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Cl-U
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ČIŽP OI
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– analýza rizik
– biocentrum
– biokoridor
– bonitovaná půdně ekologická jednotka
– chlorované uhlovodíky
– České dráhy
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ČR
ČS PHM
ČÚZK
EIA
EVL
EU
HPJ
CHLÚ
CHKO
CHOPAV
IČ
IL
k. ú.
KÚ
MěÚ
MP
MŽP
N
NEL
NTA
O
OkÚ
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OŽP
PCE
p. č.
PEHD
RS
RŽP
ŘSD
TCE
THP
TUV
UAN
ÚPD
ÚSES
VKP
VOC
VOP
VÚ
VZT
ZCHÚ
ZL
ZPF

– Česká republika
– čerpací stanice pohonných hmot
– Český úřad zeměměřický a katastrální
– Environmental Impact Assessment
– evropsky významná lokalita
– Evropská unie
– hlavní půdní jednotka
– chráněné ložiskové území
– chráněná krajinná oblast
– chráněná oblast přirozené akumulace vod
– identifikační číslo
– imisní limit
– katastrální území
– krajský úřad
– městský úřad
– metodický pokyn
– Ministerstvo životního prostředí
– nebezpečný odpad
– nepolární extrahovatelné látky
– nitrilotrioctová kyselina
– ostatní odpad
– okresní úřad
– oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
– odbor životního prostředí
– tetrachlorethylen
– parcelní číslo
– vysokohustotní polyetylén
– rozptylová studie
– referát životního prostředí
– Ředitelství silnic a dálnic
– trichlorethylen
– technicko-hospodářský pracovník
– teplá užitková voda
– území s archeologickými nálezy
– územně plánovací dokumentace
– územní systém ekologické stability
– významný krajinný prvek
– těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík
– vojenský opravárenský podnik
– vojenský útvar
– vzduchotechnická zařízení
– zvláště chráněné území
– znečišťující látky
– zemědělský půdní fond

pro světové strany jsou použity zkratky:
J - jih, apod.
jv.- jihovýchodní, apod.
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ÚVOD
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
„VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO
PRŮMYSLOVÉ
APLIKACE
V AREÁLU
BÝVALÝCH
KASÁREN
VE
ŠTERNBERKU“
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), a slouží jako základní podklad
pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3
k citovanému zákonu.
Předmětem záměru je instalace technologie pro výrobu tekutých a sypkých práškových
přípravků pro průmyslové aplikace v objektu, v minulosti používaném jako sklad se
samostatným sociálním zázemím a kanceláří, v areálu bývalých kasáren na jižním okraji
Šternberka.
Záměr je dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. zařazen následovně:
Kategorie II, bod 7.2, sloupec B: Výroba mýdel, surfaktantů, detergentů a nátěrových
hmot nad 200 t/rok.
Dle § 4 citovaného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle
zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7. Příslušným úřadem je Krajský
úřad Olomouckého kraje.
Oznamovatelem záměru je Ing. David Charvát, Mladějovice 208, 785 01 Šternberk,
projektantem záměru bude autorizovaná osoba.
Zpracování oznámení bylo realizováno v období červen až červenec 2010. Oznámení je
zhotoveno firmou AQUATEST a. s. na základě objednávky Ing. Davida Charváta,
Mladějovice 208, 785 01 Šternberk. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení během
zpracování, údaje získané během vlastního průzkumu lokality, materiály od dotčených orgánů
státní správy a dotčené obce a data z archivu společnosti AQUATEST a. s.
Oznámení splňuje všechny náležitosti, uvedené v příloze č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Na vypracování posudku se podílely tyto další osoby:
•
•
•

RNDr. Jiří Urban, PhD., držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií vydané MŽP
pod č.j. 609b/820/09, který zpracoval přílohu č. 6 oznámení „Rozptylová studie“.
RNDr. Zuzana Kadlecová, která zpracovala přílohu č. 7 oznámení „Hluková studie“.
Mgr. Zuzana Švecová, která zpracovala části B, C a F.

Výchozí podklady
(1) Projektová studie úprav objektu dle záměru pro proces EIA.
(2) Původní kompletní projektová dokumentace stávající stavby – Skladová hala č. 38
z roku 1980, na základě které byla schválena stavba stávajícího objektu VOJENSKÝM
STAVEBNÍM ÚŘADEM Olomouc pod číslem rozhodnutí 088062 dne 6. 8. 1980.
(3) Bezpečnostní listy používaných chemických přípravků.
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ČÁST A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma:

Ing. David Charvát

IČ:

610 28 746

Sídlo:

Mladějovice 208, 785 01 Šternberk

Oprávněný zástupce
oznamovatele:
Jméno:
Bydliště:
Mobil:
E-mail:

Ing. David Charvát
Mladějovice č. p. 208, 785 01 Šternberk
+420 728 284 058
charvatd@gmail.com
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ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„Výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace v areálu
bývalých kasáren ve Šternberku“
Záměr je podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazen
následovně:
Kategorie II, bod 7.2, sloupec B: Výroba mýdel, surfaktantů, detergentů a nátěrových
hmot nad 200 t/rok.
Dle § 4 citovaného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle
zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7. Příslušným úřadem je Krajský
úřad Olomouckého kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Ročně bude produkováno 7 000 t výrobků - tekutých a sypkých práškových přípravků pro
průmyslové aplikace (čistící, mycí přípravky, přípravky upravující vlastnosti jiných
průmyslových produktů, mazadla). Výroba bude narůstat pozvolna. V prvním roce se počítá
s výrobou cca 500 – 1 000 t/rok, přičemž se bude výroba postupně navyšovat vždy o cca 500
– 1 000 tun ročně až do finální kapacity 7 000 t/rok.
Tabulka B.1.: Kapacitní údaje o záměru
Celková plocha záměru
Výrobní a skladová hala (p. č. 217/87 v k. ú. Lhota u Šternberka)*
z toho:
administrativní a sociální zázemí
skladová, výrobní a manipulační plocha celkem
Komunikace a zpevněné plochy (část parcely č. 217/1 v k. ú. Lhota u Šternberka)
Nezpevněné plochy (část parcely č. 217/1 v k. ú. Lhota u Šternberka)
* - v katastru nemovitostí je uvedena výměra 943 m2

3 000 m2
940 m2
140 m2
800 m2
1 000 m2
1 060 m2

B.I.3. Umístění záměru
kraj:

Olomoucký

okres:

Olomouc

obec:

Šternberk

k.ú.:

Lhota u Šternberka.

Vlastní prostor záměru a jeho okolí ve městě Šternberku jsou pro účely zpracování tohoto
oznámení nazývány dotčeným územím. Umístění záměru je znázorněno na obrázku č. 1.
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Předpokládané vlivy výroby tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové
aplikace budou omezeny na nejbližší okolí. Maximální rozsah dotčeného území z hlediska
posouzení environmentálních vlivů byl vymezen ve vztahu k nejbližší trvalé obytné zástavbě
ve vzdálenosti cca 410 m jz. od areálu záměru.
Obrázek č. 1: Letecký snímek j. okraje Šternberka s vyznačením umístění záměru

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace
(čistící, mycí přípravky, přípravky upravující vlastnosti jiných průmyslových produktů,
mazadla), která bude umístěna ve stávajícím objektu haly č. 38 (parcela č. 217/87 v k. ú.
Lhota u Šternberka) v oploceném areálu bývalých kasáren. Záměr bude situován v
průmyslové zóně na j. okraji města Šternberka, dle platné ÚPD se jedná o plochu neobytného
produkčního území.
Budova, v níž bude záměr realizován, bude tvořit samostatný celek. Pro výrobu bude využita
infrastruktura průmyslové zóny (přívody pitné vody, elektřiny). K dopravní obsluze bude
využívána stávající komunikace I. třídy I/46, ze které je zřízen vjezd do oploceného areálu
bývalých kasáren, uvnitř vede společná vnitřní komunikace s funkčním vjezdem k hale č. 38.
Oznamovaný záměr představuje naplnění funkčního využití území předpokládaného územním
plánem (viz část H oznámení). Záměr bude umístěn do bývalých kasáren, které jsou
v současnosti nevyužívány. Z hlediska kumulace s jinými záměry, uvažovanými v objektu
bývalých kasáren, nebyly v rámci sestavování oznámení nalezeny žádné zásadní negativní
vlivy, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí na lokalitě a v jejím okolí.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Hlavním důvodem vzniku záměru je narůstající objem spotřeby uvedených výrobků jak
v České republice, tak i v ostatních zemích Evropské unie. Záměr je umístěn v areálu
bývalých Nálepkových kasáren, konkrétně do objektu bývalé skladové haly vojenské
techniky. Celý areál kasáren je pak dle platné ÚPD funkčně zařazen do bloku č. 2602, jež je
klasifikován jako neobytné produkční území, které je určeno především k umisťování a
uskutečňování výrobních činností průmyslových a zemědělských, výrobních služeb a
ostatních služeb, administrativy a provozoven fyzických a právnických osob. Město Šternberk
plánuje v tomto areálu zřídit tzv. podnikatelskou zónu. Z hlediska umístění stavby a rozsahu
možných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jsou v oznámení hodnoceny stávající stav
(nulová varianta) a navrhovaná varianta předkládaná oznamovatelem v projektové studii
úprav objektu dle záměru pro proces EIA.
Variantní řešení ani umístění záměru se nepředpokládá. Kromě posuzované nebyla žádná jiná
varianta zvažována.
Nulová varianta (stávající stav)
Nulová varianta představuje nerealizování záměru. V tom případě lze, vzhledem k funkčnímu
využití území danému platnou územně plánovací dokumentací, předpokládat výhledově
využití bývalého skladu vojenské techniky k jinému výrobnímu nebo skladovacímu záměru.
Navrhovaná varianta
Navrhovaná varianta představuje realizaci záměru dle projektové dokumentace (1).
Zhodnocení variant
Z hlediska porovnání variant lze jako vhodnější označit navrhovanou variantu využití
bývalého skladu vojenské techniky. Nulová varianta představuje ponechání objektu bez
dalšího využití ovšem s nutností údržby objektu, aby se zabránilo jeho chátrání.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Výrobní areál záměru bude umístěn ve stávajícím objektu č. 38 původně využívaném jako
sklad vojenské techniky s hygienickým zázemím a kancelářemi, který bude částečně
rekonstruován. Jedná se o typovou halu VS, jejíž zastavěná plocha činí celkem 940 m2, z toho
výrobní, skladová a manipulační plocha je 800 m2. Z výrobní haly bude vchod do technické
místnosti, kde budou umístěna plynová zařízení (2 plynové kotle), úpravna vody
(demistanice) a čistička vzduchu výrobního prostoru (tzv. myčka vzduchu). Skladová hala je
spolu s budoucí technickou místností osvětlena pomocí řady oken. Ve zbývající části bude
umístněno sociální zázemí pro zaměstnance (WC, šatny, sprchy), kancelář, denní místnost
a laboratoř. Situování haly je zřejmé z přílohy č. 4. Vlastní výrobní prostor je vymezen mezi
nosníky 9 - 12. Výška haly je 6,05 m, výška pod nosníkem střechy je 4,5 m, mimo nosník až
5,4 m. Parkovací plocha bude vyhrazena na místě současné asfaltové plochy před halou pro
cca 10 osobních aut. Ve venkovním prostoru na pozemku j. před halou bude zřízena
podzemní nádrž na propan-butan a žumpa. Objekt haly je v oploceném areálu bývalých
kasáren a o samostatném oplocení výrobního areálu záměru se neuvažuje.
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Stavební řešení
Hala byla zkolaudována v roce 1998, je celkově zachovalá a nevyžaduje žádné stavební
zásahy většího rozsahu. Vlastní stavební úpravy stávajícího objektu jsou znázorněny
v koordinační situaci v příloze č. 4 a jsou popsány v textu níže.
Sociální zázemí haly je dostatečné a nebude se měnit (WC, sprchy a šatny odděleně pro muže
a ženy, kapacita dle norem 20 mužů a 10 žen). Současná kancelář bude využívána jako
laboratoř. Ze samostatné garáže bude vybudována kancelář, denní místnost a chodba spojující
administrativní část s části výrobní a skladovou. Úpravy zahrnují snížení stropu pomocí
podvěšeného stropu, výstavbu vnitřních příček a výměnu garážových vrat za okno. Současný
příruční sklad bude využit jako technická místnost, kde budou umístěna plynová zařízení
(2 plynové kotle), úpravna vody (demistanice) a čistička vzduchu výrobního prostoru. Výška
haly pod nosníky střechy je 4,5 m a mimo nosník až 5,4 m. Stavební úprava objektu bude
provedena ve 2 fázích. Nejprve bude vybudován výrobní prostor, včetně první fáze
skladových prostor. Ve druhé fázi bude vybudována chemická laboratoř pro adjustaci výroby
a aplikovaný vývoj výrobků.
Pro skladování budou vyhrazeny skladové prostory dle chemické příbuznosti, či vzájemné
nereaktivnosti jednotlivých surovin a vyrobených přípravků. Komunikace uvnitř haly bude
řešena manipulačním koridorem uprostřed haly, jednotlivé sektory budou oddělené pomocí
příček. Příčky uvnitř skladové a výrobní části budou řešeny sendvičově, tzn. profilovaný
plech – minerální vata – profilovaný plech. Vrstva minerální vaty mezi plechy bude
minimálně 10 cm. Sklady a výrobní prostory budou osvětleny jednak přírodním světlem přes
stávající okna, ale zároveň i pomocí stávajícího elektrického osvětlení.
Při rekonstrukci podlah nebude zasahováno do současné konstrukce podlahy, ale podlahy pod
skladovým a výrobním prostorem budou upraveny pro manipulaci a skladování chemicky
nebezpečných látek. Na současnou podlahu budou umístěny záchytné vany z PEHD o síle
stěny minimálně 2 mm, ve vyznačených skladových a výrobních prostorech ve skladovém
prostoru pro rozpouštědla (hořlaviny) bude záchytná vana provedena z nerez plechu o síle
1,5 mm. Záchytné vany mají výšku stěn 20 cm. Vany budou vybetonovány do výšky 10 cm
a beton bude opatřen protichemickým nátěrem. Vlastní záchytný objem van tedy bude dán
plochou vany a zbývající výškou stěny (10 cm). Stěny tvořící záchytný objem budou
obetonovány též, pro mechanické ochránění izolace. Tato opatření zajistí nepropustnost
skladových a výrobních ploch podlahy proti závadným látkám. Jednotlivé záchytné vany
budou mít alarmové senzory - hlídače hladin napojené na centrální jednotku. Centrální
jednotka v případě poruchy – úniku tekutého materiálu vyšle alarmové hlášení pomocí zprávy
SMS na jednotlivá pohotovostní čísla. Zároveň v jednotlivých výrobních a skladových
prostorech budou teplotní senzory, které v případě nenadálého zvýšení teploty uvnitř skladu
nebo výrobního prostoru vyhlásí přes centrální jednotku alarmové hlášení. Těmito opatřeními
bude zajištěno nepřetržité monitorování stavu výrobního a skladového prostoru.
Parkovací stání pro cca 10 osobních automobilů a komunikace pro pěší bude vyznačena na
stávající asfaltové ploše před halou. Vjezd do jednotlivých částí haly (výrobní a skladová)
bude umožněn 5-ti stávajícími garážovými vraty. Nynější šestá garážová vrata vedoucí do
budoucí kanceláře budou vyměněna za okno.
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Technologie výroby
Popis výroby:
Předmětem činnosti je míchání směsí chemických látek, spočívající v míchání jednotlivých
surovin – tenzidů, alkálií, kyselin a rozpouštědel – ve 3 uzavřených výrobnících opatřených
míchadlem. Dle technologického postupu se přidávají jednotlivé suroviny a po jejich řádném
promíchání se výsledný chemický přípravek stočí do finálního obalu. Výsledkem budou
tekuté a sypké práškové přípravky pro průmyslové aplikace – koncentrované čistící a mycí
přípravky (např. mycí /odmašťující/ prostředky na keramiku, podlahy, stroje a zařízení apod.),
přípravky upravující vlastnosti jiných průmyslových produktů (produkty měnící aplikační
vlastnosti jiných výrobků, např. antikorozní přísady, přísady měnící reologické vlastnosti
/viskozitu/, emulgující přísady apod.), mazadla (např. lubrikační přípravky pro dopravní
pásy), apod. Z důvodu velké rozmanitosti přípravků lze specifikovat technologický postup
výroby pouze schematicky.
Přehled strojů, které budou umístěny ve výrobní hale je následující:
-

výrobníky V1 aV2 (tekuté výrobky),
výrobník V3 (sypké výrobky).

Popis výrobníků:
Výrobník V1, resp. V2 je stojatá válcová nádoba s konickým dnem o pracovním objemu
2 500 l, v jejímž středu je výpustný ventil. Nádoba je vybavena kotvovým míchadlem
a vlnolamy, které zajišťují turbulentní typ míchání. Vrchní víko je opatřeno násypkou
a motorem. Výkon motoru je 0,75 – 2,5 kW a je opatřen fázovým měničem pro plynulou
regulaci otáček mezi 15 - 50 ot/min. Materiálové provedení je nerez s možnou plastovou
vystýlkou uvnitř, za účelem zvýšení chemické odolnosti. Důkladné promíchání a rozpuštění
směsi je dosaženo dle typu výrobku v rozmezí 5 - 90 minut, průměrná doba míchání je
v intervalu 15 - 20 min. Výrobník V3 má celkový objem cca 4,7 m3, z toho pracovní objem
činí 1,5 m3. Je to ležatá válcovitá nádoba, na stěnách nádoby jsou umístěny míchací lopatky,
které se otáčí spolu s nádobou (jsou pevnou součástí stěny, podobně jako míchačka na beton)
ve směru míchání. Dávkování jednotlivých surovin probíhá pomocí násypky, která ústí do
středu výrobníku v ose otáčení. Vysypání obsahu (finálního produktu) je pomocí výsypného
šoupěte ve stěně nádoby. Nádoba je vyrobena z nerezu. Pohon je zajištěn pomocí řemenice
a motoru o příkonu 2,5 -5 kW. Dle typu výrobku je doba míchání 5 – 60 minut, průměrná
doba míchání je v intervalu 15 - 20 minut. Všechny výrobníky jsou samonosné a nebudou
kotveny do podlahy. Jejich fotodokumentace je uvedena v části F oznámení v příloze č. 5.
Plnění jednotlivých surovin do výrobníků bude z pracovní plošiny umístěné ve výšce 2,0 m
nad podlahou. Na pracovní plošinu budou suroviny naváženy pomocí vysokozdvižného
vozíku na paletách (sypké suroviny v pytlích, tekuté suroviny v kanystrech, sudech, IBC
kontejnerech). Pytle budou vysypávány přímo do výrobníků ručně, kanystry a sudy budou
čerpány za pomocí ručních sudových čerpadel a IBC kontejner bude dávkován pomocí
vlastního vypouštěcího ventilu. Množství surovin bude váženo za pomoci paletové váhy.
Stáčení u výrobníků V1 a V2, ve kterých budou vyráběny tekuté výrobky, bude probíhat
přímo do finálních obalů samospádem (kanystry 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 l, sudy 220 l, IBC
kontejnery 600 a 1 000 l). Stáčení u výrobníku V3 na výrobu sypkých výrobků bude probíhat
volným vysypáním do transportního obalu a následném balení do pytlů (5 – 25 kg) nebo vaků
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typu Big Bag (200 – 1 000 kg). Navažování bude probíhat ručně nebo s použitím
poloautomatické plničky.
Příklad technologického postupu – výrobníky V1 a V2
1) Do výrobníku se odváží potřebné množství vody, obvykle 50 - 70 % pracovní náplně,
tj. 1 250 - 1 750 l upravené vody z demistanice. Voda je dopravovány v IBC
kontejnerech. Tato operace trvá přibližně 10 - 15 minut.
2) Poté se spustí míchadla a začnou se v předepsaném postupu přidávat jednotlivé
suroviny, obvykle 2 - 10 různých surovin. Použití ručních sudových čerpadel trvá cca
5 minut (ne všechny suroviny jsou čerpány). Tato operace trvá přibližně 5 - 15 minut.
3) Důkladné promíchání směsi – proces míchání. Důkladné promíchání a rozpuštění
směsi je dosaženo dle typu výrobku v rozmezí 5 - 90 minut, průměrná doba míchání je
v intervalu 15 - 20 minut.
4) Stáčení finálního přípravku. Stáčení probíhá při vypnutém míchání přímo do finálních
obalů samospádem. Množství je váženo na váze. Finálními obaly jsou - kanystry 5, 10,
15, 20, 25, 30, 50 l, sudy 220 l, IBC kontejnery 600 a 1 000 l. Stáčení dle typu obalu je
v rozmezí 20 - 60 minut.
5) Výplach výrobníku demivodou v případě nutnosti do IBC kontejneru. Výplach je
použit pro další výrobu. Doba výplachu je max. 5 minut.
Tabulka B.2.: Časový snímek výroby jedné šarže – výrobníky V1 a V2
Operace
1
2
3
4
5

Navážení
surovin

Doba
(min)

Běh míchadla
(min)

Běh ruční
sudové pumpy
(min)

15

0

-

15
20
30
5

15
20
0
0

5
-

85

35

5

Voda (příp. jiné rozpouštěcí
medium)
Ostatní suroviny 1 - 10

Míchání
Stáčení
Výplach

Celková doba (min)
Průměrný počet cyklů za směnu V1+V2
Průměrný vyrobený objem za směnu V1+V2

8
20 000 l
(cca 15 - 30 t dle hustoty výrobku)

Příklad technologického postupu – výrobník V3
1) Míchání a navažování. Nejprve se spustí otáčení výrobníku a začnou se
v předepsaném postupu přidávat jednotlivé suroviny, obvykle 2 - 15 různých surovin.
Tato operace trvá cca 15 - 60 min, průměrně 45 min.
2) Důkladné promíchání směsi – proces míchání. Důkladné promíchání a rozpuštění
směsi je dosaženo dle typu výrobku v rozmezí 5 - 30 min, průměrná doba míchání je
20 minut.
3) Vysypání vsádky. Výrobník se zastaví, otevře se výsypné šoupě, natočením výrobníku
do výsypné polohy dojde k vysypání vsádky do transportního obalu. Doba 5 minut.
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4) Čištění výrobníku probíhá, pouze je-li to nutné, ručně. Odhadovaná doba je cca
15 minut
5) Odvezení transportního balení do prostoru pro následné balení do pytlů (5 - 25kg),
nebo vaků Big Bag (200 - 1 000 kg). Navažování probíhá ručně nebo s použitím
poloautomatické plničky.
Tabulka B.3.: Časový snímek výroby jedné šarže – výrobník V3
Operace
1
2
3
4

45
20
30
(15)

Běh otáčení
výrobníku
(min)
45
20
0
0

Běh ruční
sudové pumpy
(min)
-

95 (110)

65

-

Doba
(min)

Navážení surovin 2 - 15
Míchání
Vysypání vsádky
Čištění

Celková doba (min)
Průměrný počet cyklů za směnu V3
Průměrný vyrobený objem za směnu V3

4
6 000 l
(cca 4,5 - 6,6 t dle měrné hmotnosti výrobku)

