměrně
v lokalitě neohrozí. Provoz průmyslového závodu nebude dle předpokladů a zjištěných
hodnot souviset s negativním ovlivněním prostředí předmětné lokality a souvisejících ploch.
Faktor pohody může být lokálně narušen pouze při výstavbě, zejména při skrývkách
kulturních zemin a přesunech hmot, dovozu stavebních materiálů a pohybem mechanismů
v území v době stavby. Tato skutečnost může být výrazně eliminována organizací práce
související s přípravou staveniště.
Závod se nevyznačuje žádnými významnými hlukovými emisemi navenek ani v provozu
závodu. Zdrojem hluku bude pouze provoz nákladní dopravy pro zásobování a osobní
dopravy pro přepravu zaměstnanců. Nejintenzivnějším vnějším zvukovým projevem je
nákladní doprava. I ta je však omezena na 4 – 5 kamionů denně, po realizaci dostavby 10
kamionů za den). Další hluk pochází z provozu osobních vozů.
V rámci předkládaného záměru nedochází ke vzniku zdrojů hluku, které by představovaly
dodatečnou zátěž pro okolní místa trvalých bydlišť. Hala je umístěna uvnitř průmyslového
areálu a není ve styku s místy určenými pro bydlení. Výduchy vzduchotechniky budou
standardně osazeny příslušnými prvky k tlumení hluku.
Maximální hodnoty hladin hluku
Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací vznikající
provozem vzduchotechniky a klimatizace, budou přijata taková opatření (vč. použití
odpovídajících elementů) snižující vnitřní i vnější hluk od vzduchotechniky na požadované
hodnoty.
Tabulka č.20
Místnost

Maximální hladina
hluku dB(A)
60
75
55

Montáž, výzkum, testování
Technické místnosti, strojovny
Hygienické zázemí

Odpovídající třída
Hluku [NR]
55
70
50

Provedeno bylo měření hluku ve stávajícím výrobním prostoru (Fáze I)
Souhrnné výsledky, návrh kategorie prací
Tabulka č.21
Pracoviště

Profese

A1/1
čistírna

dělník ve výrobě

A1/2
testování

montážní dělník

A2
montáž
průmyslových
vývěv
A2
montáž
průmyslových
vývěv
Velká linka

Pracovní místo-měř. místo
(Tabulka č.)
M1a-I, M1a-II,
M1b-I, M1b-II, M1c
(Tab. č. 1)
M2a, M2b-I, M2b-II, M2b-III,
M2b-IV, M2b-V, M2b-VI,
M2b-VII
(Tab. č. 2)

LEX,8h ± ε
(dB)

Hyg.
limit
(dB)

Kategor.

79,1

±

1,9

85

II

77,0

±

4,7

85

II

montážní dělník

M3a, M3b, M3c
(Tab. č. 3)

78,0

±

2,1

85

II

montážní dělník

M4a, M4b, M4c
(Tab. č. 4)

79,1

±

2,9

85

II
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EH

A2
montáž
průmyslových
vývěv
Malá linka EH
A3
montáž
vědeckých
vývěv
Linka RV
A3
montáž
vědeckých
vývěv
Linka EM /RV
A3
montáž
vědeckých
vývěv
Linka EM
18/28
A3
montáž
vědeckých
vývěv
Linka EM
0,7/1,5
B2/1
balení
příslušenství
B2/2
montáž
konfigurov.
systémů
C2
montáž
průmyslových
pump
Dokončovací
linka GV
C2
montáž
průmyslových
pump
Střední linka
EM
C2
montáž
průmyslových
pump
Velká linka EM
C2
montáž
průmyslových
pump
Testovací stanice
EM

montážní dělník

M5
(Tab. č. 5)

71,4

±

1,3

85

I

montážní dělník

M6a, M6b, M6c, M6d, M6e
(Tab. č. 6)

73,4

±

5,5

85

II

tester

M7a, M7b
(Tab. č. 7)

76,2

±

2,5

85

II

montážní dělník

M8a, M8b, M8c, M8d, M8e
(Tab. č. 8)

75,6

±

5,4

85

II

montážní dělník

M9a, M9b, M9c, M9d, M9e
(Tab. č. 9)

74,8

±

3,3

85

II

dělnice ve výrobě
balička

M10a, M10b
(Tab. č. 10)

66,9

±

2,4

85

I

montážní dělník

M11a, M11b, M11c
(Tab. č. 11)

74,4

±

1,9

85

II

montážní dělník

M12a, M12b
(Tab. č. 12)

75,2

±

2,2

85

II

montážní dělník

M13
(Tab. č. 13)

81,8

±

2,4

85

II

montážní dělník

M14
(Tab. č. 14)

77,4

±

3,4

85

II

montážní dělník
tester

M15a, M15b
(Tab. č. 15)

79,1

±

1,8

85

II
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C1/2
montáž
průmyslových
pump
Velká montážní
linka GVC
C1/1
obrobna G4

montážní dělník

obráběč kovů

M16
(Tab. č. 16)

71,5

±

2,0

85

I

M17
(Tab. č. 17)

77,8

±

4,1

85

II

B1
obrobna GV

obráběč kovů

M18a, M18b, M18c
(Tab. č. 18)

80,0

±

1,9

85

II

B1
obrobna GV

obráběč kovů

M19a, M19b, M19c
(Tab. č. 19)

79,8

±

3,0

85

II

B1
obrobna GV

obráběč kovů

M20
(Tab. č. 20)

81,0

±

1,3

85

II

D3
obrobna OWL
RV statory

obráběč kovů

M21a, M21b
(Tab. č. 21)

83,1

±

1,8

85

II

D3
obrobna OWL
EM statory

obráběč kovů

M22a, M22b, M22c, M22d, M22e
(Tab. č. 22)

82,8

±

1,9

85

II

D3
obrobna OWL
RV rotory

obráběč kovů

M23
(Tab. č. 23)

75,1

±

1,6

85

II

D2
obrobna OWL
EM statory

obráběč kovů

M24a, M24b
(Tab. č. 24)

77,6

±

1,6

85

II

D2
obrobna OWL
EM statory

obráběč kovů

M25
(Tab. č. 25)

75,7

±

1,6

85

II

D1
obrobna G4

obráběč kovů

M26
(Tab. č. 26)

76,0

±

1,2

85

II

D1
obrobna G4

obráběč kovů

M27a, M27b
(Tab. č. 27)

75,9

±

2,1

85

II

D1
obrobna G4

obráběč kovů

M28a, M28b
(Tab. č. 28)

80,8

±

2,5

85

II

D1
obrobna G4

obráběč kovů

M29a, M29b
(Tab. č. 29)

76,9

±

1,6

85

II

D1
obrobna G4

obráběč kovů

M30
(Tab. č. 30)

78,1

±

1,9

85

II

B1
obrobna GV

inspektor výroby

M31
(Tab. č. 31)

76,7

±

1,3

85

II
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C1/1
obrobna G4

inspektor výroby

M32
(Tab. č. 32)

70,8

±

1,5

85

I

B2/1
příjem, expedice

pracovník expedice

M33a, M33b
(Tab. č. 33)

69,7

±

3,5

85

I

A3, sklad PPM
B2/1, sklad PPM

skladník

M34a, M34b
(Tab. č. 34)

69,8

±

2,2

85

I

Jak je zřejmé z uvedené tabulky, přípustné hodnoty v pracovním prostředí jsou dodrženy.

Zdroje liniové
Liniovými zdroji hluku je v současné době automobilový provoz na veřejných komunikacích.
Jedná se o provoz na ulici III/57011. Předpokládané dopravní zatížení bylo vypočteno
z výsledků odečtu intenzity dopravy v roce 2005 pomocí přepočítávacích koeficientů ŘSD.
Předpokládaný počet dopravních intenzit souvisejících s provozem výrobního závodu je
uvedena v tomto oznámení na straně 28-29.
Zdroje plošné
V současné době se na dané lokalitě nevyskytují žádné významnější plošné zdroje. V období
výstavby bude plošným zdrojem hluku plocha hlavního staveniště. Zde bude hluk způsoben
provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů pro provoz automobilů
se stavebními materiály a komponenty technologického zařízení v prostorech mimo veřejné
komunikace. Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností. Tyto činnosti
budou prováděny v pouze v denní době. Hluk na ploše staveniště byl modelován nepřetržitou
činností tří stavebních strojů s akustickým výkonem 105 dB (např. bagr, nakladač atp.).
Po uvedení objektů výrobního závodu v rámci dostavby do provozu se jako stacionární zdroj
projeví celý výrobní závod.
Zdroje bodové
V současné době se na dané lokalitě nevyskytují žádné významnější bodové zdroje. V období
výstavby se výskyt bodových zdrojů hluku nepředpokládá. Plocha hlavního staveniště se bude
pravděpodobně chovat jako plošný zdroj hluku.
V období provozu bude bodovými zdroji hluku větrání objektů.
Výpočtové body
Ekvivalentní hladiny hluku budou vypočteny pro venkovní chráněný prostor definovaný v
souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.
Kontrolní body byly zvoleny chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže
situovaných vůči navrhované dostavbě.
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Referenční body jsou zvoleny ve výšce 3 m.
Tabulka č.22
Kontrolní Výška
bod
1
3m
2
3m
3
3m
4
3m
5
3m

