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ÚVOD
Severně od zástavby obce Ratboř, v prostoru mezi ţeleznicí a stávající zástavbou má být vybudována
nová výrobně administrativní budova v níţ bude prováděna laminace textilii polyuretanovou pěnou
pro automobilové interiéry. Záměrem provozovatele je zde zavést novou výrobu, jejíţ výrobní
kapacita přesáhne 100 t/rok. Výrobní hala je umístěna na parcele č. 456/14, 456/17, 456/31, 456/32,
456/41, 590,594, 595, 88/8, 88/18 a 88/19 vše v k.ú. Ratboř – areál bývalého cukrovaru- viz situace.

Navrhovaná varianta stavby je pak předkládaná k posouzení jako jediná.
Seznam pouţitých zkratek
ČHMÚ
E.I.A
MZe ČR
MŢP ČR
OHO
KHS
OP
KÚ
MÚ
OÚ
PHO
RŢP

Český hydrometeorologický ústav
Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na ţivotní prostředí
ministerstvo zemědělství České republiky
ministerstvo ţivotního prostředí České republiky
objekt hygienické ochrany
krajská hygienická stanice
ochranné pásmo (bez specifikace)
krajský úřad
městský úřad
obecní úřad
pásmo hygienické ochrany
referát ţivotního prostředí

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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US
ÚPD
ÚPNSÚ
ÚSES
ZPF
VKP
BK
BC
DOSS
EVL
PO
WHO

Laminace textilií Ratboř

urbanistická studie
územně plánovací dokumentace
územní plán sídelního útvaru
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
významné krajinné prvky
biokoridory
biocentra
dotčené orgány státní správy
evropsky významné lokality (NATURA 2000)
ptačí oblasti (NATURA 2000)
Světová zdravotnická organizace

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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ČÁST A
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI.
A.1. Obchodní firma :
Ing. Aleš Janoušek – INTEGRA –stavebně projektová kancelář
U Rendlíku 1906
393 01 PELHŘIMOV
A.2. IČO : 450 32 343
A.3. Sídlo oznamovatele:
Ing. Aleš Janoušek – INTEGRA –stavebně projektová kancelář
U Rendlíku 1906
393 01 PELHŘIMOV
Umístění záměru:
Areál firmy v k.ú. Ratboř, okres Kolín
A.4. Oprávněný zástupce - oznamovatel:
Ing. Aleš Janoušek - jednatel společnosti
tel. 606 604 621
E- mail: lenka.integra@pelhrim.cz

A. 5. Zpracovatel dokumentace
Ing. Josef Charouzek
Menhartova 1559
393 01 Pelhřimov
IČ 18312 594
DIČ CZ 461006129
tel/ fax: 565 323 942, mobil 602 476 567
E- mail: jcharouzek@email.cz
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ČÁST B
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1:
Název záměru: Výrobně administrativní areál v katastrálním území Ratboř
Záměrem je postavit novu výrobně administrativní budovu v níţ bude provedena vestavba
technologické linky na laminaci textilií polyuretanovou pěnou, úpravu polyuretanové pěny a
polymerních látek pro interiéry automobilů - ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění
zákona, se jedná o nový záměr z kategorie II, položka 7.1. Výroba nebo zpracování polymerů a
syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok,
sloupec A – záměr podléhající působnosti Ministerstva ţivotního prostředí.
2. Kapacita (rozsah ) záměru:
Do nové výrobní haly v areálu Ratboř má být instalována nová technologie na laminaci
textilií polyuretanovou pěnou, úpravu polyuretanové pěny a polymerních látek pro interiéry
automobilů.
Výrobní kapacita: roční výroba cca 5 000 t výrobku.
Provoz ve 3 směnách cca 250 dnů v roce. Denní výrobní kapacity max. 16 - 20 t výrobku.
3. Umístění záměru :
Kraj:
Okres :
Obec:
Katastrální území :

Středočeský
Kolín
Ratboř
Ratboř

4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry.
Charakter stavby: - novostavba
Odvětví: průmysl – strojírenská výroba
Záměrem je do nové výrobní haly v areálu investora umístit novou výrobní technologii na
laminaci textilií polyuretanovou pěnou, úpravu polyuretanové pěny a polymerních látek pro interiéry
automobilů s roční výrobní kapacitou přesahující 100 t .
Záměr bude realizován uvnitř nové haly na parcele č. 456/14, 456/17, 456/31, 456/32, 456/41,
590,594, 595, 88/8, 88/18 a 88/19 vše v k.ú. Ratboř – areál bývalého cukrovaru
Moţnost kumulace s jinými záměry – není nutná. Posuzovaný záměr řeší komplexně
technologii potřebnou pro zavedení výroby laminace textilií včetně výstavby potřebných objektů, sítí
a komunikací.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvaţovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí
Záměrem investora je vybudování nové výrobně administrativní haly v bývalém areálu
cukrovaru pro umístění nové výrobní linky na laminaci textilií polyuretanovou pěnou, úpravu
polyuretanové pěny a polymerních látek pro interiéry automobilů s výrobní kapacitou přesahující
100 t/rok.

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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Prostor uvnitř bývalého areálu cukrovaru je pro tento účel vhodný.V místě je dostupné
napojení na stávající inţenýrské sítě.
Návrh je zpracován v jedné variantě předkládané k posouzení.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
V severní části areálu bývalého cukrovaru bude vybudována nová výrobně administrativní
hala půdorysných rozměrů 72,6 x 72,6 m s administrativní dvoupodlaţní přístavbou, s objektem
propanbutanového hospodářství a parkovištěm s 50 stáními. Vnitřkem areálu bude vybudována nová
přístupová komunikace ze stávající silnice Ratboř - Pašinka. Nová hala je dispozičně rozdělena na
část výrobní cca 3 000 m2, a část skladovací cca 2 000 m2. ve výhledu je uvaţováno s rozšířením
výrobních a skladovacích ploch o dalších 5 000 m2. Ve východní části haly bude umístěna výroba –
linka na laminaci textilií polyuretanovou pěnou, úpravu polyuretanové pěny a polymerních látek pro
interiéry automobilů, v západní části sklady a expedice.

Základní technologií je výroba laminovaných textilií pro automobilový průmysl.
Firma se bude ve svém výrobním závodě zabývat laminací textilií polyuretanovou pěnou , úpravou
polyuretanové pěny a polymerních látek pro interiéry automobilů jako jsou potahy sedadla a vloţky
do dveřních panelů. Vlastní proces výroby se skládá z procesu laminování, procesu kontroly a v
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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některých případech také řezání a vysekávání materiálů. Součástí technologického procesu bude i
testovací laboratoř. Laminované materiály jsou netoxické a vlastní proces laminování nevyţaduje
pouţití ţádných nebezpečných látek a chemikálií ani neprodukuje ţádné nebezpečné odpady ani
odpadní vody. Proces laminování bude probíhat za pomoci tepla. Hotové výrobky budou v podobě
rolí nebo nařezaných dílů uloţeny do skladu a odsud expedovány k odběrateli prostřednictvím
nákladní automobilové dopravy.
Vlastní výrobní a skladová hala bude mít výrobní plochu cca 3000 m2, skladovou plochu cca 2000
m2 a bude moci ve třech směnách zaměstnat aţ 90 lidí. Součástí výrobně skladové haly bude i
přístavba dvoupodlaţní administrativní části o zastavěné ploše 600 m2.
Výrobní kapacita
V 1.roce výroby bude počáteční objem mezi 600 000-1 000 000 m2 látek, coţ znamená v přepočtu aţ
cca 5 000 tun /rok.
Popis technologie
Poměr výroby mezi laminací plamenem a laminací pomocí tepla bude 2,5 : 1.
Laminace plamenem- je běţná metoda pro laminování textilií v automobilovém průmyslu. Plynový
hořák přímo natavuje povrch pohybující se polyuretanové pěny a tím rozpouští slabou vrstvu pěny
cca 1 mm. Následně se pěna stlačí společně s textilií a při tomto procesu rozpuštěná pěna funguje
jako lepidlo a pěna se nataví na textilii.Vedlejší produkty spalování jsou odváděny vertikálním
komínem nad střechu výrobní haly. Pro vytápění technologie linky laminace a provoz
vzduchotechnické jednotky je potřeba zemní plyn alternativně LPG. V současné době je rozhodnuto
vybudovat sklad LPG (propan butanové hospodářství) z něhoţ bude plyn veden potrubím k místům
spotřeby. Přípojka na zemní plyn je jednou z alternativ. Linka laminace bude vytápěna 2 hořáky
kaţdý s instalovaným tepelným výkonem 110 kW, celkový instalovaný tepelný příkon 0,250 MW.
Spotřeba plynu (LPG) 2 x 3,9 = 7,8 Nm3/h. Odsávaná vzdušina společně se spalinami bude odváděna
na jednotku termického spalování, kde dojde ke sníţení emise organických látek asi o 90 % a dále
nad střechu haly komínem průměr 0,9 m, výšky 12,5 m. Odváděné mnoţství vzdušiny 25 500 m3/h.
Provoz cca 6 000 h/rok.
Laminace za pomoci tepla (termoplastická laminace) - zde se pouţívají 100% tuhá termoplastická
lepidla jako spojovací látka. Lepidla jsou nanesena na spojované materiály v nahřátém stavu
(elektrický ohřev), tlakem dojde k jejich spojení a tím je dokončen proces laminace. Tento proces
není zdrojem emisí.
Technologický proces nespotřebovává vodu ani neprodukuje odpadní vody.
Větrání výrobní haly pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla. Pro vytápění
rekuperační jednotky zajišťující větrání bude instalován plynový hořák instalovaného výkonu 190
kW, tepelný příkon cca 0,210 MW, spotřeba plynu (LPG) max. 8,1 Nm 3/h, průměr 5,2 Nm3/h.
Odvod spalin komínem výšky 12,5 m nad střechu haly. Provoz cca 2800 h/rok
Skladování vstupních surovin pro výrobu:
Vstupními surovinami jsou:
- textilie (látka, potahy) potřeba cca 1 646 t/rok; skladováno cca 165 t;
- polyuretanová pěna tl. 3,5 mm potřeba cca 1308,5 t/rok; skladováno cca 131 t;
- vinyl potřeba cca 823 t/rok; skladováno cca 83 t;
- netkané textilie potřeba cca 548,6 t/rok; skladováno cca 55 t;
- tuhá lepidla potřeba cca 75 t/rok; skladováno cca 7,5 t;
Hotové výrobky.
- skladováno cca 129,8 t v rolích a 302,8 t výseky na paletách
Požadavky na energie:
Elektrická energie - celkový příkon objektu se bude pohybovat cca 750 kW.
Spotřeba LPG
330 000 m3/rok
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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Doplňující údaje.
Počet parkovacích míst
50
Nákladních manipulačních ramp
5
Předpokládaná frekvence kamionové dopravy 10 kamionů za týden
Manipulace s materiálem.
Pro manipulaci s materiálem a výrobky je pouţíván vysokozdviţný vozík (akumulátorový).
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

07.2015
03.2016

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:
Záměrem bude dotčen pouze katastr obce Ratboř, nový areál investora (původně cukrovar),
kde bude tento záměr realizován výstavbou nové výrobně administrativní haly do níţ bude osazena
technologie linky laminace. Příslušným obecním úřadem je OÚ Ratboř. Dotčenými orgány státní
správy pak budou mimo jiné Městský úřad Kolín – stavební úřad a KÚ Středočeského kraje - odbor
ţivotního prostředí a zemědělství.
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Záměr bude realizován formou výstavby nové výrobní haly a vestavby technologie výroby laminace
do této haly na parcele č. 456/14, 456/17, 456/31, 456/32, 456/41, 590,594, 595, 88/8, 88/18 a 88/19
vše v k.ú. Ratboř – areál bývalého cukrovaru
Pro umístění stavby bude třeba územní rozhodnutí – vydává MÚ Kolín, stavební úřad.
Nebude nutné řešit vyčlenění pozemku ze zemědělského půdního fondu – všechny dotčené pozemky
jsou nezemědělskou půdou.
Bude třeba stavební povolení – vydává MÚ Kolín- stavební úřad.
Bude potřeba souhlas KÚ Středočeského kraje k umístění vyjmenovaného zdroje
znečiš´tování ovzduší.
Po dokončení stavby následuje uvedení do zkušebního provozu – k vydání bude potřebný
souhlas KÚ Středočeského kraje - z hlediska ochrany ovzduší a kolaudační rozhodnutí MÚ Kolín –
stavební úřad.
V průběhu zkušebního provozu budou provedena potřebná měření a na jejich základě pak
bude povolen trvalý provoz.

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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B. II. Údaje o vstupech
Stavba bude realizována formou novostavby výrobní haly a vestavby technologie laminování
do této nové haly na parcelách č. 456/14, 456/17, 456/31, 456/32, 456/41, 590,594, 595, 88/8, 88/18
a 88/19 vše v k.ú. Ratboř – areál bývalého cukrovaru.
Vstupy je možno rozdělit do dvou etap:
1. Vstupy ze stavební činnosti – stavba nové výrobní haly a dovoz technologie a její zabudování do
stavby.
2. Vstupy při provozu - pro provoz haly bude potřebná elektrická energie pro osvětlení a
technologii. Stavba bude napojena zemním kabelem z vedení provozovatele v místě, které určí
provozovatel.
Vstupy ze stavební činnosti.
Mezi tyto vstupy je třeba především zahrnout dovoz stavebních materiálů potřebných pro
provedení stavby nové výrobně administrativní haly a pro instalaci technologie laminování textilii do
této haly. Rozsah stavebních prací je malého rozsahu a území příliš dlouhodobě nezatíţí.
Vstupy při provozu.
Pro provoz nové technologické linky laminování textilií nebude potřebná technologická voda,
bude potřebná voda pro hygienická zařízení pro personál – nově vybudovaná v rámci stavby výrobní
haly. Objekt je napojen na stávající vodovod pro areál dotovaný vodou z obecního vodovodu, na
který je areál napojen jiţ dnes – potřebné mnoţství vody je vodovod schopen zajistit.
Pro provoz technologie instalované v hale je pak potřebný propan butan (LPG) – pro
vytápění hořáku natavování polyuretanu a pro vytápění vzduchotechnických jednotek - přípojkou
z nádrţe na zkapalněný LPG.
Provoz nové linky laminace vyţaduje značné mnoţství vstupních surovin, které sem budou
dováţeny nákladní automobilovou dopravou.

B.II.1. Půda
Stavba si nevyţádá zábor zemědělské půdy. Stavba haly a manipulačních ploch si vyţádá
zásah do těchto parcel:
Výměra m2

Parcela č.