Tok surovin a výrobků bude následující. Suroviny budou v kamionech přivezeny do prostoru
skladu. Množství dopravovaných surovin bude maximálně 5 000 tun/rok. Množství
dopravovaných finálních výrobků bude maximálně 7 000 tun/rok. Skládány budou pomocí
vysokozdvižného vozíku, který bude vybaven havarijní sadou pro případ havárie (poškození
obalu) a ukládány do jednotlivých skladovacích prostor. Vlastní skladování bude probíhat ve
vyhrazených skladových prostorech dle chemické příbuznosti, či vzájemné nereaktivnosti
jednotlivých surovin a vyrobených přípravků. Skladování bude prováděno vždy v obalech
k tomu určených (kanystry, sudy, IBC kontejnery, případně pytle a vaky typu Big Bag).
Skladování bude buď volné, na paletách nebo v regálech k tomu určených. Ze skladů budou
suroviny přepravovány vysokozdvižným vozíkem do prostoru výroby. Hotové výrobky budou
skladovány ve vyhrazených skladových prostorech dle chemické příbuznosti, či vzájemné
nereaktivnosti jednotlivých surovin a vyrobených přípravků a opět nakládány na kamiony vně
haly a expedovány. Doba skladování jednotlivých surovin a výrobků se bude řídit pravidlem
,,first in - first out“, tzn. první vstupující prvek zároveň ze systému první vystupuje.
Skladování a spotřeba materiálu
Ve skladové části haly budou skladovány položky chemických látek a finálních výrobků
uvedené v tabulce B.4. Nebezpečné vlastnosti těkavých organických látek (rozpouštědel) jsou
uvedeny v bezpečnostních listech v příloze č. 8. Závadné látky z hlediska vodního zákona
nebo nebezpečné chemické látky z hlediska zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích (tenzidy, kyseliny, alkálie a rozpouštědla) a nebezpečné odpady (odpadní oleje,
výplachy z výrobníku určené k dalšímu zpracování nebo k jejich likvidaci) budou skladovány
ve vyhrazených skladových prostorech dle chemické příbuznosti, či vzájemné nereaktivnosti
jednotlivých surovin a vyrobených přípravků. Všechny vyznačené skladové a výrobní
prostory jsou určené pro skladování hlavně chemicky nebezpečných látek. Skladování bude
prováděno vždy v obalech k tomu určených – kanystry (5 - 50 kg), sudy (50 - 300 kg), IBC
kontejnery (max. 1 000 l), případně balené v pytlích (5 - 50 kg) a velkoobjemových vacích
Big Bag (100 - 1 000 kg). Skladování bude buď volné, na paletách nebo v regálech k tomu
určených. Manipulace s materiálem bude prováděna buď ručním paletovým vozíkem, nebo
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vysokozdvižným motorovým vozíkem s pohonem na propan-butan. Podlahy pod skladovým
prostorem budou upraveny pro manipulaci a skladování chemicky nebezpečných látek. Na
současnou podlahu budou umístěny záchytné vany z PEHD, ve skladovém prostoru pro
rozpouštědla (hořlaviny) bude záchytná vana provedena z nerez plechu. Vany budou
vybetonovány do výšky 10 cm a beton bude opatřen protichemickým nátěrem. Vlastní
záchytný objem van tedy bude dán plochou vany a zbývající výškou stěny (10 cm). Tato
opatření zajistí nepropustnost skladových a výrobních ploch podlahy proti závadným látkám.
Tabulka B.4.: Skladované chemické látky a finální výrobky
Název a popis
Látky oxidující celkem

Max.
Obvyklé
skladované skladované
množství
množství
(t)
(t)
150
80

Roční
spotřeba/
výroba
max. (t)
2 500

Způsob uložení

Peroxid vodíku 35%

30

15

1 000

sklad. prostor 8

Kyselina peroctová 36%

30

15

500

sklad. prostor 8

Peruhličitan sodný/Perboritan sodný

30

15

250

sklad. prostor 1 - 6

Chlornan sodný (13% a. chloru)
Jiné oxidující látky podobných vlastností, stejné
nebezpečnosti
Látky redukující celkem
Dithioničitan sodný/alternativně chem. podobných
vlastností

30

15

500

sklad. prostor 1- 6

30
30

15
25

250
800

sklad. prostor 1 - 6

30

5

400

sklad. prostor 1 - 6

165

100

1 000

30

15

250

sklad. prostor 1 - 6

Kyseliny celkem
Kyselina amidosulfonová
Kyselina citronová (50% roztok, pevná 100%)
počítáno jako 100%

30

20

250

sklad. prostor 1 - 6

Kyselina dusičná 50%

30

10

70

sklad. prostor 7

Kyselina fosforečná 75% - 85%

30

20

250

sklad. prostor 8

kyselina fosforová HEDP 60%

30

15

250

sklad. prostor 7

Kyselina mravenčí 85%

30

15

250

sklad. prostor 8

Kyselina octová (ledová)
Ostatní kyseliny karboxylové (laurová, myristová,
palmitová, stearová, olejová...)

30

15

250

sklad. prostor 8

30

15

250

sklad. prostor 1 - 6

Kyselina sírová 94/98%

30

15

250

sklad.prostor 8

Kyselina alkylbenzensulfonová
Jiné látky povahy kyselin podobných vlastností,
stejné nebezpečnosti

30

15

250

sklad. prostor 1 - 6

30

15

250

sklad. prostor 1 - 6

Tenzidy celkem

150

100

2 000

Anionické

50

30

500

sklad. prostor 1 - 6

Kationické

50

15

300

sklad. prostor 1 - 6

Neionické

60

30

850

sklad. prostor 1 - 6

Amfotermní

50

20

400

sklad. prostor 1 - 6

250

150

4 000

Metakřemičitan sodný

30

15

1 000

sklad. prostor 1 - 6

Vodní sklo

30

15

1 000

sklad. prostor 1 - 6

Glukonan sodný
Hydroxid sodný 50% roztok/100% pevný; počítáno
jako 100%

30

15

500

sklad. prostor 1 - 6

30

15

1 000

sklad. prostor 1 - 6

Alkálie celkem
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Max.
Obvyklé
skladované skladované
množství
množství
(t)
(t)

Název a popis

Roční
spotřeba/
výroba
max. (t)

Způsob uložení

Hydroxid draselný 50% / 100% pevný; počítáno
jako 100%

30

15

1 000

sklad. prostor 1 - 6

Uhličitan sodný

30

15

500

sklad. prostor 1 - 6

Trifosforečnan sodný

30

15

500

sklad. prostor 1 - 6

Uhličitan sodný

30

15

500

sklad. prostor 1 - 6

Peruhličitan sodný

30

15

500

sklad. prostor 1 - 6

NTA
Jiné látky povahy alkálií podobných vlastností,
stejné nebezpečnosti

30

15

500

sklad. prostor 1 - 6

30

15

1 000

sklad. prostor 1 - 6

100

50

500

Rozpouštědla (chemicky nebezpečné látky)

30

15

300

Gama - Butyrolakton

1,0

0,5

10

sklad. prostor 9

Isopropanol
Jiná rozpouštědla na bázi alifatických uhlovodíků s
řetězcem delším nebo rovno C8

25

15

300

sklad. prostor 9

25

10

300

sklad. prostor 9

Polyethylenglykol o různé molekulové hmotnosti

30

10

300

sklad. prostor 9

Monopropylenglykol/glycerol

30

10

300

sklad. prostor 9

300

150

7 000

100

20

3 000

sklad. prostor 1 - 6

30

20

800

sklad. prostor 1 - 6

50

20

2 000

sklad. prostor 1 - 6

Výrobky s významným obsahem TENZIDŮ >15%

100

20

4 000

sklad. prostor 1 - 6

Výrobky s významným obsahem ALKÁLIE >15%

100

50

4 000

sklad. prostor 1 - 6

Výrobky s významným obsahem rozpouštědla >10%

100

20

2 000

sklad. prostor 1 - 6

Rozpouštědla celkem

Finální výrobky celkem
Výrobky s významným obsahem oxidujících látek
>15%
Výrobky s významným obsahem redukujících látek
>15%
Výrobky s významným obsahem kyselin >15%

Vysvětlivky:
maximální skladované množství - je uvedeno pro konkrétní čas
roční spotřeba/výroba max.
- je uvedeno pro konkrétní látku nebo výrobek, bude záviset
na druhu výroby, celková roční výroba nepřesáhne 7 000 t výrobků

Výroba demivody
Výroba demivody (demineralizované vody) bude zajištěna jednotkou reverzní osmózy.
Úprava vstupní surové vody bude zahrnovat filtraci nečistot, odstranění celkové tvrdosti na
katexovém změkčovači a redukci chloru na filtru s aktivním uhlím. Principem je odstranění až
98 % veškerých ve vstupní vodě rozpuštěných látek. Odpadní voda je pak těmito látkami silně
obohacena (3 - 5x vyšší koncentrace než ve vstupní vodě). Odpadní voda bude jímána do IBC
kontejneru a buď bude využita pro vlastní výrobu některých specifických výrobků, nebo bude
předána autorizované firmě k likvidaci. Demineralizovaná voda bude uchována
v polypropylenové zásobní nádrži o pracovním objemu 4 m3 a odtud bude přepouštěna do
IBC kontejneru a transportována vysokozdvižným vozíkem do výrobních prostor.
Tabulka B.5.: Roční bilance spotřeby vody v demistanici v m3 při výrobě 7 000 t výrobků/rok
Spotřeba (vyrobené množství)
Spotřeba pitné vody (m3)
demivody (m3)
2 000 – 3 000

2 900 – 4 300
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Doprava materiálu
Dopravní obsluha při rekonstrukci stávající haly a při provozu záměru bude uskutečňována
zásadně automobilovou dopravou dodávkovými automobily nebo velkými nákladními
automobily (nosnost do 30 t) v závislosti na hmotnosti a velikosti potřebného materiálu,
surovin a výrobků. Předpokládá se variantně frekvence cca 440 nákladních automobilů
(nosnost 25 - 30 tun nákladu), tj. do 2 nákladních vozů v pracovní dny (cca 250 pracovních
dnů) nebo 1 500 nákladních automobilů (nosnost do 8 tun nákladu), tj. max. do 6 nákladních
vozů v pracovní den (v závislosti na nosnosti automobilů). Předpokládá se i jejich kombinace,
tj. např. 1 kamion (25 - 30 t) + 2 - 4 menší nákladní vozy (8 t) v 1 pracovní den.
Vnitropodniková doprava bude prováděna 1 ks vysokozdvižného vozíku na propan-butan,
který bude mít stání ve výrobní hale, ve vyhrazeném prostoru pro výrobu opatřeném
záchytnou vanou na případné úkapy ropných látek. Obslužná nákladní automobilová doprava
areálu bude provozována pouze v denní době (6:00 až 22:00 hod). Materiál i výrobky se
budou většinou vozit jak do zemí EU tak České republiky, a to na europaletách a paletách 100
x 110 cm. Parkovací stání a komunikace pro pěší bude vyznačena na stávající asfaltové ploše
před halou. Parkování osobních aut návštěvníků a zaměstnanců bude situováno
u administrativní části areálu s kapacitou pro celkem 10 osobních automobilů, z čehož jedno
parkovací místo bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Pracovní síly
Provoz je plánován jako dvousměnný, celoroční, v pracovních dnech.
Tabulka B.6.: Počet pracovních míst
Personál

Maximální stav

pracovníci THP
pracovníci v provozu

3
12

Předpokládá se, že po zahájení výroby budou v provozovně pracovat cca 3 osoby a postupně
se jejich počet dle potřeb zvýší celkem max. na 15 pracovníků. Počet pracovníků bude
rozdělen na směny rovnoměrně s tím, že druhá směna bude zahájena až v případě potřeby.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby
(rekonstrukce stávajícího objektu):

září 2010

Předpokládaný termín ukončení výstavby
a uvedení do provozu:

září/říjen 2010.
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj:

Olomoucký

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel: +420 585 508 111 - ústředna

Obec:

Šternberk

Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
tel.: +420 585 086 111

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
V souvislosti s přípravou posuzovaného záměru budou vydána navazující správní rozhodnutí
v dále uvedené posloupnosti:
Závěr zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení integrované prevence
Jeremenkova 40b
779 11 Olomouc
Stavební povolení:
Městský úřad Šternberk
Stavební odbor
Horní náměstí 9
785 01 Šternberk
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě a k objektům skladování závadných látek:
Městský úřad Šternberk
Odbor životního prostředí
Opavská 1
785 01 Šternberk
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B.II. Údaje o vstupech
Vlastní vstupy lze rozdělit do dvou částí:
 vstupy při výstavbě záměru,
 vstupy při provozu.
B.II.1. Půda
Umístění záměru je navrhováno do areálu bývalých Nálepkových kasáren, konkrétně do
objektu bývalé skladové haly na pozemku p. č. 217/87 v katastrálním území Lhota
u Šternberka, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a má
výměru 943 m2. Pozemek není zařazen do bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ).
K záboru půdy nedojde. Na dotčeném pozemku nebude nutno kácet vzrostlou zeleň.
B.II.2. Voda
Voda v průběhu rekonstrukce haly a budování žumpy a nádrže na propan-butan bude
používána pro potřeby stavebních dělníků pro sociální potřeby (mytí, toalety, pití), jako
součást stavebních surovin (záměsová voda do betonu, malt, barev) a technologická (např.
zkrápění betonu, mytí komunikací). Voda bude odebírána z místního vodovodního řadu.
Spotřeba vody není specifikována, lze ji považovat za běžnou.
Voda pro potřeby provozu bude spotřebovávána pro sociální potřeby zaměstnanců.
Předpokládá se cca 15 zaměstnanců, uvažovaná specifická spotřeba je 120 l/osobu/den (při
uvažování možnosti sprchování teplou vodou, viz příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.)
a počet pracovních dní cca 250.
Ve výrobním procesu se bude voda používat pro míchání přípravků. K tomu účelu bude voda
z veřejného vodovodu změkčována v demineralizační stanici. Odhadovaná spotřeba pitné
vody je 2 900 - 4 300 m3, z toho vyrobená demivoda bude činit 2 000 - 3 000 m3. V rámci
výrobních procesů nebude voda používána v otevřeném okruhu. Dále může být voda použita
při hašení požáru, v hale jsou 2 hydranty a 1 hydrant je umístěn vně budovy.
Průměrná spotřeba:
1,8 m3/den
450,0 m3/rok

zaměstnanci:

Qzam. =
Qzam. =

výroba demivody:

Qtech. = cca 3 600,0 m3/rok

průměrná roční spotřeba:
výstavba:

Qr = 450,0 + 3 600,0 = 4 050,0 m3/rok
spotřeba vody nespecifikována (běžná).

Stavba bude napojena na veřejný vodovod, který je v majetku Města Šternberk. Jeho
provozovatelem je Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o., hlavní potrubí vodovodu je
přivedeno k hranici areálu bývalých kasáren a následně rozvedeno po celém areálu včetně
objektu haly. Rozvod vodovodního potrubí je funkční. Město Šternberk s napojením souhlasí.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Propan-butan
V objektu bude využíván jako zdroj pro výrobu tepla a teplé vody propan-butan. Na přilehlém
pozemku jižně od objektu haly bude umístěna podzemní nádrž na propan-butan o rozměrech
1,6 x 9,0 m, ze které bude vybudována přípojka do objektu haly. Objem nádrže bude 17 m3,
což činí 8 000 kg plynu. Nádrž bude uložena do pískového lože, přičemž její horní okraj bude
umístěn max. 0,5 m pod povrchem terénu. Venkovní přívodní potrubí do haly bude umístěno
v nezámrzné hloubce (0,8 m) a opatřeno protikorozní úpravou. Celková potřeba je
odhadována na 120 MWh/rok.
Vytápění
Zdrojem vytápění budou 2 plynové kotle na propan-butan, každý o výkonu 22 až 24 kW.
Distribuce tepla bude zajištěna pomocí stávajícího topného systému, který bude v případě
potřeby rekonstruován. Skladové prostory budou temperovány na 5°C, výrobní prostory
budou vytápěny na 18°C a prostory kanceláří a sociálního zázemí na 22 °C.
Větrání
Skladové části haly budou odvětrávány řadou oken o rozměrech 150 × 150 cm a větracími
průrazy v protilehlých stěnách haly. Sociální zázemí a kancelář budou odvětrávány okny.
Elektrická energie
Při výstavbě (rekonstrukci):

odběr nespecifikován (běžný).

Při provozu:
 maximální odebíraný špičkový výkon:
 maximální roční odběr elektrické energie:

15 kVA,
100 MWh.

Objekt haly je napojen na stávající rozvod elektrické energie v areálu kasáren, přičemž bude
využita stávající přípojka. Vnitřní rozvody budou podrobeny revizi a na jejím základě dojde
k případnému upravení dle platných norem.
Teplo a teplá voda
Zásobování teplem a teplou vodou bude zajišťováno vlastními kotli na propan-butan,
umístěnými v technické místnosti. Každý kotel bude mít výkon 22 – 24 kW. Potřeba tepla
včetně přípravy TUV bude 120 MWh/rok. Distribuce tepla v hale bude zajištěna pomocí
stávajícího topného systému.
Suroviny
Při rekonstrukci bude použita řada stavebních a instalačních materiálů, jejichž potřeba není ve
zpracovaném stupni projektové dokumentace blíže specifikována. Přesné množství stavebních
hmot bude určeno projektantem stavby. Lokalizace zdrojů a způsob získávání těchto hmot je
nutno řešit samostatně v rámci výběru stavební firmy, která bude stavbu provádět. Spotřeba
surovin při provozu je uvedena v tabulce B.4.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Areál bývalých kasáren je napojen na státní komunikaci I. třídy I/46 na ulici Olomoucká, ze
které je zřízen vjezd do oploceného areálu bývalých kasáren. Uvnitř vede společná vnitřní
komunikace pro bývalé kasárny s funkčním vjezdem k hale.
Při výstavbě
Při rekonstrukci haly bude nutné dovážet stavební materiály a technologická zařízení.
Technologie bude dovezena 3 kamiony o nosnosti 30 t.
Při provozu
 vstupní materiál a expedice (nákladní doprava) - variantně:
 automobily o nosnosti 25 - 30 t
do 2 vozidel/den
 automobily do nosnosti 8 t
do 6 vozidel/den*
 vnitrozávodní přeprava:
1 vysokozdvižný vozík
 celkový počet parkovacích míst:
10
 zaměstnanci, ostatní obsluha:
do 10 osob. vozidel/den.
* - včetně odvozu odpadů a odpadní vody
Doprava surovin i výrobků bude vedena ze Šternberka do Olomouce po silnici I. třídy I/46,
z čehož 90 % bude ze směru od Olomouce a zbylých 10 % ze směru od Opavy. Osobní
doprava se předpokládá všechna ve směru z centra Šternberka.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Při výstavbě (rekonstrukci haly a vybudování žumpy a venkovní podzemní nádrže na
propan-butan)
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Nejsou známy.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošné znečištění ovzduší bude způsobeno přechodně během rekonstrukce haly, návozu
technologie a vybudování žumpy a venkovní podzemní nádrže na propan-butan, doba
rekonstrukce je odhadována na 2 týdny. Vliv bude vzhledem k malému rozsahu prací
zanedbatelný. Navíc tyto krátkodobé negativní dopady na prostředí budou eliminovány na
minimum čištěním vozidel a komunikací. Plošné emise z tohoto zdroje znečištění budou
nahodilé, závislé hlavně na klimatických poměrech, jejich množství nelze zcela přesně určit.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Při výstavbě bude liniovým zdrojem znečišťování ovzduší automobilová doprava stavebních
materiálů a technologických zařízení, u níž jsou zdrojem znečišťujících látek vznětové motory
způsobující především emise oxidu uhelnatého, oxidů dusíku, nespálených uhlovodíků
a pevných látek. Rovněž přepravované materiály mohou být zdrojem emisí pevných látek.
Šternberk – výroba přípravků pro průmyslové aplikace
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Množství takto emitovaných látek nelze blíže specifikovat, neboť dosud není známo, odkud
budou stavební materiály a zařízení dováženy. Opět se bude jednat o nahodilé znečištění po
dobu cca 2 týdnů.
Při provozu
Ovzduší bude při provozu záměru znečišťováno spalováním propan-butanu ve 2 plynových
kotlích jako zdroje tepla a teplé vody, emisemi při odsávání zplodin z provozu výrobní haly
a z laboratoře přes zařízení na odstranění plynů a prachových částic (myčka vzduchu),
z provozu dopravních prostředků, zajišťujících dovoz materiálů a odvoz hotových výrobků,
a z provozu parkoviště.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Podle údajů poskytnutých investorem budou v rámci záměru provozovány malé spalovací
zdroje znečišťování ovzduší – 2 plynové kotle na propan-butan s instalovaným výkonem
22 - 24 kW, které budou umístěny v technické místnosti. Oba kotle budou mít společný odvod
spalin nad střechu budovy.
Z výrobních prostor a z laboratoře budou případné škodliviny (jak prachové, tak plynné)
odváděny přes myčku vzduchu, která bude umístěna v technické místnosti. Vzduch bude
uváděn do myčky vzduchu, kde bude pomocí lamelového odlučovače dokonale extrahován
čerstvým médiem (vodou). Odloučení odpadních plynů a prachových částic bude vysoce
účinné. V principu bude vzduch intenzivně promýván vodou a případné odpadní plyny
a prachové částice budou vodou rozpouštěny a odváděny do zásobní nádrže. Na závěr procesu
bude vzduch pomocí lamelového odlučovače kapek zbaven unášeného media před jeho
vypuštěním do venkovního prostředí. Objem vzduchu ve výrobní části se obmění jednou za
hodinu. Celkové množství odsávaného vzduchu bude cca 1 200 m3/h. Výduch z myčky
vzduchu, kterým bude odváděn vyčištěný vzduch do venkovního prostředí, bude vyveden na
střechu, horní okraj bude ve výšce cca 6,7 m. Vzhledem k charakteru výroby nebude docházet
ke kontinuálnímu úniku škodlivin, neboť při výrobě některých produktů k žádnému úniku
nedochází, nejsou obsaženy ani v surovinách ani ve finálním produktu – přípravku. Zdroj byl
zatříděn v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná
se o malý ostatní stacionární zdroj znečišťování ovzduší nevyjmenovaný, který vypouští
pouze těkavé organické látky podle § 3 písm. c) této vyhlášky (zařazeno na základě ústních
konzultací s M. Kučerou z KÚ Olomouckého kraje a s Ing. Štouračem z ČIŽP OI Olomouc).
Pro tento zdroj nejsou stanoveny specifické emisní limity a platí pro něho obecný emisní limit
dle bodu 4.6. v příloze č. 1 vyhlášky č. 205/2009 Sb., v platném znění. Při hmotnostním toku
>0 g/h je stanovena maximální hmotnostní koncentrace organických sloučenin vyjádřená jako
celkový organický uhlík ve výši 50 mg/m3. Vzhledem k tomu, že výrobní program je zatím
pouze rámcový, nelze v současnosti odhadnout koncentrace případných škodlivin, je však
pravděpodobné, že již koncentrace škodlivin v provozu budou na hranici detekovatelnosti. Po
uvedení do provozu navrhujeme provést příslušná měření emisí a podle získaných výsledků
postupovat a provozovat zdroj v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Emise těkavých složek
Chemické látky obsahující těkavé složky budou skladovány v uzavřených nádobách, aby
nemohlo docházet k jejich úniku do prostředí. Ke krátkodobé manipulaci s těkavými látkami
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bude docházet výhradně uvnitř skladu a zejména při vlastním výrobním procesu. Provozním
řádem bude zajištěno, aby manipulace probíhala pouze po nezbytně nutnou dobu, nádoby
byly po manipulaci ihned uzavřeny, uzavřené prostory dobře větrány. Emise těkavých látek
vzniklé při manipulaci závisí na druhu skladované a používané látky a jejich fyzikálně
chemických vlastnostech a době manipulace s příslušnou látkou. Emise z tohoto zdroje nelze
z těchto důvodů přesně kvantifikovat. Vzhledem k relativně velké vzdálenosti nejbližší
zástavby rodinných domů od záměru, dojde k rozptýlení případných těkavých složek
vyskytujících se při manipulaci v ovzduší. Pravidla bezpečnosti práce při zacházení se
závadnými látkami budou řešena v provozním řádu. Bezpečnostní listy těkavých organických
látek, které budou používány, jsou součástí přílohy č. 8 v části F.
Doprava na parkovacích a manipulačních plochách
Jako plošný zdroj emisí je uvažována doprava na parkovacích a manipulačních plochách.
Doprava vyvolaná záměrem bude na úrovni cca 5 až 10 osobních automobilů/den, doprava
nákladními automobily variantní: buď 2 těžká nákladní vozidla (25-30 t) za den nebo 6
lehkých nákladních automobilů (do 8 t nákladu) za den. Pro výpočet příspěvku k imisní zátěži
v rozptylové studii byla využita kompromisní varianta: 10 osobních automobilů/den, 4 lehké
nákladní automobily, 1 těžký nákladní automobil. Předpokladem pro výpočet byla průměrná
pojezdová vzdálenost vozidel na parkovacích a manipulačních plochách 100 m, při průměrné
rychlosti 5 km/hod.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Jako liniové zdroje emisí jsou uvažovány pojezdy (příjezd, odjezd) vyvolané dopravy na
pozemních komunikacích v zájmovém území: úsek záměr→výjezd z průmyslového areálu na
silnici I/46 (vázáno 100% vyvolané dopravy), úsek od výjezdu z průmyslového areálu na
silnici I/46→silnice I/46 směr Olomouc v zájmovém území (vázáno 90% vyvolané dopravy),
úsek od výjezdu z průmyslového areálu na silnici I/46→silnice I/46 směr Opava v zájmovém
území (tzn. do města Šternberk; vázáno 10% vyvolané dopravy). Vzhledem ke stávajícímu
emisnímu zatížení z dopravy, které vzniká provozem po silničních komunikacích v dotčeném
území (kapitola C.II.10.) není příspěvek obslužné dopravy (předpoklad maximální denní
intenzity dopravy 6 nákladních automobilů a 10 osobních automobilů) ke znečištění ovzduší
významný. Přesto byl v rámci rozptylové studie proveden výpočet emisí znečišťujících látek,
pro který byly využity emisní faktory získané pomocí programu MEFA 02. Do výpočtu byly
zahrnuty dva nejvýznamnější polutanty z dopravy: oxidy dusíku a oxid uhelnatý a doplňkově
benzen.
B.III.2. Odpadní voda
Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci, která bude využívána pouze pro odvedení
srážkových vod. Splaškové vody z objektu budou svedeny do žumpy, protože systém
odvádění splaškových vod z areálu bývalých kasáren je již nefunkční. Obec Šternberk se
zavázala k vybudování oddílného kanalizačního systému na splaškové a srážkové vody, který
bude přiveden k areálu záměru, termín vybudování není ovšem v současné době znám.
Při výstavbě
Budou vznikat pouze minimální množství splaškových vod v mobilních WC.
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Při provozu
Množství odpadních vod při provozu záměru bude následující:
Splaškové vody