Místo situování
K.ú. Lutín, p.č.519,
K.ú. Lutín, p.č.539,
K.ú. Lutín, p.č.190,
K.ú. Lutín, p.č.190,
K.ú. Lutín, p.č.174,

č.p.246, zastavěná plocha a nádvoří – rodinný dům, LV 145
č.p.248, zastavěná plocha a nádvoří – rodinný dům, LV 399
č.p.192, zastavěná plocha a nádvoří – bytový dům, LV 876 – PS
č.p.192, zastavěná plocha a nádvoří – bytový dům, LV 876 – LS
č.p.167, zastavěná plocha a nádvoří – bytový dům, LV 841

Grafické vymezení referenčních bodů

5

2

4
3

1

Výpočet ekvivalentních hladin hluku
Výpočet ekvivalentních hladin hluku, jehož zdrojem bude provoz závodu EDWARDS s.r.o.
po dostavbě výrobního areálu byl proveden pro následující stavy:
• Hluková zátěž v období výstavby
• Příspěvek hluku z provozu EDWARDS s.r.o. po
dostavbě
• Provoz EDWARDS s.r.o. po dostavbě včetně veřejné
dopravy
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Intenzity provozu jsou vypočteny pro rok 2012. Pro hluk z provozu byla ekvivalentní hladina
akustického tlaku stanovena, dle § 11, odst.4 Nařízení vlády 148/2006 Sb., pro osm
nejhlučnějších hodin v denní době a nejhlučnější hodinu v době noční, pro hluk z výstavby
pouze pro denní dobu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích pro celou denní dobu
a pro noční dobu.
Výpočet hladin hluku ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru
staveb byl proveden pomocí programového vybavení HLUK+, verze 8.11 s implementovanou
novelou metodiky výpočtu dopravního hluku.
Hluk ve venkovním chráněném prostoru
Hluková zátěž v období výstavby
Tabulka č.23
Bod

Výška

Stavební práce

LAeq,T [dB]
1
2
3
4
5

(m)

Den

3
3
3
3
3

43,7
43,6
61,3
61,0
58,9

+1,2 dB

Z výsledků vyplývá, že u všech výpočtových bodů jsou hodnoty >65 dB pro denní dobu.
Příspěvek hluku z provozu EDWARDS s.r.o. po dostavbě
Tabulka č.24
Bod

1
2
3
4
5
+1,2 dB

Výška

Limit

Zjištěná hodnota
pouze provoz výrobních hal
a parkoviště

Limit

LAeq,T [dB]

(m)

LAeq dB
Den

Den

LAeq dB
Noc

Zjištěná hodnota
pouze provoz
výrobních hal a
parkoviště
LAeq,8h [dB]
Noc

3
3
3
3
3

50
50
50
50
50

23,7
23,6
28,7
28,5
27,8

40
40
40
40
40

23,7
23,6
28,6
28,4
27,8

Z výsledků vyplývá, že u všech výpočtových bodů jsou hodnoty >50 dB pro denní dobu a >40
dB pro denní dobu.
Pro zjištění celkové výše příspěvku provozu závodu EDWARDS s.r.o. je samostatně
vypočtena hodnota hlukové zátěže (pro proces posouzení vlivů na chráněný venkovní prostor)
provozu hal, parkoviště a dopravy:
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Tabulka č. 25
Bod

(m)

Den

Zjištěná hodnota
provoz výrobních hal,
parkoviště a doprava
EDWARDS s.r.o.
LAeq,8h [dB]
Noc

3
3
3
3
3

23,8
23,7
41,1
41,3
38,9

23,7
23,6
33,6
33,7
31,8

Výška

Zjištěná hodnota
provoz výrobních hal,
parkoviště a doprava
EDWARDS s.r.o.

LAeq,T [dB]
1
2
3
4
5
+1,2 dB

IZOFONY HLUKU – PŘÍSPĚVEK HLUKU Z PROVOZU EDWARDS S.R.O. PO DOSTAVBĚ
–DEN
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IZOFONY HLUKU – PŘÍSPĚVEK HLUKU Z PROVOZU EDWARDS S.R.O. PO DOSTAVBĚ
–NOC

Provoz EDWARDS s.r.o. po dostavbě včetně veřejné dopravy
Tabulka č.26
Bod

1
2
3
4
5
+1,2 dB

Výška

Limit

Zjištěná hodnota
provoz EDWARDS s.r.o.
včetně veřejné dopravy

Limit

LAeq dB
Den

LAeq,T [dB]

(m)

Den

LAeq dB
Noc

Zjištěná hodnota
provoz EDWARDS
s.r.o. včetně veřejné
dopravy
LAeq,8h [dB]
Noc

3
3
3
3
3

55
55
55
55
55

23,9
23,8
49,3
49,1
46,9

45
45
45
45
45

23,7
23,6
40,8
40,6
38,5
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IZOFONY HLUKU – PROVOZ EDWARDS S.R.O. PO DOSTAVBĚ VČETNĚ VEŘEJNÉ DOPRAVY
–DEN

IZOFONY HLUKU – PROVOZ EDWARDS S.R.O. PO DOSTAVBĚ VČETNĚ VEŘEJNÉ DOPRAVY
–NOC
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Hluk ve vnitřním chráněném prostoru staveb
Ekvivalentní hladiny hluku ve stavbách - hluk pronikající zvenčí
(bod 3)
Tabulka č.27
LpA
venku
[dB]
40,8

doba

výška
[m]