Kultura

456/14

Ostatní plocha, manipulační plocha

964

456/17

Ostatní plocha, manipulační plocha

19 212

456/31

Ostatní plocha, manipulační plocha

11 693

456/32

Ostatní plocha

2 444

456/41

Ostatní plocha, manipulační plocha

12 432

590

Ostatní plocha

248

594

Ostatní plocha, manipulační plocha

46

595

Ostatní plocha

940

88/8

Zastavěná plocha a nádvoří

266

88/18

Zastavěná plocha a nádvoří

19

88/19
Zastavěná plocha a nádvoří
160
V ploše zamýšleného staveniště nejsou ţádné známé inţenýrské sítě ani podzemní vedení
(kromě vedení ve správě investora).

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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Plochy určené pro stavbu nové výrobně administrativní haly nebyly v minulosti meliorovány
a ani sem nezasahuje meliorační účinek jiné stavby.
Nejedná se o území poddolované nebo zatápěné.
Chráněná území
Posuzovaný záměr nezasahuje do chráněných území ochrany přírody ve smyslu ustanovení §
14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění .
Záměr se nenachází v chráněném loţiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona
č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).
Záměr nezasahuje chráněné území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění.
Ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.)
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb.) nejsou polohou
a vlivy posuzovaného záměru dotčena.
Ochranná pásma komunikací, nadzemních či podzemních inţenýrských sítí ve správě jiných
správců nejsou záměrem dotčena kromě ochranného pásma ţeleznice. Nová hala zasahuje do
ochranného pásma ţeleznice (60 m) a proto bude třeba získat výjimku z tohoto ochranného pásma.
Obecně chráněné přírodní prvky
Nebudou záměrem realizovaným uvnitř stávajícího výrobního areálu dotčeny.

B.II.2. Voda
B.II.2.a. Bilance potřeby vody:
Během výstavby výrobní haly bude potřeba vody malá – většina stavebních hmot bude
dovezena z výrobny ve stavu,který nevyţaduje spotřebu vody. Menší mnoţství vody bude potřebné
na kropení betonů apod.
Pro potřebu nově instalovaného technologického vybavení není samostatný přívod vody
poţadován.
Voda pro hygienická zařízení personálu:
Provoz linky laminace textilií bude zajišťovat aţ 90 zaměstnanců ve 3 směnách - 60
výrobních a 30 nevýrobních pracovníků. Provoz ve třech směnách 5 dnů v týdnu, cca 250 dnů v
roce. Tito zaměstnanci budou vyuţívat nově vybudovaná hygienická zařízení ve výrobně
administrativní hale.
Při spotřebě vody podle vyhl. č. 428/2001 Sb., příloha č. 12 – 20 m3/rok na zaměstnance bude
činit potřeba vody pro pracovníky zajišťující provoz laminace:
90 x 20 = 1800,0 m3.rok-1 tj. cca 7,2 m3. den-1 (při provozu cca 250 dnů v roce)
Potřeba vody bude kryta novou přípojkou vody ze stávajícího vodovodu v areálu společnosti,
který je dotován vodou z obecního vodovodu. Zvýšení spotřeby vody je z hlediska dodavatele vody
moţné.
Pro potřebu navrţeného technologického vybavení haly není samostatný přívod vody
poţadován.

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Materiál pro provádění stavby zajišťuje dodavatel stavby. Stavba výrobní haly si vyţádá větší
mnoţství stavebních materiálů, které budou na stavbu dováţeny nákladními automobily a zde
následně zabudovány do stavby. Betonové směsi budou na stavbu dováţeny z výrobny.
Během výstavby i provozu bude el. energie odebírána ze stávajících rozvodů v areálu dle
podmínek správce sítě. K významnému navýšení spotřeby nedojde.
a. Potřeba elektrické energie pro provoz haly:
Elektrická energie je potřebná pro provoz výrobních linek, osvětlení, větrání apod.
Odhadovaná potřeba cca 750 kW bude kryta novou kabelovou přípojkou ze sítě podle podmínek
správce sítě.
b. Zkapalněný plyn propan-butan (LPG):
Pro vytápění technologie linky laminace a provoz vzduchotechnické jednotky je potřeba
přivést plynné palivo v našem případě LPG. Je rozhodnuto vybudovat sklad LPG (propan butanové
hospodářství) z něhoţ bude plyn veden potrubím k místům spotřeby. Linka laminace bude vytápěna
2 hořáky kaţdý s instalovaným tepelným výkonem 110 kW, celkový instalovaný tepelný příkon
0,250 MW. Spotřeba plynu (LPG) 2 x 3,9 = 7,8 Nm3/h.
Zkapalněný plyn jako přídavné palivo bude potřebný i pro jednotku termického spalování –
typ zatím není vybrán proto je pouţito údajů z obdobného zařízení např. jednotka termického
katalitického spalování se zeolitovým koncentrátorem je osazena hořákem na zemní plyn typ AHMA max. výkon 100 kW; příkon cca 0,11 MW. Spotřeba LPG 3,9 Nm3/hod.
Pro vytápění rekuperační jednotky zajišťující větrání výrobní haly bude instalován plynový
hořák instalovaného výkonu 190 kW, tepelný příkon cca 0,210 MW, spotřeba plynu (LPG) max. 8,1
Nm3/h, průměr 5,2 Nm3/h.
c)Manipulace s materiálem :
Pro manipulaci s materiálem a výrobky bude vyuţíváno mobilní techniky – elektrické
vysokozdviţné vozíky.
Vstupní suroviny do výroby
Zpracovávané suroviny:
- textilie (látka, potahy) potřeba cca 1 646 t/rok; skladováno cca 165 t;
- polyuretanová pěna tl. 3,5 mm potřeba cca 1308,5 t/rok; skladováno cca 131 t;
- vinyl potřeba cca 823 t/rok; skladováno cca 83 t;
- netkané textilie potřeba cca 548,6 t/rok; skladováno cca 55 t;
- tuhá lepidla potřeba cca 75 t/rok; skladováno cca 7,5 t;
Vstupní suroviny budou skladovány ve skladové části haly v samostatném prostoru a z tohoto
skladu budou manipulovány vysokozdviţným vozíkem na výrobní linku. V samostatné části skladu
budou uloţeny hotové výrobky určené k expedici. Prázdné obaly budou skladovány samostatně
v oddělené části skladu.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nárůst dopravy v souvislosti se zavedením výroby laminace textilií bude ne příliš významný.
Doprava vstupních surovin:
- textilie, polyuretanová pěna, vinil, netkané textilie, tuhá lepidla v celkovém ročním mnoţství cca
4 400 t/rok - budou dováţena nákladními automobily cca 250 jízd NA za rok
- odvoz hotových výrobků, odpadů apod.
cca 250 jízd NA za rok
Celkem cca 500 jízd za rok tj. 2 jízdy NA za den, 10 jízd NA za týden

B.II.5. Doplňující údaje
Vše potřebné je uvedeno v předchozích kapitolách.
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
B.III.1.a. Emise z tepelných zdrojů
Ve výrobní hale budou instalovány tři tepelné zdroje spalující zkapalněný plyn LPG. První
zdroj je pro vytápění linky laminace, druhý pro vytápění větrací jednotky a třetí jednotka termického
spalování.
1. Vytápění linky laminace bude řešeno pomocí dvou hořáku spalujících LPG kaţdý o
instalovaném výkonu 110 kW, celkový instalovaný tepelný příkon 0,250 MW –
nevyjmenovaný zdroj. Spotřeba LPG 7,8 Nm3/h, provoz 6 000 h/rok. Roční spotřeba 46 800
Nm3 LPG tj. cca 23,4 t LPG . Odsávaná vzdušina společně se spalinami je odváděna
odsávacím ventilátorem výkon 25 500 m3/h na jednotku termického spalování.
2. Vytápění vzduchotechnické jednotky – rekuperační jednotka je vybavena tepelným výměníkem
vytápěným hořákem na LPG instalovaného výkonu 190 kW, celkový instalovaný tepelný
příkon 0,21 MW – nevyjmenovaný zdroj. Spotřeba LPG 5,2 Nm3/h, provoz 2 800 h/rok. Roční
spotřeba LPG 14 560 Nm3 tj. cca 7,28 t LPG. Odkouření je řešeno komínem průměr 0,2 m,
výšky 12,5 m nad střechu haly.
3. Vytápění jednotky termického spalování - jako přídavné palivo. Typ zařízení zatím není vybrán
proto je pouţito údajů z obdobného zařízení např. jednotka termického katalitického spalování
se zeolitovým koncentrátorem je osazena hořákem na zemní plyn typ AH-MA max. výkon 100
kW; příkon cca 0,11 MW. Spotřeba LPG 3,9 Nm3/hod. Odkouření je řešeno komínem průměr
0,9 m, výšky 12,5 m nad střechu haly, spaliny jsou odváděny pomocí odsávacího ventilátoru
výkon 25 500 m3/h. Provoz 6000 h/rok, roční spotřeba LPG 23 400 Nm3 tj. cca 11,7 t LPG.
Zdroje pro vytápění výrobní linky a haly jsou zařazeny z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, příloha č.2 :
1. U linky laminace se jedná o kód 3.1. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s
kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW. Jmenovitý
tepelný příkon 0,25 MW – nevyjmenovaný zdroj.
2. U vzduchotechnické jednotky se jedná o kód 1.4. Spalování paliv v
teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 do 5
MW. Jmenovitý tepelný příkon 0,21 MW – nevyjmenovaný zdroj.
3. U jednotky termického spalování se jedná o kód 3.1. Spalovací jednotky přímých procesních
ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW.
Jmenovitý tepelný příkon 0,11 MW – nevyjmenovaný zdroj.
Podle Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedením některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 2, část II, tab. 1.2.
platí tyto specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu vyšším neţ 0,3 MW a niţším neţ 50 MW:
Druh paliva a topeniště
Specifické emisní limity (mg/m3)
Specifické emisní limity (mg/m3)
0,3 – 1,0 MW
1,0 – 5,0 MW
SO2
NOx
TZL
CO
SO2
NOx
TZL
CO
Pevné palivo
650
250
650
650
250
650
2)
2)
1100
1100
Kapalné palivo
500
175
500
100
175
Plynné palivo a zkapalněný
plyn

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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Poznámky:
1)
2)
3)
4)
5)

Vztahuje se na spalovací stacionární zdroje s fluidním loţem.
Vztahuje se na spalování pevných paliv ve výtavném topeništi.
Vztahuje se na spalování propan butanu.
Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě.
Vztahuje se na spalování biomasy pro spalování ve speciálních zdrojích.

Sdělením odboru ochrany ovzduší zveřejněným ve věstníku MŢP jsou stanoveny
následující emisní faktory pro spalování propan butanu.
Oxid
Škodlivina
NOx
uhelnatý
CO
Emisní faktor LPG v kg/t
1,8
0,46
spáleného LPG
1. Emisi ze spalování LPG na výrobní lince.
Spotřeba LPG 46 800 Nm3/rok tj. cca 23,4 t.
Škodlivina

NOx

Emisní faktor LPG v kg/t
spáleného LPG
Vypočtená hodnota emisí
v t/rok

1,8

Oxid
uhelnatý
CO
0,46

0,04212

0,01076

2. Emisi ze spalování LPG ve vzduchotechnické jednotce.
Spotřeba LPG 14 560 Nm3/rok, tj. 7,28 t .
Škodlivina

NOx

Emisní faktor LPG v kg/t
spáleného LPG
Vypočtená hodnota emisí
v t/rok

1,8

Oxid
uhelnatý
CO
0,46

0,0131

0,0033

3. Emisi ze spalování LPG v jednotce termického spalování
Spotřeba LPG 23 400 Nm3/rok, tj. 11,7 t .
Škodlivina

NOx

Emisní faktor LPG v kg/t
spáleného LPG
Vypočtená hodnota emisí
v t/rok

1,8

Oxid
uhelnatý
CO
0,46

0,0211

0,0054

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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B.III.1.b. Emise z technologických zdrojů
1. Laminace textilií plamenem.
Při laminaci textilií dochází k emisím některých látek do venkovního ovzduší. Podle výsledku
provedených autorizovaných měření na jiné lince stejného typu dochází k následujícím emisím:
Škodlivina

Emisní koncentrace
mg/m3

Mnoţství emisí
kg/h

t/rok

Oxid siřičitý SO2

0,0064

0,000163

0,00098

Oxid uhelnatý CO

0,902

0,023

0,138

Oxidy dusíku NOx

1,059

0,027

0,162

TOC

217,72

5,552

33,312

PM10
76,47
1,95
11,700
Tyto emise budou odváděny společně se spalinami na jednotku termického spalování,
kde dojde ke sníţení emisní koncentrace TOC asi o 90 % tedy na hodnotu 21,77 mg/m 3.
Z jednotky termického spalování budou spaliny odváděny komínem výšky 12,5 m, průměr 0,9
m do venkovního ovzduší. Mnoţství odváděné vzdušiny 25 500 m3/h.
2. Laminace textilií za tepla (termoplastická laminace).
Při laminaci textilií za tepla se nahřívá tuhé lepidlo elektrickým ohřevem, nanese se na
spojovaný materiál a tlakem se oba díly spojují, při čemţ nedochází k emisím do ovzduší. Tato linka
je ve stejném výrobním prostoru jako linka laminace textilií plamenem a výměna vzduchu je tedy
zajištěna odsáváním od linky laminace plamenem. Pouţívané lepidlo obsahuje cca 1 aţ 3 %
nezreagovaného MDI ( Methylendifenyldiisokyanát.). Teplo z procesu výroby uvolňuje maximálně
1% z těchto 3% nezreagovaného MDI. To je tedy 0,03% z celkového mnoţství. Toto mnoţství je
vyfukováno komínem. MDI se přeměňuje na močovinu a CO2 v podobě vlhkosti. Jelikoţ se současně
vyfukuje i vodní pára z laminování, na vyústění komína je MDI ve stopovém množství prakticky
neměřitelné.
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , příloha č. 2 se jedná o vyjmenovaný zdroj
znečišťování ovzduší kód 6.5. Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba
kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde.
Vyhláškou č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, část II, bod 5.1.4. – výroba a zpracování ostatních
syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde (kód 6.5.
přílohy č. 2 k zákonu) je stanoveno:
Emisní limity1) (mg/m3)
TOC

NH3

Vztaţné
podmínky

852)

504)

C

3)

50

Vysvětlivky:
1) Platí od 1. ledna 2016. Neplatí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic přímo v místě jejich konečného
pouţití (např. během stavby budov)
2) Platí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic a aminy.
3) Platí pro zařízení na výrobu polyuretanových dílců, stavebnin s pouţitím polyuretanu, nevztahuje se na
polyuretan nadouvaný uhlovodíkem (např. pentan).
4) Platí pro zařízení na výrobu předmětů tepelnou úpravou s pouţitím aminoplastů nebo fenoplastů jako např.
furanových, močovinoformaldehydových, fenolových nebo xylenových pryskyřic.