průměrná denní produkce:
roční produkce:

1,8 m3
450 m3.

Bilance splaškových vod vyplývá z potřeby vody a byla navržena podle přílohy č. 12
vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Splaškové vody budou z jednotlivých
objektů svedeny kanalizační přípojkou do bezodtoké akumulační plastové jímky - žumpy
o objemu 9 m3, která bude vyvážena na ČOV ve Šternberku firmou Vodohospodářská
společnost SITKA, s.r.o. Kapacita této ČOV je dostatečná. Z bilance produkce splaškových
vod a kapacity žumpy vyplývá, že bude muset být vyvážena cca 1 x za týden (při 5denním
pracovním týdnu). Vyvážení žumpy musí být zabezpečeno tak, aby nedocházelo k úniku
závadných látek do horninového prostředí. Obec počítá výhledově s vybudováním napojení
areálu na veřejnou kanalizaci v obci přímo do ČOV.
Technologická voda
Nebude produkována. Technologická voda, kterou budou vyplachovány obaly od chemických
látek použitých ve výrobě, bude používána znovu ve výrobě k intenzifikaci výrobního
procesu.
Srážkové vody
Srážkové vody ze střechy objektu a zpevněných ploch jsou svedeny do stávající dešťové
kanalizace s vyústěním do toku Grygava.
Průměrný roční úhrn srážek ve stanici Šternberk za období 1951 až 1980 činí 623 mm.
Zanedbáme-li výpar a použijeme-li dané koeficienty pro výpočet množství srážkových vod
z jednotlivých typů ploch, pak bude celkové množství srážkové vody činit 1 025,5 m3 za rok
(tabulka B.7.).
Tabulka B.7.: Výpočet množství srážek odváděných z plochy areálu
Objekt

zpevněné plochy (asfalt)
střechy
celkem všechny plochy

Plocha
(m2)
1 000
940

Odtokový
Roční
součinitel
úhrn
srážek (m)
(ϕ
ϕ o)
0,8
0,623
0,9
0,623

Objem
srážkové
vody (m3)
498,4
527,1
1 025,5

Podíl v %

49,0
51,0
100,0

Celkový maximální odtok srážkové vody je stanoven výpočtem na základě intenzity 15-ti
minutového deště s periodicitou 0,5 (1x za 2 roky). Při takové intenzitě srážek dopadne na
plochu jednoho čtverečního metru za sekundu 0,0162 litru. Na odvodňovanou plochu
1 940 m2 tak může během doby trvání přívalového deště dopadnout celkem až 24,0 m3 vody,
což znamená průměrný přítok 26,7 l/s.
B.III.3. Odpady
Vznik odpadů lze předpokládat při provádění rekonstrukčních prací a vybudování žumpy
a podzemní nádrže na propan-butan, při vlastním provozu výroby a při havárii. S odpady bude
nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
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a příslušných prováděcích předpisů k zákonu, zejména vyhlášky č. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Odpady vznikající při výstavbě
V rámci realizace stavby vznikne běžný stavební odpad z použitých stavebních materiálů,
výkopová zemina, odpad obalů a malé množství odpadů komunálních. Předpokládané druhy
odpadů zařazené podle Katalogu odpadů jsou uvedeny v tabulce B.8.
Tabulka B.8.: Odpady vznikající při výstavbě záměru
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
17 01 01
17 01 02
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 04 11
17 05 04

Název druhu odpadu
Papír nebo lepenkový obal
Plastové obaly
Beton
Cihla
Směsi nebo oddělené frakce betonu
Dřevo
Sklo
Plasty
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

(O - ostatní odpad)
Množství odpadů vzniklých při stavebních pracích nelze přesně specifikovat. Většina odpadů
bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro terénní úpravy v rámci stavby,
recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka atd.).
Pokud by vznikly odpady kategorie N, je nutno je ukládat do zvláště určených kontejnerů a
zneškodňovat je smluvně zajištěnou oprávněnou firmou.
Odpady vznikající při provozu
Při sestavování seznamu odpadů produkovaných při výrobě jsme vycházeli z údajů
poskytnutých investorem záměru. Předpokládané druhy odpadů vznikající v souvislosti
s provozem jsou uvedeny v tabulce B.9.
Tabulka B.9.: Odpady vznikající při provozu záměru
Název druhu odpadu
Syntetické hydraulické oleje
Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a
mazací oleje
Plastové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
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Kód druhu
odpadu
13 01 11
13 01 12
13 02 06

Kategorie
odpadu
N
N
N

Množství
(t/rok)
0,05
0,05
0,05

13 02 07

N

0,05

15 01 02

O

40,0

15 01 10

N

1,0

15 02 02

N

1,0

16 10 01

N
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Název druhu odpadu
Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
Upotřebené aktivní uhlí
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
Papír a lepenka
Sklo
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Plasty
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

Kód druhu
odpadu
19 09 01
19 09 04
19 09 05
19 09 06
20 01 01
20 01 02
20 01 21
20 01 39
20 03 01
20 03 04

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O

Množství
(t/rok)
0,2
0,2
0,2
400,0
0,5
0,2
0,2
2,0
2,0
600,0

(N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad)
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn,
shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP
č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou byl vydán Katalog odpadů. Původce
odpadů je dle zákona o odpadech povinen zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Dále je povinen vést evidenci odpadů
v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcími vyhláškami. Odpad bude v areálu
provozovny shromažďován na vymezených místech a po naplnění shromažďovacích nádob
nebo kontejnerů bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami
v intervalech dle potřeby. Nakládání s odpady (shromažďování, skladování, využívání nebo
zneškodňování) bude do vydání kolaudačního souhlasu povinností dodavatele stavby, po ní
bude za veškeré odpady zodpovědný původce, to znamená provozovatel záměru.
Investor záměru má vypracován technologický postup, který upravuje způsob nakládání
s obaly od nebezpečných chemických látek po jejich vyprázdnění. Po aplikování tohoto
technologického postupu budou obaly vhodné pro další použití (k technickým účelům,
případně k recyklaci) a není již nutné s nimi zacházet jako s nebezpečným odpadem. Po
konzultaci s ČIŽP OI Olomouc doporučujeme provést hodnocení nebezpečných vlastností
takto vzniklých odpadů pověřenou osobu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Zjistí-li pověřená osoba, že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá,
vydá žadateli osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu podle § 9 výše
zmíněného zákona. Kopii tohoto osvědčení nebo sdělení zašle původce nebo oprávněná osoba
neprodleně České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu příslušnému podle místa
nakládání s odpadem. Osvědčení nezbavuje původce odpadu a oprávněnou osobu povinnosti
nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí, a odpovědnosti za
škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem.
B.III.4. Ostatní
Hluk:
Z hlediska vyhodnocení hluku byla zpracována samostatná hluková studie, která tvoří přílohu
č. 7 v oddíle F. Při realizaci připravovaného záměru se stávající hluková zátěž okolního
prostředí výrazně nezmění. V rámci posuzovaného záměru je uvažováno s provozem
následujících zdrojů hluku:
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Etapa výstavby
Záměr bude realizován ve stávajícím objektu, který bude rekonstruován, bude v něm
provedena instalace technologie a před objektem bude vybudována žumpa a podzemní nádrž
na propan-butan. Instalace technologie proběhne v průběhu 2 týdnů v září 2010 a technologie
bude dovezena 3 kamiony o nosnosti 30 t. Při vybudování žumpy a podzemní nádrže na
propan-butan se bude jednat o krátkodobou hlukovou zátěž běžných stavebních strojů.
Z důvodu vzdálenosti obytné zástavby od záměru a minimálního zatížení dopravou při
rekonstrukci a zemních pracích lze považovat tento aspekt v rámci etapy výstavby za málo
významný a proto nebyl proveden výpočet hluku pro etapu výstavby. Nejvyšší přípustná
hodnota hluku ze stavební činnosti je v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v denní
době od 7:00 do 21:00 hod 65 dB. Tato hodnota bude v každém případě dodržena.
Etapa provozování
Dopravní zdroje hluku
Areál je napojen místní komunikací na komunikaci I/46. Doprava spojená s provozem záměru
osobními automobily bude cca 5 až 10 osobních aut/den, doprava nákladními automobily variantně:
• kamiony o hmotnosti 25 až 30 t - 440 za rok = 2 denně,
• nákladní automobily do 8 t nákladu - 1 500 za rok = 6 denně.
Pro výpočty v hlukové studii je uvažována max. doprava:
• příjezd 10 osobních aut/den, tj. 20 příjezdů a odjezdů,
• příjezd 6 těžkých nákladních aut/den, tj. 12 příjezdů a odjezdů.
Výroba spolu s dopravou bude probíhat pouze v denní době (6:00 až 15:00 hod, výjimečně
odpolední směna do 22:00 hod). Doprava surovin i výrobků bude vedena ze Šternberka do
Olomouce po silnici I. třídy I/46 – 90 % směr Olomouc, směr Opava – 10 %. Tzn. 10 příjezdů
a odjezdů nákladních aut ze směru od Olomouce, 2 směr Opava. Osobní doprava se
předpokládá všechna ve směru z centra Šternberku.
Stacionární zdroje hluku
1) Venkovní
- Výstup vzduchotechniky na fasádě haly (výduch z myčky vzduchu)
Na výstupu není zdroj hluku, neboť veškerá technologie je v technické místnosti. Venku
maximálně do 40 dB.
2) Vnitřní
- Pohony míchadel nádrží výrobníků V-1, V-2 a V-3
Hlučnost pohonu míchadla bude u jednotlivých míchacích zařízení uvnitř výrobníků
maximálně 61 dB, tedy 3 pohony.
- Cirkulační okruh s čerpadlem myčky vzduchu
Hlučnost motoru čerpadla bude max. 95 dB. Bude umístěno v technické místnosti.
- DEMI stanice
Jedná se o kompaktní zakrytovanou technologii s hlučností do 40 dB.
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Plochou, která je podle funkčního využití a ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nejbližším chráněným venkovním prostorem
vyžadujícím ochranu před vlivy hluku, je areál psychiatrické léčebny ve vzdálenosti 300 m od
záměru a prostor zahrádek, jejichž hranice je ve vzdálenosti 230 m. Další chráněný venkovní
prostor – obytná zástavba je ve vzdálenosti 410 m. Výrobní činnost v záměru bude
realizována od 6:00 do 15:00 hod, výjimečně odpolední směna do 22:00 hod. S ohledem na
situování záměru a odstupové vzdálenosti nejbližších chráněných venkovních prostorů
nepředpokládáme výrazný vliv na stávající hlukovou zátěž. Přesto byla zpracována hluková
studie, která tvoří přílohu č. 7 v části F.
Vibrace:

nejsou produkovány ve významné míře.

Záření:

nebude při provozu záměru vznikat.

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou produkovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
V současné době nelze přesně specifikovat konkrétní druh a přesné množství všech
nebezpečných chemických látek, které budou umístěny v objektu záměru a provést posouzení
zda záměr spadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění
pozdějších předpisů. V navazujícím stupni projektové přípravy záměru je proto potřeba
zpracovat seznam, ve kterém bude uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech
nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení a na jeho základě navrhnout zařazení
do příslušné skupiny podle odstavců (2) nebo (3) § 3 citovaného zákona, případně vypracovat
protokolární záznam ve smyslu odstavců (1) nebo (2) § 4 citovaného zákona.
Havarijní stav při realizaci záměru a provozu výroby může vzniknout ve třech případech:
- při požáru zařízení objektu,
- při úniku závadných látek,
- při povodni.
Riziko požáru
S ohledem na charakter záměru, lze riziko požáru předpokládat pouze při vážnější havárii
dopravního prostředku, případně při poruše elektrického zařízení, které by mohlo zahořet
v případech zkratu. Další riziko požáru lze dovodit v případě porušení vedení plynu z nádrže
na propan-butan a poruše plynových kotlů a následném zahoření nebo výbuchu. Podrobné
řešení požární bezpečnosti bude součástí dokumentace pro stavební řízení a jeho cílem bude
vytvořit podmínky pro bezpečný provoz posuzovaných objektů. Z hlediska požární ochrany
a dodržení projektovaných parametrů rekonstrukce haly lze konstatovat, že záměr je možno
umístit a realizovat v zamýšlené lokalitě.
Dopady na okolí
K ohrožení životního prostředí v případě požáru může dojít při jeho znečištění toxickými
plyny vznikajícími při hoření a v důsledku nedostatku přístupu vzduchu a nadměrného
množství oxidu uhličitého při hašení, kdy vznikají škodliviny vázané na dusík ve zplodinách
hoření.
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Preventivní opatření
Preventivní ochrana před požárem i další otázky týkající se požární ochrany budou
předloženy v dokumentaci pro stavební řízení. V objektu haly budou pro ochranu před
požárem umístěny 2 hydranty (viz příloha č. 4 v části F). Vypracován bude požární řád
provozovny.
Následná opatření
Následná opatření po vzniku havárie budou uvedena v havarijním plánu a požárním řádu
provozovny.
Riziko úniku závadných látek
K úniku látek, které by mohly způsobit znečištění a znehodnocení podzemních a povrchových
vod, může dojít v případě úniku skladovaných chemických látek, finálních výrobků
a nebezpečných odpadů, při nedbalosti při údržbě strojů nebo při dopravní nehodě v rámci
rekonstrukce, zemních prací a dopravy surovin a výrobků, při odčerpávání splaškových vod.
Dopady na okolí
Při průniku závadných látek do povrchové nebo podzemní vody by mohlo dojít k jejich
kontaminaci a dočasnému znehodnocení. Tato možnost je ovšem málo pravděpodobná
a dopady možných úniků chemických látek, odpadních vod nebo jiných kontaminantů by
nedosáhly závažnějších rozměrů vzhledem k poloze areálu a zdrojů pitné vody a s ohledem na
směr proudění podzemní vody v území a s ohledem na realizovaná preventivní opatření.
Preventivní opatření
Bude vypracován havarijní plán podle § 39 odstavce (2) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Nejúčinnější prevencí se jeví naprostá technologická kázeň, tak jak bude
uvedeno v projektové dokumentaci, provozním řádu a havarijním plánu a jak je uvedeno
v technických normách a právních předpisech.
Pravidelně budou proškolováni pracovníci nakládající s nebezpečnými chemickými látkami
a s nebezpečnými odpady. S těmito látkami bude nakládáno v souladu s požadavky
uvedenými v bezpečnostních listech těchto látek.
Ve skladových prostorech, ve kterých budou skladovány závadné látky, budou podlahy
upraveny pro manipulaci a skladování chemicky nebezpečných látek. Na současnou podlahu
budou umístěny záchytné vany z PEHD, ve skladovém prostoru pro rozpouštědla (hořlaviny)
bude záchytná vana provedena z nerez plechu. Skladové prostory budou vybetonovány do
výšky 10 cm a beton bude opatřen protichemickým nátěrem. Vlastní záchytný objem van tedy
bude dán plochou vany a zbývající výškou stěny (10 cm). Tato opatření zajistí nepropustnost
skladových a výrobních ploch podlahy proti závadným látkám. Jednotlivé záchytné vany
budou mít alarmové senzory - hlídače hladin napojené na centrální jednotku. Centrální
jednotka v případě poruchy – úniku tekutého materiálu, vyšle alarmové hlášení pomocí
zprávy SMS na jednotlivá pohotovostní čísla. Zároveň v jednotlivých výrobních a skladových
prostorech budou teplotní senzory, které v případě nenadálého zvýšení teploty uvnitř skladu
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nebo výrobního prostoru vyhlásí přes centrální jednotku alarmové hlášení. Těmito opatřeními
bude zajištěno nepřetržité monitorování stavu výrobního a skladového prostoru.
Pracoviště budou vybavena potřebnými sanačními soupravami.
Následná opatření
Činnosti spojené se zneškodněním a likvidací úniků závadných látek (použití sorpčního
prostředku, uložení, zneškodnění, odtěžení kontaminovaných stavebních konstrukcí, případně
zeminy atd.) budou stanoveny v havarijním plánu.
Riziko povodní
Riziko povodní nepředpokládáme. Záměr je situován mimo záplavové území pro Q100
vodního toku Sitka, které je vzdáleno cca 1,7 km sz., a podle informací správce areálu
bývalých kasáren nebyl areál zaplaven ani v minulosti při povodních.
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ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Vlastní záměr je situován v průmyslové zóně v areálu bývalých Nálepkových kasáren ve
Šternberku. V okolí záměru je převážně průmyslová zóna a zemědělsky obhospodařované
pozemky (louky, pole, zahrady). Nejbližší trvalá obytná zástavba je vzdálena cca 410 m jz.,
nejbližší plocha určená pro sport a rekreaci jsou zahrádky ve vzdálenosti 230 m sv. a dále
sportoviště ve vzdálenosti 680 m severně, které nejsou využívány k trvalému bydlení.
Vlastní plocha záměru není součástí zemědělského půdního fondu.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny:
 V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území
součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní
památky.
 Dotčené území není součástí přírodního parku.
 Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.
 Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného
prvku.
 V dotčeném území (v širším okolí záměru) se nacházejí významné krajinné prvky
(lesní komplex Aleš, vodní tok Grygava). Posuzovaný záměr však do žádného VKP
nezasahuje.
Dotčené území neleží v záplavovém území.
Dotčené území neleží v CHOPAV ani v žádném ochranném pásmu vodního zdroje.
Území obce Šternberk, kde bude situován záměr, nepatří podle sdělení MŽP ČR
(uveřejněném ve Věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
proveditelnost navrhovaného záměru.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn v průmyslové zóně na pozemku typu „brownfields“ v areálu bývalých
Nálepkových kasáren při jižním okraji zastavěného území Šternberka. Dle stávající ÚPD se
jedná o lokalitu využívanou jako neobytné produkční území. Nejbližší trvale obývaná
zástavba se nachází na ulici Olomoucká na j. okraji obce Šternberk ve vzdálenosti cca 410 m
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od místa záměru. Území sousedí na s. straně s průmyslovou zónou, na jihu a východě je
většinou hospodářsky obdělávaná půda, dále na východ pak lesy.
V obci Šternberk je k 1. 1. 2010 evidováno 13 745 obyvatel, podíl žen je 51,6 % a průměrný
věk je 41,2 let. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení
zjišťovány.
C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území obce Šternberk, ve kterém se nachází dotčená lokalita, nepatří podle sdělení MŽP ČR
(uveřejněném ve Věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO).
Kvalita ovzduší v Olomouckém kraji byla hodnocena v rámci zpracování Integrovaného
programu snižování emisí Olomouckého kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší
Olomouckého kraje (uveřejněných ve Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje, částka
6 z října 2004) a následně Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny
Olomouckého kraje (uveřejněném ve Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje, částka
5 z prosince 2009). Nejbližší sledování kvality ovzduší je prováděno v Olomouci. Pro úplnost
uvádíme následující koncentrace sledovaných škodlivin v ovzduší pro Olomouc, ve kterém je
kvalita ovzduší podstatně horší než v dotčeném území (podle dat ČHMÚ za rok 2008):
suspendované částice PM10:

max. denní hodnoty
prům. roční hodnoty

88,1 – 96,5 µg/m3
24,3 – 37,2 µg/m3

NO2:

max. denní hodnoty
prům. roční hodnoty

55,7 – 67,8 µg/m3
21,3 – 35,1 µg/m3

O3 (ozon):

max. denní hodnoty
prům. roční hodnoty

121,1 µg/m3
53,4 µg/m3

SO2:

max. denní hodnoty
prům. roční hodnoty

48,9 µg/m3
9,8 µg/m3

Nejbližší stanice imisního monitoringu, v níž jsou sledovány některé VOC, je v Přerově, což
je nerelevantní. V Rozptylové studii Olomouckého kraje je proveden výpočet ročního
průměru pouze pro benzo(a)pyren, pro místo záměru činí 0,4 µg/m3.
Podle sdělení OŽP MěÚ Šternberk jsou v okolí záměru 2 subjekty se středními zdroji
znečišťování ovzduší (tabulka C.1.).
Tabulka C.1.: Přehled středních zdrojů znečišťování ovzduší v okolí záměru
Subjekt
GALVANIKA Šternberk, s.r.o.