denní

3

objem
místnosti
[m3]
57

plocha
fasády
[m2]
11,4

plocha
okna
[m2]
4,41

normovaný
rozdíl hladin
[dB]
21,9

LpA uvnitř
[dB/A]
18,9

Zhodnocení
Dále uvedené zhodnocení výsledků platí za dodržení následujících podmínek:
1. hluk emitovaný vzduchotechnickými zařízeními nesmí vykazovat tónové složky
2. stavební práce nebudou prováděny v noční době
3. hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou
prováděny pouze v době od 7.00 hod do 20.00 hod.
Výpočet ekvivalentních hladin hluku, jehož zdrojem bude provoz závodu EDWARDS s.r.o.
po dostavbě výrobního areálu byl proveden pro hlukovou zátěž v období výstavby, sledován
byl příspěvek hluku z provozu EDWARDS s.r.o. po dostavbě a provoz EDWARDS s.r.o. po
dostavbě včetně veřejné dopravy. Sledována byla dopravní zátěž na ulici Jana Sigmunda.
Pro chráněný venkovní prostor chráněných objektů (referenčních bodů zvolených u nejblíže
situovaných objektů bydlení ve směru k areálu závodu) jsou zjištěny hodnoty hlukové zátěže.
Jak je patrno z výsledků, nebude provoz související se záměrem negativně ovlivňovat okolí a
nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací budou dodrženy pro dobu stavebních prací, dobu
provozu (příspěvek provozu výrobního závodu) a provoz závodu včetně dopravy na ulici Jana
Sigmunda.
Při dokladovaném splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním
prostoru, lze rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních
chráněných prostorách chráněných objektů.
Vibrace
U záměru zejména v době výstavby nelze vyloučit vibrace způsobené přepravou materiálů při
průjezdu těžkých nákladních vozidel nebo při pojezdu mechanismů na staveništi, avšak dosah
těchto vibrací nebude přesahovat řádově desítky metrů od zdroje a k obytné zástavbě jejich účinek
nezasáhne. Provoz vlastního záměru není zdrojem vibrací, které by měly dosah k obytné zástavbě.
Záření
Při realizaci záměru ani provozu nebude produkováno radioaktivní záření.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmová lokalita je situována v k.ú. Lutín, v areálu bývalého závodu Sigma Lutín. Správně
spadá zájmové území do okresu Olomouc, obecní úřad Lutín.
Z hlediska regionálního členění reliéfu ČSR (J. Demek et. al, 1987) spadá zájmové území do
celku Hornomoravského úvalu, podcelku Prostějovské pahorkatiny, okrsku Křelovská
pahorkatina. Křelovská pahorkatina je nížinná pahorkatina, která se rozkládá v místě starého
koryta řeky Moravy a tvoří severní část Prostějovské pahorkatiny.
Terén na lokalitě je rovinný a plochý, nadmořská výška se v zájmovém prostoru pohybuje
okolo 220 m až 221 m n. m.
Záměr je v souladu s územním plánem. Plocha je situována v současně zastavěném území
v urbanistické ploše určené pro výrobu (Vp - výrobní aktivity - průmyslové podniky,
kapacitní sklady).
Blízké okolí zájmového území je dlouhodobě využíváno k obdobným aktivitám (převaha
podobných aktivit), ve větší vzdálenosti k zemědělským aktivitám.
Životní prostředí posuzované lokality a blízkého okolí je dlouhodobě ovlivněno antropogenní
činností spojenou s provozem závodu Lutín a nově vznikajících výrobních závodů na tomto
území. Vlastní záměr se nedotýká zásahů do ploch mimo uvedený průmyslový areál.
V návrhu opatření řešících možné vlivy záměru v prostředí, stanovení přípustných hodnot pro
jednotlivé složky životního prostředí a podmínek pro zabezpečení omezení negativních vlivů
je zřejmá možnost navrhované dostavby závodu Edwards bez významných negativních vlivů
na okolní prostředí.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Přímo zájmové území, v němž je připravována dostavba výrobního závodu není územím,
v němž by umístění předmětného záměru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní zdroje,
jejich kvalitu nebo schopnost regenerace.
Předmětné území není územím s trvalými přírodními zdroji.
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci stavby je situováno mimo tah územních
systémů ekologické stability.
Územní systém ekologické stability je tvořen soustavou biocenter vzájemně propojených
biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability na třech
měřítkových úrovních - nadregionální, regionální a lokální ÚSES.
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Žáden prvek územních systémů ekologické stability nebude dostavbou závodu dotčen ani
ovlivněn.
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
můžeme pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošných
zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Zájmová
lokalita se nachází mimo oba uvedené typy ZCHÚ.
V dosahu plánované stavby se žádná zvláště chráněná území ve smyslu zákona o ochraně
přírody a krajiny nenacházejí.
- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.
Lokalita se nachází v rovinatém terénu nedaleko Olomouce, cca 3 km východně od hranice
přírodního parku Velký Košíř. Přírodní park Velký Kosíř o rozloze 19,6 km2 zahrnuje masív
Velkého Kosíře. Rozkládá se na katastrálních územích Slatinice, Drahanovice, Lhota pod
Kosířem, Slatinky, Čelechovice na Hané, Stařechovice, Čechy pod Kosířem s Služín.
Posláním přírodního parku je zachovat typický krajinný ráz s jeho přírodními, estetickými a
krajinnými hodnotami.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Zvláštním typem jsou území, která jsou vytipována jako lokality pro soustavu chráněných
území ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského společenství konkrétně podle
směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V rámci ČR se síť
chráněných území NATURA teprve buduje. 1. května 2004 vstoupila v platnost novela č.
218/1992 Sb., kterou se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle této
novely je v ČR síť chráněných území NATURA 2000 tvořena evropsky významnými
lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO).
Evropsky významné lokality
Nejblíže situovaná evropsky významná lokalita je v širším okolí EVL Litovelské Pomoraví.
EVL Litovelské Pomoraví má rozlohu 9725,5728 ha. Chráněny jsou následující živočišné
druhy: svinutec tenký (Anisus vorticulus), netopýr černý (Barbastella barbastellus), kuňka
ohnivá (Bombina bombina), bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra), ohniváček
černočárý (Lycaena dispar), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), čolek velký (Triturus
cristatus). Lesy tvrdého luhu jsou v celém území velmi dobře zachovalé s vysokou druhovou
diverzitou a s charakteristickým střídáním bylinných aspektů.
Ptačí oblasti
Ptačí oblastí, která je nejbližší k lokalitě záměru je PO Litovelské Pomoraví CZ0711018.
Vlastní ptačí oblast zaujímá rozlohu 9 318,57 ha. Charakteristickými biotopy ptačí oblasti
jsou lužní lesy, mokřady, nádrže a vlhké louky v okolí řeky Moravy. V lesích hnízdí čáp
černý (Ciconia nigra), luňák červený (Milvus milvus), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna
šedá (Picus canus), datel černý (Dryocopos martius), strakapoud prostřední (Dendrocopus
medius), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Na mokřadech a
na nádržích hnízdí bukáček malý (Ixobrychus minutus), moták pochop (Circus aeruginosus),
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chřástal kropenatý (Porzana porzana) a racek černohlavý (Larus melanocephalus). Ve
stržených březích řeky Moravy a jejích přítoků hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis). Území je
také významnou tahovou cestou řady druhů ptáků zařazených do přílohy I směrnice o ptácích.
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
V zájmovém území se nenachází registrovaný významný krajinný prvek ani prvek jmenovaný
zákonem.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby dotčena.
V obci Lutín jsou dvě nemovité kulturní památky s celostátním významem. Jedná se o sochu
anděla na křižovatce silnic do Třebčína a Slatinic a kapli sv. Floriána u silnice do Olšan u
bývalého vojenského skladiště (Magacíny). Další památkou je kaple Nanebevzetí Panny
Marie. Nejcennější gotické památky – kamenná Pieta z počátku 15. století, dřevěné sochy
Madony s děťátkem z poloviny 15. století a Madony se svatozáří z poloviny 16. století jsou
od počátku 60-tých let umístěny v zabezpečených výstavních prostorách hradu ve
Šternberku.
Žádná historická a kulturní památka nebude stavbou dotčena.
Archeologické nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů na hodnoceném území nepředpokládáme. Stejně tak nepředpokládáme
paleontologické nálezy.
- na území hustě zalidněná
Oznamovaný záměr je situován v průmyslové části obce Lutín, mimo území s obytnou
zástavbou. Počet obyvatel k 30. 6. 2009 v obci Lutín je 2 534, místní část Třebčín má 660
obyvtel.
Zájmová lokalita se nachází v prostoru silně ovlivněném činností člověka a antropogenně
značně pozměněném. Přenosy negativních vlivů do obydlených částí města se
nepředpokládají.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Severovýchodní část areálu Sigmy Lutín (mimo posuzované území) byla v minulosti
využívána k takovým činnostem, které s sebou přinášely riziko ekologických havárií a jiných
zátěží na životní prostředí - tj. na okolní půdu a podzemní vodu. Podzemní voda byla
postižena znečištěním přírodě cizími látkami. Konkrétně se jednalo o kontaminaci ropnými
látkami (NEL) a chlorovanými uhlovodíky (CIU). Toto území bylo dlouhodobě sanováno.
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Staré zátěže nejsou registrovány přímo na staveništi, kde má být realizován oznamovaný
záměr. Je tedy nutné ještě jednou konstatovat, že sanační práce probíhaly mimo vymezený
prostor firmy EDWARDS, s.r.o. Lutín.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Nejbližší obytná zástavba je situována severozápadním směrem. Jedná se převážně o rodinné
domy v ulici Za rybníčkem, které jsou situovány v dostatečné vzdálenosti cca 400 m od
posuzované stavby. Další bytová zástavba je situována podél komunikace III/57011. Jedná se
o bytové třípopodlažní domy vzdálené od areálu Sigmy Lutín cca 300 m severovýchodním
směrem a od komunikace III/57011 jsou oddělené pásem zeleně.
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu.
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu.
Zpracována byla rozptylová studie a hlukové posouzení, z jejichž závěrů vyplývá, že
obyvatelstvo nebude při dodržení navrhovaných opatření nepříznivě ovlivněno.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

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

-

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

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

2.2 Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Zájmové území leží v klimatické oblasti T2, tedy v teplé oblasti, kterou charakterizuje velmi
dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Charakteristika klimatu oblasti T2
Tabulka č.28
Údaj
Počet letních dnů
Počet dnů s teplotou nad 10°C

T2
60 – 70
170 – 180
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Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

100 – 110
30 – 40
-2 - -3
19 – 20
9 – 10
9 – 10
80 – 90
300 – 350
200 – 300
40 – 50
110 – 120
50 – 60

Průměrná měsíční teplota vzduchu ve °C
Tabulka č.29
Měsíc
I.
-2,8
°C

II.
-1,4

III.
2,5

IV.
7,4

V.
13,1

VI.
16,0

VII.
18,0

VIII.
17,0

IX.
12,9

X.
7,7

XI.
3,0

XII.
-0,5

Srážková charakteristika oblasti
Tabulka č.30
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Průměrný roční úhrn srážek v mm
Průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (IV - IX)
Průměrný úhrn srážek mimo vegetační období (X - III)

90 - 100
40 - 50
573,0
350 - 400
200 - 300

Větrná růžice

Stabilitní větrná růžice

Rychlostní větrná růžice
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Hodnoty větrné růžice
Tabulka č.31

Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.
Kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší zájmového území je dána jeho geografickou polohou v Hornomoravském
úvalu. Na stávající kvalitě ovzduší se negativně podílejí emise z lokálních zdrojů spalujících
pevná paliva, emise oxidů dusíku z lokálního plynového topení a z plynových kotelen s
nízkými komíny a emise z dopravy. Ke zvyšování koncentrací škodlivých látek v ovzduší
dochází zejména při špatných rozptylových podmínkách a inverzních stavech. Vyšší
koncentrace škodlivin bývají naměřeny převážně v podzimním a zimním období (listopadbřezen).
Dle Věstníku MŽP č. 6/2009 odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007 se vlastní území
dotčené plánovanou instalací pracoviště povrchových úprav nachází v území OZKO a to
z důvodu překročení imisního limitu pro průměrné denní koncentrace PM10. Dle údajů za rok
2008 se již předmětné území v OZKO nenachází.
Hodnocení imisní situace dle dat AIM považujeme za zbytečné, neboť nejbližší měřící stanice
se nachází v Olomouci na ulici Šmeralova a Velkomoravská. Vzhledem k vzdálenosti stanice
AIM a posuzovaného zdroje nelze předpokládat srovnatelné imisní pozadí.
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2.3 Voda
Území Olomouce a jeho okolí náleží do úmoří Černého moře. Nejvýznamnějším tokem je
řeka Morava, která protékající ve směru severozápad - jihovýchod. Levostranným přítokem je
vodohospodářsky významný tok Bystřice, která ústí v nadmořské výšce 212 m n.m. a
pravostranný přítok Mlýnský potok, který ústí v nadmořské výšce 205 m n.m.
Přímo zájmové území je součástí dílčího povodí 4-12-01-017 Deštná (délka toku 7, 973 km,
správce Lesy ČR s.p.,), který je toku Blata 4-12-01-002 (délka toku 44,694 km, správce toku
Zemědělská vodohospodářská správa)..
Záplavové území
Z hlediska záplavového území (základní vodohospodářská mapa, mapový server Krajského
úřadu Olomouckého kraje) se zájmová lokalita nenachází v záplavovém území, tak jak bylo
stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 17.9.2004 pod č.j.KÚOK/6388/04
/OŽPZ/339.
Území, dotčené plánovaným záměrem se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace
vody (CHOPAV) – Kvartér řeky Moravy.
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou
navržena následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek,
- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci
podloží,
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze
stavenišť včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové dokumentace.
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení
projektu – zabezpečení vody, režim nakládání s vodou.
Stávající závod je napojen pomocí gravitační kanalizace do obecního kanalizačního řádu.
Odpadní splaškové vody z hygienických zařízení navrhovaných objektů budou odváděny
navrženou vnitrozávodní stokou splaškové kanalizace - řešené v rámci samostatné PD
„Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o. - II. etapa“ do stávající stoky vnitrozávodní
splaškové kanalizace. Stávající stoka kanalizace se nachází jižně od navrhované dostavby,
pod vozovkou vnitrozávodní komunikace. Stoka je z trub profilu DN 250 mm, materiál
nezjištěn. Niveleta stoky je dle zaměření v šachtách 5,00 m pod vozovkou komunikace.
Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody ze sociálního zařízení pro zaměstnance a
také z kotelny do splaškové kanalizace DN 150, která je navržena v objektu S0 03. Odpadní a
připojovací potrubí je navrženo z PP - systému a svodné ležaté potrubí je navrženo ze
systému PVC- z plastových trub. 1m nad podlahou přízemí budou na odpadním potrubí
navrženy čistící kusy.
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2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické členění:
Z hlediska regionálního členěné reliéfu České republiky (Demek 1987) spadá oblast na
rozhraní celků VIII A-3 Hornomoravský úval a IV C-1 Zábřežská vrchovina.
Zařazení do geomorfologického systému
Tabulka č.32
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek

Česká vysočina
Krkonošsko-jesenická soustava
Jesenická oblast
Zábřežská vrchovina
Bouzovská vrchovina

Západní Karpaty
Vněkarpatské sníženiny
Západní Vněkarpatské sníženiny
Hornomoravský úval
Prostějovská pahorkatina

Prostějovská pahorkatina má rozlohu 542 km2, střední výšku 232,9 m a střední sklon 1°
16´. Její reliéf je tvořen sprašovou nížinnou pahorkatinou, celkově ukloněnou od západu
k východu. Pahorkatina je přerušena třemi asi 2 km širokými nivami vodních toků, stékajících
z Drahanské vrchoviny. Skalní útvary jsou plošně velmi omezené a nevýrazné, dnes jsou
vesměs vázány na lomy v kulmových sedimentech.
Plochá pahorkatina má omezenou výškovou členitost 30 – 70 metrů, na severu a východě
směrem k nivě Moravy přechází až do rovin s výškovou členitostí do 30 metrů. Nejnižším
bodem je okraj nivy Moravy u Kojetína s kótou 194 m nad mořem, nejvyšší body se nacházejí
na zvednutém úpatí Drahanské vrchoviny na svahu kopce Vojenká s kótou 350 m nad
mořem. Typická nadmořská výška regionu je 220 – 280 m.
Křelovská pahorkatina je nížinná pahorkatina převážně na neogenních a kvarterních
sedimentech. Nejvyšší bod je Stráž (288 m n.m.). Území ve 2. vegetačním stupni pokryté
převážně poli a sady; drobné lesíky jsou tvořeny smíšenými listnatými porosty s dubem.
Bouzovská vrchovina je jižní částí Zábřežské vrchoviny. Členitá vrchovina má rozlohu 344
km2, střední výšku 403,9 m n.m., střední sklon 5°21´. Je složená hlavně z devonských a
spodnokarbonských usazenin s ostrůvkem kladeckých fylitů, místy neogenní usazeniny.
Plochý povrch vrchoviny se sklání z 600 m na severozápadě na 300 m na jihovýchodě. Ve
střední části jsou zbytky zarovnaného povrchu prořezané hlubokými údolími vodních toků.
Výraznou částí Bouzovské vrchoviny je vyvýšenina Velký Kosíř srázně spadající zlomovým
svahem k jihozápadu a pozvolněji se sklánějící k severovýchodu. Je tvořena
spodnokarbonskými zvrásněnými usazeninami (drobami, břidlicemi). Nejvyšší bod je Velký
Kosíř – 442 m n.m., 2 km východně od obce Čechy pod Kosířem, ve 2. – 3. vegetačním
stupni, převážně zalesněný porosty smrkovými a dubovými s příměsí akátu, vtroušeně jedle.
Geologie
Podstatnou část plochy řešeného území budují neogenní sedimenty čelní hlubiny.
Stratigraficky nejstaršími horninami neogenu jsou bazální usazeniny spodního badenu,
zastoupené různě zrnitými písky se závalky a tenkými mezivrstvami jílů. V nadloží bazálních
klastik jsou uloženy mořské tégly, jemnozrnné písčité slíny a písky. Souvrství je v podstatném
objemu tvořené typicky zeleno- a modrošedými vápnitými jíly, které jsou lasturnatě až
střípkovitě rozpadavé, místy zřetelně vrstevnaté. Často v sobě obsahují vložky nebo leminy
jemně zrnitého vápnitého písku.