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2016:
Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke
snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek do jednotky termického
spalování.
Podle § 3, odst. 2, písm. a) u stacionárních zdrojů neuvedených v písmenech b) a c), coţ
je náš případ, je stanovena povinnost provádět autorizované měření emisí jedenkrát za
kalendářní rok.
B.III.1.c. Emise z dopravy
Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel
zajišťujících naváţení vstupních surovin pro výrobu a odvoz hotových výrobků. Zde se jedná o prach
z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních a nákladních automobilů
s nastartovaným motorem v areálu podniku bude max. 5 minut na vozidlo. Pokud se jedná o ujetou
vzdálenost můţeme počítat na 1 vozidlo cca 0,5 km v areálu. Při průměrném denním pohybu všech
vozidel v areálu bude produkce škodlivin následující:
Typ dopravy
Osobní
Nákladní
těţká
Celkem

Počet Ujeté
vozidel km
za den
45
22,5
2
1,0
2

1,0

Emise
CO
(g)
7,5892
3,3526

Emise
SO2
(g)
0,11025
0,0144

Emise
CxHy
(g)
1,3680
0,7530

Emise
NOx
(g)
2,8125
2,0660

Emise Benzen
PM
(g)
(g)
1,1182 0,0472
0,0994 0,0104

10,9418 0,12465

2,1210

4,8785

1,2176

0,0576

Pozn: Pro výpočet bylo pouţito emisních faktorů z programu MEFA v.02 pro rok 2015, rychlost jízdy 30 km/h,
pojíţděný úsek vozovky 0,5 km a emisní úroveň EURO 4.

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou nízké, v praxi obtíţně měřitelné a z pohledu znečištění
ovzduší nepříliš významné.
Zdrojem moţného znečišťování ovzduší bude i vlastní provádění stavby

B.III.2. Odpadní vody :
Na produkci odpadních vod se podílí:
a) technologické odpadní vody – v hale nevznikají
b) odpadní vody z hygienických zařízení pro personál
c) dešťové vody z odvodňovaných ploch
a) Technologické odpadní vody:
Při provozu haly výroby laminace textilií nevznikají ţádné technologické odpadní vody.
V uzavřeném okruhu chlazení se voda mění 1 aţ 2x za rok.
b) Splaškové odpadní vody z hygienických zařízení pro obsluhu :
Obsluhu haly po laminaci včetně administrativního zázemí zajistí aţ 90 zaměstnanců,
kteří budou pouţívat nově vybudovaná hygienická zařízení v přístavbě k hale. Předpokládaná
roční produkce splaškových vod (při provozu cca 250 dnů v roce).
90 x 60 x 250 = 1 350 000 l = 1 350,0 m3
Splaškové vody budou odváděny do stávající kanalizace v areálu a jí do obecní
kanalizace ukončené ČOV. Obecní kanalizace i ČOV mají dostatečnou kapacitu pro odvedení a
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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čištění nově vznikajících splaškových vod. Kvalita odpadních vod splaškových - produkovány
budou klasické odpadní vody se znečištěním :
BSK5 - 400 mg .l-1
CHSK - 800 mg .l-1
NL
- 360 mg .l-1
c) Dešťové vody ze zpevněných ploch :
Dešťové vody ze střechy výrobní haly a manipulačních ploch jsou odváděny stávající
kanalizací a na tom se nic nemění.

B.III.3. Odpady:
Produkci odpadů zpravidla dělíme do dvou fází :
a) fáze výstavby
b) fáze provozu
a. V průběhu výstavby je moţné předpokládat vznik následujících odpadů:
Název odpadu:
Katalogové číslo: Kategorie:
Nakládání - odstrańování:
Papírové a lepenkové obaly
15 01 01
O
prostřednictvím opráv.os.
Plastové obaly
15 01 02
O
prostřednictvím opráv.os.
Plastové obaly -znečištěné
15 01 02
O/N
prostřednictvím opráv.os.
Kovové obaly
15 01 04
O
prostřednictvím opráv.os.
Kovové obaly -znečištěné
15 01 04
O/N
prostřednictvím opráv.os.
Směsné obaly
15 01 06
O
prostřednictvím opráv.os.
Skleněné obaly
15 01 07
O
prostřednictvím opráv.os.
Znečištěné obaly
15 01 10
N
prostřednictvím opráv.os.
Znečištěné absorpční prostředky
15 02 02
N
prostřednictvím opráv.os.
Beton
17 01 01
O
zajišťuje stavební firma
Cihly
17 01 02
O
zajišťuje stavební firma
Tašky a keramické výrobky
17 01 03
O
zajišťuje stavební firma
Směsi nebo oddělené frakce
17 01 06
N
zajišťuje stavební firma
betonu, cihel,tašek a keramických
výrobků obsahující neb.látky
Směsi nebo oddělené frakce
17 01 07
O
zajišťuje stavební firma
betonu, cihel,tašek a keramických
výrobků neuvedené pod č.17 01 06
Dřevo
17 02 01
O
zajišťuje stavební firma
Sklo
17 02 02
O
zajišťuje stavební firma
Plasty
17 02 03
O
zajišťuje stavební firma
Sklo, plasty a dřevo obsahující
17 02 04
N
zajišťuje stavební firma
neb. látky nebo neb. látkami znečištěné
Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 01
N
zajišťuje stavební firma
Asfaltové směsi neuvedené pod
17 03 02
O
zajišťuje stavební firma
číslem 17 03 01
Měď, bronz, mosaz
17 04 01
O
zajišťuje stavební firma
Hliník
17 04 02
O
zajišťuje stavební firma
Zinek
17 04 04
O
zajišťuje stavební firma
Ţelezo a ocel
17 04 05
O
zajišťuje stavební firma
Kovový odpad znečištěný neb.lát. 17 04 09
N
zajišťuje stavební firma
Kabely obsahující ropné látky,
17 04 10
N
zajišťuje stavební firma
uhelný dehet a jiné neb. látky
Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 17 04 11
O
zajišťuje stavební firma
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Zemina a kamení obsah. neb.látky 17 05 03
N
zajišťuje stavební firma
Zemina a kamení neuvedené pod
17 05 04
O
zajišťuje stavební firma
číslem 17 05 03
Vytěţená hlušina neuvedená pod
17 05 06
O
zajišťuje stavební firma
číslem 17 05 05
Jiné izolační materiály, které jsou 17 06 03
N
zajišťuje stavební firma
nebo obsahují neb. látky
Izolační materiály neuvedené pod 17 06 04
O
zajišťuje stavební firma
čísly 17 06 01 a 17 06 03
Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 03
N
zajišťuje stavební firma
(včetně stavebních a demoličních
odpadů) obsahující neb. látky
Směsné stavební a demoliční
17 09 04
O
zajišťuje stavební firma
odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Směsný komunální odpad
20 03 01
O
zajišťuje stavební firma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu výstavby haly a přípravných prací pro instalaci
technologie. V době, kdy není zpracován stavební projekt nelze přesná mnoţství odpadů určit. To
bude provedeno ve stavebním projektu.
Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích
nakládat v rámci svého souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (pokud je skladuje). Nakládání
bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.
Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabovány apod. Pouze výkopová zemina a
hlušina bude vyuţita v místě pro urovnání terénu.
b. Při provozu budou vznikat tyto odpady:
Název odpadu:
Katalogové číslo: Kategorie: Nakládání-odstraňování
Odpady z kompozitních tkanin
04 02 09
O
prostřednictvím opráv.os.
Papírové a lepenkové obaly
15 01 01
O
prostřednictvím opráv.os.
Plastové obaly
15 01 02
O
prostřednictvím opráv.os.
Plastové obaly -znečištěné
15 01 02
O/N prostřednictvím opráv.os.
Kovové obaly
15 01 04
O
prostřednictvím opráv.os.
Kovové obaly -znečištěné
15 01 04
O/N prostřednictvím opráv.os.
Směsné obaly
15 01 06
O
prostřednictvím opráv.os.
Skleněné obaly
15 01 07
O
prostřednictvím opráv.os.
Absorpční činidla,čistící tkaniny
15 02 02
N
prostřednictvím odb. firmy
Ţelezo a ocel
17 04 05
O
prostřednictvím odb. firmy
Papír a lepenka
20 01 01
O
prostřednictvím opráv.os.
Sklo
20 01 02
O
prostřednictvím opráv.os.
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 21
N
prostřednictvím opráv.os.
Plasty
20 01 39
O
prostřednictvím opráv.os.
Biologicky rozloţitelný odpad
20 02 01
O
prostřednictvím opráv.os.
Směsný komunální odpad
20 03 01
O
prostřednictvím opráv.os.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Při provozu se nepředpokládá vznik mimořádného mnoţství odpadů. Jedná se o mnoţství
řádově desítek aţ stovek kg. Provozovatel je zapojen do systému sběru komunálního odpadu.
Tyto odpady podléhají působnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a
bude s nimi nakládáno v souladu s poţadavky tohoto zákona. Pro nakládání s nebezpečnými odpady
(pokud je skladuje) si vyţádá provozovatel souhlas odboru ţivotního prostředí MÚ, jakoţto orgánu
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státní správy. Pokud jsou odpady jen krátkodobě shromaţďovány před předáním oprávněné osobě
tento souhlas není třeba (viz. § 16 zákona č. 169/2013 Sb.). Nakládání bude prováděno
prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona.
V místě vzniku budou odpady ukládány utříděně a označeny katalogovými čísly.

B.III.4. Ostatní výstupy
B.III.4.1. Hluk a vibrace:
a. Specifikace zdrojů :
V posuzovaném území jsou v současné době nejvýznamnějšími zdroji hluku :
 stávající doprava po státní silnici a ţeleznici;
 silniční doprava po místních komunikacích;
 hluk z provozu ve stávajících výrobních halách v areálu;
Nepředpokládám, ţe by nová výrobní linka na laminaci textilií byla mimořádným zdrojem
hluku pro okolí a docházelo k překračování hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro
noční dobu ve venkovním prostoru v chráněné zástavbě. Výrobní linka bude zdrojem hluku do 85 dB
uvnitř výrobní haly. Na uvedené mapce je označen zdroj hluku (modrý objekt) a nejbliţší chráněná
zástavba (bydlení).
Bydlení 1

Laminace

Bydlení 2

Působení těchto vlivů je moţno rozdělit do dvou fází.
a. Hluk a vibrace po dobu výstavby – hluk ze stavební činnosti.
b. Hluk a vibrace při vlastním provozu
a. Hluk a vibrace ze stavební činnosti:
H l u k ze stavební činnosti.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatíţení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkopy základů, výkop
stavební jámy apod. . Tyto činnosti jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do
22,00 hodin) a jejich rozsah bude velice malý. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve
dnech pracovního klidu a o svátcích. Významnější zatíţení území stavební činností, neovlivní téměř
vůbec hlučnost v chráněných zónách obce ani na pozemcích určených k zástavbě, kromě dopravy
stavebního materiálu vedoucí přes část obce po státní silnici. Vzhledem k rozsahu stavby a ke
krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným
negativním jevem.
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Běţné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se pohybují kolem 80
dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 3, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota
hluku ze stavební činnosti:
A) Ve chráněném vnitřním prostoru budov:
- základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
(§ 11, odst.2 NV č.272/2011 Sb.)
- korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, NV 272/2011 Sb.)
obytné místnosti - v denní době
…….. 0 dB
- v noční době ………….-10 dB
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
B) Ve chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru:
- základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
(§ 12, odst.3 NV č.272/2011 Sb.)
- korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV č.272/2011 Sb.)
chráněné venkovní prostory - v denní době
…….. 0 dB
- v noční době ………….-10 dB
- korekce na hluk ze stavební činnosti (7 aţ 21 hod.)……...+15 dB
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu
Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 50 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 8)/8) = 67,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 50 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 65,0 dB
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve
venkovním prostoru činí při plném vyuţití denní doby tj.14 hodin…65 dB – ve chráněném
venkovním prostoru (tedy mimo výrobní areál).
1) Posouzení je provedeno pro období, kdy jsou prováděny nejhlučnější činnosti (těţba zeminy
a její odvoz a pod), které jsou krátkodobé:
- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s.............82 dB
- doba trvání hluku
t1.....................360 minut
- celková doba v denní době
t2............... …...480 minut
- přípustná hladina hluku ze staveb
L Aeq,T.............. 80 dB
Vypočtená ekvivalentní hladina hluku: LAeq,T = 78,7 dB
2) Posouzení pro běţný stavební hluk:
- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s...............65 dB
- doba trvání hluku
t1......................360 minut
- celková doba v denní době
t2......................480 minut
- přípustná hladina hluku ze staveb
L Aeq,T................. 80 dB
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LAeq,T = 68,5 dB

Nejbliţší venkovní chráněný prostor je prostor obytné zástavby umístěné při ulici
Průmyslová, který je od staveniště vzdálen více neţ 60 m (dům čp.47 na st. parcele č. 134).
Vezmeme-li v úvahu útlum vzdáleností, pak při největším stavebním hluku na staveništi
LAeq,T = 78,7 dB lze předpokládat hluk ve chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru (v území vzdáleném více neţ 60 m od staveniště):
Podle vztahu pro útlum hluku vzdáleností
L = LAeq,T - L
r2
L = 20 .log -----kde r1 = 2 m ; r2 = 60 m
r1
L = 29,5 dB
L = 78,7 – 29,5 = 49,2 dB
Z provedeného výpočtu je zřejmé, ţe i při plném provozu na stavbě v denní době
nebude hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb v nejbliţším
chráněném venkovním prostoru dosahovat hodnot větších neţ 49,2 dB, coţ je výrazně méně
neţ je vypočtená limitní hodnota pro hluk ze stavební činnosti (65 dB).
Vibrace ze stavební činnosti
Zdrojem vibrací je stavební činnost a doprava. Dosah těchto vibrací od zdroje je velice malý
a neovlivní ţádnou chráněnou zástavbu v území.
b. Hluk a vibrace při provozu :
H l u k při provozu
Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé. Zatíţení venkovního
prostředí hlukem je moţné jen odhadnou. Z prohlídky území určeného pro stavbu je moţné usoudit,
ţe ovlivnění území hlukem přenášeným z posuzované výrobní haly ACO nebude významné.
Stávající zatíţení území hlukem bude tvořit základ hlukové zátěţe a v místě chráněné zástavby bude
dosahovat hodnot cca 50 dB (v denní době) a 40 dB v noční době. Provoz v hale na výrobu nádrţí
bude jen v jedné denní směně.
V oznámení je v kapitole B.II.4 specifikována doprava potřebná pro provoz posuzovaného
záměru – navýšení proti současnému stavu je nevýznamné – 2 nákladní auta za den v denní době.
Taková dopravní zátěţ můţe v území zvýšit hladinu hluku do 0,1 dB, coţ je hodnota nevýznamná.
Vlastní technologický proces není významným zdrojem hluku (viz výše do 85 dB). Pokud
uvaţujeme běţnou stavebně akustickou hodnotou útlumu hluku obvodovým pláštěm haly cca 25 –
30 dB, pak hodnoty hluku přenášené do venkovního prostoru budou dosahovat hodnot max. 60 dB (2
m před fasádou). Podle běţně uváděných hodnot útlumu hluku vlivem vzdálenosti lze v chráněné
zástavbě vzdálené více neţ 60 m uvaţovat s hodnotami přenášeného hluku dle následujícího
výpočtu:
Podle vztahu pro útlum hluku vzdáleností
L = LAeq,T - L
r2
L = 20 .log -----kde r1 = 2 m ; r2 = 60 m
r1
LAeq = 60 dB (A)
L = 29,5 dB
L = 60 – 29,5 = 30,5 dB
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To znamená, ţe ve vzdálenosti cca 60 m od fasády objektu posuzované výrobní haly bude
hlučnost (příspěvek) pod hodnotou 30,5 dB, coţ je výrazně méně neţ je hygienický limit 50 dB pro
denní dobu a 40 dB pro noční dobu.
Při provozu výrobní haly na laminaci textilií v třísměnném provozu bude bezpečně
dodrţen limit pro hluk ve venkovním chráněném prostoru tj. 50 dB pro den a 40 dB pro noc.
Tento výpočet je dostačujícím zhodnocením moţného ovlivnění území hlukem
z provozovny (příspěvek je menší o téměř 10 dB pro noční dobu, neţ je limit pro hluk v noční
době) a není třeba zpracovávat hlukovou studii, která by tento údaj jen upřesnila.
Vibrace při provozu
Při provozu výrobní haly nebudou vznikat ţádné mimořádné vibrace. Pro chráněnou
venkovní zástavbu nehrozí ovlivnění vibracemi z pracoviště ve výrobní hale.