Tiskárna Budík Grafika s.r.o.

Zdroj znečišťování ovzduší
kotelna
kotelna

Nejbližší velký zdroj znečišťování ovzduší se nachází v sousedství areálu bývalých
Nálepkových kasáren a jedná se o výrobu a opravy těžebních a stavebních strojů ve VOP-026
Šternberk, s.p. Dalším velkým zdrojem je Psychiatrická léčebna Šternberk - kotelna. Jejich
umístění je vyznačeno v příloze č. 2.
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Klimatické poměry
Dotčené území přísluší dle klasifikace E. Quitta (1971) do mírně teplé klimatické oblasti
MT10, která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým až mírně suchým létem, krátkým
přechodným obdobím s mírným až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírnou
a suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Obecné charakteristiky klimatické
oblasti MT10 jsou uvedeny v tabulce C.2.
Tabulka C.2.: Klimatická charakteristika oblasti MT10 (E. Quitt, 1971)
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 ˚C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu v ˚C
Průměrná teplota v červenci v ˚C
Průměrná teplota v dubnu v ˚C
Průměrná teplota v říjnu v ˚C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)
Srážkový úhrn v zimním období (mm)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 – 50
140 – 160
110 – 130
30 – 40
-2 – -3
17 – 18
7–8
7–8
100 – 120
400 – 450
200 – 250
50 – 60
120 – 150
40 - 50

Protože členění podle E. Quitta vychází z relativně starých klimatologických dat za období let
1901 – 1950 a 1926 – 1950, byla provedena klimatická regionalizace založená na digitálním
modelování novějších dat z třicetileté datové řady tzv. “normálu” z let 1961 – 1990
(Moravec, D., Votýpka, J., 1998), podle níž lokalita spadá do třídy klimatické regionalizace II
s průměrným počtem dní s teplotou vzduchu 10 ˚C 160 až 177 a s průměrným ročním úhrnem
srážek vyšším než 580 mm.
Údaje o srážkových úhrnech byly převzaty ze srážkoměrné stanice ve Šternberku, která je
situována ve v. části města v nadmořské výšce cca 276 m (příloha č. 1). Průměrné měsíční
úhrny atmosférických srážek za období 1951 až 1980 jsou sestaveny do tabulky C.3.
Tabulka C.3: Průměrné měsíční a roční úhrny srážek (mm) v období 1951 – 1980
a 1984 - 1994, stanice Šternberk
Období

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII IV-IX

X-III

I-XII

1951 - 1980 36

32

32

41

66

80

91

71

48

43

45

38

397

226

623

1984 - 1994 29

25

33

39

70

75

70

79

59

38

42

53

392

220

612

Z tabulky C.3. je patrné, že průměrný roční úhrn srážek za období 1951 – 1980 činil pro tuto
stanici 623 mm s maximálním měsíčním úhrnem v červenci (91 mm) a minimálním v únoru
a březnu (32 mm). Ve vegetačním období (IV – IX) spadne v průměru 64 % a v chladném
období (X – III) 36 % ročního úhrnu srážek. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byl
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průměrný roční úhrn srážek v období let 1984 až 1994 o 11 mm nižší, s maximem v srpnu
(79 mm) a minimem v únoru (25 mm).
C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v průmyslové části města Šternberka s absencí obytných ploch.
Nejbližší trvale obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti větší než cca 410 m od záměru.
Nejbližší hlukově chráněný venkovní prostor je areál psychiatrické léčebny ve vzdálenosti
300 m od záměru a prostor zahrádek, jejichž hranice je ve vzdálenosti 230 m.
Stávající hluková situace v okolí záměru je dána hlavně hlukem z automobilové dopravy po
pozemní komunikaci I. třídy č. 46 na ulici Olomoucká. Z hlediska srovnání vypočtených
hladin hluku v hlukové studii (příloha č. 7 v části F) s limitní hodnotou nejvyšší přípustné
ekvivalentní hladiny hluku LAeqp z dopravy podél hlavních pozemních komunikací (limit
60 dB v denní době) dochází u objektů u komunikace I/46 k překračování limitní hodnoty.
V případě započtení korekce pro starou hlukovou zátěž (hygienický limit 70 dB v denní době)
nedochází v žádném případě k překročení limitu. Na hranici pozemku Psychiatrické léčebny
a zahrádek byly vypočteny nízké hladiny hluku (okolo 20 dB).
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly
zjištěny.
C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Posuzované území náleží hydrograficky do hlavního povodí 4-00-00 Dunaj a k jejímu dílčímu
povodí 4-10-03 Morava od Třebůvky po Bečvu. Při detailním členění je záměr umístěn
v drobném povodí 4-10-03-078/0 odvodňovaném tokem Grygava. Grygava protéká ve
Šternberku podél železniční trati ve směru ke Štarnovu a poblíž Chomoutova ústí do Sitky.
V zastavěné části města od fotbalového stadionu k železničnímu přejezdu je Grygava
zatrubněna. Na toku není umístěna hydrologická nebo vodoměrná stanice. Jakost vody v toku
Grygava je sledována Povodím Moravy, s.p. v profilu Štarnov, situovaném cca 1 km jižně od
obce Štarnov. Městem Šternberk dále protéká od severu k jihu a níže pak k jihozápadu vodní
tok Sitka, který je podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, významným
vodním tokem v celé své délce 35,1 km toku. Řeka Sitka byla ve Šternberku v minulosti
zregulovaná.
Vlastní území záměru je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok
a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště nebo mokřad. Nejbližší záplavové
území je stanovené podél toku Sitka cca1,5 km sz. od záměru a bylo vyhlášeno RŽP OkÚ
Olomouc dne 19. 6. 1992 pod č. j. ŽP-VOD-1625/92-234/1-KOP v délce 25,1 km pro stoletou
vodu. Při povodni v roce 1997 nebyl areál bývalých Nálepkových kasáren zatopen.
K vybřežení toku Sitka došlo až u obce Lužice.
Podzemní voda
Z hlediska hydrogeologické rajonizace (M. Olmer et al., 2006) je lokalita součástí okrajové
části rajónu 1621 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část, do kterého náleží
především kvartérní uloženiny Středomoravské nivy a vyšších údolních teras. Skalní podloží
tvoří horniny kulmu Nízkého Jeseníku s puklinovou propustností, kde je oběh podzemní vody
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vázán na síť puklin a poruchová pásma. Svrchní část horninového masivu je zvětralá, krytá
vrstvou suti s průlinově-puklinovou propustností, na jejíž bázi se vytváří zvodeň silně závislá
na klimatických podmínkách. Pliopleistocenní sedimenty uložené v nadloží skalního
podkladu mající charakter nepravidelného střídání většího počtu kolektorů a izolátorů se
v zájmovém území však prakticky nevyskytují. Kvartérní hydrogeologický kolektor tvoří
vrstva deluviofluviálních hlinitopísčitých štěrků s průlinovou propustností. Na bázi kolektoru
se nacházejí kulmské sedimenty (paleozoikum) s puklinovou propustností. Stropní izolátor
tvoří poloha písčitých až jílovitých hlín, jejichž mocnost v okolí lokality dosahuje cca 6,0 8,0 m. Hladina podzemní vody byla v zájmovém území ověřena archivními průzkumy
v hloubce 6,5 – 13,5 m p.t. (Z. Vacek, 2004). Ve vrtu HV-4 situovaném v sousedním areálu
VOP-026 ve vzdálenosti 160 m sz. od záměru je podzemní voda vázána na pásmo
podpovrchového rozpukání skalního podloží, které je tvořeno zvětralou a navětralou drobou
a hladina podzemní vody se v tomto vrtu pohybovala v hloubce 20 m p.t. (Hodný, 1998).
Koeficient transmisivity kvartérního kolektoru T = 8,3 × 10-5 – 1,3 × 10-4 m2/s. Transmisivita
(průtočnost) je základní charakteristika zvodnělého kolektoru, která vyjadřuje schopnost
zvodnělého kolektoru propouštět určité množství podzemní vody a přibližně také naznačuje
jeho vodohospodářskou využitelnost. Výše zmíněné rozpětí hodnot odpovídá nízké
transmisivitě, což z hlediska vodohospodářského využití dovoluje pouze menší odběry pro
místní zásobování (jednotlivé domy). Jednotková specifická vydatnost vodních zdrojů
(tj. množství vody čerpané ze studny při snížení vodního sloupce o 1 m) je v hodnocené
lokalitě <0,1 l/s/m. Propustnost průlinového kolektoru v širším okolí lokality lze
charakterizovat koeficientem filtrace kf = 5,5 × 10-5 až 2,5 × 10-3 m/s. Podle klasifikace
J. Jetela (1973) se jedná o prostředí mírně propustné až dosti silně propustné. Kvalita
podzemní vody v širším okolí města Šternberka z hlediska využitelnosti pro zásobování
pitnou vodou náleží do II. (střední) kategorie jako voda vyžadující složitější úpravu, než je
desinfekce a mechanické odkyselení. Kritickými složkami jsou vysoký obsah železa
a dusičnanů ve vodě.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Nejbližší ochranná pásma vodních
zdrojů jsou vyznačena v příloze č. 1 v části F. Proti směru proudění podzemní vody a v jiném
hydrogeologickém kolektoru jsou situovány 2 vodní zdroje - Horní Huť ve vzdálenosti cca
2,5 km severovýchodně a vodní zdroj Kaminka (čerpáno je cca 2,7 l/s) vzdálený 4 km sv. od
záměru. Oba tyto vodní zdroje jsou majetkem Vodohospodářské společnosti SITKA, s.r.o.,
která zajišťuje zásobování vodou pro město Šternberk a okolní obce. Pro vodní zdroj Horní
Huť, který má vydatnost 20 l/s, byla provedena revize původních ochranných pásem a nová
pásma I. a II. stupně byla vyhlášena vodoprávním úřadem dne 29. 10. 2003 pod
č. j. ŽP/1637/03/B. Ve směru proudění podzemní vody se nachází prameniště Štěpánov
a Moravská Hůzová, které je v dostatečné vzdálenosti – 4,5 km jz. od lokality. Toto jímací
území zásobuje pitnou vodou skupinový vodovod Olomouc a je majetkem Vodohospodářské
společnosti Olomouc, a.s. V roce 2007 bylo z prameniště Štěpánov čerpáno 22,6 l/s,
z prameniště Moravská Hůzová pak 2,7 l/s.
Ve městě Šternberku je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě
vodohospodářské společnosti Sitka s.r.o. Vodovod má několik zdrojů vody, ze kterých je
zásobeno jednak město Šternberk a dále obce Hlásnice a Krákořice. Jedná se o vodní zdroj
Horní Huť (celková vydatnost 23 l/s), zdroj Krákořice (celková vydatnost 20 l/s), zdroj Otýlie
(celková vydatnost zdroje je 6 l/s). Dále se jedná o zdroj Štěpánov a Moravská Huzová –
prameniště sloužící jako zdroj vody pro skupinový vodovod Olomouce a zároveň je z něj
voda předávána i pro město Šternberk. Prameniště Moravská Huzová o vydatnosti 16 l/s je
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v celé míře využito pro Šternberk, z prameniště Štěpánov je odebíráno pro město Šternberk
cca 14 l/s.
Ekologické zátěže
V areálu VÚ 9356 (bývalých Nálepkových kasáren) existuje stará ekologická zátěž. Při
průzkumu v rámci AR (Z. Vacek, 2004), byly v areálu identifikovány 3 oblasti znečištění
nesaturované zóny u objektů č. 46 a 47 (nadzemní zásobníky PHM), objektu č. 21 (sklad
PHM) a objektu č. 2 (ČS PHM). Objekty jsou vyznačeny v příloze č. 3 v části F. V prostoru
posuzovaného záměru ani jeho nejbližším okolí kontaminace zjištěna nebyla. U objektů č. 46
a 47 bylo ověřeno znečištění půdního vzduchu a zemin nepolárními extrahovatelnými látkami
(NEL) do hloubky až 1 m. Nejvýraznější znečištění bylo ověřeno v okolí objektu č. 21, kde
koncentrace NEL, TCE a PCE v půdním vzduchu překročily limit kritéria C MP MŽP.
Maximální zjištěná koncentrace NEL v zemině činila 67 000 mg/kg sušiny, několikanásobně
nad limit kritéria C MP MŽP (1 000 mg/kg sušiny). Znečištění NEL bylo ověřeno do hloubky
2 m. U objektu č. 2 nepřekročily koncentrace NEL v půdním vzduchu limit kritéria C MP
MŽP, koncentrace NEL v zemině byly stanoveny nad limitem kritéria B pouze u jednoho
vzorku. Silně znečištěná byla pouze omítka z j. strany objektu, kde koncentrace řádově
překračovaly uvedený limit. Všechny výše uvedené objekty jsou navrženy k demolici
s následnou odtěžbou kontaminované zeminy.
Na severu sousedí zájmové území s areálem VOP-026 Šternberk, s.p., jehož činností byla
v minulosti způsobena kontaminace horninového prostředí především chlorovanými
uhlovodíky v podzemní vodě a půdním vzduchu. Znečištění podzemní vody Cl-U se rozšířilo
i mimo areál ve směru proudění podzemní vody jv. směrem do vzdálenosti 400 m až 1 km.
Na základě výsledků analýzy rizik (V. Hodný, 1998) bylo vydáno RŽP OkÚ Olomouc dne
21. 4. 1999 Rozhodnutí č. j. ŽP 9935/98/99-Kou, v němž bylo stanoveno provést nápravná
opatření, mj. zajistit sanaci znečištěného horninového prostředí a podzemních vod v areálu
podniku na limity kritérií C MP MŽP. Následně byly zahájeny sanační práce, které probíhají
doposud.
C.II.5. Půda
Předkládaný záměr je navržen v zastavěném území s převahou zpevněných povrchů, které se
k zemědělským účelům nevyužívá. Nejbližší zemědělské pozemky se nachází jv. od záměru
ve vzdálenosti cca 60 m. Realizace záměru si nevyžádá zásah do zemědělského půdního
fondu (ZPF). Pro detailnější stanovení přítomných půdních jednotek v okolí záměru byly
využity kódy BPEJ, získané z údajů poskytovaných ČÚZK, které jsou základním ukazatelem
hodnocení kvality půd a vyjadřují hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na
produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.
V okolí záměru v j. a jz. směru se nacházejí půdy s kódy BPEJ 31300, 54710 a 53855. Jedná
se o tyto hlavní půdní jednotky (HPJ):
 HPJ 13 - Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě
modální i stratifikované, na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách
(polygenetických hlínách) s mocností maximálně 50 cm uložených na velmi propustném
substrátu, bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve
vegetačním období.
 HPJ 38 – Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery
modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité
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nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké až těžké,
převážně výsušné, závislé na srážkách.
 HPJ 47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se
sklonem k dočasnému zamokření.
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany dle
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR
z 1. 10. 1996, č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona
ČNR č. 10/1993 Sb. Dle kódů BPEJ jsou půdy s kódy 31300 a 54710 zařazené do III. třídy
ochrany zemědělské půdy. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které
je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. Půdy s kódem 53855 jsou
zařazené do V. třídy ochrany zemědělské půdy. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající
bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou
produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské
účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde
většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem
a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologická charakteristika
Zařazení dotčeného území dle geomorfologického členění ČR je uvedeno v tabulce C.4.
Tabulka C.4.: Zařazení dotčeného území dle geomorfologického členění ČR
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek
Okrsek

Západní Karpaty
Vněkarpatské sníženiny
Západní vněkarpatské sníženiny
Hornomoravský úval
Uničovská plošina
Žerotínská rovina

Z hlediska regionálního členění reliéfu (J. Demek et al., 1987) spadá zájmové území do celku
Hornomoravského úvalu, podcelku Uničovská plošina, okrsku VIII A–3D–c Žerotínská
rovina. Žerotínská rovina tvoří východní část Uničovské plošiny. Morfologicky se jedná
o nížinnou pahorkatinu, která je z velké části tvořena náplavovými kužely vodních toků
stékajících ze západních svahů Nízkého Jeseníku. Povrch náplavových kuželů je částečně
překryt sprašovými a svahovými sedimenty. Zájmové území se nachází v mírně svažitém
terénu, v nadmořské výšce cca 270 - 275 m n.m.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je zájmové území součástí v. okrajové části
Hornomoravského úvalu, který představuje mohutnou sníženinu vyplněnou neogenními
sedimenty na rozhraní Českého masivu a Západních Karpat. Skalní podloží je tvořeno
horninami kulmu Nízkého Jeseníku představujícími flyšový vývoj charakteristický střídáním
drob, drobových pískovců, slepenců a břidlic. Vrtem HV-4 situovaným 160 m sz. od záměru
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bylo zastiženo eluvium kulmských hornin v hloubce 17,3 m p.t. (V. Hodný, 1998). V nadloží
paleozoických sedimentů je v Hornomoravském úvalu vyvinuta tzv. pestrá série – kaolinické
jíly, písky, štěrky pliocenního stáří (neogén, terciér), která však přímo na lokalitě při
archivních průzkumech zastižena nebyla. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny písčitými
a zahliněnými štěrky fluviálního a proluviálního původu pleistocenního stáří přecházejícími
nepravidelně až do hlín se štěrkem. Výskyt štěrků není souvislý, jejich mocnost i výskyt jsou
proměnlivé. Archivním vrtem HP 1 (J. Chrobok, 1989), který je situovaný cca 350 m západně
od záměru, byly štěrky zastiženy v hloubce 7,4 m p.t. a jejich mocnost činila 3,7 m. Ve vrtu
VOP-1 (Žalčík, 1994) 120 m sv. od záměru nebyly do hloubky 20 m štěrky zastiženy. Štěrky
jsou na lokalitě překryty cca 6 až 8 m mocnou polohou písčitých až jílovitých hlín. Na úpatí
svahů Nízkého Jeseníku jsou zastoupeny deluviofluviální hlinité až hlinitokamenité
sedimenty. Směrem k západu se vyskytují spraše a sprašové hlíny. Vrtem HV-4 situovaným
ve vzdálenosti 160 m sz. od záměru (V. Hodný, 1998) byla v hloubce 15,3 m p.t. zastižena
poloha hlinitopísčitých štěrků o mocnosti 2 m. V jejich nadloží byla 1 m mocná vrstva jílu
deluviofluviálního původu a nad ní 13,4 m mocná vrstva jílu s lokální příměsí drobného
štěrku proluviálního původu.
Lokalita záměru není součástí žádného ložiska nerostných surovin. Nejbližší těžená ložiska se
nacházejí cca 5,4 km sv. v k. ú. Chabičov (kamenolom Horní Žleb), kde probíhá těžba droby
v dobývacím prostoru s plochou 33,4 ha, a cca 5,5 km jz. v k. ú. Štěpánov (Štěrkovna
Štěpánov), kde je těžen štěrkopísek. Jedná se o výhradní ložisko štěrkopísku s chráněným
ložiskovým územím o ploše 251 ha a dobývacím prostorem Březce s plochou 9,8 ha. Obě
ložiska jsou v současnosti těžena společností KAMENOLOMY ČR s.r.o. Mezi obcemi
Hnojice a Liboš je situováno netěžené CHLÚ „Žerotín – Liboš“ a prognózní zdroj
nevyhrazených nerostů Hnojice – Moravská Huzová, jedná se o ložiska štěrkopísků. Situace
ložisek je vyznačena na obrázku č. 3. V okolí Šternberka existuje několik starých důlních děl
pro těžbu železných rud a to směrem na sever a severozápad a v důsledku toho jsou evidována
poddolovaná území, která jsou však mimo dosah lokality. Nejbližší poddolované území se
nachází severně od záměru ve vzdálenosti 2 km (obrázek č. 4).
Obrázek č. 3: Ložiska nerostných surovin v širším okolí záměru

(převzato z registru České geologické služby - Geofondu v Praze)
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Obrázek č. 4: Poddolovaná území v širším okolí záměru

(převzato z registru České geologické služby - Geofondu v Praze)