63

V komplexu neogenních sedimentů se vyskytuje v souběhu s Blatou pruh skalních hornin,
které jsou zastoupené drobou s vložkami slepence (proterozoikum), vápencem, devonskými
bazálními klastiky a granitoidy (diorit, žula). Kulmské droby v oblasti Malého Kosíře
vystupují napovrch.
Rozhodující význam pro charakter území mají kvartérní sedimenty uložené v nadloží sklaních
hornin a neogenních sedimentů. Neogenní usazeniny jsou geotechnicky definovány jako
zeminy jemnozrnné (hlíny, jíly) a sypké (písky, štěrky).
Kvartér je geneticky řazený k sedimentům eolitickým, fluviálním a svahovým.
Eolitické sedimenty, zastoupené spraší a sprašovou hlínou, jsou především rozšířeny v oblasti
čelní hlubiny, tj. v území, které orograficky náleží Hornomoravskému úvalu. Litologicky jde
o světle hnědé a žlutošedé jemnozrnně písčité hlíny, které podle indexových vlastností (meze
tekutosti a plasticity) a zrnitosti převážně náleží do jílů nízce až středně plastických,
eventuelně do jílů a hlín písčitých.
Svahové sedimenty jsou plošně nejvíce rozšířeny v území budovaném kulmskými horninami.
Jsou zastoupeny písčitými až jílovitými hlínami s proměnlivou příměsí úlomků matečných
hornin (břidlice, droba apod.), případně nabývají charakter sutí.
Fluviální usazeniny Blaty a Slatinky mají typický sedimentační cyklus. Jsou zastoupeny
bazálním souvrstvím štěrků a nadložními povodňovými hlínami. Výplní mezer štěrků je
hlinitý písek až písčitý jíl. Příměs jemnozrnné frakce se zmenšuje po toku. V nadloží štěrků
jsou uloženy jemnozrnné povodňové usazeniny, jejichž zrnitostní složení se pohybuje
v mezích písčitá hlína – jíl. V oblasti tvrdých kulmských hornin kolísá celková mocnost
říčních usazenin přibližně v rozmezí 2,5 – 4,0 m.
Doprovodným sedimentem dna vodních toků jsou údolní rašeliny a organogenní hlíny.
K jejich tvorbě docházelo humifikací odumřelých rostlin ve vlhkém podnebí v bezodtokých
depresích, kde dlouhodobě stagnovala povrchová voda.
Inženýrsko – geologický průzkum
RNDr. Pavel Vavrda– inženýrská geologie, geotechnika, hydrogeologie provedl IGP, který
ověřil inženýrsko - geologické poměry, základové poměry a údaje o podzemní vodě v místech
realizovaných průzkumných sond v prostoru projektované dostavby závodu EDWARDS s. r.
o. v Lutíně.
Předkvarterní podloží (neogenní plastické jíly) nebylo zastiženo žádnou geologicko –
průzkumnou sondou, realizovanou v rámci předkládaného IGP. V prostoru zamýšleného
staveniště byly neogenní jíly zastiženy na bázi archivní vrtané sondy v hloubce 20,4 m p. t.
Na bázi všech geologicko – průzkumných sond byla ověřena stropní poloha souvrství
staropleistocenních štěrkopísků. Litologicky se jednalo nejčastěji o středně a středně až
drobně zrnité písčité štěrky s kolísavým zastoupením jemnozrnné (hlinité a jílovité) frakce.
Některými penetračními sondami (SP-7, SP-8) byly v souvrství staropleistocenních
štěrkopísků ověřeny vrstvy jemnozrnných zemin (nejčastěji písčitých jílů) mocnosti řádu
prvních decimetrů.
V nadloží staropleistocenních štěrkopísků bylo ověřeno souvrství fluviálních jílovitých zemin.
Litologicky se jednalo nejčastěji o jílovité hlíny, jíly a písčité jíly, polohově s málo mocnými
vrstvami jílů štěrkovitých a písčitoštěrkovitých. Výše bylo všemi geologicko průzkumnými
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sondami ověřeno souvrství spraší a sprašových hlín. Na povrchu sprašových zemin se
v důsledku pedogenetických procesů vytvořila místy až přes metr mocná vrstva humózní
hlíny (tzv. ornice). Vrstevní sled je v prostoru projektovaného staveniště místy uzavřen málo
mocnou vrstvou nehomogenních navážek.
Základové poměry v místě projektované dostavby závodu EDWARDS s. r. o. v Lutíně
hodnotím jako složité (ČSN 73 1001, čl. 20 b), projektované stavby považuji za objekty
staticky náročné konstrukce (ČSN 73 1001, čl. 21 b). Při navrhování základů jednotlivých
budov bude nutno postupovat podle zásad III. geotechnické kategorie (ČSN 73 1001, čl.24 b).
Projektované objekty dostavby závodu EDWAEDS s. r. o. v Lutíně je možno založit plošně
nebo hlubinným způsobem. Poznámky k založení objektů jsou uvedeny v kapitole č. 3.4
„Základové poměry“. Jako optimální se za daných geologických podmínek jeví přenesení
přitížení od projektovaných staveb do prostředí dobře únosných, málo stlačitelných a rychle
konsolidujících staropleistocenních štěrkopísků, jejichž povrch zde byl zastižen v hloubce
okolo 7 m až 8 m p. t.
Spojitá a volná, nebo jen místy mírně napjatá hladina podzemní vody, která je v zájmovém
prostoru vázaná na souvrství staropleistocenních štěrkopísků se v prostoru projektovaného
staveniště pohybuje v hloubce okolo 6,5 m až 7,5 m p. t., tj. na kótě okolo 213 m až 215 m n.
m.
Podzemní voda, která byla odebrána z vrtu V-1 nevytváří podle ČSN EN 206-1 Beton – Část
1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda agresivní prostředí na betonové konstrukce.
Vzhledem k výsledkům laboratorních analýz z předchozí etapy průzkumných prací však
doporučuji zvážit ochranu betonových konstrukcí proti agresivnímu oxidu uhličitému na
stupeň XA-1, neboť při změně podmínek (vyvolaných např. stavbou) by mohlo dojít ke
změně pH a agresivita podzemní vody by tak mohla vzrůst (blíže viz kapitola č. 3.3
„Podzemní voda“).
Zpevněné plochy a příjezdové komunikace bude nutno navrhovat na nebezpečně namrzavé
podloží ve smyslu ČSN 72 1002.
.

Hydrologie
Pozemek staveniště není v přímém hydraulickém spojení s žádným vodním tokem. Proto není
na tomto místě hydrologická charakteristika podávána.
Půda
Podle pedogeografické mapy ČR jsou v blízkém okolí města Olomouce plošně nejrozšířenější
3 hlavní pedogenetické asociace. V nivě řeky Moravy jde o asociaci nivních hydromorfních
půd přírodních a zemědělsky zkulturněných; východně od této asociace se nachází asociace
illimerizovaných půd podzolových přírodních a zemědělsky zkulturněných spolu s asociací
hnědozemí přírodních a zemědělsky zkulturněných nížin a pahorkatin; západně od nivy
Moravy se nachází asociace černozemí přírodních a zemědělsky zkulturněných. Podle mapy
inženýrsko geologického rajónování, list 24 – 22 Olomouc, se posuzované území nachází v
rajónu polygenetických sprašových sedimentů, v podrajónu č.25, pro který je typický
kvartérní pokryv o mocnosti více než 5 m. V podloží, které je v hloubce cca 5 -10 m, se
střídají soudržné a nesoudržné zeminy.
Pozemky pro realizaci záměru nejsou součástí ZPF.
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2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Město Olomouc leží z hlediska biogeografického členění České republiky (CULEK 1996) na
ostré hranici tří biogeografických regionů. Prvním z nich je Prostějovský bioregion (kód
1.11), druhým pak bioregion Litovelský (kód 1.12) a třetím Kojetínský bioregion (kód 3.11).
Prostějovský a Litovelský bioregion náleží do provincie hercynské, Kojetínský bioregion patří
do Západokarpatské podprovincie.
Podle NEUHÄUSLOVÉ et al. (1998) náleží posuzovaná lokalita ve smyslu rekonstruovaných
rostlinných společenstev do vegetační jednotky černýšových dubohabřin (Melampyro
nemorosi – Carpinetum). Podstatou potenciální přirozené vegetace je rekonstrukce typu
vegetace, jaký by se v zájmovém území přirozeně vyskytoval nezávisle na činnosti člověka
pouze s ohledem na stanovištní podmínky (klima, vodní režim, reliéf apod.).
Při přípravě záměru v území bylo provedeno rámcové posouzení předmětné lokality s
ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).
V rámci stavby II.fáze dojde k potřebě odstranit stromy, které jsou na místě stavby. Pro tento
zásah již bylo pro investora vydáno rozhodnutí Obecního úřadu Lutín, č.j. OÚ/30/2010/Va/Se
z 1.2.2010, o povolení ke kácení. Jedná se o lípu (5 ks), smrk (5 ks) a javor (1 ks).
Pro fázi III nebude samostatně žádáno o povolení ke kácení.
2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Záměr bude lokálně znamenat zásah do vzhledu lokality dotýkající se silnice II/444, která je
jižním obchvatem města. Na stavbu bude dle územně plánovací dokumentace navazovat
následně další část průmyslové zóny Mohelnice jih.
Stavba je navržena s ohledem na okolní prostory a stavební objekty. Záměr bude řešen
v souladu s účelem užívání – stavba bude začleněna do terénu a navrhované lokality.
Kontakt záměru s obytnou zástavbou obce Lutín pohledově území neznehodnotí vzhledem
k umístění záměru a typu řešení celého území. Tento stav je dán zejména umístěním stavby ve
stávající průmyslové zóně, záměr tvoří dostavbu již stávajícího výrobního závodu firmy
EDWARDs. S.r.o.
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Bude se jednat o stavební objekt, jehož nezbytnost umístění byla oznamovatelem prověřena
zejména z hlediska prostorových charakteristik a možnosti umístění navrhované stavby.