B.III.4.2. Záření
Pro území určené k zástavbě nebyl proveden průzkum radonového rizika. Podle mapy
radonového rizika je posuzované území řazeno do středního stupně radonového rizika (2).
Radonová mapa

Je moţné předpokládat, ţe pobytová doba na jednom místě překročí 1000 hodin za rok.
V rámci stavby haly byla tato problematika vyřešena.
V hale slévárny nebudou instalovány ţádné zdroje radioaktivního, rentgenového nebo
vysokofrekvenčního záření.
Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. Intenzita záření těchto
zdrojů je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a ţivotního prostředí.
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B.III.5. Doplňující údaje
Riziko havárie:
Posuzovaný záměr neobsahuje ţádné technologické celky nebo sklady nebezpečných látek,
které by byly rizikové z hlediska moţnosti havárie. Skladované vstupní suroviny budou skladovány
k tomu účelu vybudovaném skladu navazujícím na výrobní prostory haly.
Podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky lze zařadit tyto sklady jako zařízení
s minimálním rizikem.
V dalším stupni zpracuje provozovatel protokol o nezařazení v souladu s § 4 citovaného
zákona.
Nepředpokládá se tedy vznik havarijních stavů.
Riziko havárie nelze ovšem vyloučit při provozu dopravních prostředků – únik ropných látek.
Dalším moţným rizikem je poţár.
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Část C.
C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
Obec Ratboř (ZUJ 533653, ID obce 13971) leţí v oblasti Středolabské tabule, ve
Středočeském kraji, v okrese Kolín. Pro obec Ratboř je pověřeným obecním úřadem MÚ Kolín.
Funkci obce s rozšířenou pravomocí plní město Kolín. Obec má 3 místní části. Zájmové území
záměru leţí severně od zástavby obce ratboř v k.ú. Ratboř v areálu bývalého cukrovaru.
Katastrální výměra správního území je 477 ha. Dopravně je obec přístupná po silnicích č.
I/125 Uhlířské Janovice – Kolín, která prochází severozápadně od obce. Obcí prochází ţelezniční
trať Kolín – Uhlířské Janovice.
Z pohledu vodohospodářského patří katastr obce do povodí řeky Labe, odvodňován je
Chotouchovským potokem (potok Polepka), který se vlévá nad Kolínem do Labe.

Náleţí do Středolabské tabule. Leţí v nadmořské výšce 300 m. Okolní terén je poměrně
členitý se zaříznutým údolím potoka Polepka. Krajina v blízkém okolí je málo lesnatá, podél
vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená zeleň.
V obci ţije 528 trvale bydlících obyvatel (dle internetové stránky obce), z toho 308
v produktivním věku. Obec má vybudovánu úplnou občanskou vybavenost. Má vybudován vodovod
s pitnou vodou, soustavnou kanalizací ukončenou funkční ČOV, není plynofikována.
Podle vyuţití území se nachází v zemědělské krajině, s výraznou převahou orné půdy.
Typem přírodní krajiny patří do A. krajina níţin, A.2. teplé níţiny s bukovými doubravami
na hnědozemích a černozemích, A.2.4. sprašové plošiny a pahorkatiny.
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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Sídelním typem patří mezi malé obce – pod 10 000 obyvatel. Malé obce pod 10000 obyvatel
se vylidňují (úbytek aţ 9,9 %), obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel (Kolín, Kutná
Hora), která zaznamenávají přírůstek do 30 %. Územím patří do oblasti s dešťovými sráţkami pod
600 mm. Výška sněhové pokrývky méně neţ 50 cm. rok –1.
Vodohospodářský potenciál povrchových vod nízký, podzemních vod průměrný. Povrchové
vody – Labe - IV. třída čistoty – voda velmi silně znečištěná.
Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférických příměsí
vysokým aţ velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým aţ nízkým; četností
místních teplotních inverzí velmi nízkou aţ nízkou; intenzitou místních teplotních inverzí velmi
nízkou aţ nízkou. Měrné emise oxidů dusíku dosahují hodnot pod 5 t . km–2. Měrné emise oxidu
siřičitého dosahují hodnot pod 10 t . km –2 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek dosahují
hodnot pod 5 t . km –2. Znečištění ovzduší poletavým prachem cca 50 g/m3, znečištění ovzduší
oxidem siřičitým cca 40 g/m3.Z toho lze vyvodit, ţe se jedná o území s malým znečištěním
ovzduší.
Hustota zalidnění do 150 obyvatel . km -2. Území je vyuţívané pro letní rekreaci (podíl
potenciálních rekreačních ploch pod 33 %).
Úroveň ţivotního prostředí – IV. třída – prostředí silně narušené. Koeficient ekologické
stability krajiny (K ES) velmi nízký. Území s převahou vegetačních formací velmi silně změněných
s nízkou ekologickou stabilitou – území s převahou polí. Provincie středoevropských listnatých lesů,
podprovincie hercynská I.a., sosiekoregion – 40 – Polabská tabule, vegetační stupeň dubový,
bukodubový a dubobukový. Fytogeografická oblast -mezofytikum, termofytikum.
Obec má zpracován územní plán. Objekt výrobní haly je uvnitř průmyslové zóny obce. Dle
stanoviska odboru rozvoje MÚ v Kolíně není záměr v rozporu s tímto územním plánem.
V posuzovaném území a jeho těsném okolí se nenacházejí ţádné historické památky,
architektonicky a kulturně cenné objekty.
Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin.
V ploše staveniště se nevyskytují ţádné staré ekologické zátěţe.

C.II. Stručná charakteristika stavu sloţek ţivotního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Záměrem je stavba nové výrobní haly a vestavba technologie do této haly pro laminaci
textilií. Záměrem můţe být ovlivněno hlavně ovzduší. Méně významné vlivy budou na ostatní
sloţky.

C.II.1. Ovzduší:
Klimatická charakteristika
Podle základních klimatologických charakteristik patří posuzované území do klimatického
okrsku T 2 (Klimatická rajonizace ČSSR) - jedná se o oblast teplou, suchou.
Teplé suché podnebí rovin a pahorkatin s velmi dlouhým létem teplým a suchým, přechodné
období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá, aţ velmi
suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Základní klimatologické charakteristiky:
Klimatická oblast
T 2, teplá
Počet dnů s teplotou nad 10 0 C
160 - 180
Počet dnů se sráţkami nad 1 mm
100 - 120
Průměrná teplota v červenci
18 - 19 0 C
Průměrná teplota v dubnu
8 - 10 0 C
Průměrná teplota v říjnu
7-9 0C
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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-2--30C
100 - 110
350 - 400 mm
200 – 300 mm
120 - 140
40 - 60
40 - 50

Průměrná teplota v lednu
Počet mrazových dnů
Úhrn sráţek za vegetační období
Úhrn sráţek v zimním období
Počet zamračených dnů
Počet jasných dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

Průměrné teploty vzduchu za roky 1961 -1990 (zdroj ČHMÚ).
Meteorologická stanice
Semčice

1.
-1,9

2.
0,0

3.
3,8

4.
8,8

5.
13,8

Měsíc
6.
7.
16,9 18,3

Rok
8.
17,8

9.
14,0

10.
9,2

11.
3,7

12.
0,0

8,7

Úhrn sráţek za roky 1961 -1990 (zdroj ČHMÚ)
Meteorologická stanice
Senice

1.
33,0

2.
27,5

3.
34,3

4.
39,5

5.
70,9

Měsíc
6.
7.
65,7 72,0

Rok
8.
70,1

9.
42,9

10.
39,6

11.
43,1

12.
40,1

578,7

Trvání slunečního svitu za roky 1961 -1990 (zdroj ČHMÚ)
Meteorologická
stanice
1.
Senice
37,0

Měsíc
2.
65,4

Větrná růţice:
Směr
S
Četnost
3,6

SV
3,3

3.
114,6

V
6,7

4.
164,1

5.
209,7

JV
15,4

6.
215,7

J
9,4

Rok

7.
216,9

JZ
9,7

8.
208,4

9.
152,2

Z
15,8

10.
115,1

SZ
14,3

11.
42,7

12.
31,9

1573,6

CALM
27,8

Kvalita ovzduší.
Katastr obce leţí v blízkosti řeky Labe ve Středolabské tabuli. Území je poměrně málo
zasaţeno imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových
aglomerací Kolín, Kutná Hora, Praha. Vzhledem k převládajícím severozápadním, jihovýchodním a
severním větrům nelze ovlivnění z okolních měst vyloučit. Velký vliv na kvalitu ovzduší má
umístění v krajině dobře proětrávané.
Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 5 t/km2 (Praha
více neţ 50 t/km2 ), oxidu siřičitého do 10 t/km2 ( Praha více neţ 100 t/km2 ), tuhých látek do 5
t/km2 ( Praha do 50 t/km2 ) (zdroj "Atlas ţivotního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR , 1990 ).
Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající charakter.
Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně
monitorována je značně problematické.
Záměr obsahuje několik vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle zákona o
ochraně ovzduší.
V zájmovém území posuzovaného zdroje je dle dostupných informací (ČHMÚ) dosahováno
následujících hodnot imisí znečišťujících látek:
Kraj Středočeský, okres Kolín, lokalita Ratboř
Znečišťující látka
Imisní hodnota
Imisní limit
Poznámka
-3
-3
v g.m
v g.m
Oxid siřičitý SO2
20,9
125
24 hod. koncentrace
PM10
50
24 hod. koncentrace
22,4
40
Roční průměrná koncentrace
Oxidy dusíku NOx
13,2
40
Roční průměrná koncentrace
Oxid uhelnatý CO
10 000
8 hod. koncentrace
Benzen
1,1
5
Roční průměrná koncentrace
Amoniak NH3
nestanoven
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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V okolí řešené stavby se nenacházejí ţádné další významné zdroje emitující uvaţované
škodliviny (v našem případě TOC).
Předmětná lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen OZKO) tzn. území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo
více znečišťujících látek.
Vymezení OZKO a jejich případné změny provádí Ministerstvo ţivotního prostředí jedenkrát
za rok a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva ţivotního prostředí.
Aktuální údaje odboru ochrany ovzduší MŢP na základě dat z roku 2012 zveřejněné ve
Věstníku č. 2/2012, jsou uvedeny dále na obrázku a v přiloţených tabulkách.

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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C.II.2. Vody:
Podle hydrogeologického členění náleţí území do rajonu č. 6531 – Kutnohorské
kristalinikum. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a
morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.
Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloţenin spolu se zvětralinovým pláštěm
a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloţí. Oběh podzemních vod má
většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová
propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně
intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové
či puklinově - průlinové prostředí, přičemţ jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a
charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod
terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická
především volná hladina, která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla
po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů.
Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloţenin niv nebo přímo do vodotečí.
Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na
klimatické poměry – zejména sráţky v období sucha.
C.II.2.1. Povrchové vody:
Zásobu povrchové vody v českém sektoru krajinné sféry rozdělujeme na tekoucí vody ve
vodních tocích a na zásoby v nádrţích na zemském povrchu (v jezerech, rybnících a přehradních
nádrţích). Území České republiky je odvodňováno třemi systémy- systém Labe, systém Odry a
systém Dunaje. Povodí Luţnice patří do systému Labe.
Řeka Labe odvodňuje Českou kotlinu a převáţné části okrajových vrchovin a hornatin.
Pramení na Labské louce v Krkonoších ve výšce 1384 m.n.m. Délka jeho toku v ČR je 379 km.
V Hřensku má povodí 51 393,51 km2 a průměrný průtok 308 m3.s-1. Největším přítokem je Vltava,
která ústí z levé strany u Mělníka. Vltava je ve skutečnosti hlavní řekou České kotliny . Je dlouhá
440 km a její povodí měří 28 098 km2.Při ústí do Labe má průměrný průtok 150 m3.s-1. Na Vltavě je
řada velkých přehrad a jezů, které činí z Vltavy řízený geosystém.
Posuzované území se nachází v povodí řeky Labe (č.h.p. 1-01-01-001). Území je
odvodňováno potokem Polepka (č.h.p. 1-04-01-041) protékajícím jiţně od zástavby obce. Plocha
areálu je odvodněna obecní kanalizací a povrchovým odtokem.
Obec má vybudovánu soustavnou jednotnou kanalizaci (odvádějící společně splaškové a
dešťové vody) ukončenou ČOV. Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním plánu, patří katastr Ratboř (č.k.ú. 739715) mezi zranitelné oblasti.
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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Úhrn sráţek za rok 2013 - Kolín (zdroj ČHMÚ)
Meteorologická stanice
Kolín –Lesní potok