Stabilita území
Žádné sesuvy půdy nebo hornin nejsou v dotčeném území evidovány.
Radonová zátěž
Podle „Mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000, list 14-44 Šternberk“
(I. Barnet et al., 1990), spadá dotčené území do přechodné kategorie (nízké až střední)
radonového rizika z geologického podloží. Tento údaj má pouze pravděpodobnostní
charakter, z důvodu vysoké plošné variability objemových aktivit radonu závislé na řadě
geologických i negeologických faktorů. Toto v praxi znamená, že se zde kromě většiny
měřených hodnot, které náleží nízkému až střednímu riziku, mohou v menší míře vyskytovat
hodnoty kategorie vysokého rizika.
C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Dotčené území leží na rozhraní Litovelského a Nízkojesenického bioregionu
(M. Culek et al., 1996) náležejících k hercynské podprovincii. V reálném prostředí však není
možné exaktně stanovit hranici jednotlivých oblastí a proto lze území považovat za přechodné
pásmo vykazující rysy obou zmíněných bioregionů. Litovelský bioregion zabírá severní část
Hornomoravského úvalu, Mohelnickou brázdu a okraj Hanušovické vrchoviny. Je protažen
výrazně ve směru SZ-JV a má plochu 606 km2. Typická část bioregionu je tvořena rozšířenou
nivou Moravy, kde dochází k větvení řeky, a dalšími kvartérními sedimenty na dně úvalu.
Dominuje 3. dubovo-bukový vegetační stupeň. Bioregion se vyznačuje především bohatou
azonální biotou rozsáhlého komplexu lužních lesů s neregulovanými toky. V lesích se
objevují horské prvky splavené ze sudetských pohoří i zastoupení východních migrantů,
zvláště u fauny. Na oglejených sedimentech mimo nivu převažují hygrofilní typy dubohabřin.
Šternberk – výroba přípravků pro průmyslové aplikace
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Nereprezentativní jsou okraje bioregionu a výchozy kulmu s typickými dubohabřinami. V
nivách se dnes kromě lesů vyskytují četné fragmenty luk, výše položené části bioregionu jsou
zorněny a jejich biota je velmi ochuzená. Nízkojesenický bioregion je tvořen náhorními
plošinami na usazeninách kulmu se sítí údolí, zaříznutých do svahů na obvodu pohoří.
Bioregion je hercynského charakteru, se zřetelným pronikáním prvků karpatské i polonské
podprovincie. Centrum rozšíření zde má autochtonní sudetský modřín. Převažuje biota
4. bukového stupně, při okrajích s ostrůvky 3. dubovo-bukového a v nejvyšších polohách
5. jedlovo-bukového stupně s ochuzenými horskými společenstvy. Potenciální vegetaci tvoří
květnaté, na východě bikové bučiny, v údolích suťové lesy. Nejvyšší polohy zaujímají horské
bučiny a podmáčené smrčiny. Netypické části bioregionu představují přechodné zóny
k okolním bioregionům. V lesích převažují kulturní smrčiny, na svazích jsou četné rozsáhlejší
bučiny a suťové lesy, místy jsou vlhké louky a mezofilní pastviny.
Území města Šternberka je součástí rozhraní sosiekoregionu Nízkého Jeseníku a sv. cípu
sosiekoregionu Hornomoravského úvalu, krajinně významné nížinné pahorkatiny Uničovské
plošiny a její podčásti Žerotínské roviny. Řešené území leží v sosioregionu Hornomoravského
úvalu, uvnitř biochory 1.4.6 – typ mírně teplých plošin a pahorkatin.
Nejbližšími prvky ÚSES je lokální biocentrum Aleš (BC 42) při okraji stejnojmenného
lesního komplexu ve vzdálenosti cca 500 m jv. od záměru, na který navazuje lokální
biokoridor BK 52a, vedený západním svahem lesa Aleš s pozůstatkem dubohabřiny teplejšího
lesa, pěstovanou smrčinou. Porost tvoří druhy: Acer, Betula, Carpinus, Corylus, Larix, Picea,
Pinus, Populus a Quercus spolu s teplomilnějšími hájovými a lučním druhy rostlin – Achilea,
Anemonoides, Campanula, Convallaria. Tyto prvky jsou znázorněny v příloze č. 2. Lokalita
posuzovaného záměru přímo nezasahuje do žádného z prvků ÚSES.
Na území Šternberka nejsou podle informace OŽP MěÚ Šternberk žádné registrované
významné krajinné prvky (VKP). Významnými krajinnými prvky podle § 3, odst. 1) písm. b)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Nejbližšími VKP je lesní komplex Aleš
cca 350 v. od záměru a dále vodní tok Grygava vzdálený cca 480 m západně od záměru.
Z hlediska ochrany přírody se hodnocená lokalita nedotýká ani neohrožuje či neovlivňuje
žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, ani se nenachází v oblasti zahrnuté do soustavy Natura 2000.
Nejbližší území, které je vedeno v rámci soustavy chráněných území Natura 2000 v kategorii
ptačích oblastí, je Litovelské Pomoraví (kód CZ0711018), jež se nachází ve vzdálenosti cca
6,7 km na JZ od záměru. Tato lokalita byla vyhlášena nařízením vlády č. 23/2005 Sb.
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace ledňáčka říčního (Alcedo atthis), strakapouda
prostředního (Dendrocopos medius) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a jejich biotopy.
Mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 náleží Litovelské Pomoraví (kód
CZ0714073) vzdálené cca 6,7 km jz. s navrhovanou kategorií ochrany chráněná krajinná
oblast a přírodní památka. Mezi Evropsky významné druhy, které se zde nacházejí, patří
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). Na JV od záměru se nachází EVL Údolí Bystřice a EVL Libavá, jejichž hranice
vedou ve vzdálenostech 8,5 km a 10 km od zájmového území a sz. ve vzdálenosti 14 km leží
EVL Sovinec. Nejbližším zvláště chráněným územím je CHKO Litovelské Pomoraví jehož
součástí je i přírodní rezervace Chomoutovské jezero, jejichž hranice se nachází ve
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vzdálenosti cca 6,7 km jz. od zájmového území. CHKO Litovelské Pomoraví se rozkládá na
ploše 96 km2. Zaujímá úzký 3 - 8 km široký pruh lužních lesů a luk kolem řeky Moravy mezi
městy Olomouc a Mohelnice. Dalším ZCHÚ je přírodní rezervace Mokřiny u Krahulčí, která
je vzdálená 11,5 km sv. od lokality.
Nejbližším přírodním parkem, jehož okraj je vzdálen cca 2,2 km, je Přírodní park Sovinecko,
který zasahuje i do zástavby části města Šternberku. Typickým rysem oblasti jsou hluboká
údolí a výrazné svahy, které jsou pokryty lesními porosty s druhovou skladbou blízkou
přirozeným porostům. V okolí vesnic je krajina výrazně odlesněna, zejména v mělkých
údolích horních částí toků. Husté lesy se však stále nacházejí na prudkých svazích zaříznutých
údolí. Parkem se vinou říčky Oskava a Teplička a také Huntava a Sitka, na jejichž
nepřístupných stráních a skalnatých srázech rostou jedle a jilmy. Na svazích v údolí Oskavy
se nacházejí vzácné ekosystémy, kterými jsou zachovalé komplexy kyselých bučin.
V přírodním parku hnízdí na 129 druhů ptáků, mimo jiné vzácný výr velký (Bubo bubo).
V centru Šternberka v parčíku nedaleko Hlavního náměstí se nachází památný strom. Jedná se
o buk lesní (Fagus sylvatica L.) vysoký 31 m a obvodem kmene 4 m.
Záměr leží mimo CHOPAV Kvartér řeky Moravy, jehož hranice prochází cca 500 m z. od
záměru podél silnice I/46 a dále na sever pokračuje na území Šternberka podél železniční trati
(příloha č. 1).
C.II.8. Krajina
Dotčené území se nachází při jižním okraji zastavěného území obce Šternberk a lze je
charakterizovat jako urbanizované území hraničící se zemědělsky obhospodařovanou krajinou
a lesy.
Základní krajinný prvek vytváří západní okraje lesního komplexu Aleš, který je zde
významným pohledovým rámcem celého města Šternberka. Jižně od záměru je především
zemědělsky využívaná krajina. Pro krajinný ráz, typický pro celou oblast Hané, jsou zde
charakteristické rozsáhlé lány zemědělsky obhospodařované orné půdy. Plochy jsou děleny
občasnými pásy větrolamů, remízů, a doprovodné zeleně odvodňovacích kanálů a toků.
Koeficient ekologické stability zde dosahuje velmi nízkých hodnot. Doprovodná zeleň
liniového charakteru je často ruderalizována a ovlivněna vysokým obsahem dusíku v půdě.
Veškeré dřevinné prvky zde, na rozdíl od přírodě blízké lesní krajiny, mají naprosto zásadní
ekostabilizující a krajinotvorný význam.
C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V dotčeném území se nenachází žádný hmotný majetek, který by mohl být záměrem ovlivněn.
Nejbližším hmotným majetkem jsou sousední garážové přístřešky typu ESA č. 37 a 37A
vzdálené cca 15 m z. od záměru a dále skladová hala č. 39 situovaná 27 m v. směrem od
záměru. Oba objekty jsou v současné době v majetku města Šternberka.
Architektonické a historické památky
V prostoru záměru a v jeho okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky. V roce
1992 byla ve Šternberku v rozsahu původního městského osídlení historického jádra
vyhlášena městská památková zóna o rozloze 78 ha, ve které se nachází 61 zapsaných
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kulturních památek. Posuzovaný záměr leží mimo tuto zónu. Součástí městské památkové
zóny je například chrám Zvěstování Pany Marie nacházející se v místě bývalého románského
kostelíku. U kostela byl ve druhé polovině 14. století založen augustiniánský klášter.
Z historického hlediska je významným objektem i Státní hrad Šternberk pocházející z počátku
14. století, který je od roku 2001 vyhlášen národní kulturní památkou. V místní části Lhota,
ve které je záměr umístěn, stojí v blízkosti železniční trati kamenný smírčí kříž a uprostřed
místní části kaplička. V okolí bývalého hostince Aleš lze narazit na zbytky středověkých dolů
a pecí. Na východních hranicích katastru zanikla někdy v 15. století v důsledku vybudování
rozlehlého rybníka ves Prlov, v písemných pramenech poprvé připomínaná roku 1367.
Archeologická naleziště
V k.ú. Lhota u Šternberka náleží do území s archeologickými nálezy (UAN) II. řádu
středověké jádro obce Lhota u Šternberka. V katastru Šternberka se nachází UAN I. řádu
Šterberk - U kapličky, Vinohrad, Šternberk – Obora a Šternberk - Městská památková zóna.
Záměr je situován v zastavěném území, které má charakter průmyslové zóny a je k těmto
účelům již dlouhodobě využíváno. Navíc je záměr umístěn do stávající budovy, nebude tedy
při jeho realizaci probíhat výstavba a nelze tedy očekávat výskyt archeologických nálezů.
Obecně se stavební činnost z hlediska státní památkové péče řídí ustanovením § 22 zákona
č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Areál záměru je napojen místní komunikací na komunikaci I. třídy I/46 na ulici Olomoucká,
ze které je zřízen vjezd do oploceného areálu bývalých kasáren. Příjezd k záměru je zajištěn
po vnitřní komunikaci pro bývalé kasárny s funkčním vjezdem k hale. Katastrem obce
prochází také železniční trať ČD č. 290 Olomouc – Šternberk, která je ve vzdálenosti cca
500 m na Z od záměru. V hlukové studii v příloze č. 7 v části F jsou uvedeny výsledky sčítání
dopravy na komunikaci I/46 v dotčené lokalitě dle výsledků celostátního sčítání ŘSD ČR
v roce 2005. Celoroční průměrná intenzita všech vozidel (počet vozidel za 24 hod) činila
v roce 2005 celkem 14 025 vozidel, z toho bylo 821 lehkých nákladních vozidel, 1 667
těžkých nákladních vozidel, 11 462 osobních automobilů a 75 motocyklů.
C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro zájmové území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být
záměrem dotčeny.
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ČÁST D - ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Záměr nebude produkovat ve významné míře (tj. v míře, která by způsobovala přeslimitní
vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk, výrobky a suroviny), které by mohly mít
přímé zdravotní následky na nejbližší obytnou zónu případně na zónu rekreace, které jsou
situovány v dostatečné vzdálenosti od záměru. Z toho důvodu neuvádíme obecné vlivy
jednotlivých škodlivin na veřejné zdraví.
Určité ovlivnění by mohlo nastat v důsledku zvýšení hlukové zátěže a tvorby emisí při výrobě
a dopravě surovin a výrobků. Z toho důvodu byly zpracovány hluková a rozptylová studie.
Zdravotní riziko hluku
Z výsledků hlukové studie je zřejmé, že současná hluková expozice daná silniční dopravou po
komunikaci I/46 představuje významný zdroj obtěžování obyvatel. Z hlukové studie však
vyplývá, že v době provozování záměru nedojde ve výpočtových bodech umístěných podél
této komunikace k nárůstu hluku s výjimkou obytné zóny na Olomoucké ulici jihozápadně od
záměru, kde byl stanoven nárůst hluku o 0,1dB. Na hranici pozemku psychiatrické léčebny
a zahrádek bude nárůst hluku nulový. To se týká denní doby, neboť výroba bude probíhat
pouze v denní době. Přírůstek hlukové expozice byl tedy vypočten pouze v 1 z 8 výpočtových
bodů ve výši 0,1 dB a je subjektivně nepostřehnutelný.
Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Stávající imisní zátěž dotčeného území byla posouzena v rozptylové studii. K překračování
denních imisních limitů dochází pouze u prachových částic frakce PM10, dle dat z nejbližší
stanice imisního monitoringu (Olomouc – Šmeralova) s podlimitní četností překročení
imisního limitu. V Rozptylové studii Olomouckého kraje nejsou četnosti uváděny. Prachové
částice však nebudou při realizaci záměru emitovány s výjimkou dopravy (spalování,
resuspendované částice). Tyto příspěvky budou v době provozování záměru, vzhledem
k velmi nízké intenzitě vyvolané dopravy, na zanedbatelné úrovni a nemohou způsobit
významnější zhoršení stávající imisní zátěže a tedy i negativní ovlivnění zdravotního stavu
obyvatel. U benzenu a ostatních VOC nejsou údaje o stávající imisní zátěži území k dispozici.
Stávající úroveň imisní zátěže VOC lze odhadnout max. na jednotky µg/m3. Při realizaci
záměru – výrobě tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace – bude
imisní příspěvek těkavých organických látek vyjádřený jako ΣC k průměrným ročním
koncentracím maximálně cca 0,4 µg/m3, ovšem přímo v místě záměru. U hranice
psychiatrické léčebny budou imisní příspěvky <0,021 µg/m3 a v nejbližší obytné zóně
<0,004 µg/m3, tedy zanedbatelné, neboť ve srovnání se stávající zátěží se jedná o desetiny
procenta. Imisní příspěvek záměru včetně související dopravy tedy současný stav z hlediska
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imisní situace ani zdravotního rizika znečištění ovzduší významně neovlivní. Jak je uvedeno
v kapitole D.I.2., výpočet imisního příspěvku byl proveden za použití konzervativní hodnoty
a ve skutečnosti bude výrazně nižší. U imisní zátěže z dopravy oxidem dusičitým, oxidem
uhelnatým a benzenem budou příspěvky k průměrným ročním koncentracím v úrovni setin
procenta imisních limitů a nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel.
V době stavby záměru (rekonstrukce objektu a při zemních pracích spojených s výstavbou
žumpy a podzemní nádrže na propan-butan) budou zdravotní rizika ze znečištění ovzduší
zanedbatelná, navíc časově omezená po dobu cca 14 dní.
Vliv surovin a výrobků na veřejné zdraví
Posuzovaný záměr je orientován na výrobu tekutých a práškových přípravků. Jak vstupní
suroviny, tak i výrobky mohou mít některé z nebezpečných vlastností pro zdraví i životní
prostředí. Přehled výrobků a surovin je uveden v tabulce B.4. Pro jednotlivé výrobky budou
zpracovány bezpečnostní listy, které charakterizují jednotlivé přípravky z hlediska složení
výrobku, nebezpečnosti přípravku, fyzikálních a chemických vlastností, stability a reaktivity
přípravku a jsou zde obsaženy toxikologické informace a pokyny pro první pomoc a mnoho
dalších informací. Lze očekávat, že vyráběné přípravky budou např. žíravé, dráždivé, zdraví
škodlivé. Je nutno tedy při jejich používání mít ochranné pomůcky. Jejich nebezpečnost je
však stejná jako u ostatních drogistických prostředků dostupných na trhu. Bezpečnostní listy
těch surovin, které mají nejzávažnější vlastnosti z hlediska vlivu na lidské zdraví a životní
prostředí - rozpouštědel - jsou uvedeny v příloze č. 8 v části F. Se všemi vstupními
surovinami bude při transportu, vykládce, skladování a následném použití nakládáno dle
pravidel české legislativy (zejména na úseku chemických látek) a dle pokynů, uvedených
v bezpečnostních listech, ve kterých jsou naznačeny pokyny pro první pomoc.
Při dodržení všech podmínek, stanovených pro realizaci a provoz záměru a důsledné kontroly
odpovědnými orgány, nebude mít jeho výstavba ani provoz negativní vliv na zdraví
obyvatelstva s výjimkou jistého, ale velmi malého navýšení znečištění ovzduší prachem
způsobeného přechodně během stavebních prací při rekonstrukci objektu, provozem
autodopravy při dovozu surovin a odvozu výrobků a provozem myčky vzduchu emitující
znečišťující látky. Umístění zařízení je navrhováno v průmyslové zóně a v blízkosti se
nenachází žádný objekt určený k trvalému bydlení. Uvedené vlivy samotné provozovny na
okolí budou minimální, z hlediska vlastního provozu zařízení budou celkové dopady na
obyvatelstvo nevýznamné.
Sociální a ekonomické důsledky
Realizace záměru nebude mít negativní sociální důsledky, neboť v oblasti vlivů nepřímých
a psychosociálních, kam lze zařadit např. nespokojenost obyvatel ze zvýšené frekvence
průjezdů nákladních automobilů městem, obavy ze změny kvality ovzduší, nebyly negativní
vlivy indikovány. V oblasti ekonomické lze očekávat příznivý vliv na situaci v zaměstnanosti
spádové oblasti. Dojde ke vzniku až 15 nových pracovních míst.
Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
V době rekonstrukce objektu a při zemních pracích spojených s výstavbou žumpy a podzemní
nádrže na propan-butan dojde k dočasnému zvýšení znečišťování ovzduší vlivem
mechanismů zajišťujících zemní práce a nákladních automobilů dovážejících stavební
materiál a technologii. Znečištění ovzduší bude především z prašnosti vznikající při průjezdu
automobilů po znečištěné vozovce a při zemních pracích. K mírnému znečištění okolí areálu
dojde rovněž vlivem škodlivin obsažených ve výfukových plynech stavebních mechanismů.
Toto navýšení ovšem bude zcela zanedbatelné a časově omezené na dobu 14 dnů, proto je
hodnotíme jako bezvýznamné.
Předkládaný záměr není charakterizován jako významný zdroj znečišťování ovzduší a emise
látek z provozu záměru budou velmi nízké až zanedbatelné. Provozem záměru teoreticky
dojde k mírnému nárůstu emise škodlivin do ovzduší. Tento nárůst bude způsoben provozem
automobilové dopravy vyvolané hodnoceným záměrem a provozem čističky vzduchu
výrobních prostor (myčka vzduchu). Pro přesnější odhad velikosti vlivů zdrojů znečišťování
ovzduší byla zpracována rozptylová studie, hodnotící imisní zátěž oxidem dusičitým, oxidem
uhelnatým a benzenem z dopravy a těkavými organickými látkami z myčky vzduchu. Studie
tvoří přílohu č. 6 v části F tohoto oznámení. Emise z provozu plynových kotlů – malých
zdrojů znečišťování ovzduší budou zanedbatelné, a proto nebyly předmětem rozptylové
studie.
V zájmovém území dochází k překračování denních imisních limitů u prachových částic
frakce PM10, dle dat ze stanice imisního monitoringu s podlimitní četností překročení IL,
v Rozptylové studii Olomouckého kraje nejsou četnosti uváděny. Prachové částice budou
emitovány pouze z dopravních zdrojů (spalování, resuspendované částice). Příspěvky budou
vzhledem k velmi nízké intenzitě vyvolané dopravy na zanedbatelné úrovni a nemohou
způsobit významnější zhoršení stávající imisní zátěže území, proto nebyly předmětem
rozptylové studie.
Imisní zátěž zájmového území ostatními uvedenými znečišťujícími látkami je podlimitní
a realizací záměru nedojde k překračování imisních limitů. U benzenu a VOC nejsou údaje
o stávající imisní zátěži území k dispozici.
Těkavé organické látky (vyjádřené jako ΣC) – výduch myčky vzduchu
Stávající úroveň imisní zátěže VOC lze odhadnout pro průměrnou roční imisní koncentraci
max. na jednotky µg/m3, v případě maximální 1-hodinové koncentrace pak max. na několik
desítek µg/m3. Z hlediska roční průměrné koncentrace bude imisní příspěvek záměru
dosahovat max. cca 0,4 µg/m3. Nejvyšší příspěvky jsou dosahovány ve v. části průmyslového
areálu, v ostatních částech dotčeného území vychází příspěvky k průměrné roční koncentraci
nižší. Při jv. hranici areálu psychiatrické léčebny (nejblíže záměru) jsou imisní příspěvky pod
0,021 µg/m3, u nejbližší souvislé obytné zástavby (ul. Olomoucká, resp. U Dráhy) pod
0,004 µg/m3. Pro výpočet emisí byl použit obecný emisní limit, podle dodavatele myčky
vzduchu budou emise do ovzduší zanedbatelné, lze tedy vypočítané imisní příspěvky
považovat za velmi konzervativní. Pro ověření tohoto tvrzení navrhujeme provést měření
emisí ze zdroje po jeho uvedení do provozu.
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Oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen – vyvolaná doprava
U těchto znečišťujících látek jsou příspěvky k imisním koncentracím zanedbatelné
(i s ohledem na lokalizaci u silnice I/46) a jsou uvedeny ve vybraných referenčních bodech
(obytná zástavba, psychiatrická léčebna, průmyslový areál) v tabulce D.1. V příloze č. 6
v části F (Rozptylová studie) je v Mapě 9. znázorněna lokalizace těchto vybraných
referenčních bodů.
Tabulka. D.1.: Imisní příspěvky NO2, CO a C6H6 ve vybraných referenčních bodech
Číslo
referenčního
bodu
770
846
1061
1138
1140
1144
1442
1736
1954
1964
2180
2250

NO2 (µg/m3)
Průměrné roční
koncentrace
0,0009
0,001
0,0005
0,0009
0,001
0,0008
0,001
0,003
0,007
0,002
0,0003
0,005

Max. 1-hod
koncentrace
0,038
0,023
0,032
0,057
0,036
0,017
0,018
0,027
0,043
0,046
0,015
0,046

CO (µg/m3)
Max. denní
8-hod průměrné
koncentrace
0,210
0,146
0,181
0,296
0,220
0,129
0,144
0,241
0,388
0,532
0,121
0,342

C6H6 (µg/m3)
Průměrné roční
koncentrace
4,1 . 10-5
5,1 . 10-5
2,6 . 10-5
4,6 . 10-5
7,2 . 10-5
4,0 . 10-5
6,1 . 10-5
0,00017
0,00044
8,0 . 10-5
0,00014
0,00032