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru nebude dotčen hmotný majetek. Kulturní památky nebudou stavbou
dotčeny.
2.8 Hodnocení
Tabulka č.33
Předmět hodnocení
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Vliv na floru a faunu
Vliv na ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat:
- z hlediska vlivu znečištěného ovzduší,
- vlivu hlukové zátěže,
- produkce odpadů,
- vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.
Základní ukazatele pro možnost posouzení a stanovení možnosti ovlivnění realizací záměru
v území jsou uvedena v tomto oznámení.
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby a v době provozu v objektu budou emitovány do volného ovzduší škodliviny
z provozu dopravních prostředků stavby, při přípravě území pro stavbu, zejména při
demolicích stávajících objektů a manipulaci se stavebními odpady. Zvýšené emise škodlivin
vzniknou při přípravě území pro stavbu a při vlastní výstavbě obchodního centra a parkoviště
především v důsledku vyšší prašnosti, dopravy a provozu stavebních mechanismů. Jedná se o
zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která je maximálně zkrácena.
Při vlastním provozu souvisejícím s logistickou halou budou vznikat emise především
z provozu související dopravy.
Na základě hodnot vymezených zpracovanou rozptylovou studií je možné konstatovat, že
předmětná stavba a její provoz nebude znamenat překročení limitních hodnot z hlediska
ovzduší.
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby na okolí z pohledu ochrany
zdraví lidí.
Na základě zpracované rozptylové studie lze konstatovat, že maximální příspěvek denních
koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 0,0458 µg/m3. Ve vzdálenějších lokalitách se
vypočtené hodnoty pohybují kolem 0,01 µg/m3, což jsou proti imisnímu limitu (50 µg/m3) a
stávajícímu pozadí (cca 25 µg/m3) zcela zanedbatelné a nepostřehnutelné přírůstky. Nejvyšší
vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 0,0081 µg/m3. Mimo
průmyslový areál jsou vypočteny hodnoty imisních příspěvků menší než 0,002 µg/m3, což se
vůbec neprojeví na celkové imisní situaci. Překračování imisních limitů pro PM10 vlivem
provozu tohoto záměru tedy neočekáváme.
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 5,96 µg/m3,
přičemž maximum je vypočteno jihovýchodně od výrobní haly. V širším okolí mimo areál je
imisní příspěvek do 3 µg/m3 ve směru SZ-JV a do 2 µg/m3 východním a západním směrem,
tj. do cca 1 % hodnoty imisního limitu, což je při stávajícím imisním pozadí zcela
akceptovatelné. Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2, způsobené
navýšením dopravy a provozem spalovacích zdrojů, činí řádově setiny µg/m3, (maximálně
0,101 µg/m3 ), v relativním vyjádření řádově promile hodnoty stávajícího imisního pozadí
(cca 21 µg/m3). Navýšení krátkodobých i ročních koncentrací NO2 tedy bude minimální, bez
vlivu na imisní situaci lokality. Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2
přibližně 21 µg/m3, nedojde k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2
(limit 200 µg/m3) ani pro roční koncentrace (40 µg/m3).
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U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 12 µg/m3 (při imisním limitu
10 000 µg/m3), příspěvek osmihodinových koncentrací mimo areál byl vypočten v rozmezí
maximálně 7 µg/m3.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 500 µg/m3 (roční průměr), tedy nebude překročen imisní
limit pro CO (10 000 µg/m3).
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,00131 µg/m3.
Mimo parkoviště u haly byly vypočteny roční koncentrace v řádu desetitisícin µg/m3, což je
mizivá hodnota. Při uvažovaném imisním pozadí kolem 2 µg/m3 bude výsledná roční
koncentrace benzenu v posuzované lokalitě v podstatě shodná se současnou situací a
neočekáváme překročení imisního limitu vlivem provozu tohoto záměru.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek zpracovatel rozptylové
studie uvádí, že provoz areálu se projeví na imisní situaci lokality velmi nízkými imisními
příspěvky znečišťujících látek, imisní limity nebudou vlivem provozu tohoto záměru
překračovány.
Vliv hlukové zátěže
Pro posouzení vlivu hluku z výstavby a provozu v rámci provozu závodu v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb byla zpracována hluková studie.
Vlivem výstavby v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3)
zákona 258/2000 Sb. nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku v denní době ani noční době.
Hluk emitovaný vzduchotechnickými zařízeními nesmí vykazovat tónové složky. Stavební
práce nebudou prováděny v noční době. Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem
těžké stavební techniky budou prováděny pouze v době od 7.00 hod do 20.00 hod.
Výpočet ekvivalentních hladin hluku, jehož zdrojem bude provoz závodu EDWARDS s.r.o.
po dostavbě výrobního areálu byl proveden pro hlukovou zátěž v období výstavby, sledován
byl příspěvek hluku z provozu EDWARDS s.r.o. po dostavbě a provoz EDWARDS s.r.o. po
dostavbě včetně veřejné dopravy. Sledována byla dopravní zátěž na ulici Jana Sigmunda.
Pro chráněný venkovní prostor chráněných objektů (referenčních bodů zvolených u nejblíže
situovaných objektů bydlení ve směru k areálu závodu) jsou zjištěny hodnoty hlukové zátěže.
Jak je patrno z výsledků, nebude provoz související se záměrem negativně ovlivňovat okolí a
nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací budou dodrženy pro dobu stavebních prací, dobu
provozu (příspěvek provozu výrobního závodu) a provoz závodu včetně dopravy na ulici Jana
Sigmunda.
Při dokladovaném splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním
prostoru, lze rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních
chráněných prostorách chráněných objektů.
Vliv produkce odpadů
Odpady zařazené mezi odpady nebezpečné budou umístěny před předáním oprávněné firmě
ve vymezeném prostoru, svoz a zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma. Při
nakládání s odpady bude pokračováno dle stávajícího nakládání.
Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod.
Sociální vztahy ani psychická pohody v předmětném území nebude narušena.
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Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace stavby bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších
antropogenních systémů. Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna
významně dotčena nad únosnou míru.
Podmínkou vzniku zdravotního rizika je obecně kromě přítomnosti nebezpečného faktoru
existence reálné situace, kdy jsou tomuto faktoru, resp. jím kontaminované složce prostředí,
exponováni lidé. Relativně významné přicházejí v daném případě do úvahy i nepřímé aspekty
záměru, které se zprostředkovaným vlivem též dotýkají ochrany veřejného zdraví v smyslu
ovlivnění podmínek a stylu života, rizikových faktorů chování, vyvolání stresových reakcí
apod., kde významnou úlohu hrají i faktory socioekonomické.
Hodnocení zdravotních rizik je zaměřeno na expozici hluku a imisím z provozu centra včetně
související dopravy a je zpracováno v souladu s obecnými metodickými postupy WHO a
autorizačními návody Státního zdravotního ústavu Praha AN/14/03 verze 2 a AN 15/04
VERZE 2 pro hodnocení zdravotních rizik dle § 83e zákona č. 258/00 Sb., v platném znění.
Zdravotní riziko hluku
Výstupem hlukové studie použitým pro hodnocení expozice jsou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku pro denní a noční dobu ve výpočtových bodech zohledňujících nejbližší
chráněné objekty situované kolem plánovaného objektu. Při kvalitativní charakteristice
možných zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z následující tabulky, ve
které jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky
hluku ve venkovním prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové
hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – den (LAeq, 6-22 h ) a výpočtové body
hlukové studie
Tabulka č.34
Nepříznivý účinek
< 45

45-50

50-55

dB(A)
55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení
Zhoršené osvojení řeči a čtení
u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

Z výsledků je patrný známý fakt, že účinek hluku je do jisté míry bezprahový a pro citlivou
část populace se obtěžující efekt projevuje i při podlimitní úrovni expozice. Proti současné
situaci se úroveň obtěžujícího účinku hluku významně nezmění.
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Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Podkladem k hodnocení expozice imisím je zpracovaná rozptylová studie. Studie hodnotí
předpokládaný imisní příspěvek z emisních zdrojů záměru v zájmovém území. Výstupem
rozptylové studie je předpokládaný stav imisních koncentrací hodnocených složek imisí
vyvolané provozem navrhované stavby. Výpočet je proveden v pravidelné síti referenčních
bodů .
Hodnocení rizika znečištěného ovzduší vychází z výsledků výpočtu rozptylové studie,
zaměřené na základní škodliviny z dopravy, tedy oxid dusičitý, suspendované částice frakce
PM10, benzen a benzo(a)pyren a z odhadu úrovně imisního pozadí zájmové lokality.
Vypočtený imisní příspěvek z provozu plánované stavby a ze souvisejícího nárůstu dopravy je
velmi nízký a z hlediska ovlivnění imisní situace i celkového rizika prakticky zanedbatelný.
Z výsledků hlukové a rozptylové studie tedy vyplývá, že provoz „Dostavba výrobního areálu
EDWARDS, s.r.o. – fáze III“, včetně související dopravy nebude pro obyvatele nejbližší
zástavby zdrojem významného a neúnosného zdravotního rizika hluku a znečištění ovzduší.
Vliv na estetické kvality území
Z hlediska posouzení vlivu nové výstavby na estetické kvality území lze konstatovat, že
navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na standardní úrovni pro objekty
tohoto typu a vzhledem k umístění dostavby v lokalitě průmyslové zóny.
V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na obyvatelstvo.
Tabulka č. 35
VLIVY
Hluk a prach při výstavbě