1.
64,0

2.
37,6

3.
22,8

4.
54,4

5.
93,4

Měsíc
6.
7.
89,7 71,1

Rok
8.
62,6

9.
43,6

10.
38,7

11.
35,3

12.
60,9

674,1

Posuzované území leţí v oblasti s nízkým vodohospodářským potenciálem povrchových vod.
Zájmové území se nenachází v území zatápěném vodou.
C.II.2.2. Podzemní vody :
Zájmové území leţí v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním
doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období květen aţ červenec, nejniţší v
měsících prosinec aţ únor. Průměrný specifický odtok podzemních vod 1,01 -2,0 l/s.km2.
Posuzované území leţí v oblasti se středním vodohospodářským potenciálem podzemních
vod.
V zájmovém území nejsou vybudována zařízení pro jímání podzemní vody. Nejsou zde
sledované pramenní vývěry. Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené
akumulace vod
Provoz haly při dodrţení všech v projektu navrţených stavebních opatření, dobrém
stavebním provedení objektů, dodrţování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění
podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu
Mapa území přirozené akumulace vod

C.II.3. Půda.
K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický
faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.
Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá
určitý půdotvorný proces, jehoţ výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní
kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloţí, reliéfu
terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.
V niţších polohách převládají hnědé půdy různě nasycené, na těţších hlinitých substrátech
pseudogleje. V nejvyšších vlhkých polohách vystupují jiţ oligobázické nenasycené hnědé půdy
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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typické pro horské polohy, časté jsou zamokřené plochy s kyselými náslatěmi a rašelinami. Ostrůvky
rankerů, převáţně kyselého charakteru, leţí při okrajové jihozápadní hraně a na skalnatých srázech
údolí Chrudimky (Oheb, Krkanka).
Charakteristika zemědělské půdy je vyjádřena kódem bonitovaných půdně ekologických
jednotek – BPEJ (vyhl. MZem ČR č. 327/1998 Sb.). Tyto kódy jsou pětimístné, přičemţ první číslice
charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je
kombinací skeletovitosti a expozice a pátá charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.
Záměr se nenachází na zemědělské půdě a proto zde není přiděleno ani BPEJ.
Okolní pozemky se řadí do regionu T2, kód 1 – teplý, mírně suchý – dále viz následující
tabulka.
Charakteristika klimatického regionu T2
Kód Symbol
regionu regionu
2

T2

Suma
Průměrná Průměrný
Pravděpodobnost
Charakteristika
Vláhová
teplot nad roční teplota roční úhrn suchých vegetačních
regionu
jistota
10 °C
C
sráţek v mm
období
teplý, mírně suchý

2600 - 2800

8-9

500 – 600

20 – 30

2-4

C. II. 4. Geomorfologie a geologie:
Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve
starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.
Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleţí řešené území:
Provincie
I. - Česká vysočina,
Subprovincie
I.6. – Česká tabule
Oblast
I.6.B – Středočeská tabule
Celek
I.6.B-3 – Středolabská tabule
Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km2 státního území. V západní části provincie představují
Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu platformy.Její okraje se ve
třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si v podstatě uchoval původní nízkou
polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny se zbytky etchplénu
v rozvodních částech a s mírnými svahy na fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6
geomorfologických soustav.
Česká tabule. Severní část vlastního dna České kotliny zaujímají pahorkatiny a tabule na křídových
sedimentech soustavy České tabule. Osu soustavy tvoří řada kotlin podél toku řeky Labe
s rozsáhlými říčními terasami kolem široké údolní nivy. Na ně navazují ploché tabule
na horizontálně nebo subhorizontálně uloţených pískovcích, slínovcích a opukách. Jejich rozvodní
části tvoří stupňovitě uspořádané strukturní plošiny pokryté sprašemi s úrodnými půdami.
V členitějších pahorkatinách vznikla na okrajích tabulí pískovcová skalní města (např. prachovské
skály). Synklinální morfostrukturní stavbu s výraznými kuestami na křídlech má Svitavská
pahorkatina.
Biogeografické členění.
Zájmové území záměru patří do Ţeleznohorského bioregionu (1.49). Bioregion leţí na jihu
východních Čech, zabírá geomorfologický celek Ţelezné hory a jiţní okraj Chrudimské tabule.
Bioregion tvoří okraj široce chápané Českomoravské vrchoviny vůči Polabí, je protaţen ve směru SZ
- JV a má plochu 732 km2. Typická část bioregionu má pestrou škálu hornin včetně krystalických
vápenců, reliéf je tektonicky zdviţená vrchovina rozřezaná údolními zářezy. Na plošinách jsou
bikové bučiny a jedliny, v údolních zářezech květnaté bučiny a suťové lesy. Nejreprezentativnější je
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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severní niţší okraj s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do bioregionu Cidlinskochrudimského (1.9) a Svitavského (1.39). Okraje k Ţďárskému bioregionu (1.65) jsou téţ
přechodným nereprezentativním územím. Údolí Chrudimky v určitých úsecích vykazuje mírně
vyvinutý říční fenomén, coţ v bioregionu podstatně zvyšuje biodiverzitu. Ta je rovněţ podstatně
zvýšena v oblasti jihozápadní okrajové hrany díky vyšší členitosti reliéfu.
Železnohorský bioregion 1.49

Geologická mapa
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Geologická stavba je značně pestrá: v jihovýchodní aţ východní části převládá krystalinikum:
nasavrcký pluton pozůstává ze ţul aţ granodioritů různé zrnitosti, vyskytují se i porfyry a ostrůvky
bazik (gabro). Ohebsko-podhořanské krystalinikum při jihozápadní hraně pohoří tvoří převáţně
orthoruly a migmatity. V této oblasti vystupují na více místech nepatrné vloţky krystalických
vápenců, dolomitů aţ erlánů. Severozápad aţ sever budují horniny mírně metamorfovaného
proterozoika a staršího paleozoika: fylitické břidlice, pískovce a křemence, v území mezi
Prachovicemi a Vápenným Podolem pak silursko-devonské vápence. Fylity tvoří rovněţ sníţeninu u
Hlinska, která odděluje Ţelezné hory od Českomoravské vrchoviny. U Kraskova se rozkládá menší
pánev vyplněná červenými pískovci a jílovci permu. Křídové horniny lemují okraje pohoří. Severní
část křídy je tvořena kvádrovými pískovci, v nich se vyvinuly pískovcové rokle (Toulovcovy
maštale) a jílovci, jiţní část křídových sedimentů je tvořena pouze jílovci. Humolity mají nepatrnou
plochu.

C.II.5 Horninové prostředí a přírodní zdroje:
Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je
tvořenou horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita
horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech ţivot člověka a jeho bezprostřední
ţivotní podmínky.
Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností
člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu těţbou a stavební
činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému narušování horninového prostředí
patří sesuvy půdy.
Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. ty se oceňují
makroseizmickými intenzitami – niţší makroseizmické stupně (30 – 50) odpovídají slabým otřesům,
střední (60 – 80) malým aţ váţným škodám na budovách a nejvyšší (90 – 120) řícení budov a
naprostým katastrofám.
Ţelezné hory tvoří kru mírně skloněnou k Labi, jejíţ povrch má mírný pahorkatinný reliéf s
oblými, často nevýraznými hřbety. JZ okraj tvoří strmý, aţ 230 m vysoký zlomový svah Dlouhá
mez. Svah je členěn krátkými příčnými roklemi, často značné hloubky (Lovětínská rokle a
Hedvikovské údolí pod Lichnicí). Zde vystupují i četné skalní útvary. Dalším význačným tvarem je
70 - 120 m hluboké údolí Chrudimky, které je pod Sečskou přehradou ostře zaříznuto do krystalinika
a místy má i mírně kaňonovitý ráz (Krkanka a Peklo pod Nasavrky).
Reliéf má v centrální nerozčleněné části charakter pouze členitých pahorkatin s výškovou
členitostí 75 - 150 m, blíţe k rozčleněným okrajům má charakter ploché vrchoviny s členitostí 150 200 m, na zlomovém svahu Dlouhá mez i členité vrchoviny aţ ploché hornatiny s výškovou
členitostí 200 - 320 m. Nejniţším bodem je okraj dna údolí Labe u Týnce n/L. - 200 m, nejvyšším
Vestec - 668 m. Typická výška bioregionu je 300 - 610 m.
V místě realizace záměru stojí z části stávající objekty cukrovaru a manipulační plochy.
Posuzovaná lokalita není výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Na ploše staveniště
nebyla prováděna těţba nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území
nejsou evidované zásoby nerostných surovin.
Nejedná se o území ohroţené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit zemětřesení se
jedná o oblast s niţšími makroseizmickými intenzitami.
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Mapa radonového rizika

C.II. 6. Fauna a flóra.
Fauna
V bioregionu se vyskytuje běţná, převáţně podhorská lesní fauna hercynského původu, s
faunou bučin v zachovalých enklávách. Tekoucí vody patří do pstruhového aţ parmového pásma.
Významné druhy - Savci: jeţek západní (Erinaceus europaeus), j. východní (E. concolor),
vydra říční (Lutra lutra). Ptáci: lejsek malý (Ficedula parva), ořešník kropenatý (Nucifraga
caryocatactes). Obojţivelníci: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka ţivorodá
(Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus). Měkkýši: vrásenka pomezní (Discus ruderatus),
závornatka kříţatá (Clausilia cruciata), slimáčník horský (Semilimax kotulae), srstnatka západní
(Trichia sericea), skelnička zjizvená (Vitrea subrimata).
V širším zájmovém území posuzovaného záměru byla zaznamenána celá řada druhů
ţivočichů, z nichţ někteří jsou řazeni mezi zvláště chráněný druh (§§§), silně ohroţený druh (§§) ,
ohroţený druh (§) ve smyslu Přílohy III vyhl. MŢP ČR č. 395/1992 Sb. Nebyly však zaznamenány
výskyty reprezentativních populací těchto druhů, spíše zaznamenán ojedinělý výskyt. Nebylo
doloţeno např. přímé hnízdění, případně prostor zájmového území slouţí spíše jako součást loviště
atp. Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním, případně poslechem. Dále byli
registrováni poletující čmeláci (§).
V rámci posuzované lokality (dnes výrobní areál) se ţádná fauna toho druhu
nevyskytuje.
Flóra
Bioregion leţí v mezofytiku ve fytogeografickém podokrese 69a. Ţeleznohorské podhůří a ve
větší části fytogeografického podokresu 69b. Sečská vrchovina (mimo jihovýchodního okraje).
Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní aţ submontánní.
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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Na převáţné části vyšších poloh území potenciální přirozenou vegetaci reprezentují bikové
bučiny (Luzulo-Fagetum), které jsou místy přerušeny ostrůvkovitým výskytem květnatých bučin
(Dentario enneaphylli-Fagetum). Severozápadní část území tvoří předhůří o niţší nadmořské výšce,
které je rekonstrukčně pokryto převáţně kyselými doubravami (Genisto germanicae-Quercion), které
v přechodu do bučin střídají i jedliny podsvazu Abietenion, zvláště Luzulo-Abietetum. Na
kvádrových pískovcích v okolí Proseče a vzácně na skalách i jinde jsou maloplošně zastoupeny i
reliktní bory (Dicrano-Pinion). Řídce jsou zastoupeny i suťové lesy (Aceri-Carpinetum a MercurialiFraxinetum). Podél vodních toků jsou vyvinuty téţ luhy (Stellario-Alnetum, Carici remotaeFraxinetum, Arunco-Alnetum, v niţších polohách i Pruno-Fraxinetum). Přirozené bezlesí je
velmiřídké, vázané na skalnatá stanoviště (svaz Androsacion vandelii).
Přirozenou náhradní vegetaci tvoří vlhké louky svazů Calthion a Molinion a velmi často i
rašelinné louky svazu Caricion fuscae a Caricion rostratae, na bazičtějších (opukových) substrátech i
slatinné louky svazu Caricion davallianae. Na řídce se vyskytujících rašeliništích a slatinách se
objevuje i vegetace svazu Caricion demissae a Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion. Na suchých
stanovištích navazují na krátkostébelné trávníky svazu Violion caninae, na opukách a v teplejších
okrajových územích přecházejí k subxerotermní travinobylinné vegetaci svazu Cirsio-Brachypodion,
na písčitém rozpadu i fragmenty svazu Corynephorion. Lemy náleţejí svazu Trifolion medii.
Flóra není příliš bohatá, v její skladbě se objevují převáţně středoevropské lesní prvky. Je
zde zastoupeno několik prvků mezních, exklávní jsou výjimečné. I v nejvyšších partiích je velmi
nízké zastoupení skutečných montánních prvků. Pouze na jediné lokalitě byly zjištěny kerblík lesní
(Anthriscus nitida), bodlák lopuchovitý (Carduus personata), velmi vzácně zde roste řeřišničník
Hallerův (Cardaminopsis halleri), v bučinách kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), k.
cibulkonosná (D. bulbifera), řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia).
V širším zájmovém území – vegetace odráţí předchozí činností výrazně pozměněná
stanoviště (orná půda, odvodněné louky, naváţky a deponie zeminy), jen částečně odráţí původní
formace (lesíky, okolí rybníka). Na základě provedeného průzkumu lze pro značnou část území
doloţit postup ruderalizace a eutrofizace. Orientačním biologickým průzkumem nebyly
zaznamenány ţádné zvláště chráněné druhy rostlin.
V rámci posuzované lokality (dnes výrobní areál) se ţádná flóra toho druhu
nevyskytuje.

C.II.7. Ekosystémy:
Chráněná území
K ochraně přírody bioregionu byla zřízena CHKO Ţelezné hory, okrajově sem zasahuje i
CHKO Ţďárské vrchy. Nejcennější území jsou navíc chráněny jako rezervace. K nejvýznamnějším
patří NPR Lichnice a NPR Kaňkovy hory, které chrání přirozenou druhovou skladbu zdejších lesů.
Mezi mnoha dalšími chráněnými územími je moţno jmenovat PR Polom, PR Krkanka a PP Oheb,
rovněţ s motivem ochrany lesní bioty, botanickou lokalitu PP Vršovská olšina, ukázky rašelinišť PR
Louky v Zubří a PP Buchtovka, jakoţ i krajinný celek v pískovcích - PP Maštale.
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Mapa chráněných území ochrany přírody

Mapa NATURA 2000
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Územní systém ekologické stability

C.II.8. Krajina.
Krajinu řešeného území lze hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níţ dominují
měkké a plynulé tvary reliéfu hřbetů a mělkých depresí, s mnoţstvím liniových i plošných
krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny zemědělsky vyuţívaného území. Ráz
krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba s vysokým zorněním zemědělské půdy.
Krajinný ráz
Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové
partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
v aktuálním znění. Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjádřen přírodními a
kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které mají být
chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky
(VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově
je moţno shrnout, ţe v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo,
hmotný majetek a kulturní památky.
Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění a velikosti stávajícího areálu, k významnému
posunu v tomto hodnocení popř. k zásahu do harmonického měřítka krajiny.