Jak je patrné z tabulky D.1., u všech sledovaných znečišťujících látek jsou imisní koncentrace
ve vybraných referenčních bodech na velmi nízké úrovni. Imisní příspěvky jsou nejvyšší
podél komunikací - liniových zdrojů znečištění a to zejména v úsecích záměr→výjezd
z průmyslového areálu na silnici I/46 (vázáno 100 % vyvolané dopravy + plošný zdroj emisí),
úsek od výjezdu z průmyslového areálu na silnici I/46→silnice I/46 směr Olomouc
v zájmovém území (vázáno 90 % vyvolané dopravy). Imisní příspěvky rychle klesají se
vzrůstající vzdáleností od daných komunikací a plochy parkovacích stání a manipulačních
ploch (plošný zdroj emisí).
U oxidu dusičitého dosahují příspěvky k průměrným ročním koncentracím max. 0,01 µg/m3,
tzn. na úrovni 0,025 % imisního limitu (40 µg/m3). Příspěvky k maximálním 1-hod
koncentracím dosahují max. cca 0,06 µg/m3, tzn. na úrovni 0,03 % imisního limitu
(200 µg/m3). U oxidu uhelnatého dosahují příspěvky k max. denním 8-hod průměrným
koncentracím max. cca 0,6 µg/m3, tzn. na úrovni 0,006 % imisního limitu (10 000 µg/m3).
U benzenu dosahují příspěvky k průměrným ročním koncentracím max. cca 0,0005 µg/m3,
tzn. na úrovni 0,01 % imisního limitu (µg/m3).
Ovlivnění kvality ovzduší v důsledku provozu záměru bude nevýznamné.
Obtěžování obyvatel zápachem je, s ohledem na charakter záměru a vzdálenost od nejbližší
obytné zástavby, vyloučeno.
Vlivy na klima
Realizací hodnoceného záměru nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik v dotčeném
území.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci byla zpracována hluková studie (příloha č. 7
v části F). V hlukové studii byla vyhodnocena hluková situace bez provozování záměru a dále
vlivy hluku spojené s provozem záměru. Hodnocen byl rok 2011 – první celý rok
předpokládaného provozu.
Hluková situace při provádění stavebních prací nebyla modelována. Záměr je umístěn do
stávající haly. Dovoz technologie a její montáž nebude zdrojem nadměrného hluku.
Stávající hluková situace (varianta 0 – bez provozování záměru - v roce 2011) se
u výpočtových bodů podél komunikace I/46 pohybuje mezi 67,5 – 69,6 dB v denní době.
Z hlediska srovnání vypočtených hladin hluku s limitní hodnotou nejvyšší přípustné
ekvivalentní hladiny hluku LAeqp z dopravy podél hlavních pozemních komunikací (limit
60 dB v denní době) dochází u objektů u komunikace I/46 k překračování limitní hodnoty.
V případě započtení korekce pro starou hlukovou zátěž (hygienický limit 70 dB v denní době)
nedochází v žádném případě k překročení limitu. Výpočtové body byly zadány i mimo
zástavbu u komunikace I/46 – na hranici pozemku psychiatrické léčebny a zahrádek. V těchto
případech byly vypočteny nízké hladiny hluku (okolo 20 dB).
Po uvedení záměru do provozu v roce 2011 (varianta 1 – první celý rok předpokládaného
provozu) nedochází u výpočtových bodů u komunikace I/46 téměř k žádné změně hlukové
situace. Pouze u bodu č. 4 (obytná zóna na Olomoucké ulici – viz příloha č. 7 v části F) byl
vypočten nárůst o 0,1 dB. U bodů mimo komunikace (na hranicích pozemků psychiatrické
léčebny a zahrádek) byl vypočten relativně vyšší nárůst hladin hluku. Je to způsobeno tím, že
ve variantě 0 byly vypočteny velmi nízké hodnoty hluku. Stávající hlukové pozadí v těchto
bodech je vyšší – blížící se 40 dB. Ve skutečnosti bude nárůst hluku u těchto bodů nulový.
Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s provozem záměru (pouze provoz osobní
a nákladní dopravy v areálu a provoz stacionárních zdrojů hluku) jako stacionárního zdroje
(varianta 2) nedochází u nejbližší zástavby nebo hodnocených bodů k překročení limitních
hodnot hluku 50 dB ve dne. Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době činí u zástavby
17,5 dB, na hranici pozemků 23,6 dB.
Pokud budou splněny zadané parametry stacionárních a liniových zdrojů hluku dle hlukové
studie, provoz nových zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje požadavky
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde ke vzniku nových zpevněných a zastřešených ploch v území. Bude
provedena pouze rekonstrukce vnitřní části stávajícího objektu a nedojde tedy ke změně
povrchového odtoku. Srážkové vody budou odvedeny do stávající kanalizace s vyústěním do
vodního toku Grygava. Při realizaci záměru bude odváděno stejné množství srážkových vod
jako před realizací záměru - cca 1 025,5 m3 za rok.
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Vliv na jakost povrchových vod
Kvalita vody v povrchovém toku Grygava bude ovlivněna vypouštěním srážkových vod
odváděných z ploch parkoviště a vozovek v ukazateli ropné látky. Odvádění vod z parkoviště
bude přes lapol s dostatečnou kapacitou i pro přívalové deště. Vzhledem k instalaci lapolu
a bilančním výpočtům všech srážkových vod vypouštěných do toku hodnotíme tento vliv jako
málo významný. Minimalizace ovlivnění kvality povrchové vody vypouštěním srážkových
vod přímo do toku Grygava v zimním období musí být vyřešena v dalším stupni projektové
dokumentace navržením vhodného způsobu ošetřování vnitřních komunikací a parkoviště.
Používané chemické látky budou představovat určité riziko při jejich úniku ze skladových
prostor a technologického zařízení. Proto budou podlahy pod skladovým a výrobním
prostorem upraveny pro manipulaci a skladování chemicky nebezpečných látek. Na
současnou podlahu budou umístěny záchytné vany, vybavené alarmovými senzory
napojenými na centrální jednotku, která v případě úniku chemických látek vyšle alarmové
hlášení na jednotlivá pohotovostní čísla. Zároveň v jednotlivých výrobních a skladových
prostorech budou teplotní senzory, které v případě nenadálého zvýšení teploty uvnitř skladu,
nebo výrobního prostoru vyhlásí přes centrální jednotku alarmové hlášení. Těmito opatřeními
bude zajištěno nepřetržité monitorování stavu výrobního a skladového prostoru.
Na základě námi známých skutečností nepředpokládáme významné negativní ovlivnění
vodního toku v dotčeném území a tím ani negativní ovlivnění životního prostředí.
Pro záměr bude vypracován havarijní plán podle § 39 odst. (2) písm. a) vodního zákona
z důvodu zvýšeného nebezpečí pro povrchové vody.
Vliv na podzemní vodu
K ovlivnění hydrogeologických poměrů nedojde, neboť záměr bude umístěn ve stávajícím
objektu. Hladina podzemní vody byla při archivních průzkumech v okolí lokality v roce 2004
zastižena cca 6,5 – 13,5 m p.t. a hydrogeologický kolektor je překryt souvrstvím
nepropustných jílovitohlinitých sedimentů s funkcí izolátoru.
Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze označit jako nevýznamný, zdroje
pitné vody nebudou ohroženy.
D.I.5. Vlivy na půdu
Realizace záměru si nevyžádá zásah do zemědělského půdního fondu. Pozemky určené
k plnění funkcí lesa nebudou dotčeny. Nedojde k trvalému záboru zemědělské ani lesní půdy,
neboť záměr bude umístěn ve stávajícím objektu, ve kterém bude provedena rekonstrukce
a následně instalace technologie.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a zdroje
Záměr nebude mít vliv na okolní horninové prostředí. Bude umístěn do stávajícího objektu.
Při budování žumpy a podzemní nádrže na propan-butan bude odkryta vrstva materiálu do
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hloubky jednotek metrů, podle terénní rekognoskace se jedná z větší části o navážku. Záměr
nebude mít vliv na ložiska nerostných surovin ani poddolovaná území, neboť se v nejbližším
okolí nenacházejí.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění fauny a flóry zájmového území, neboť
bude umístěn ve stávajícím objektu, v území, jež má charakter průmyslové zóny. V důsledku
vlastního provozu objektu nelze předpokládat významné ovlivnění flóry a fauny dotčeného
území.
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na žádné zvláště chráněné území ani na žádné
území soustavy Natura 2000. Územní systém ekologické stability nebude provozem objektu
negativně dotčen.
D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území nebude ovlivněna, neboť záměr bude umístěn do stávajícího
objektu, jehož stavební parametry a vzhled se nezmění.
Stavba nemůže způsobit ani podstatné změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře
a funkci ekosystému.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru nebude dotčen okolní hmotný majetek. V dotčeném území se nenachází
žádné architektonické památky, proto nedojde realizací záměru k jejich ovlivnění. Možnost
archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě žumpy a podzemní nádrže na
propan-butan není vyloučena. V případě zastižení nálezu by bylo nutno zajistit ochranný
archeologický výzkum.
D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
V souvislosti s provozem záměru je předpokládána denní intenzita dopravy v průměrné
úrovni 2 nákladních automobilů o nosnosti 25 - 30 t nebo variantně 6 nákladních automobilů
do nosnosti 8 t. Doprava spojená s osobními automobily bude 5 - 10 osobních automobilů
denně. Ve srovnání se stávající hustotou dopravy dojde vlivem záměru k jejímu navýšení
u těžké nákladní dopravy o 0,1 %, u lehké nákladní dopravy o 0,7 % a u osobní automobilové
dopravy o 0,09 %. Navýšení intenzity dopravy lze považovat za málo významné.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány.
D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.I.12. Vlivy spojené s havarijními stavy
V navazujícím stupni projektové přípravy záměru bude zpracován seznam, ve kterém bude
uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných
v objektech provozovny a na jeho základě bude navrženo zařazení do skupiny A nebo B podle
odstavců (2) nebo (3) § 3 zákona č. 59/2006 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií), nebo
bude vypracován protokolární záznam ve smyslu odstavců (1) nebo (2) § 4 tohoto zákona.
Z důvodu zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu ve smyslu § 2 písmene b)
vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude vypracován havarijní plán v souladu se zákonem
č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem záměru. Širší rozsah vlivů
se může projevit pouze v navazujícím dopravním provozu, který je ovšem nízký. Celkové
ovlivnění širšího území je tedy zanedbatelné. Vzhledem k situování záměru je také ovlivnění
populace hodnoceno jako zanedbatelné. Příznivým faktorem je vznik nových pracovních míst
v obci Šternberk.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných
zákonných předpisů. Nad tento rámec jsou doporučena další opatření. Níže jsou uvedeny
podmínky a doporučení specifikované v průběhu zpracování oznámení:
Opatření a doporučení pro fázi další přípravy záměru
 Do projektové dokumentace pro stavební povolení zahrnout opatření na zajištění
ochrany horninového prostředí před znečištěním ze stavební činnosti při zemních
pracích a rekonstrukci objektu.
 Navrhnout způsob ošetření parkoviště a vozovek v zimním období tak, aby nebyla
výrazně ovlivněna kvalita povrchové vody v toku Grygava v důsledku vypouštění
odpadních srážkových vod.
 Oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky (myčka vzduchu),
obecnímu úřadu způsobem stanoveným ve vyhlášce č. 355/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
 Navrhnout lapol pro předčištění odpadních srážkových vod z parkoviště v dostatečné
kapacitě (nebo navrhnout vybudování záchytné jímky pro tyto vody v případě
přívalových dešťů) a účinnosti.
 Smluvně zajistit vyvážení odpadních splaškových vod ze žumpy a jejich likvidaci.
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Opatření a doporučení pro fázi realizace stavby (rekonstrukce objektu a při zemních
pracích spojených s výstavbou žumpy a podzemní nádrže na propan-butan)
 Udržovat čistotu staveniště a příjezdových komunikací na stavbu zametáním
a kropením, včetně případného mytí podvozků vozidel při vyjíždění ze staveniště.
 Údržbu stavebních strojů a manipulaci se závadnými látkami lze provádět pouze na
zabezpečených plochách.
 Kontrolovat kvalitu stavebních prací žumpy a podzemní nádrže na propan-butan
z hlediska těsnosti a nepropustnosti.
 Provést těsnící zkoušky záchytných van, ve kterých budou skladovány závadné látky,
podle platných předpisů nebo doložit atesty nepropustnosti izolace skladových
a výrobních prostor.
 Opatřit žumpu na odpadní splaškové vody signalizací plnění.
 Nakládání s odpady smluvně ošetřit s dodavateli stavby.
 Protokoly o předání případných nebezpečných odpadů budou doloženy ke kolaudační
prohlídce.
 Nezpevněné plochy ihned po ukončení terénních úprav ozelenit.
 Žumpa musí být vodotěsná, bez možnosti jakéhokoliv odtoku a opatřena odvětráním.
 Žumpa musí být řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na
kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou odpadních vod.
Opatření a doporučení pro fázi provozování záměru
 Provozovat malé spalovací zdroje a malý ostatní stacionární zdroj znečišťování
ovzduší nevyjmenovaný v souladu s požadavky danými příslušným orgánem státní
správy (Městský úřad Šternberk), resp. v souladu s platnou legislativou v oblasti
ochrany ovzduší.
 Po uvedení myčky vzduchu do provozu provést příslušná měření emisí a podle
získaných výsledků postupovat a provozovat zdroj v souladu s platnou legislativou
v oblasti ochrany ovzduší.
 Zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření
množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to
nejméně jedenkrát za 2 roky.
 Oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a kontroly spalovacích zdrojů
a jejich výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění.
 Vypracovat havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
 Vybavit příslušná místa záchytnými vanami a sanačními soupravami.
 Provádět ošetření parkoviště a vozovek v zimním období tak, aby nebyla výrazně
ovlivněna kvalita povrchové vody v toku Grygava v důsledku vypouštění odpadních
srážkových vod.
 Zařadit objekt do skupiny A nebo B podle odstavců (2) nebo (3) § 3 zákona č. 59/2006
Sb., případně vypracovat protokolární záznam ve smyslu odstavců (1) nebo (2) § 4
tohoto zákona.
 Výhledově řešit napojení splaškových odpadních vod na veřejnou kanalizaci.
 U žumpy musí být v případě viditelných průsaků provedena zkouška těsnosti.
 Vyprazdňování žumpy musí být prováděno podle objemu akumulačního prostoru
žumpy.
 Při vyvážení žumpy zajistit, aby nedocházelo k úniku závadných látek do horninového
prostředí. S obsahem žumpy musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech
a vodním zákonem.
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 V případě produkce nebezpečných odpadů nad 10 t za rok vypracovat Plán
odpadového hospodářství.
 Dbát, aby nebyla provozována zařízení, která by mohla být významným zdrojem
hluku pro životní prostředí. Pokud takové zařízení bude součástí technologického
celku, je třeba navrhnout a stavebně realizovat opatření vedoucí k omezení
negativních vlivů do venkovního prostředí (např. osazení tlumičů hluku na výduch
vzduchotechniky apod.). Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla
hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.
Kompenzační opatření
Nepředpokládá se potřeba žádných kompenzačních opatření.
Skutečnost, že záměr bude umístěn v objektu původně využívaném jako garáže vojenské
techniky v bývalých Nálepkových kasárnách, lze hodnotit pozitivně, neboť bude využita
plocha charakteru „brownfields“ a při realizaci záměru nedojde k záboru zemědělské půdy,
což by nastalo, kdyby se záměr realizoval na „zelené ploše“.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví. Protože však toto oznámení je zpracováno v počáteční fázi
přípravy celého záměru a nebyly k dispozici podrobnější údaje o některých technologických
zařízeních a ostatních zařízeních použitých při realizaci záměru, vycházeli zpracovatelé
oznámení při hodnocení předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí ze znalostí
obdobných provozů. S ohledem na uvedené neurčitosti jsou stanoveny podmínky, které je
třeba akceptovat ve fázi projekčního řešení při zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení.
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ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je řešen v jedné variantě dané vlastnictvím objektu investorem.

ČÁST F - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení, je členěna na grafické a textové
přílohy (nejsou z technických důvodů opatřeny číslem stránky) a na použité podklady
a literaturu.
Grafické přílohy:
1. Situace širšího okolí zájmového území v měřítku 1 : 50 000
2. Situace zájmového území s vyznačením prvků ÚSES a velkých zdrojů znečišťování
ovzduší v měřítku 1 : 25 000
3. Výřez z katastrální mapy v měřítku 1 : 2 500 s vyznačením archivních vrtů a ohnisek
kontaminace v okolí záměru
4. Koordinační situace záměru (bez měřítka)
5. Fotodokumentace technologického zařízení, které bude umístěno ve výrobní hale
Textové přílohy:
6.
7.
8.
9.

Rozptylová studie
Hluková studie
Bezpečnostní listy těkavých organických látek
Kopie autorizačního osvědčení zpracovatele oznámení

Použité podklady a literatura:
Bednařík, M.
Barnet, I. et al.
Culek, M. et al.
Demek, J. et al.
Hodný, V.
Chrobok, J.
Olmer, M. et al.
Quitt, E.
Vacek, Z.

1994: Generel lokálního územního systému ekologické stability
krajiny, okres Olomouc.
1990: Mapa radonového rizika České republiky 1: 50 000, list 14-44
Šternberk. ČGÚ Praha.
1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma Praha.
1987: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Akademia Praha.
1998: VOP 026 Šternberk. Analýza rizika. GHE, a.s., Ostrava.
1989: Šternberk – složiště PHM – HG zpráva o provedení indikačních
vrtů. Geotest Brno.
2006: Hydrogeologická rajonizace České republiky. Sborník
geologických věd 23. Česká geologická služba. Praha.
1971: Klimatické oblasti Československa. Geografický ústav
ČSAV. Brno.
2004: VÚ 9356 Šternberk. Průzkum staré ekologické zátěže. Analýza
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Žalčík, V.

rizika. AQUA – GEA Holešov. Holešov.
1994: Šternberk – VOP, provedení ověřovacích průzkumných
technických, laboratorních a geologických prací za účelem
potvrzení, příp. vyloučení kontaminace vytypovaných prostorů
a upřesnění skladby a určení koncentrace kontaminantů. Unigeo
a.s., Ostrava.

 Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2004 ze dne 30. 9. 2004, kterým se vydává Integrovaný
program snižování emisí Olomouckého kraje a Program ke zlepšení kvality ovzduší
Olomouckého kraje. Věstník právních předpisů Olomouckého kraje, X/2004. Ročník
2004, částka 6, Olomouc.
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. VODING Hranice, spol. s r.o.,
červen 2007.
 Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje.
I – THERM spol. s r.o. 2003, 2004.
 Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008. Věstník Ministerstva životního
prostředí, 4/2010. Ročník XX, částka 4, Praha.
Pro přílohu č. 1 až 3 byly jako podklad použity zakoupené výtisky map. Podle sdělení
Zeměměřického úřadu není třeba zpoplatňovat užití zakoupeného výtisku map, protože bude
výsledná zpráva předána pouze jednomu klientovi – Ing. Davidovi Charvátovi.

F.II. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou známy.
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Příloha č.6

AQUATEST a. s.
Geologická 4, 152 00 Praha 5

IČO 44 79 48 43

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

Kód zakázky:

972100137098

Popis zakázky:

Rozptylová studie

Pořadové č.:

1

Objednatel:

Ing. David Charvát, Mladějovice 208, 785 01 Šternberk

Financováno:

Ing. David Charvát, Mladějovice 208, 785 01 Šternberk

Výroba tekutých a sypkých práškových přípravků
pro průmyslové aplikace v areálu bývalých kasáren
ve Šternberku
Zpracováno s využitím metodiky SYMOS '97, jako příloha oznámení
záměru dle zák. č. 100/2001 Sb.

Zpracovatel:

RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
AQUATEST a.s., autorizovaný řešitel,
autorizace č.j.: 609b/820/09

Schválil:

Mgr. Radim Kloza
AQUATEST a.s.,ředitel divize 97

Za statutární orgán:

Ing. Petr Máša
AQUATEST a.s., místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

Brno, červenec 2010
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1. ÚVOD
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky: Ing. David Charvát (IČ: 610
28 746), Mladějovice 208, 785 01 Šternberk. Rozptylová studie je zpracována pouze pro
účely oznámení EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, jako jedna z příloh a to na
základě požadavku zpracovatele oznámení.
Výpočtově je hodnocena změna stávající imisní zátěže vybranými znečišťujícími látkami po
uvedení záměru do provozu.
Stávající úroveň imisní zátěže v zájmovém území byla vyhodnocena na základě měření na
nejbližší stanici imisního monitoringu a z Rozptylové studie Olomouckého kraje (poskytnuto
k nahlédnutí KÚ Olomouckého kraje).
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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Kraj

Olomoucký

Obec

Šternberk

Katastrální území

Šternberk (505188)

Posuzovaný záměr je lokalizován na jižním okraji města Šternberka (lokalizace viz. Mapa 1.,
Mapa 2.).
Mapa 1. Širší prostorové vztahy záměru

Zájmové území je lokalizováno na rozhraní Hornomoravského úvalu (západním a jižním
směrem; široká protáhlá sníženina), Jívovské vrchoviny (východním směrem; členitá
vrchovina) a Nízkého Jeseníku (severním směrem, plochá vrchovina). V západní polovině
zájmového území je reliéf plochý (úval), ve východní polovině naopak členitý (prudký
zlomový svah na přechodu do úvalu). Nadmořská výška záměru je cca 270 m (ve východní
části ve vzdálenosti cca 1 km od zájmového území je nadmořská výška přes 400 m). Ve
východní části území jsou přítomna ostře zařezaná údolí vodních toků (Sitka, Sprchový
potok) a v západní části jsou široké úvalové údolní nivy.
Záměr je umístěn v průmyslové zóně, tvořící jižní výběžek města Šternberk (ze severu
navazuje na záměr areál VOP-026 Šternberk, s.p.). Při západním okraji průmyslové zóny je
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trasována silnice I/46 (za silnicí pokračuje průmyslová zóna), na severní okraj zóny navazuje
areál psychiatrické léčebny (záměr je od léčebny oddělen areálem VOP-026 Šternberk, s.p.),
východním a jižním směrem je volná krajina.
Souvisle obydlená zástavba je nejblíže cca 410 m jz. směrem na ulici Olomoucká, respektive
650 m sz. směrem na téže ulici, a dále na ulici Lidická (cca 710 m s. směrem) a Lhotská (cca
820 m sz. směrem). Areál psychiatrické léčebny je vzdálen cca 300 m s. směrem.
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3. VSTUPNÍ ÚDAJE
3.1. Lokalizace zdroje, definice zájmového území

Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozměrech cca 3,6 x 2,5 km, orientovaným podle
souřadnic JTSK. Tento prostor zahrnuje potencionálně dotčené okolí záměru. Podrobněji je
lokalizace zdroje a vymezení zájmového území zřejmé z následující mapy.
Mapa 2. Lokalizace zdroje a vymezení zájmového území

Při výpočtu byl využit výškopis ČR v rastru 50x50 m v souřadném systému JTSK (Křovákův
souřadný systém), pro jehož vytvoření byla využita data vzniklá při výškovém mapování
Země raketoplánem Endeavour v roce 2000 (Idea-Envi, s.r.o.).
Charakteristika reliéfu a zástavby v zájmovém území viz. kapitola "2. Charakteristika území".
3.2. Data o zdrojích znečišťování ovzduší

Záměrem je realizace stavebních úprav stávající haly a instalace zařízení pro navrhovanou
výrobu: výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace (čistící
přípravky, přípravky upravující vlastnosti jiných průmyslových produktů, mazadla apod.). Je
uvažováno o dvousměnném provozu. Podrobná specifikace záměru viz. oznámení EIA (RS
přílohou oznámení).
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3.2.1. Hodnocené zdroje
Na základě objednávky je rozptylová studie zpracována pro následující zdroje emisí:
1. vyvolaná doprava, 2. výduch z myčky vzduchu umístěný nad fasádou objektu (těkavé
organické látky).
Veškeré technologické procesy, u kterých by mohlo docházet k emisi VOC (vč. fugitivních), jsou umístěny v
hale, bez navazujících výduchů do venkovního prostoru (emise do vnitřního prostoru haly). Vzduch z haly bude
nasáván do myčky vzduchu a takto pročištěný vypouštěn do venkovního prostoru.