Sociální a ekonomické
Hluk z dopravy

TYP OVLIVNĚNÍ ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU
přímé,
Minimální nepříznivý vliv, zmírňující opatření
krátkodobé
jsou navržena – pouze denní práce, doba provozu
hlučných strojů
přímé
Příznivý vliv, pracovní místa, příznivé pracovní
trvalé
prostředí
přímé
Nepříznivý vliv na faktory pohody, zmírňující
trvalé
opatření jsou dostupná, požadavek na zvýšenou
kázeň při související dopravě

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů záměru realizovat logistickou halu vztažený k předmětnému území a populaci
nebude znamenat negativní dopad dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a
charakteristikami.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční využití území je uvedeno v
následující tabulce:
Tabulka č.36
VLIVY
Pojezdy při výstavbě,
demolice, manipulace se
stavebními odpady
Doprava při provozu
Vliv na estetické kvality
území

TYP OVLIVNĚNÍ ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU
přímé,
nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná
krátkodobé
přímé
dlouhodobý

malý nepříznivý vliv, dokladováno hlukovou a
rozptylovou studií.
nepříznivý vliv se nepředpokládá
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3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr související s realizací „Dostavba výrobního areálu EDWARDS, s.r.o. – fáze
III“ není zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 Vzhled objektu bude řešen se začleněním objektu vzhledem k okolním stávajícím stavbám.
 Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby zejména s ohledem na
přípravu staveniště a stavební práce.
 Dodržována bude technologická kázeň ze dodavatele stavby, organizace výstavby bude
řešena s ohledem na vodohospodářské charakteristiky území (ochrana kvality vody) a to tak,
aby zejména hluk neobtěžoval okolní obyvatelstvo. Důsledným čištěním podvozků
nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště a čištěním povrchu vozovky, případně
realizací oddělujících bariér bude zabráněno vzniku sekundární prašnosti. Vypínáním motorů
nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti, bude snížena velikost plynných
emisí a emisí hluku do okolí apod.
 Během výstavby budou stavební odpady důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a
kategorií, s odpady z demolic a s výkopovými zeminami bude nakládáno podle jejich
skutečných vlastností. Dodržen bude Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení
vzniku stavebních s demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (doporučené postupy při
přípravě projektové dokumentace staveb).
 Zásobování vodou pro vlastní provoz závodu je řešen stávající přípojkou, kapacita
přípojky je dostačující.
 Kanalizace je dělená na kanalizaci splaškovou a dešťovou. Stávající závod je napojen
pomocí gravitační kanalizace do obecního kanalizačního řádu – stavební úpravy se této části
nedotknou. Budou využívány stávající přípojky.
Stávající závod je napojen pomocí gravitační kanalizace na dešťovou kanalizaci – dostavba a
stavební úpravy se této části nedotknou.
 Nakládání s odpady bude odpovídat požadavkům platné legislativy.
 Nakládání spočívá ve shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich přípravě
k přepravě a následně k předání oprávněné osobě.
 Veškeré nebezpečné odpady jsou řádně označeny, opatřeny identifikačními listy ve smyslu
§13 zák. č. 185/2001 Sb. v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001Sb. a shromažďovány na
určených místech v uzavíratelných nádobách nebo v silnostěnných PE – pytlích. Kapalné
odpady jsou shromažďovány v nádobách, které jsou umístěny v záchytných vanách.
Původce odpady pouze shromažďuje před odvozem a po naplnění nádob odpad předává
oprávněné firmě k nakládání s odpady.
Zneškodnění nebezpečných odpadů je prováděno odbornými firmami, které mají příslušná
oprávnění ke zneškodňování odpadů.
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 Přeprava nebezpečných odpadů je prováděna ve smyslu §24 zákona č. 185/2001Sb,
zákona č. 111/94 Sb. a č. 159/97 Sb. a prováděna firmami, které mají k tomu oprávnění.
 Evidence odpadů je vedena ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb. pomocí programu
EVI 8.
 Zpracován bude Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Vymezený záměr byl posouzen na základě podkladů poskytnutých zástupcem
investora (p.Ivan Kovář, Project Manager) a zpracovatelem projektu (Ing. Augustin Gec –
AGP Olomouc).