C.II.9. Obyvatelstvo
Údaje o počtu a sloţení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno zhruba
v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například z internetových stránek
obecních úřadů.
V obci Ratboř a jeho místních částech ţije podle těchto údajů 528 trvale bydlících obyvatel,
z toho v produktivním věku 308 osob. Průměrný věk 39,8 roku.
Sídelním typem patří obec mezi obce přechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se
vylidňují (úbytek aţ 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel, která
zaznamenávají přírůstek do 30 %.
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky
Obec Ratboř nemá v blízkosti realizace záměru kulturní ani historické památky.

C.III. Celkové zhodnocení kvality ţivotního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatíţení
Posuzované území není významněji zasaţeno negativními vlivy jak z místních zdrojů, tak i
ze zdrojů vzdálenějších. V posuzovaném území průmyslová zóna obce je ţivotní prostředí dotčeno
právě působením průmyslových podniků. V širším území je to pak intenzivní zemědělská výroba a
silniční a ţelezniční doprava. Právě intenzivní zemědělská výroba způsobila zrušení řady remízků a
jiné mimolesní zeleně, která v krajině chybí.
Posuzovaný záměr je zdrojem emisí těkavých organických látek ovšem v hodnotách velice
nízkých (vzhledem k likvidaci TOC v jednotce termického spalování) – dle rozptylové studie je
nejvyšší hodnota imisí TOC 15,38 g/m3 jako hodinové maximum v referenčním bodě č. 67 coţ je
severně od výrobní haly.
Je moţné konstatovat, ţe v souhrnu nedojde k významnému zatíţení území, rozhodně ne nad
míru únosnou pro dané území.
V zájmovém území ani v jeho nejbliţším okolí nejsou ţádné významné tepelně energetické
zdroje nebo jiné zdroje znečišťování ovzduší, které by významněji ovlivňovaly zdejší ovzduší. Ve
vzdálenějším okolí takové zdroje jsou. Většina větších sídelních útvarů je plynofikována nebo se
jejich plynofikace připravuje. Obec Ratboř plynofikována není a proto musí investor jako paliva
pouţívat zkapalněný plyn LPG.
Obec se nachází v území se zachovalým ţivotním prostředím. Nově řešený záměr bude
realizován formou výstavby nové výrobní haly v areálu bývalého cukrovaru a vestavby technologie
do této výrobní haly se záchytem odsávaných emisí prostřednictvím jednotky termického spalování.
Jak je jiţ uvedeno v kapitole C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik,
posuzované území má tři citlivé sloţky ţivotního prostředí:
o povrchové vody – jedná se o území v povodí Labe vedené jako zranitelná oblast.
o ovzduší – území je průmyslovou zónou obce přímo navazující na obytnou zástavbu;
- územím prochází místní silnice a ţeleznice
o krajina – v širším kontextu v krajině částečně chybí rozptýlená zeleň.
o hluková situace – kromě průmyslových zdrojů hluku je území zatěţováno hlukem ze silniční
a ţelezniční dopravy.
Ochranu uvedených sloţek ţivotního prostředí bude nutno zajistit realizací odpovídajících
opatření při realizaci záměru jako je uvedený systém eliminace emisí těkavých organických látek
termickým spalováním. Tato opatření jsou popsána v jednotlivých kapitolách oznámení a souhrnně
jsou uvedena v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí.
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ČÁST D

ÚDAJE O VLIVECH PROJEKTU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
D.I. Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti.
Nejzávaţnějšími problémy posuzovaného záměru z hlediska moţných vlivů na ţivotní
prostředí a na obyvatelstvo jsou obvykle:
 znečištění ovzduší emitovanými látkami v odváděné vzdušině;
 v menším rozsahu hlučnost a prašnost související s provozem především obsluţné dopravy;
Ostatní vlivy na ţivotní prostředí jsou rozdílné podle konkrétních podmínek posuzovaného
provozu. V našem případě, kdy je posuzována laminace textilií je to zejména moţné ovlivnění území
emisemi z výroby. Proto je veškerá odváděná vzdušina vedena přes jednotku termického spalování,
čímţ je tento vliv eliminován na minimum.

D.I.1. Vlivy na ovzduší:
Při provozu nové linky na laminaci textilií a s tím spojené dopravní obsluze vznikají jak
plynné, tak tuhé škodliviny, které jsou zdrojem znečištění ovzduší. Vlastní záměr nebude
významným zdrojem emisí. V kapitole B.III.1. jsou vyčísleny jak emise z tepelných zdrojů, které
jsou součástí záměru, tak emise z vlastní výrobní linky. Tyto emise je moţné povaţovat za málo
významné.
Znečištění ovzduší je třeba rozdělit do dvou fází – provádění stavby a vlastní provoz .
a) Provádění stavby :
Ovlivnění území při provádění stavby spočívá především v přechodném zvýšení prašnosti při
provádění zemních a stavebních prací, při pojezdu vozidel po terénu a komunikacích, kdy dochází
k víření prachu. Tyto vlivy je moţné eliminovat vhodnou organizací výstavby – zkrápění a úklid
vozovek. Vzhledem k tomu, ţe stavební práce jsou nepříliš velkého rozsahu a jsou lokalizovány do
výrobního areálu bez přímého kontaktu s chráněnou zástavbou nebudou tyto vlivy významné.
Dále je nutné počítat s emisemi ze spalovacích motorů dopravních prostředků, zemních strojů
a mechanizmů při stavbě pouţívaných. Ani tyto vlivy nepovaţuji pro posuzované území za
významné.
b) Vlastní provoz:
Při provozu linky na laminaci textilií je moţné uvaţovat s těmito zdroji ovlivňování ovzduší.
Tepelné spalovací zdroje:
Ve výrobní hale budou instalovány tři tepelné zdroje spalující zkapalněný plyn propan butan
(LPG). První zdroj je pro vytápění linky laminace, druhý pro vytápění větrací jednotky a třetí
jednotka termického spalování.
Ostatní stacionární zdroje:
Laminace textilií plamenem a laminace textilií za tepla.

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov

43

Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb.

Laminace textilií Ratboř

1. Tepelné spalovací zdroje
1. Vytápění linky laminace bude řešeno pomocí dvou hořáku spalujících LPG kaţdý o
instalovaném výkonu 110 kW, celkový instalovaný tepelný příkon 0,250 MW – nevyjmenovaný
zdroj. Spotřeba LPG 7,8 Nm3/h, provoz 6 000 h/rok. Roční spotřeba 46 800 Nm3 LPG tj. cca
23,4 t LPG . Odsávaná vzdušina společně se spalinami je odváděna odsávacím ventilátorem
výkon 25 500 m3/h na jednotku termického spalování.
2. Vytápění vzduchotechnické jednotky – rekuperační jednotka je vybavena tepelným výměníkem
vytápěným hořákem na LPG instalovaného výkonu 190 kW, celkový instalovaný tepelný příkon
0,21 MW – nevyjmenovaný zdroj. Spotřeba LPG 5,2 Nm3/h, provoz 2 800 h/rok. Roční spotřeba
LPG 14 560 Nm3 tj. cca 7,28 t LPG. Odkouření je řešeno komínem průměr 0,2 m, výšky 12,5 m
nad střechu haly.
3. Vytápění jednotky termického spalování - jako přídavné palivo. Typ zařízení zatím není vybrán
proto je pouţito údajů z obdobného zařízení např. jednotka termického katalitického spalování se
zeolitovým koncentrátorem je osazena hořákem na zemní plyn typ AH-MA max. výkon 100 kW;
příkon cca 0,11 MW. Spotřeba LPG 3,9 Nm3/hod. Odkouření je řešeno komínem průměr 0,9 m,
výšky 12,5 m nad střechu haly, spaliny jsou odváděny pomocí odsávacího ventilátoru výkon
25 500 m3/h. Provoz 6000 h/rok, roční spotřeba LPG 23 400 Nm3 tj. cca 11,7 t LPG.
Podle Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, §4 odst. 7) se pro účely stanovení
celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové
projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné příkony spalovacích
stacionárních zdrojů sčítají, jestliţe se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle
přílohy č.2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně a u kterých dochází nebo by
s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným výduchem nebo
komínem bez ohledu na počet komínových průduchů. Dle přílohy č. 2 se jedná o zdroj kód 1.1.
spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW přičemţ je
sečtením tepelných příkonů všech dosaţeno limitní hodnoty 0,3 MW.
1. U linky laminace se jedná o kód 3.1. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s
kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW. Jmenovitý
tepelný příkon 0,25 MW – nevyjmenovaný zdroj.
2. U vzduchotechnické jednotky se jedná o kód 1.4. Spalování paliv v
teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 do 5
MW. Jmenovitý tepelný příkon 0,21 MW – nevyjmenovaný zdroj.
3. U jednotky termického spalování se jedná o kód 3.1. Spalovací jednotky přímých procesních
ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW.
Jmenovitý tepelný příkon 0,11 MW – nevyjmenovaný zdroj.
Jedná se tedy o nevyjmenované stacionární zdroje.
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Podle Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 2, část II.. specifické emisní limity pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu vyšším neţ 0,3 MW a niţším neţ 50 MW; Tabulka1.2.
specifické emisní limity platné do 31. prosince 2017.
Stanovené emisní limity
Druh paliva a topeniště
Specifické emisní limity (mg/m3)
Specifické emisní limity (mg/m3)
0,3 – 1,0 MW
1,0 – 5,0 MW
SO2
NOx
TZL
CO
SO2
NOx
TZL
CO
Pevné palivo
650
250
650
650
250
650
11002)
11002)
Kapalné palivo
500
175
500
100
175
Plynné palivo a zkapalněný
plyn

-

200
3003)

-

100

-

200
3003)

-

100

Poznámky:
1)
2)
3)
4)
5)

Vztahuje se na spalovací stacionární zdroje s fluidním loţem.
Vztahuje se na spalování pevných paliv ve výtavném topeništi.
Vztahuje se na spalování propan butanu.
Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě.
Vztahuje se na spalování biomasy pro spalování ve speciálních zdrojích.

Sdělením odboru ochrany ovzduší zveřejněným ve věstníku MŢP jsou stanoveny
následující emisní faktory pro spalování propan butanu.
Oxid
Škodlivina
NOx
uhelnatý
CO
Emisní faktor LPG v kg/t
1,8
0,46
spáleného LPG
1. Emisi ze spalování LPG na výrobní lince – přímý procesní ohřev s kontaktem.
Spotřeba LPG 46 800 Nm3/rok tj. cca 23,4 t.
Škodlivina

NOx

Emisní faktor LPG v kg/t
spáleného LPG
Vypočtená hodnota emisí
v t/rok

1,8

Oxid
uhelnatý
CO
0,46

0,04212

0,01076

2. Emisi ze spalování LPG ve vzduchotechnické jednotce.
Spotřeba LPG 14 560 Nm3/rok, tj. 7,28 t .
Škodlivina

NOx

Emisní faktor LPG v kg/t
spáleného LPG
Vypočtená hodnota emisí
v t/rok

1,8

Oxid
uhelnatý
CO
0,46

0,0131

0,0033
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3. Emisi ze spalování LPG v jednotce termického spalování – přímý procesní ohřev s
kontaktem
Spotřeba LPG 23 400 Nm3/rok, tj. 11,7 t .
Škodlivina

NOx

Emisní faktor LPG v kg/t
spáleného LPG
Vypočtená hodnota emisí
v t/rok

1,8

Oxid
uhelnatý
CO
0,46

0,0211

0,0054

B.III.1.b. Emise z technologických zdrojů
1. Laminace textilií plamenem.
Při laminaci textilií dochází k emisím některých látek do venkovního ovzduší. Podle výsledku
provedených autorizovaných měření na jiné lince stejného typu dochází k následujícím emisím:
Škodlivina

Emisní koncentrace
mg/m3

Mnoţství emisí
kg/h

t/rok

Oxid siřičitý SO2

0,0064

0,000163

0,00098

Oxid uhelnatý CO

0,902

0,023

0,138

Oxidy dusíku NOx

1,059

0,027

0,162

TOC

217,72

5,552

33,312

PM10

76,47

1,95

11,700

Tyto emise budou odváděny společně se spalinami na jednotku termického spalování,
kde dojde ke sníţení emisní koncentrace TOC asi o 90 % tedy na hodnotu 21,77 mg/m3.
Z jednotky termického spalování budou spaliny odváděny komínem výšky 12,5 m, průměr 0,9
m do venkovního ovzduší. Mnoţství odváděné vzdušiny 25 500 m3/h.
3. Laminace textilií za tepla (termoplastická laminace).
Při laminaci textilií za tepla se nahřívá tuhé lepidlo elektrickým ohřevem, nanese se na
spojovaný materiál a tlakem se oba díly spojují, při čemţ nedochází k emisím do ovzduší. Tato linka
je ve stejném výrobním prostoru jako linka laminace textilií plamenem a výměna vzduchu je tedy
zajištěna odsáváním od linky laminace plamenem.
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , příloha č. 2 se jedná o vyjmenovaný zdroj
znečišťování ovzduší kód 6.5. Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba
kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde.
Vyhláškou č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, část II, bod 5.1.4. – výroba a zpracování ostatních
syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde (kód 6.5.
přílohy č. 2 k zákonu) je stanoveno:
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Emisní limity1) (mg/m3)

Vztaţné

TOC

NH3

podmínky

852)

504)

C

503)
Vysvětlivky:
1) Platí od 1. ledna 2016. Neplatí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic přímo v místě jejich konečného
pouţití (např. během stavby budov)
2) Platí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic a aminy.
3) Platí pro zařízení na výrobu polyuretanových dílců, stavebnin s pouţitím polyuretanu, nevztahuje se na
polyuretan nadouvaný uhlovodíkem (např. pentan).
4) Platí pro zařízení na výrobu předmětů tepelnou úpravou s pouţitím aminoplastů nebo fenoplastů jako např.
furanových, močovinoformaldehydových, fenolových nebo xylenových pryskyřic.

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2016:
Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření
ke snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek do jednotky
termického spalování.
Podle § 3, odst. 2, písm. a) u stacionárních zdrojů neuvedených v písmenech b) a c), coţ
je náš případ, je stanovena povinnost provádět autorizované měření emisí jedenkrát za
kalendářní rok.