Jako bodový zdroj je uvažován výduch myčky vzduchu, umístěný nad fasádou objektu
(koruna výduchu ve výšce 6,7 m). Jedná se o horizontální odlučovací jednotku vybavenou
odlučovačem kapek a zastřikovacím systémem (dodavatel: ZOMAplast, s.r.o.). Objemový
průtok vzdušiny bude cca 1 200 Nm3/hod. Výpočetně je hodnocena maximální emise
těkavých organických látek a to na úrovni obecného emisního limitu dle bodu 4.6. v Příloze
č. 1 vyhlášky č. 205/2009 Sb., v platném znění1:

Tab. 1. Obecný emisní limit dle bodu 4.6. v Příloze č. 1 vyhlášky č. 205/2009 Sb., v platném znění

Název znečišťující látky

Hmotnostní tok
(g/h)

Hmotnostní
koncentrace (mg/m3)

4. Organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík
4.6. skupina: organické látky vyjádřené jako celkový organický > 0
50
uhlík (TOC), pokud pro ně nejsou stanoveny emisní limity
uvedené ve skupině 4.1. až 4.5.
Pozn. uvedená hmotnostní koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách

Hmotnostní tok VOC z výduchu myčky vzduchu: 16,7 mg/s.
Jako plošný zdroj emisí je uvažována doprava na parkovacích a manipulačních plochách.
Doprava vyvolaná záměrem bude na úrovni cca 5 až 10 osobních automobilů/den, doprava
nákladními automobily variantní: buď 2 těžká nákladní vozidla (25-30 t) za den nebo
6 lehkých nákladních automobilů (do 8 t nákladu) za den. Pro výpočet příspěvku k imisní
zátěži využita kompromisní varianta: 10 osobních automobilů/den, 4 lehké nákladní
automobily, 1 těžký nákladní automobil. Předpokladem pro výpočet byla průměrná pojezdová
vzdálenost vozidel na parkovacích a manipulačních plochách 100 m, při průměrné rychlosti 5
km/hod2. Pro výpočet emisí znečišťujících látek byly využity emisní faktory získané pomocí
programu MEFA 02. Do výpočtu byly zahrnuty dva nejvýznamnější polutanty z dopravy:
oxidy dusíku a oxid uhelnatý a doplňkově benzen.

1

po konzultaci zpracovatele oznámení na KÚ Olomouckého kraje se jedná o nevyjmenovaný zdroj znečišťování
ovzduší (nejsou stanoveny specifické emisní limity), kategorizovaný jako malý zdroj znečišťování ovzduší
2
rychlostí vozidel nepřevyšující 20 km/h lze v řadě případů simulovat podmínky jízdy s velmi nízkou plynulostí,
kdy muže docházet ke snížení účinnosti katalytických konvertoru výfukových plynu v důsledku jejich chladnutí
pod tzv. „light-off“ teplotu
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Jako liniové zdroje emisí jsou uvažovány pojezdy (příjezd, odjezd) vyvolané dopravy (viz.
výše) na pozemních komunikacích v zájmovém území: úsek záměr→výjezd z průmyslového
areálu na silnici I/46 (vázáno 100% vyvolané dopravy), úsek od výjezdu z průmyslového
areálu na silnici I/46→silnice I/46 směr Olomouc v zájmovém území (vázáno 90% vyvolané
dopravy), úsek od výjezdu z průmyslového areálu na silnici I/46→silnice I/46 směr Opava v
zájmovém území (tzn. do města Šternberk; vázáno 10% vyvolané dopravy). Pro výpočet
emisí znečišťujících látek byly využity emisní faktory získané pomocí programu MEFA 02.
Do výpočtu byly zahrnuty dva nejvýznamnější polutanty z dopravy: oxidy dusíku a oxid
uhelnatý a doplňkově benzen.
V navrhovaném areálu bude několik dalších zdrojů emisí znečišťujících látek, nicméně se dle
obdržených informací bude jednat pouze o malé zdroje znečišťování ovzduší a z toho důvodu
nebyl požadavek na jejich zapracování do rozptylové studie. V rozptylové studii nejsou
výpočtově hodnoceny imisní příspěvky v průběhu výstavby záměru (krátkodobý vliv, přičemž
nelze očekávat významnější ovlivnění imisní situace).
3.3. Meteorologické a klimatické vstupní údaje

Pro výpočet byla využita osmisměrná větrná růžice pro danou lokalitu (zakoupeno od ČHMÚ
Praha), udávající četnosti směrů větru pro 11 základních rozptylových podmínek - tzn.
možných kombinací 5 tříd stability ovzduší3 a 3 tříd rychlosti větru4.
Tab. 2. Souhrn větrné růžice
0°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

CALM

12,00

5,00

6,00

5,00

11,98

14,99

17,00

12,00

16,03

Graf 1. Větrná růžice - grafické vyjádření (stabilitní růžice)

3

stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského: 5 tříd stability ovzduší: I.tř.-superstabiliní, II.tř.-stabilní,
III.tř.-izotermní, IV.tř.-normální, V.tř.-konvektivní
4
-1
-1
3 třídy rychlosti větru: I.tř.-slabý vítr (tř. rychlost 1,7 m.s ), II.tř.-mírný vítr (tř. rychlost 5,0 m.s ), III.tř.-silný
-1
vítr (tř. rychlost 11,0 m.s )
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3.4. Imisní charakteristika lokality

Pro účely zhodnocení imisní zátěže zájmového území (bez realizace plánovaného zdroje) byla
využita data z nejbližší stanice imisního monitoringu a dále z rozptylové studie Olomouckého
kraje, která byla poskytnuta k nahlédnutí na KÚ Olomouckého kraje.
V zájmovém území ani jeho blízkém okolí se nenachází žádná stanice imisního monitoringu.
Nejbližší jsou stanice Olomouc - Šmeralova (kód lokality: MOLS, vlastník: Zdravotní ústav)
a Olomouc - Velkomoravská (kód lokality: MOLV, vlastník: Město Olomouc), obě vzdálené
cca 13 km jižně od záměru. Druhá z uvedených stanic je dopravního typu a její
reprezentativnost pouze okrsková (na vzdálenost cca 0,5 až 4 km), z toho důvodu není v
dalším textu zařazena. Reprezentativnost první z uvedených stanic je vůči zájmovému území
sice vyšší, ale uvedené výsledky měření je nutné brát pouze orientačně. Níže uvedené imisní
charakteristiky byly převzaty z http://www.chmi.cz (ČHMÚ).
Klasifikace stanice ZÚ Olomouc - Šmeralova (MOLS): typ stanice - pozaďová, typ zóny městská, charakteristika zóny - obytná, nadmořská výška - 220 m, terén - rovina, velmi málo
zvlněný terén, krajina - vícepodlažní zástavba, reprezentativnost - oblastní měřítko: městské
nebo venkov (4 - 50 km), vlastník Zdravotní ústav, měřící programy - MOLSO5 (měření
těžkých kovů v PM10), MOLSA (automatizovaný měřicí program).
Tab. 3. Stanice imisního monitoringu ZÚ Olomouc - Šmeralova: imisní charakteristiky vybraných
znečišťujících látek z měřícího programu MOLSA (údaje za rok 2008)
Charakteristika

NO2

PM10

21,3

24,3

40

40

maximální naměřená denní koncentrace (µg/m )

55,7

88,1 (četnost
překročení IL-17)

hodnota denního imisního limitu (µg/m3) / přípustná
četnost překročení za kalendářní rok

-

50/35

maximální naměřená hodinová koncentrace (µg/m3)

111,9

135,5

200/18

-

3

průměrná roční koncentrace (µg/m )
hodnota ročního imisního limitu (µg/m3)
3

3

hodnota hodinového imisního limitu (µg/m )/
přípustná četnost překročení za kalendářní rok

Kromě ZL uvedených v Tab. 3. jsou na stanici Olomouc - Šmeralova sledovány oxid siřičitý
(SO2), oxid dusnatý (NO), oxidy dusíku (NOx), ozón (O3). Tyto látky nejsou předmětem RS a
tedy nejsou neuváděny výsledky měření6, v případě PM10 je výsledek uveden pro úplnost
(překračování IL). Jak vyplývá z Tab. 3., nedochází u NO2 k překračování imisních limitů
stanovených NV č. 597/2006 Sb. U PM10 dochází sice k překračování denního imisního

5

výsledky měření z programu MOLSO nejsou uváděny, těžké kovy nejsou předmětem výpočtů rozptylové
studie
6
v případě emisí NOx z vyvolané dopravy je ve výpočtu zahrnuta transformace v atmosféře na NO2, pro který
stanoven imisní limit
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limitu, nicméně s podlimitní přípustnou četností překročení za kalendářní rok. CO, C6H6 a
další těkavé organické látky, které jsou předmětem RS, nejsou na této stanici sledovány.
Nejbližší stanicí imisního monitoringu, na které jsou sledovány některé těkavé organické
látky, je MPRRA Přerov (vlastník ČHMÚ), nicméně nereprezentativní k zájmovému území
(pouze okrskové měřítko: 0,5 až 4 km) - benzen, toluen, etylbenzen, m,p-xylen, o-xylen. Z
těchto VOC je pouze u benzenu stanoven imisní limit (IL pro průměrné roční koncentrace: 5
µg/m3), přičemž na této stanici je naměřená průměrná roční koncentrace podlimitní (1,5
µg/m3).
Z důvodu absence bližších dat o současné imisní situaci v území ve vztahu ke znečišťujícím
látkám, které jsou předmětem RS, byla rovněž využita rozptylová studie Olomouckého kraje.
V této RS pro správní obvod města Šternberka jsou provedeny výpočty pro PM10 (24-hod
průměr), CO (1-hod průměr), NO2 (1-hod průměr), SO2 (1-hod průměr) a benzo(a)pyren
(roční průměr).
Kromě PM10 u žádné z těchto látek, kde je možné uváděné imisní koncentrace srovnat s
imisními limity (závisí na zvolené době průměrování), nedochází k jejich překračování. U
PM10 jsou uváděny mírně nadlimitní 24-hod koncentrace (nad 55 µg/m3) a to východně a
jihovýchodně od navrhovaného záměru (neuváděny četnosti překročení). Toto cca
koresponduje i s měřením na stanici imisního monitoringu ZÚ Olomouc - Šmeralova, kde je
rovněž nadlimitní 24-hod koncentrace, nicméně s podlimitní četností překračování za
kalendářní rok (viz. Tab. 3). Ve vztahu k předmětu RS jsou znázorněny pouze pole imisních
koncentrací u NO2 a CO. U CO není možné srovnání s imisním limitem (ten je stanoven pro
max. denní 8-hod průměr).

Mapa 3. Pole 1-hod imisních koncentrací NO2 dle krajské rozptylové studie (ofoceno)
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Mapa 4. Pole 1-hod imisních koncentrací CO dle krajské rozptylové studie (ofoceno)
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4. METODA VÝPOČTU OČEKÁVANÉHO ZNEČIŠTĚNÍ
4.1. Použitá metodika

Výpočet imisní zátěže škodlivinami byl prováděn, s ohledem na stávající imisní limity, podle
metodiky SYMOS '97 (ČHMÚ, 1998) a doplňku metodiky (ČHMÚ, 2003), s využitím
výpočtového programu SYMOS '97 verze 2006 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem výpočtu
byly 1-hod, 8-hod a roční imisní koncentrace u daných znečišťujících látek (výběr doby
průměrování s ohledem na IL uvedené v NV č. 597/2006 Sb.), u sumy organických látek
emitovaných z výduchu myčky vzduchu pak 1-hod, 24-hod a průměrné roční koncentrace.
Předmětem výpočtu této rozptylové studie bylo zjištění příspěvku k imisní zátěži uvedenými
škodlivinami navrhovaným provozem, bez uvažování stávajících zdrojů znečišťování
ovzduší.
Výsledky výpočtu, rovněž v kontextu se stávajícím imisním zatížením území, byly
porovnávány s imisními limity uvedenými v NV č. 597/2006 Sb.
Při výpočtu byl využit výškopis ČR v rastru 50 x 50 m v souřadném systému JTSK
(Křovákův souřadný systém), pro jehož vytvoření byla využita data vzniklá při výškovém
mapování Země raketoplánem Endeavour v roce 2000 (Idea-Envi, s.r.o.).
4.1.1. Stručná charakteristika metodiky Symos '97
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících
látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např.
imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na
roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky,
za kterých se mohou vyskytovat (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru). Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti
větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních
koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro
5 tříd stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru.
V souvislosti se vstupem ČR do EU a souvisejícím legislativním změnám došlo i k úpravě
metodiky SYMOS '97, zejména:
•
•
•
•

stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných
hodnot nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací,
stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot
koncentrací,
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx),
stanovení maximálního přípustného počtu překročení limitních hodnot koncentrací.
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4.2. Referenční body

Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených navzájem 50 m
(celkem 3 700 referenčních bodů). Ve všech bodech pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve
výšce 1,5 m nad terénem. Poloha referenčních bodů je patrná z Mapy 5.
Mapa 5. Poloha referenčních bodů

V případě výpočtu imisního příspěvku způsobeného vyvolanou dopravou (plošný zdroj,
liniové zdroje) nebyly brány v úvahu ty referenční body, které nesplňovaly podmínku
minimální možné vzdálenosti referenčního bodu od plošného, resp. liniového zdroje (viz.
metodika Symos ´97). V případě znečišťujících látek emitovaných vyvolanou dopravou (NO2,
CO, C6H6) nebyly konstruovány mapy znázorňující pole příspěvků k imisním koncentracím,
ale uvedeny pouze v tabelární formě imisní příspěvky ve vybraných referenčních bodech
(obytná zástavba, psychiatrická léčebna, průmyslový areál). V Mapě 9. je znázorněna
lokalizace těchto vybraných referenčních bodů.

Šternberk – výroba přípravků pro průmyslové aplikace

oznámení záměru

aquatest

4.3. Použité imisní limity

Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v NV č. 597/2006 Sb.
Tab. 4. Imisní limity pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen uvedené v NV č. 597/2006 Sb.
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit (µg/m3)

Přípustná četnost
překročení za
kalendářní rok

Oxid dusičitý

1 hodina

200

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40

-

Oxid uhelnatý

max. denní 8-hod průměr

10 000

-

Benzen

1 kalendářní rok

5

-

Pro skupinu organických látek, emitovaných z výduchu myčky vzduchu, nejsou imisní limity
stanoveny (dle podkladů dodaných objednatelem by se mělo jednat o pestrou směs různých
VOC).
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5. ANALÝZA A ZHODNOCENÍ MODELOVÉ IMISNÍ
SITUACE
Výpočty jsou zpracovány pro těkavé organické látky vyjádřené jako ∑C, emitované z
výduchu myčky vzduchu, a dále pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen, emitované
vyvolanou dopravou (viz. kapitola "3.2.1. Hodnocené zdroje").
Níže prezentované výsledky představují imisní ovlivnění provozem záměru bez započtení
pozaďové imisní zátěže. Stávající imisní zatížení zájmového území je uvedeno v kapitole
"3.4. Imisní charakteristika lokality", zhodnocení příspěvku záměru k celkové imisní zátěži
hodnoceného území je uvedeno na konci této kapitoly.
5.1. Příspěvek k imisní zátěži těkavými organickými látkami (vyj. jako ∑C)

Zdroj emisí: výduch myčky vzduchu
5.1.1. Roční průměrné koncentrace
Imisní příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím bude dosahovat max. cca
0,4 µg/m3. Nejvyšší příspěvky jsou dosahovány ve V části průmyslového areálu, v ostatních
částech zájmového území vychází příspěvky k průměrné roční koncentraci nižší. Při JV
hranici areálu psychiatrické léčebny (nejblíže záměru) jsou imisní příspěvky pod 0,021 µg/m3,
u nejbližší souvislé obytné zástavby (ul. Olomoucká, resp. U Dráhy) pod 0,004 µg/m3. Pole
rozložení koncentrací je zřejmé z následující mapy.
Mapa 6. Pole rozložení koncentrací-roční průměrné koncentrace
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5.1.2. Maximální krátkodobé (24-hodinové) koncentrace
Imisní příspěvek záměru k 24-hod koncentracím bude dosahovat max. 17,8 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky jsou dosahovány ve V části průmyslového areálu, v ostatních částech zájmového
území vychází příspěvky nižší. Při JV hranici areálu psychiatrické léčebny (nejblíže záměru)
jsou imisní příspěvky pod 2,6 µg/m3, u nejbližší souvislé obytné zástavby (ul. Olomoucká,
resp. U Dráhy) pod 0,8 µg/m3. Pole rozložení koncentrací je zřejmé z následující mapy.
Mapa 7. Pole rozložení koncentrací-maximální 24-hod koncentrace

5.1.3. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace
Imisní příspěvek záměru k 1-hod koncentracím bude dosahovat max. 68,1 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky jsou dosahovány ve v. části průmyslového areálu, v ostatních částech zájmového
území vychází příspěvky nižší. Při jv. hranici areálu psychiatrické léčebny (nejblíže záměru)
jsou imisní příspěvky pod 10,1 µg/m3, u nejbližší souvislé obytné zástavby (ul. Olomoucká,
resp. U Dráhy) pod 3,0 µg/m3. Pole rozložení koncentrací je zřejmé z následující mapy.
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Mapa 8. Pole rozložení koncentrací-maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace

5.2. Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým, oxidem uhelnatým a benzenem

Zdroj emisí: vyvolaná doprava (plošný zdroj, liniové zdroje)
U těchto znečišťujících látek nebyly vzhledem k velmi nízké intenzitě vyvolané dopravy
konstruovány mapy znázorňující pole příspěvků k imisním koncentracím (zanedbatelné
příspěvky, i s ohledem na lokalizaci u silnice I/46), ale uvedeny pouze v tabelární formě
imisní příspěvky ve vybraných referenčních bodech (obytná zástavba, psychiatrická léčebna,
průmyslová zóna). V Mapě 9. je znázorněna lokalizace těchto vybraných referenčních bodů.
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Mapa 9. Lokalizace vybraných referenčních bodů, v kterých uvedeny příspěvky k imisním koncentracím
znečišťujících látek emitovaných dopravou

Tab. 5. Imisní příspěvky NO2, CO a C6H6 ve vybraných referenčních bodech
Číslo referenčního
bodu

770
846
1061
1138
1140
1144
1442
1736
1954
1964
2180
2250

NO2 (µg/m3)
Průměrné roční
Max. 1-hod
koncentrace
koncentrace
0,0009
0,001
0,0005
0,0009
0,001
0,0008
0,001
0,003
0,007
0,002
0,0003
0,005

0,038
0,023
0,032
0,057
0,036
0,017
0,018
0,027
0,043
0,046
0,015
0,046

CO (µg/m3)
Max. denní 8-hod
průměrné
koncentrace
0,210
0,146
0,181
0,296
0,220
0,129
0,144
0,241
0,388
0,532
0,121
0,342

C6H6 (µg/m3)
Průměrné roční
koncentrace
4,1 . 10-5
5,1 . 10-5
2,6 . 10-5
4,6 . 10-5
7,2 . 10-5
4,0 . 10-5
6,1 . 10-5
0,00017
0,00044
8,0 . 10-5
0,00014
0,00032

Jak je patrné z Tab. 5, u všech sledovaných znečišťujících látek jsou imisní koncentrace ve
vybraných referenčních bodech na velmi nízké úrovni (vyvolaná doprava na nízké úrovni).
Imisní příspěvky jsou nejvyšší podél komunikací - liniových zdrojů znečištění a to zejména v
úsecích záměr→výjezd z průmyslového areálu na silnici I/46 (vázáno 100 % vyvolané
dopravy + plošný zdroj emisí), úsek od výjezdu z průmyslového areálu na silnici I/46→silnice
I/46 směr Olomouc v zájmovém území (vázáno 90% vyvolané dopravy). Imisní příspěvky
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rychle klesají se vzrůstající vzdáleností od daných komunikací a plochy parkovacích stání a
manipulačních ploch (plošný zdroj emisí).
U oxidu dusičitého dosahují příspěvky k průměrným ročním koncentracím max. cca
0,01 µg/m3, tzn. na úrovni 0,025% imisního limitu (40 µg/m3). Příspěvky k maximálním 1hod koncentracím dosahují max. cca 0,06 µg/m3, tzn. na úrovni 0,03% imisního limitu
(200 µg/m3). U oxidu uhelnatého dosahují příspěvky k max. denním 8-hod průměrným
koncentracím max. cca 0,6 µg/m3, tzn. na úrovni 0,006% imisního limitu (10 000 µg/m3). U
benzenu dosahují příspěvky k průměrným ročním koncentracím max. cca 0,0005 µg/m3, tzn.
na úrovni 0,01 % imisního limitu (µg/m3).
5.3. Zhodnocení příspěvku záměru k imisní zátěži území

Stávající imisní zátěž zájmového území zhodnocena v kapitole "3.4. Imisní charakteristika
lokality".
Navrhovaný záměr je lokalizován v průmyslové zóně na jižním okraji města Šternberka, vedle
silnice I/46 (na plochu záměru navazuje ze severu areál podniku VOP-026 Šternberk, s.p.).
Stávající imisní zátěž území byla vyhodnocena na základě dat ze stanice imisního
monitoringu ZÚ Olomouc - Šmeralova (reprezentativnost-oblastní měřítko: městské nebo
venkov, 4 – 50 km), vzdálené cca 13 km jižně, a dle Krajské rozptylové studie (KRS), která
byla poskytnuta k nahlédnutí na KÚ Olomouckého kraje.
Dle uvedených zdrojů v zájmovém území dochází k překračování denních imisních limitů u
prachových částic frakce PM10, dle dat ze stanice imisního monitoringu s podlimitní četností
překročení IL, v Krajské rozptylové studii nejsou četnosti uváděny. Prachové částice nejsou
předmětem RS, i když budou emitovány z dopravních zdrojů (spalování, resuspendované
částice). Příspěvky nicméně budou vzhledem k velmi nízké intenzitě vyvolané dopravy na
zanedbatelné úrovni a nemohou způsobit významnější zhoršení stávající imisní zátěže území.
Imisní zátěž zájmového území ostatními uvedenými znečišťujícími látkami je podlimitní a
realizací záměru nedojde k překračování imisních limitů. U benzenu a ostatních VOC nejsou
údaje o stávající imisní zátěži území. Stávající úroveň imisní zátěže VOC lze odhadnout u
průměrné roční imisních koncentrací max. na jednotky µg/m3, v případě maximálních 1-hod
koncentrací pak max. na několik desítek µg/m3. U benzenu, kde jsou výpočtově hodnoceny
imise z vyvolané dopravy, je imisní příspěvek zanedbatelný, i s ohledem na frekvenci
automobilové dopravy na silnici I/46. U ostatních VOC, emitovaných z výduchu myčky
vzduchu, je tento příspěvek významnější. Vyšších hodnot je dosahováno nicméně pouze v
bezprostředním okolí záměru (v. část průmyslového areálu), se vzrůstající vzdáleností se
imisní příspěvky rychle snižují. Při interpretaci výsledků je nutné brát v úvahu i fakt, že
emitované množství bylo uvažováno na úrovni obecného emisního limitu. Pro tyto VOC
nejsou stanoveny imisní limity (dle podkladů dodaných objednatelem by se mělo jednat o
pestrou směs různých VOC).
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6. ZÁVĚR
V předchozích kapitolách byla provedena charakteristika plánovaných zdrojů znečišťování
ovzduší, charakteristika zájmového území, meteorologických a klimatických podmínek a
stávající imisní zátěže zájmového území. S využitím metodiky SYMOS '97 a výpočtového
programu byly provedeny výpočty příspěvků k imisní zátěži území u NO2, CO, C6H6 (zdroj:
vyvolaná doprava) a těkavé organické látky vyj. jako ΣC (zdroj: výduch myčky vzduchu).
Doby průměrování zvoleny s ohledem na IL uvedené v NV č. 597/2006 Sb., pro skupinu
těkavých organických látek vyj. jako ΣC pak 1-hod, 24-hod a roční průměrné koncentrace.
Výpočty byly provedeny v referenčních bodech tvořících pravidelnou síť. Výsledky výpočtu
byly kartograficky interpretovány (emise z výduchu myčky vzduchu) či uvedeny v tabelární
podobě ve vybraných referenčních bodech (emise z dopravy). Vypočítané hodnoty byly
srovnány s IL, kde toto srovnání je možné.
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1. Obecné údaje
Hluková studie byla vypracována jako podklad pro proces hodnocení vlivů stavby na
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
v platném znění.
Záměrem investora je výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro
průmyslové aplikace v jedné ze stávajících hal v areálu bývalých kasáren ve Šternberku.