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Pro variantní posouzení stavby by mohla být zvažována varianta nulová nebo varianta jiného
využití předmětného území. Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném
stavu a neřešit možnost umístění navrhované dostavby výrobního závodu v navrhovaném
prostoru. Nulová varianta je možná, neumožňuje realizovat podnikatelský záměr investora
související s potřebou rozšíření výrobních prostor ve stávajícím areálu průmyslové zóny
v Lutíně, v prostoru bezprostředně navazujícím na stávající výrobní areál investora.
Variantu řešení dostavby výrobního závodu navrhovanou oznamovatelem je možné za
přijatelnou a je možno ji hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a
navrhovaných opatření. Tato opatření jsou v rámci přípravy záměru dostavby postupně pro
všechny fáze (fáze II.a III.) navržena.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Přehledná situace , měřítko 1 : 10 000
Dostavba výrobního areálu EDWARDS, s.r.o. – fáze III
Celková situace stavby, měřítko 1 : 500 (zmenšeno)
Katastrální situace, měřítko 1 : 2 000 (zmenšeno)
Situace demolic, měřítko 1 : 500 (zmenšeno)
Pohledy
(dle Ing. Augustin Gec – AGP Olomouc)
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Rozptylová studie č.E/2794/2010 „Dostavba výrobního areálu EDWARDS, s.r.o.“, TESO
spol. s r.o.,Ostrava, Ing.Číhala, 04/2010
2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel uvedl všechny známé informace o předmětném záměru ve výše zpracovaném
oznámení.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem investora je dostavba výrobního areálu firmy EDWARD s.r.o. v obci Lutín.
Stávající výrobní hala se nachází uprostřed průmyslového areálu bývalé Sigmy Lutín, který se
nachází na okraji obce Lutín. Část závodu je již v trvalém provozu v rekonstruovaných
objektech (fáze I).
Výroba firmy Edwards s.r.o. prošla od poslední přístavby ukončené v roce 2008 transformací
výrobního programu s ohledem na odběratele. Charakter vyráběných dílů a vývěv se
nezměnil. Výrobní program je v současnosti zaměřen na výrobu rotačních křídlových vývěv a
Rootsových vývěv včetně jejich zkoušení, balení a expedice.
Výrobou dílů se rozumí klasické strojní třískové obrábění odlitků hlavně ze šedé a tvárné
litiny a tyčového materiálu. Obráběcí stroje představují hlavně obráběcí centra, soustruhy,
brusky, frézky a vyvažovačky. Jde tedy o suché a mokré (s chladicí kapalinou) klasické
třískové obrábění.
V nedávno přistavěné hale se výroba rozšířila o sortiment obráběných dílů pro rotační
křídlové vývěvy a to jak statory (odlitky ze šedé litiny skříňového charakteru), tak rotory
(obrobky z tyčoviny, soustružené a broušené s vyjiskřovanými drážkami pro rotující křídlo).
Výroba je organizována proudovým způsobem, kdy na jejím konci je obrobený díl připraven
pro montáž. Montáž plynule navazuje na výrobu dílů a je organizována jak na montážních
linkách haly, tak na samostatných pracovištích, na kterých se montují EH a Stokes vývěvy
(boostery). Smontované vývěvy se testují na zkušebně, externě barví, balí na palety a expedují
se denně kamionovou dopravou. Ostatní drobné a spojovací díly pro montáž jsou plynule
dodávány subdodavateli.
Další expanze firmy Edwards s.r.o. se zaměřila na nahrazení stávajícího strojírenského
objektu přímo sousedícího s objektem Edwards a výstavbu další nové haly na přilehlém
pozemku v rámci průmyslového areálu Sigmy a.s.. Součástí je i plánované propojení obou
objektů a vytvoření dalších kancelářských prostor v nové administrativní budově, nezbytných
pro funkci perspektivně a plánovitě expandující firmy. Nová přístavba v rámci etapy výstavby
haly I.a II.(fáze II dostavby) slouží k umístění dalších obráběcích strojů obdobné konstrukce
a typu jako stávající strojní park (tj. CNC stroje), montáže, zkušebny. Je zde umístněno
rovněž nové vývojové středisko. Uspořádání strojů a pracovišť odpovídá potřebám plynulého
toku materiálu, tj. od obráběných dílů přes montáž testování, balení a expedici výrobků.
Všechny inženýrské sítě a komunikace navazují na společné sítě celého areálu Sigma.
Příjezdové komunikace nově navržené dostavby závodu nebude mít vliv na stávající dopravní
napojení, ani nevyžaduje zřízení nových příjezdů do areálu firmy Edwards s.r.o. Zásobování a
expedice zůstane stávající.
Nové výrobní haly závodu Edwards v Lutíně budou zásobovány elektrickou energií stávající
kabelovou přípojkou NN 0,4 kV z trafostanice firmy Sigma Energie spol. s r.o. Na základě
dohody mezi firmou Edwards, s.r.o. a firmou Sigma Energie spol. s r.o. bude zachována
stávající kompenzace jalového výkonu v trafostanici firmy Sigma Energie spol. s r.o.
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Středotlaká přípojka DN 80 je stávající. Tato přípojka je napojena z vnějšího nadzemního
areálového plynovodu DN 200, který vede v těsné blízkosti stavby. Středotlaká přípojka je
uzavíratelná stávajícím uzávěrem DN 80, šoupě za odbočkou z nadzemního rozvodu DN 200.
Přípojka je zakončena stávajícím uzávěrem – šoupě DN 80 ve stávající plynoměrné skříni.
Zásobování vodou pro vlastní provoz závodu je řešen stávající přípojkou. Kapacita přípojky
je dostačující.
Kanalizace v této lokalitě je dělená na kanalizaci splaškovou a dešťovou. Stávající závod je
napojen pomocí gravitační kanalizace do obecního kanalizačního řádu – stavební úpravy se
této části nedotknou. Budou využívány stávající přípojky.
Stávající závod je napojen pomocí gravitační kanalizace na dešťovou kanalizaci – dostavba a
stavební úpravy se této části nedotknou.
Navrhovaný záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Lutín. Jak již
bylo uváděno výše, navrhovaná dostavba hal ve II.a III.fázi navazuje územně na stávající
výrobní závod investora.
Variantu řešení dostavby výrobního závodu navrhovanou oznamovatelem je možné za
přijatelnou a je možno ji hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a
navrhovaných opatření. Tato opatření jsou v rámci přípravy záměru dostavby postupně pro
všechny fáze (fáze II.a III.) navržena.
Jako přijatelnou lze považovat tu činnost, která omezuje nepříznivý vliv na životní prostředí a
zároveň umožňuje realizaci stavby. V případě zájmové lokality je třeba stavbu provést tak,
aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti
stavební a následně provozní. Zároveň tak bude umožněn podnikatelský záměr investora
rozšířit výrobní plochy stávajícího výrobního závodu.
Technologie v hale III bude umístěna do dvou pater. V přízemí bude umístěna obrobna dílů,
ve které budou umístěna klasická CNC třísková horizontální obráběcí centra a soustruhy,
popř. další jednoúčelové stroje. Obráběným materiálem budou převážně hliníkové odlitky,
částečně ocel a litina, které budou plynule používány v další sekci montáže, umístěné
v 1.patře. Nezbytné surové díly pro obrábění a hotové díly pro montáž budou umístěny
částečně v paletách na jednotlivých pracovištích, vše bude řízeno KANBANovým systémem,
částečně ve skladovací hale. V 1. patře bude umístěna „čistá“ montáž, ne však tř. 10 000, kde
dochází k finální montáži vývěv z dílů, které jsou předmyty a předány k montáži výtahovými
šachtami. Rotační díly jsou předváženy a finálně vyváženy. Montáž probíhá na jednoduchých
montážních pracovištích vybavených ručním nářadím s univerzálními přípravky. Vývěvy jsou
zde zkoušeny elektricky na těsnost, rezonančně i výkonově.
V místnosti je udržován stálý přetlak z důvodu zachování čistoty, což klade nárok na těsnost a
bezprašnou ventilaci. Hotové a odzkoušené vývěvy postupují zpět do přízemí, kde se provádí
značení, kompletace a polepení výrobků.
V přízemí se předané vývěvy zkompletují, označí, polepí informačními štítky a předají do
expedičních prostor rovněž umístěných v přízemí haly. Zde se vývěvy zabalí do beden a
zkompletují na palety podle dispozic odbytu.
V meziskladu pro nabalené zásilky na paletách, čekající na expedici ve stávajících halách se
palety shromažďují do doby naložení na kamion dle dispozic logistiky. Odtud se palety
nakládají přes vzduchově uzavřenou rampu na nákladní auta.
V hale bude rovněž umístěna kancelář pro mistry obrobny a montáže – standartní vybavení
nábytkem a kancelářskou technikou, max. 3 lidé v každém patře.
Bez požadavků na teplotu, měla by být udržena v přijatelných relacích vzhledem k přímému
propojení s obrobnou.
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Ve všech sekcích budou používány klasické obalové a transportní materiály – dřevo, papír,
voskovaný papír, kartony, igelitová folie, kovové palety, dřevěné palety, pro mezioperační
uložení materiálu budou použity nízké regály a stohovací palety, popř. plastové boxy.
Materiál a hotové díly se budou přemisťovat ručními paletovými vozíky nebo elektrickými
ručně vedenými vozíky a výtahy.
Kromě výše uvedeného se při výrobních a montážních procesech nebudou používat
nebezpečné nebo zdraví škodlivé látky.
Skladovací hala bude řešena jako 12,5 m vysoká hala odpovídající normám a předpisům pro
skladování různorodého materiálu, v převážné části hliníkových a litinových odlitků, dále
spojovacího a montážního materiálu v menší míře balicího materiálu – pouze pro dvoudenní
potřebu stávajících a nové haly. Návoz materiálu bude prováděn přes uzavřené zádveří
s hydraulickou vykládací rampou pro větší nákladní auta a s bočními sekčními vraty pro
menší dodávková auta. Hala bude vytápěná na teplotu 15 °C.. Se sousedními halami bude
propojená průjezdy s ryhloběžnými vraty. K zaskladňování a vyskladňování se budou
používat elektrické vysokozdvižné vozíky.
Na životní prostředí může mít vliv výstavba jednotlivých navrhovaných objektů v rámci
dostavby výrobního závodu a vlastní provoz celého výrobního závodu. Navržený způsob
realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní
prostředí byl minimalizován. Jedná se o dostavbu objektů souvisejících se stávajícím
výrobním závodem. Realizací dostavby nedojde k přímé významné změně typu stávající výroby
v závodě.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná
zařízení a stavby. Navržena je stavba, která bude přiměřeným způsobem začleněna do
předmětného území, bude respektovat stávající charakteristiky území a sousedících objektů.
Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací
využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzovaná dostavba bude řešena
s ohledem na zabezpečení omezení vlivů z provozu výroby.

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Územně plánovací informace, Obecní úřad Lutín, stavební úřad, č.j. SÚ/1423/2009
z 29.6.2009
Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpis
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2 000, Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody, zn.
KÚOK/93600/OŽPZ/7324 z 5.10.2019

76

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Dostavba výrobního
areálu EDWARDS, s.r.o. – fáze III“ je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě za předpokladu uplatnění navrhovaných opatření.

Oznámení bylo zpracováno: 04 /2010

Zpracovatel oznámení : Ing. Jarmila Paciorková
číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….

Spolupracovali:
Ing. Augustin Gec – AGP Olomouc
Ing. Petr Lakomý autorizovaný inženýr – pozemní stavby
Ing.Petr Fiedler – ochrana ovzduší
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F. Doplňující údaje
Přehledná situace, měřítko 1 : 10 000
Dostavba výrobního areálu EDWARDS, s.r.o. – fáze III
Celková situace stavby, měřítko 1 : 500 (zmenšeno)
Katastrální situace, měřítko 1 : 2 000 (zmenšeno)
Situace demolic, měřítko 1 : 500 (zmenšeno)
Pohledy
(dle Ing. Augustin Gec – AGP Olomouc)
Rozptylová studie č.E/2794/2010 „Dostavba výrobního areálu EDWARDS, s.r.o.“, TESO
spol. s r.o.,Ostrava, Ing.Číhala, 04/2010
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územně plánovací dokumentací
Územně plánovací informace, Obecní úřad Lutín, stavební úřad, č.j. SÚ/1423/2009
z 29.6.2009
Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpis
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2 000, Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody, zn.
KÚOK/93600/OŽPZ/7324 z 5.10.2019

79

80

81

PŘEHLEDNÁ SITUACE
Měřítko 1 : 10 000
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PŘEHLEDNÁ SITUACE
Měřítko 1 : 10 000
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DOSTAVBA VÝROBNÍHO AREÁLU EDWARDS, s.r.o. – FÁZE III
CELKOVÁ SITUACE STAVBY, měřítko 1 : 500 (zmenšeno)
KATASTRÁLNÍ SITUACE, měřítko 1 : 2 000 (zmenšeno)
SITUACE DEMOLIC, měřítko 1 : 500 (zmenšeno)
POHLEDY
(dle Ing. Augustin Gec – AGP Olomouc)
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ROZPTYLOVÁ STUDIE Č.E/2794/2010
DOSTAVBA VÝROBNÍHO AREÁLU EDWARDS, s.r.o.
TESO spol. s r.o.,Ostrava, Ing.Číhala, 04/2010