D.I.2. Vlivy na vody:
Jak uţ je v kapitole B.III.2. uvedeno jedná se o záměr realizovaný v zastavěném území obce,
v území, které spadá do povodí řeky Labe. Toto území je dnes plně odvodňováno v části
odkanalizované do kanalizace obce ukončené v ČOV, v části nekanalizované povrchovým odtokem
po terénu.
Záměr není zdrojem technologických odpadních vod, je zdrojem splaškových vod
(pracovníci zajišťující obsluhu budou uţívat hygienická zařízení, která jsou vybudována nová pro
celou kapacitu výrobní haly).
Podzemní vody:
V zájmovém území nejsou ţádné vyuţívané zdroje podzemní vody. Nejsou zde ani sledované
pramenní vývěry. Při stavbě výrobní haly je moţné, ţe dojde k zastiţení pramenního vývěru. Ten
bude neškodně odveden do kanalizace nebo jinak podle řešení v projektu. Podlaha haly bude
provedena jako nepropustná, odolná působení pouţívaných chemických látek a přípravků.
Nepředpokládá se ovlivnění podzemních vod.
Povrchové vody:
Dešťové vody ze střechy nové haly, v níţ bude linka laminace textilií osazena jsou svedeny
do stávající jednotné kanalizace v rámci stavby výrobní haly. Manipulační plochy potřebné pro
provoz výrobní haly budou upraveny jako nepropustné a odvodněné dle podmínek v projektu do
terénu nebo kanalizace. Manipulace se surovinami a materiálem pro provoz linky bude prováděna
uvnitř haly na stavebně zabezpečené podlaze haly. Nepředpokládá se ţádné soustředěné vypouštění
vody do vod povrchových. Posuzovaný záměr nebude zdrojem ovlivnění povrchových vod.
Při dobrém stavebním zabezpečení objektů výroby a skladu včetně provozních hmot, dobrém
provozování výrobní linky a dodrţení provozní kázně, nelze očekávat negativní ovlivnění ţivotního
prostředí.
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D.I.3. Vlivy na faunu a flóru:
Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, ÚSES – v řešeném území nejsou ţádné cenné prvky ve
smyslu zákona o ochraně přírody. Pro katastr obce je zpracován územní plán, jehoţ součástí je i
řešené území. V těsné blízkosti výrobní zóny v níţ bude záměr realizován nejsou ţádné významné
prvky ÚSES. Z mapky uvedené na str.41 jsou tyto prvky jihovýchodně od areálu a nebude do nich
zasahováno. V širším území se nachází několik lokalit se zájmy ochrany přírody, ţádná z nich
nebude stavbou dotčena. V nejbliţším okolí záměru se nenachází ţádné lokality z programu
NATURA 2000 – viz. vyjádření KÚ Středočeského kraje a mapa na str.40.

D.I.4. Vlivy na půdu:
Záměr se nedotýká zemědělské půdy. Záměr bude realizován výstavbou nové výrobní haly
v areálu bývalého cukrovaru a vestavbou technologie do této výrobní haly. Areál firmy je
nezemědělská půda převáţně upravená jako manipulační plochy. Nová linka laminace textilií bude
řešena plně vestavbou do této nové výrobní haly. Podlahy budou provedeny nepropustné
s hydroizolací.

D.I.5. Hluk a vibrace.
Tato problematika je podrobně vyhodnocena v kapitole B.III.4.1. a ve hlukové studii, která je
přílohou tohoto oznámení. Nepředpokládá se významné ovlivnění okolí hlukem.
D.I.5.a. Při stavebních činnostech:
Hluk.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatíţení území hlukem ze
stavebních činností a strojů. Rozsah stavebních prací souvisejících se stavbou výrobní haly a
osazením technologie linky laminace je malý a je omezen na blízké okolí haly. Tyto činnosti jsou
prováděny téměř výhradně v denní době (od 07,00 hod do 21,00 hodin).
Pro nejbliţší chráněný venkovní prostor byl výpočtem stanovena hodnota hluku ze stavební
činnosti hluboko pod stanoveným hygienickým limitem. Limit pro denní dobu 65 dB, vypočtená
hodnota předpokládaného hluku ze stavební činnosti v místě chráněné zástavby do 49,2 dB.
Vibrace.
Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha
stroje a nejbliţší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny
v podloţí do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V ţádném případě nemůţe
dojít k ohroţení nejbliţšího okolí staveniště.
Rovněţ některé ruční nářadí ve stavebnictví pouţívané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi
však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natoţ chráněná zástavba.
D.I.5.b. Při provozu :
Z prohlídky území, je moţné usoudit, ţe se jedná o území dnes jiţ částečně zatěţované
hlukem z provozu ve výrobních halách v areálu, z provozu po sousední silnici a ţeleznici. Nová
linka na laminaci textilií je plně osazena uvnitř haly a hodnoty hlučnosti v pracovním prostoru haly
by neměli překročit 85 dB(A). Pokud uvaţujeme s běţným útlumem hluku stavební konstrukcí haly
25 – 30 dB, pak hodnota hluku přenášeného do venkovního prostoru bude pod 60 dB. Výpočtem je
pak stanoveno (viz kapitola B.III.4.1. na str. 23) pro nejbliţší chráněnou zástavbu ovlivnění území
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tímto hlukem v hodnotách do 30,5 dB, coţ je výrazně méně neţ je hygienický limit pro noční dobu
tj. 40 dB.
Po realizaci záměru pak bude třeba toto tvrzení ověřit provedením měření hluku ve
venkovním prostoru. Lze tedy předpokládat, ţe realizací nové lakovny a jejím provozem nedojde k
významnému navýšení stávající hlukové zátěţe v území.

D.I.6. Ostatní.
Provoz některých technologických zařízení můţe být zdrojem některých druhů záření. Kromě
záření elektromagnetického, jehoţ zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení (elektromotory
apod.) a které je ve vztahu k ţivotnímu prostředí a obsluze malé a nevýznamné, se v provozovnách
mohou vyskytnou zdroje vysokofrekvenčního záření, ionizujícího nebo rentgenového záření apod.
Předloţený záměr z ţádným z nich neuvaţuje.

D.II. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaţenému
území a populaci.
Výstavbou nové výrobní haly a vestavbou nové linky laminace textilií do této haly situované
v bývalém areálu cukrovaru v obci Ratboř, ve výrobní zóně obce, nedojde k významnějšímu
negativnímu ovlivnění ţivotního prostředí v blízkém i vzdálenějším okolí. Přínosem je vznik
několika nových pracovních příleţitostí (aţ 90 nových pracovních míst) a zavedení nové moderní
technologie s výrazně omezenými negativními vlivy na venkovní ovzduší.
Veškeré, v předchozích kapitolách popsané negativní vlivy jsou lokalizovány do území
zastavěného areálem firmy nebo průmyslové zóny a jejího blízkého okolí. Nepředpokládám, ţe
negativní vlivy z provozu nové linky by se projevily v obytném území obce, které je vzdálené více
neţ 60 m od haly a tím i na populaci.

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice.
Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení a sníţení všech
významných nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí a popis
kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru moţné.
Záměr bude realizován v jiţ zastavěném území, určeném pro výrobní činnost. Kaţdý nově
realizovaný objekt musí být projekčně zpracován a posouzen ve stavebním řízení. Zde je moţné
ovlivnit jeho řešení a poţadovat, případně uloţit opatření k omezení nebo eliminaci negativních
vlivů. V tomto směru je důleţité, aby orgány posuzující jednotlivé stavby v procesu stavebního
řízení, dostaly včas úplné informace o navrţené technologii a včas mohli případně uplatnit další
poţadavky k omezení negativních vlivů té které technologie a nebo nevhodnou technologii
odmítnout zcela.
Jsou však negativní vlivy, které nelze touto formou významně ovlivnit nebo jim zcela
zamezit. Mezi takové negativní vlivy patří především vlivy z pozemní dopravy, která je pro provoz
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výrobního objektu nezbytná. Zde je moţné pouze zvolit nejméně nepříznivé řešení (například
zamezení průjezdu obsluţné dopravy obydleným územím obce).
Za významné preventivní opatření povaţuji ozelenění celé plochy výrobního areálu nebo celé
průmyslové zóny, architektonické ztvárnění objektů, jejich barevné řešení a tedy zapojení do krajiny.
Ozelenění území pak hraje nezastupitelnou roli i v eliminaci některých nepříznivých vlivů v území –
sníţení prašnosti, omezení šíření hluku apod.
Velmi důleţitá pak bude organizační stránka provozu jednotlivých objektů v areálu
V následující části pak specifikuji opatření z pohledu moţných vlivů z posuzovaného
záměru:
Z hlediska ochrany ovzduší.
 Posuzovaný záměr bude obsahovat nové vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Ve smyslu
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je třeba zajistit závazné stanovisko dle § 11, odst. 2,
písm. b) zákona u příslušného orgánu ochrany ovzduší (KÚ, odb. ŢP Středočeského kraje)
k povolení stavby vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. K ţádosti je třeba zpracovat odborný
posudek autorizovanou osobou.
 K uvedení do provozu je třeba zajistit od orgánu státní správy v ochraně ovzduší povolení
provozu dle § 11, odst.2, písm. d) zákona.
 Neprovádět nakládání s odpady jejich spalováním (kromě spalování v zařízení k tomu účelu
schválených).
Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.
 Sklady chemických látek a přípravků ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a
chemických směsích a o změně některých zákonů, sklady zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek
ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v aktuálním znění, stavebně zabezpečit proti úniku do
kanalizace a do ţivotního prostředí vůbec. Stejné platí o pracovištích a manipulačních plochách, kde
s nimi bude nakládáno.
 Zpracovat havarijní plán v souladu s poţadavky vyhlášky č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č.
175/2011 Sb., a tento předloţit ke schválení vodohospodářskému orgánu.
Z hlediska ochrany půdy.
o S odpady nebude nakládáno zahrabáváním nebo ukládáním do půdy nebo do terénních
nerovností.
Z hlediska ochrany přírody.
o Ţádná opatření nenavrhuji.
Z hlediska likvidace odpadů.
 Odpady budou ukládány utříděně na určeném místě a další nakládání s nimi bude prováděno v
souladu s platnou legislativou.
 Nebude prováděno nezákonné nakládání s odpady na místě jejich spalováním nebo ukládáním do
země.
 V případě vzniku nebezpečných odpadů a jejich skladování v areálu firmy, bude poţádáno o
vydání souhlasu k nakládání pro skladované nebezpečné odpady.
Z hlediska chemických látek.
 Budou pouţívány výhradně chemické látky a chemické směsi (přípravky) schválené pro pouţití
v rámci EU.
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Na chemické látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup
stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy, školení pracovníků, zpracována pravidla
bezpečné práce apod.).


Z hlediska hluku a vibrací.
 Bude dbáno na to, aby nebyla provozována ţádná zařízení, která by mohla být významným
zdrojem hluku pro ţivotní prostředí. Pokud takové zařízení bude součástí technologického celku, je
třeba navrhnou a stavebně realizovat opatření vedoucí k omezení negativních vlivů do venkovního
prostředí (např. osazení tlumičů hluku na výdech vzduchotechniky apod.). Účinnost navrţených a
realizovaných opatření k omezování hluku je pak třeba ověřit měřením. Pokud realizovaná opatření
nebudou dostatečně účinná je třeba tato opatření doplnit a novým měřením prokázat dodrţení
platných limitů (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací).
 Nutno dbát na dobrý technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně
ovlivňovat .

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při specifikaci vlivů.
Pro zpracování oznámení byl k dispozici rozpracovaný stavební projekt na halu a v návrhu
technologická dokumentace linky laminace textilií včetně výsledků měření emisí ze stejné linky
jinde. Tyto podklady byly doplněny o další informace investora a projektanta. V průběhu zpracování
oznámení EIA pak bylo investorem sděleno, ţe je srozuměn s tím, ţe bude řešit jednotku termického
spalování ale zatím není rozhodnuto o typu a dodavateli a proto bylo pouţito podkladů jedné
z moţných jednotek.
Zpracovatel oznámení si sám provedl potřebné průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil
potřebné údaje, konzultoval záměr se zástupci investora a s některými dotčenými orgány státní
správy.
Je moţné konstatovat, ţe zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní
posouzení záměru. Na základě těchto podkladů pak byl záměr investora v oznámení posouzen.
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E. Porovnání variant řešení záměru.
Řešena je pouze jediná varianta – výstavba nové výrobní haly a vestavba technologie
laminace textilií do této haly v areálu bývalého cukrovaru v obci Ratboř.
Toto řešení je pro investora jediným přijatelným, ale i realizovatelným. Proto není
navrhováno ţádné variantní řešení, co se týče umístění záměru.
Porovnání variant řešení:
Kritéria dle zák. č. 100/2001 Sb.
Aktivní varianta
Nulová varianta
Vlivy na ekosystémy
Vliv na půdu
Rozsah a zábor zemědělské půdy , způsob
0
0
vyuţití území
Znečištění půdy
0
0
Topografie, stabilita, eroze
0
0
Horninové prostředí a nerostné zdroje
0
0
Hydrologické charakteristiky
0
0
Chráněné části přírody
0
0
Ukládání odpadů
0
0
Vlivy na vodu
Jakost povrchových a podzemních vod
0
0
Charakter odvodnění oblasti
0
0
Změny v hydrologických
0
0
charakteristikách
Vlivy na ovzduší
Mnoţství a koncentrace emisí a jejich vliv
X
0
na okolí
Jiné vlivy – pachy
0
0
Vlivy na flóru a faunu
Poškození a vyhubení druhů, biotopů
0
0
Vlivy na ekosystémy
0
0
Surovinové a energetické zdroje
X
0
Vlivy na antropogenní systémy
Budovy, architektonické a archeologické
0
0
památky
Kulturní hodnoty
0
0
Geologické a paleontologické nálezy
0
0
Vlivy na strukturu a vyuţití území
Doprava
X
X
Navazující stavby
0
0
Infrastruktura
0
0
Estetická kvalita území
0
0
Rekreační vyuţití území
0
0
Ostatní vlivy
Biologické vlivy
0
0
Hluk a záření
X
X
Ostatní vlivy
0
0
Předpokládaný počet impaktů
4
2
X impakt předpokládán
0 impakt nenalezen
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F. Doplňující údaje.
F.1. Mapová a jiná dokumentace
a. Širší vztahy

Katastrální mapa
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Mapa z územního plánu obce
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Zastavovací situace
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Dispozice výrobní haly