2. Zdroje hluku
2.1. Dopravní zdroje hluku – stávající
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sčítání dopravy na kom. I/46 v dotčené
lokalitě dle výsledků celostátního sčítání ŘSD ČR v r. 2005. Hodnoty z r. 2005 jsou
přepočteny na základě výhledových koeficientů ŘSD na r. 2011 (první rok celoročního
provozu záměru) dle materiálu ŘSD „Výhled růstu počtu vozidel, proběhů a dopravních
výkonů - 2005 – 2040“. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.
Celoroční průměry intenzit za 24 hod – rok 2005
č. kom.
I/46

Úsek
7-1096

lehká nákladní těžká nákladní osobní
LNA
TNA
O
821
1667
11462

motocykly
M
75

celkem
S
14025

Situování sčítacího úseku
Koeficienty růstu dopravy 2005 – 2011
rok
2011

nákladní
1,034
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Celoroční průměry intenzit za 24 hod – rok 2011
č. kom.
I/46

2.2.

Úsek
7-1096

lehká nákladní těžká nákladní osobní
LNA
TNA
O
849
1724
13388

motocykly
M
75

celkem
S
16036

Dopravní zdroje hluku – související se záměrem

Areál je napojen místní komunikací na kom. I/46.
Doprava spojená s provozem záměru osobními automobily bude cca 5 až 10 osobních
aut/den, doprava nákladními automobily – variantně:
kamiony o hmotnosti 25 až 30 t – 440 za rok = 2 denně
nákladní automobily do 8 t nákladu – 1 500 za rok = 6 denně.
Pro výpočty v hlukové studii je uvažována max. doprava:
- příjezd 10 osobních aut/den, tj. 20 příjezdů a odjezdů,
- příjezd 6 těžkých nákladních aut/den, tj. 12 příjezdů a odjezdů.
Výroba spolu s dopravou bude probíhat pouze v denní době (6,00 až 15,00 hod,
výjimečně odpolední směna (do 22,00 hod).
Doprava surovin i výrobků bude vedena ze Šternberka do Olomouce po silnici I. třídy
I/46 – 90 % směr Olomouc, směr Opava – 10 %. Tzn. 10 příjezdů a odjezdů nákladních aut ze
směru od Olomouce, 2 směr Opava.
Osobní doprava se předpokládá všechna ve směru z centra Šternberku.

2.3.

Stacionární zdroje hluku – související se záměrem
Venkovní

Výstupy VZT na fasádě haly – na výstupu není zdroj hluku, neboť veškerá technologie je
v technické místnosti. Venku max. do 40dB.
Vnitřní
- Pohony míchadel nádrží
Hlučnost pohonu míchadla max. 61dB – u jednotlivých míchacích zařízení – uvnitř V1-V3,
tedy 3 pohony.
- Cirkulační okruh s čerpadlem
Hlučnost motoru čerpadla max. 95dB – součást myčky vzduchu, umístěno v technické
místnosti.
V technické místnosti je i DEMI stanice (kompaktní zakrytovaná technologie do 40 dB).
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Přehled zadávaných stacionárních zdrojů hluku – výstup z programu Hluk+
Označení Objekt č.
zdroje (je-li zdroj
na
objektu)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Q
L2
LW
Rmin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Souřadnice
x

Y

988.4;
989.3;
990.2;
991.2;
992.0;
993.0;
970.7;
971.6;
972.5;
973.4;
974.3;
975.2;
985.9;
988.5;
991.0;
980.2;
978.5;

381.8
372.9
364.1
354.9
346.9
337.6
380.0
371.3
362.4
353.3
345.0
335.7
340.6
338.9
341.9
337.6
337.4

Výška
zdroje
[m]

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

5.5|
5.5|
5.5|
5.5|
5.5|
5.5|
5.5|
5.5|
5.5|
5.5|
5.5|
5.5|
1.5|
1.5|
1.5|
1.5|
1.5|

Q

1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|
1.0|

L2 [dB]

Plocha LW[dB] Rmin[m]
[m2]

40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
61.0|
61.0|
61.0|
95.0|
40.0|

1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|

40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
40.0|
61.0|
61.0|
61.0|
95.0|
40.0|

0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

činitel směrovosti zdroje zvuku v daném prostředí a směru
hladina akustického tlaku na ploše
hladina akustického výkonu (na zdroji)
kritická vzdálenost

Situování stacionárních zdrojů hluku
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3. Výpočty hluku
3.1. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11.
§ 11
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s
hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a
na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací,
a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T
stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z
lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu
a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C
LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní
době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční
době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce
impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li
výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se
rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14
hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
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Korekce podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro stanovení hygienických limitů
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru
Druh chráněného prostoru
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný
venkovní
prostor
lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb
a chráněný ostatní venkovní prostor
Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají

1)
-5

Korekce [dB]
2)
3)
0
+5

4)
+ 15

0

0

+5

+ 15

0

+5

+ 10

+ 20

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce - 10 dB
s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce - 5 dB.
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů
hluku (§ 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejdeli o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy
vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách a v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a
drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na
pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a
v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává
zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace
nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
Korekce podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro stanovení hygienických limitů
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze
stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod]
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00
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Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14
hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s se vypočte ze vztahu
LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1+)/t1],
kde
t1
je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hod.
LAeq,T
je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle
§ 11 odst. 3

Hygienický limit hluku pro hluk z dopravy podél hlavních pozemních komunikací (I. a II.
třídy):
- chráněný venkovní prostor stavby - denní doba - hygienický limit LAeq den = 60 dB (70 dB
v případě korekce na starou hlukovou zátěž)

Hygienický limit hluku pro hluk ze stacionárních hlukových zdrojů a z dopravy v areálu
záměru
- chráněný venkovní prostor stavby - denní doba - hygienický limit LAeq,8h = 50 dB

3.2. Výpočty hluku pro jednotlivé varianty
Výpočtové zpracování dosahu hlukových emisí z hodnocených dopravních zdrojů a
celkového hlukového zatížení venkovního prostoru ve sledované lokalitě dopravním hlukem a
hlukem stacionárních zdrojů je provedeno výpočetním programem HLUK+, verze 7.16 profi
(reg. č. 5162). Program je plně kompatibilní s novelou metodiky pro výpočet hluku ze silniční
dopravy a umožňuje v přiměřené míře zadávání technických parametrů komunikací, intenzit i
skladeb liniových zdrojů hluku, modelování rozmístění objektů zástavby a dalších
charakteristik terénu, součtové výpočty celkové hlukové zátěže od jednotlivých zdrojů hluku
při zohlednění dalších ovlivňujících podmínek pro šíření zvuku ve vzdušném prostředí.
Výpočty hluku ze silniční dopravy jsou provedeny v souladu s „Novelou metodiky
výpočtu hluku silniční dopravy 2004“ (publikované MŽP v časopisu Planeta č. 2/2005).
Výsledky výpočtů v programu Hluk+ lze na základě provedených ověření terénními
měřeními zařadit do II. třídy přesnosti s chybou vypočtené hodnoty ± 2,0 dB.
Výstupem hlukových výpočtů je výpočet konkrétních hodnot ekvivalentních hladin
hluku ve výpočtových bodech určených zadanými souřadnicemi.
Hluková pásma jsou vypočtena pro výšku 3m nad terénem, výpočet pro jednotlivé
výpočtové body je proveden ve výšce dle situování a charakteru zástavby.
Ve venkovním prostoru jsou zadány a vypočteny konkrétní hodnoty hladin LAeq ve
výpočtových bodech 2,0 m před fasádami obytných objektů.
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Charakteristika výpočtových bodů
bod č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Popis
Olomoucká 1844
Olomoucká 1836
Olomoucká 1839
Olomoucká 1826
Olomoucká 1859
Olomoucká 1858
Hranice pozemku psychiatrické léčebny
Hranice pozemku zahrádek

Umístění výpočtových bodů

3.2.1. Hluk ze stavební činnosti
Záměr bude realizován ve stávajícím objektu, v němž bude provedena instalace
technologie v průběhu 2 týdnů v září 2010. Technologie bude dovezena 3 kamiony o nosnosti
30 t, vlastní výroba bude zahájena v září/říjnu 2010.
Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti je v souladu s nařízením vlády
č. 148/2006 Sb. v denní době od 7:00 do 21:00 hod 65 dB. Tato hodnota bude v každém
případě dodržena. Z důvodu vzdálenosti obytné zástavby od záměru a minimálního zatížení
dopravou při stavební činnosti nebyl proveden výpočet hluku ze stavební činnosti.
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3.2.2. Hluk před výstavbou a při provozu stavby
V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty:

Varianta 0 – rok 2011
Výpočet šíření hluku pro situaci bez provozování navrhovaného záměru. Do výpočtu v této
variantě je zahrnut provoz na komunikaci I/46 v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro
rok 2011.

Varianta 1 – rok 2011
Výpočet šíření hluku pro výhledový stav, tj. po výstavbě záměru. Do výpočtu je zahrnut
provoz na příjezdové komunikaci a zvýšený provoz na kom. I/46. Dále jsou zadány
stacionární zdroje hluku spojené s provozem záměru. Provoz dopravy i stacionárních zdrojů
hluku je pouze v denní době.

Varianta 2 – rok 2011
Do výpočtu v této variantě jsou zadány pouze stacionární a liniové zdroje hluku spojené
s provozem záměru v rámci průmyslového areálu. Výpočty jsou provedeny pro denní dobu
(pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin).

Na následujících situacích jsou výstupy z programu Hluk+ se zobrazením zadaných
komunikací, objektů, výpočtových bodů, zdrojů hluku a vypočtených hlukových pásem.
V dalších tabulkách jsou uvedeny konkrétní výsledky výpočtů pro referenční body zadané u
zástavby.
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Varianta 0 – rok 2011 – denní doba

Varianta 0 – situace hlukových pásem a výpočtových bodů – bez výstavby záměru – denní doba

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku LAeq pro denní dobu – varianta 0 - bez výstavby záměru
HLUK+ verze 7.16 profi
Soubor: C:\ ŠTERNBERK 0.ZAD

Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová
Vytištěno: 16.6.2010 12:15

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 557.3;
91.9 | 69.4 |
| 69.4 |
|
|
| 2 |
1.5 | 552.9; 114.1 | 69.6 |
| 69.6 |
|
|
| 3 |
1.5 | 549.0; 132.1 | 69.3 |
| 69.3 |
|
|
| 4 |
1.5 | 567.6; 115.9 | 69.4 |
| 69.4 |
|
|
| 4 |
4.5 | 567.6; 115.9 | 69.5 |
| 69.5 |
|
|
| 5 |
2.0 | 451.0; 775.0 | 64.4 |
| 64.4 |
|
|
| 5 |
5.0 | 451.0; 775.0 | 65.6 |
| 65.6 |
|
|
| 6 |
2.0 | 461.6; 799.2 | 67.5 |
| 67.5 |
|
|
| 6 |
5.0 | 461.6; 799.2 | 68.2 |
| 68.2 |
|
|
| 7 |
1.5 | 889.9; 659.4 | 23.0 |
| 23.0 |
|
|
| 8 |
1.5 | 1183.2; 503.3 | 20.8 |
| 20.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Šternberk – výroba přípravků pro průmyslové aplikace

oznámení záměru

aquatest

Varianta 1 – rok 2011 – denní doba

Varianta 1 – situace hlukových pásem a výpočtových bodů – po výstavbě záměru– denní doba

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku LAeq pro denní dobu – varianta 1 - po výstavbě záměru
HLUK+ verze 7.16 profi
Soubor: C: ŠTERNBERK.ZAD

Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová
Vytištěno: 16.6.2010 12:29

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 557.3;
91.9 | 69.4 | 13.1 | 69.4 |
|
|
| 2 |
1.5 | 552.9; 114.1 | 69.6 | 13.0 | 69.6 |
|
|
| 3 |
1.5 | 549.0; 132.1 | 69.3 | 13.9 | 69.3 |
|
|
| 4 |
1.5 | 567.6; 115.9 | 69.5 | 10.9 | 69.5 |
|
|
| 4 |
4.5 | 567.6; 115.9 | 69.5 | 12.9 | 69.5 |
|
|
| 5 |
2.0 | 451.0; 775.0 | 64.4 | 11.9 | 64.4 |
|
|
| 5 |
5.0 | 451.0; 775.0 | 65.6 | 12.2 | 65.6 |
|
|
| 6 |
2.0 | 461.6; 799.2 | 67.5 | 11.9 | 67.5 |
|
|
| 6 |
5.0 | 461.6; 799.2 | 68.2 | 12.2 | 68.2 |
|
|
| 7 |
1.5 | 889.9; 659.4 | 23.1 | 21.0 | 25.2 |
|
|
| 8 |
1.5 | 1183.2; 503.3 | 22.1 | 22.7 | 25.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – rok 2011 – denní doba

Varianta 2 – situace hlukových pásem a výpočtových bodů – po výstavbě záměru – denní doba

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku LAeq pro denní dobu – varianta 2 – areál jako stacionární
zdroj hluku
HLUK+ verze 7.16 profi
Soubor: C: ŠTERNBERK 2.ZAD

Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová
Vytištěno: 16.6.2010 12:26

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 557.3;
91.9 | 11.0 | 13.1 | 15.2 |
|
|
| 2 |
1.5 | 552.9; 114.1 | 13.7 | 13.0 | 16.4 |
|
|
| 3 |
1.5 | 549.0; 132.1 | 14.9 | 13.9 | 17.5 |
|
|
| 4 |
1.5 | 567.6; 115.9 |
8.5 | 10.9 | 12.9 |
|
|
| 4 |
4.5 | 567.6; 115.9 |
9.9 | 12.9 | 14.6 |
|
|
| 5 |
2.0 | 451.0; 775.0 |
4.9 | 11.9 | 12.6 |
|
|
| 5 |
5.0 | 451.0; 775.0 |
6.8 | 12.2 | 13.3 |
|
|
| 6 |
2.0 | 461.6; 799.2 |
5.5 | 11.9 | 12.8 |
|
|
| 6 |
5.0 | 461.6; 799.2 |
7.5 | 12.2 | 13.5 |
|
|
| 7 |
1.5 | 889.9; 659.4 |
4.7 | 21.0 | 21.1 |
|
|
| 8 |
1.5 | 1183.2; 503.3 | 16.1 | 22.7 | 23.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Výpočet ekv. hladiny hluku LAeq pro denní dobu – srovnání variant 0 a 1 – r. 2011
Výp.
bod

Výška
výp.bodu

Var. 0

Var. 1

Změna
Var.1 – Var.0
LAeq dB
LAeq dB
dB
1
2,0
69,4
69,4
0
2
1,5
69,9
0
69,6
3
1,5
69,3
69,3
0
4
1,5
69,4
69,5
+ 0,1
4
4,5
69,5
69,5
0
5
2,0
64,4
64,4
0
5
5,0
65,6
65,6
0
6
2,0
67,5
0
67,5
6
5,0
68,2
68,2
0
7
1,5
23,0
25,2
+ 2,2
8
1,5
20,8
25,4
+ 4,6
Pozn.: U bodů č. 7 a 8 byl vypočten relativně vyšší nárůst hladin hluku. Je to způsobeno tím,
že ve variantě 0 byly vypočteny velmi nízké hodnoty hluku okolo 20 dB. Stávající hlukové
pozadí v těchto bodech je vyšší – blížící se 40 dB. Ve skutečnosti bude nárůst hluku u těchto
bodů nulový.

4. Závěry hlukové studie
V předložené hlukové studii byla vyhodnocena hluková situace bez provozování
navrhované stavby „Výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové
aplikace v areálu bývalých kasáren ve Šternberku“ a vlivy hluku spojené s provozem tohoto
záměru. Hodnocen byl rok 2011 – první celý rok předpokládaného provozu.
Hluková situace při provádění stavebních prací nebyla modelována. Záměr je umístěn
do stávající haly. Dovoz technologie a její montáž nebude zdrojem nadměrného hluku.
Stávající hluková situace (varianta 0 - v r. 2011) se u výpočtových bodů podél kom.
I/46 pohybuje mezi 67,5 – 69,6 dB v denní době.
Z hlediska srovnání vypočtených hladin hluku s limitní hodnotou nejvyšší přípustné
ekvivalentní hladiny hluku LAeqp z dopravy podél hlavních pozemních komunikací (limit 60
dB v denní době) dochází u objektů u kom. I/46 k překračování limitní hodnoty.
V případě započtení korekce pro starou hlukovou zátěž (hygienický limit 70 dB
v denní době) nedochází v žádném případě k překročení limitu.
Výpočtové body byly zadány i mimo zástavbu u kom. I/46 – na hranici pozemku
Psychiatrické léčebny a zahrádek. V těchto případech byly vypočteny nízké hladiny hluku
(okolo 20 dB).
Po uvedení záměru do provozu v r. 2011 (varianta 1) nedochází u výpočtových bodů u
kom. I/46 téměř k žádné změně hlukové situace. Pouze u bodu č. 4 byl vypočten nárůst o 0,1
dB.
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U bodů mimo komunikace (na hranicích pozemků) byl vypočten relativně vyšší nárůst
hladin hluku. Je to způsobeno tím, že ve variantě 0 byly vypočteny velmi nízké hodnoty
hluku. Stávající hlukové pozadí v těchto bodech je vyšší – blížící se 40 dB. Ve skutečnosti
bude nárůst hluku u těchto bodů nulový.
Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s provozem záměru (pouze provoz
osobní a nákladní dopravy v areálu a provoz stacionárních zdrojů hluku) jako stacionárního
zdroje (varianta 2) nedochází u nejbližší zástavby nebo hodnocených bodů k překročení
limitních hodnot hluku 50 dB ve dne.
Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době činí u zástavby 17,5 dB, na hranici
pozemků 23,6 dB.
Pokud budou splněny zadané parametry stacionárních a liniových zdrojů hluku dle
hlukové studie, provoz nových zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje
požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.

Vypracovala:

RNDr. Zuzana Kadlecová

Ve Zlíně dne 16.6.2010

Použitá literatura a podklady:
1. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací
2. Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004 (publikovaná MŽP v časopisu
Planeta č. 2/2005)
3. Liberko, M., Polášek, J.: HLUK+, verze 7.16, profi. ENVICONSULT, JpSoft, 2000
4. Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005, Ředitelství silnic a
dálnic ČR
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
V průmyslové zóně na j. okraji města Šternberka je projektována rekonstrukce stávajícího
objektu haly, ve které bude umístěna lehká chemická výroba. V principu se bude jednat
o výrobu směsí chemických látek – tedy chemických přípravků, především pro profesionální
použití. Ročně bude produkováno max. 7 000 t výrobků. Výrobní sortiment budou čistící,
mycí přípravky, přípravky upravující vlastnosti jiných průmyslových produktů a mazadla.
Technologické procesy budou sestávat z míchání vstupních surovin (chemických látek)
v uzavřených výrobnících a po jejich řádném promíchání bude výsledný chemický přípravek
(konečný výrobek) naplněn do finálního obalu. Celkem bude v provozovně pracovat
15 zaměstnanců. Záměr je jednovariantní.
Nároky na infrastrukturní zdroje (voda, elektrická energie) nejsou ničím výjimečné a nečiní
problém.
Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší (dané provozem
2 plynových kotlů, myčkou vzduchu a dopravou surovin a výrobků), na vypouštění odpadních
srážkových vod a produkci a likvidaci splaškových vod, na emise hluku (dané provozem
technologie a souvisejícím dopravním provozem) a na produkci ostatních a nebezpečných
odpadů. Hodnocení zpracované v předkládaném oznámení prokázalo, že nedochází
k přeslimitnímu ovlivnění životního prostředí v okolním území. Záměr není situován
v záplavovém území.
Další vlivy na životní prostředí jsou nevýznamné, protože záměr bude umístěn ve stávajícím
objektu, ve kterém proběhne rekonstrukce vnitřních prostor a instalace technologie. Jediné
zemní práce budou souviset s vybudováním žumpy a podzemní nádrže na propan-butan.
Záměr je umisťován do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny
zvláštnímu režimu. V místě záměru se nenachází žádné chráněné území, nejsou zde vyhlášeny
žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenacházejí se zde prvky územního systému
ekologické stability ani lokality Natura 2000. V prostoru záměru se nevyskytují žádné
chráněné nebo ohrožené druhy rostlin a živočichů. Významný krajinný prvek - lesní komplex
Aleš, jehož západním svahem vede současně funkční biokoridor a VKP - vodní tok Grygava,
nebudou provozem záměru ovlivněny. Nedojde také k ovlivnění krajinného rázu.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je umístění záměru navrhováno mimo
obytnou zónu a v blízkosti se nenachází žádný objekt určený k trvalému bydlení. Vlivy
samotného závodu na okolí budou minimální, z hlediska vlastního provozu zařízení budou
celkové dopady na obyvatelstvo nevýznamné.
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných
zákonných předpisů. Nad jejich rámec jsou zpracovatelem oznámení doporučena další
opatření, která budou minimalizovat vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
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Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, povrchová a podzemní voda,
půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, popř. jiné) jsou tedy možné vlivy záměru
výroby tekutých a sypkých přípravků pro průmyslové aplikace přijatelně nízké.

ČÁST H - PŘÍLOHA
 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace vydané odborem stavebním Městského úřadu Šternberk dne 15. 6. 2010
pod č. j. MEST 20098/2010 OS 635/2010 kec.
 Stanovisko orgánu ochrany přírody s vyloučením významného vlivu záměru na lokality
soustavy Natura 2000 vydané odborem životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Olomouckého kraje dne 22. 6. 2010 pod č. j. KUOK 64275/2010.
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ZPRACOVATELÉ OZNÁMENÍ
Zpracovatelé oznámení
Datum zpracování oznámení: 31. 7. 2010
Zpracovatel oznámení:
RNDr. Hana Koppová
držitelka autorizace k posuzování vlivů
na životní prostředí
č. j. 8485/992/OPVŽP/94

Na zpracování oznámení se podíleli:
Jméno a příjmení

Bydliště

Firma

Telefon

Mgr. Zuzana Švecová
RNDr. Jiří Urban
RNDr. Zuzana Kadlecová

Olomouc
Brno
Zlín

AQUATEST a.s.
AQUATEST a.s.

587 433 221
548 210 355
577 432 305
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