1. Laminace
plamenem

2. Laminace
teplem
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Dispozice administrativní přístavby
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F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Veškeré pro posouzení potřebné informace jsou uvedeny v textu oznámení a není třeba je
ničím doplňovat. S ohledem na skutečnost, ţe je k dispozici pouze technologický projekt na výrobní
linku laminace, nelze vyloučit, ţe ve stavebním projektu se budou některé údaje od posouzeného
záměru nevýznamně lišit, coţ není na závadu a podklady, které měl posuzovatel k dispozici povaţuji
za dostatečné pro objektivní posouzení záměru.
Při zpracování oznámení bylo pouţito těchto podkladů:
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v aktuálním znění zákona
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění
 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v aktuálním znění.
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění.
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění.
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v aktuálním znění
 Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v aktuálním znění.
 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů.
 Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům.
 Atlas ţivotního prostředí ČSFR.
 Projekty vztahující se k posuzovanému záměru
 Atlas podnebí ČSR, Praha 1958
 Atlas ţivotního prostředí a zdraví ČSFR, FVŢP Praha 1992
 Statistická ročenka ŢP ČR
 Stav ŢP v oblastech působnosti územních odborů MŢP
 Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000
 Mapa chráněných území přírody
 Chráněné krajinné oblasti ČR, Správa CHKO ČR, 1997
 Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN
 Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.
 Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrţe. ACADEMIA Praha 1984.
 Zpravodaj MŢP ČR.
 Mapové podklady
 Atlas krajiny České republiky, MŢP 2009
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického
charakteru.
Obchodní firma :
Ing. Aleš Janoušek – INTEGRA –stavebně projektová kancelář
U Rendlíku 1906
393 01 PELHŘIMOV
IČO : 450 32 343
Sídlo oznamovatele:
Ing. Aleš Janoušek – INTEGRA –stavebně projektová kancelář
U Rendlíku 1906
393 01 PELHŘIMOV
Umístění záměru:
Areál firmy v k.ú. Ratboř, okres Kolín
Oprávněný zástupce - oznamovatel:
Ing. Aleš Janoušek - jednatel společnosti
tel. 606 604 621
E- mail: lenka.integra@pelhrim.cz
Název záměru : Výrobně administrativní areál v katastrálním území Ratboř
Kapacita (rozsah ) záměru
Do nové výrobní haly v areálu Ratboř má být instalována nová technologie na laminaci
textilií polyuretanovou pěnou, úpravu polyuretanové pěny a polymerních látek pro interiéry
automobilů.
Výrobní kapacita: roční výroba cca 5 000 t výrobku.
Provoz ve 3 směnách cca 250 dnů v roce. Denní výrobní kapacity max. 16 - 20 t výrobku.
Umístění záměru :
Kraj:
Okres :
Obec:
Katastrální území :

Středočeský
Kolín
Ratboř
Ratboř

4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry.
Charakter stavby: - novostavba
Odvětví: průmysl – strojírenská výroba
Záměrem je do nové výrobní haly v areálu investora umístit novou výrobní technologii na
laminaci textilií polyuretanovou pěnou, úpravu polyuretanové pěny a polymerních látek pro interiéry
automobilů s roční výrobní kapacitou přesahující 100 t .
Záměr bude realizován uvnitř nové haly na parcele č. 456/14, 456/17, 456/31, 456/32, 456/41,
590,594, 595, 88/8, 88/18 a 88/19 vše v k.ú. Ratboř – areál bývalého cukrovaru
Moţnost kumulace s jinými záměry – není nutná. Posuzovaný záměr řeší komplexně
technologii potřebnou pro zavedení výroby laminace textilií včetně výstavby potřebných objektů, sítí
a komunikací.
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V severní části areálu bývalého cukrovaru bude vybudována nová výrobně administrativní
hala půdorysných rozměrů 72,6 x 72,6 m s administrativní dvoupodlaţní přístavbou, s objektem
propanbutanového hospodářství a parkovištěm s 50 stáními. Vnitřkem areálu bude vybudována nová
přístupová komunikace ze stávající silnice Ratboř - Pašinka. Nová hala je dispozičně rozdělena na
část výrobní cca 3 000 m2, a část skladovací cca 2 000 m2. ve výhledu je uvaţováno s rozšířením
výrobních a skladovacích ploch o dalších 5 000 m2. Ve východní části haly bude umístěna výroba –
linka na laminaci textilií polyuretanovou pěnou, úpravu polyuretanové pěny a polymerních látek pro
interiéry automobilů, v západní části sklady a expedice.
Základní technologií je výroba laminovaných textilií pro automobilový průmysl.
Firma se bude ve svém výrobním závodě zabývat laminací textilií polyuretanovou pěnou , úpravou
polyuretanové pěny a polymerních látek pro interiéry automobilů jako jsou potahy sedadla a vloţky
do dveřních panelů. Vlastní proces výroby se skládá z procesu laminování, procesu kontroly a v
některých případech také řezání a vysekávání materiálů. Součástí technologického procesu bude i
testovací laboratoř. Laminované materiály jsou netoxické a vlastní proces laminování nevyţaduje
pouţití ţádných nebezpečných látek a chemikálií ani neprodukuje ţádné nebezpečné odpady ani
odpadní vody. Proces laminování bude probíhat za pomoci tepla. Hotové výrobky budou v podobě
rolí nebo nařezaných dílů uloţeny do skladu a odsud expedovány k odběrateli prostřednictvím
nákladní automobilové dopravy.
Vlastní výrobní a skladová hala bude mít výrobní plochu cca 3000 m2, skladovou plochu cca 2000
m2 a bude moci ve třech směnách zaměstnat aţ 90 lidí. Součástí výrobně skladové haly bude i
přístavba dvoupodlaţní administrativní části o zastavěné ploše 600 m2.
Výrobní kapacita
V 1.roce výroby bude počáteční objem mezi 600 000-1 000 000 m2 látek, coţ znamená v přepočtu aţ
cca 5 000 tun /rok.
Popis technologie
Poměr výroby mezi laminací plamenem a laminací pomocí tepla bude 2,5 : 1.
Laminace plamenem- je běţná metoda pro laminování textilií v automobilovém průmyslu. Plynový
hořák přímo natavuje povrch pohybující se polyuretanové pěny a tím rozpouští slabou vrstvu pěny
cca 1 mm. Následně se pěna stlačí společně s textilií a při tomto procesu rozpuštěná pěna funguje
jako lepidlo a pěna se nataví na textilii.Vedlejší produkty spalování jsou odváděny vertikálním
komínem nad střechu výrobní haly. Pro vytápění technologie linky laminace a provoz
vzduchotechnické jednotky je potřeba zemní plyn alternativně LPG. V současné době je rozhodnuto
vybudovat sklad LPG (propan butanové hospodářství) z něhoţ bude plyn veden potrubím k místům
spotřeby. Přípojka na zemní plyn je jednou z alternativ. Linka laminace bude vytápěna 2 hořáky
kaţdý s instalovaným tepelným výkonem 110 kW, celkový instalovaný tepelný příkon 0,250 MW.
Spotřeba plynu (LPG) 2 x 3,9 = 7,8 Nm3/h. Odsávaná vzdušina společně se spalinami bude odváděna
na jednotku termického spalování, kde dojde ke sníţení emise organických látek asi o 90 % a dále
nad střechu haly komínem průměr 0,9 m, výšky 12,5 m. Odváděné mnoţství vzdušiny 25 500 m3/h.
Provoz cca 6 000 h/rok.
Laminace za pomoci tepla (termoplastická laminace) - zde se pouţívají 100% tuhá termoplastická
lepidla jako spojovací látka. Lepidla jsou nanesena na spojované materiály v nahřátém stavu
(elektrický ohřev), tlakem dojde k jejich spojení a tím je dokončen proces laminace. Tento proces
není zdrojem emisí.
Technologický proces nespotřebovává vodu ani neprodukuje odpadní vody.
Větrání výrobní haly pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla. Pro vytápění
rekuperační jednotky zajišťující větrání bude instalován plynový hořák instalovaného výkonu 190
kW, tepelný příkon cca 0,210 MW, spotřeba plynu (LPG) max. 8,1 Nm 3/h, průměr 5,2 Nm3/h.
Odvod spalin komínem výšky 12,5 m nad střechu haly. Provoz cca 2800 h/rok.
Součástí záměru je parkoviště s 50ti parkovacími místy.
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Obsluhu linky laminace zajistí 90 zaměstnanců ve třech směnách, z toho 60 výrobních zaměstnanců
a 30 nevýrobních. Provoz ve třech směnách cca 250 dní v roce, max. 6000 hodin za rok.
Realizací záměru nebude narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Nebude nutný zábor
zemědělské ani lesní půdy.
Záměr se nedotýká historických ani kulturních památek. Staveniště se nenachází v ploše patřící mezi
poddolovaná území, mezi území zatápěná a s evidovanými pramenními vývěry.
Staveniště nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.
Posuzovaný záměr má významné nároky na suroviny – do areálu je třeba dovést cca 4 400 t
vstupních surovin a stejné mnoţství bude odvezeno jako výrobky nebo odpady z výroby.
Nutné je napojení výrobní linky laminace na elektřinu. Pro vytápění technologie bude vyuţit
zkapalněný plyn propan butan (LPG) z vlastní odpařovací stanice. Technologie nevyţaduje vodu.
Posuzovaný záměr je nutno hodnotit jako stavbu, která zajistí 90 nových pracovních míst, je šetrná
k ţivotnímu prostředí. Záměr je situován tak, aby minimálně ovlivňoval zástavbu obce.
Záměr nebude mít významný negativní vliv na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí.
Jako samostatné podklady pro vydání souhlasu orgánu ochrany ovzduší tj. Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí, bude zpracován odborný posudek – záměr obsahuje
vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší.

Stavbu v posouzeném rozsahu je možno doporučit k realizaci bez významnějších
rizik pro životní prostředí.
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Rozptylová studie

1. Zadání rozptylové studie
Tato rozptylová studie je zpracována jako podklad k řízení o vydání závazného stanoviska
příslušného orgánu státní správy podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b), případně c), zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. k umístění, stavbě či změně stavby stacionárního zdroje
uvedeného v příloze č. 2 jmenovaného zákona, a sice Výrobně administrativního areálu
v katastrálním území Ratboř, v němţ bude prováděna laminace textilií polyuretanovou pěnou, úprava
polyuretanové pěny a polymerních látek pro interiéry automobilů jako jsou potahy sedadla a vloţky
do dveřních panelů.
Hodnocen je vliv realizace výše uvedeného záměru na kvalitu okolního ovzduší. V souladu
s poskytnutými podklady i poţadavky zadavatele je uvaţována jedna varianta umístění zdroje i všech
dalších parametrů, pro kterou je také proveden výpočet. Posouzeno je dodrţování přípustných
imisních koncentrací škodlivin emitovaných do ovzduší při provozu navrhovaného zdroje, a to za
nejnepříznivějších meteorologických a zároveň provozních podmínek.
Zpracování této rozptylové studie zadal:
Ing. Josef Charouzek
Menhartova 1559
Pelhřimov
393 01
IČ: 183125594

2. Pouţitá metodika výpočtu
Pro výpočet imisní zátěţe znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší při provozu
uvaţovaného zdroje byla pouţita referenční metoda pro posuzování úrovně znečištění modelováním,
a sice matematický model SYMOS´97, vytvořený Českým hydrometeorologickým ústavem. Pro
vlastní detailní výpočet byl pouţit oficiální program firmy IDEA-ENVI s.r.o., v němţ jsou jiţ
provedeny úpravy vyhovující poţadavkům platné legislativy i metodickým pokynům MŢP.
Podle této metodiky se výpočet imisní zátěţe provádí v daném bodě pro tři třídy rychlosti
větru, a sice 1,7 m*sec-1, 5,0 m*sec-1 a 11,0 m*sec-1. Rozptylové podmínky jsou podle pouţité
klasifikace charakterizovány pěti třídami stability ovzduší v závislosti na teplotním gradientu.

3. Vstupní údaje
3.1. Umístění záměru
Umístění hodnocené provozovny je navrhováno v severní části areálu bývalého cukrovaru,
který se nachází severním směrem od obce Ratboř na okrese Kolín. Nová výrobní hala
s administrativní dvoupodlaţní přístavbou bude od intravilánu obce odstíněna stávajícími budovami
a také vzrostlými stromy. Západní část haly bude vyuţívána ke skladovacím a expedičním účelům.
Výrobní linka bude umístěna v její východní části. Podél jiţní stěny haly bude vybudováno
parkoviště o kapacitě 50 stání.
Nejbliţší budova určená k bydlení (č.p. 13) se nachází ve vzdálenosti přibliţně 75 m severně
od navrhovaného zdroje. Další obytné objekty (č.p. 46,47, 104, 91, 92) jsou vzdáleny přibliţně
100 m.
Nadmořská výška sledovaného území v síti referenčních bodů, která se pohybuje v rozmezí
275,5 m n.m aţ 314,1 m n.m, byla odečtena ze státní mapy v měřítku 1:5 000 souřadnicového
systému JTSK.
Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov
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Umístění posuzovaného areálu i jednotlivých dále specifikovaných zdrojů je zřejmé
z následujících map:

Situace širších vztahů

Umístění areálu
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Umístění výrobní haly a obytné zástavby

Schéma haly
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3.2. Údaje o zdrojích
Jak bylo zmíněno výše, byla v souladu s poţadavky zadavatele uvaţována jedna varianta
umístění i všech parametrů uvaţovaných zdrojů.
V nově navrhované hale bude prováděna laminace textilií polyuretanovou pěnou, a to jednak
plamenem a dále termoplastická laminace. Podle poskytnutých podkladů jsou laminované materiály
netoxické a ani vlastní proces laminování nevyţaduje pouţití ţádných nebezpečných látek a
chemikálií. Předpokládaná roční kapacita výroby je 5 000 t výrobků.
Při laminaci plamenem odsávanou vzdušninou, která můţe obsahovat škodliviny uvolněné
z laminovaných materiálů, odváděny na jednotku termického spalování. V této dopalovací jednotce,
která bude vybavena hořákem o výkonu 100 kW a příkonu cca 0,11 MW spalujícím rovněţ LPG
dojde ke sníţení mnoţství obsaţených organických látek asi o 90 %. Vzdušnina pak bude odváděna
do volného ovzduší nad střechu haly komínem o průměru 0,9 m a výšce 12,5 m nad povrchem
okolního terénu.
Při termoplastické laminaci se jako spojovací látky pouţívají tuhá termoplastická lepidla, která
jsou nanesena na spojované materiály. Jejich nahřátí a spojení je pak zajištěno působením tlaku.
Tento proces není zdrojem emisí.
Větrání výrobní je povrch polyuretanové pěny natavován plynovým hořákem, čímţ je
rozpouštěna přibliţně 1 mm silná vrstva materiálu. Instalovány budou dva hořáky kaţdý o výkonu
110 kW (celkový tepelný příkon 0,250 MW), jejichţ palivem bude LPG. Následně bude pěna
stlačena společně s textilií, na kterou se pěna nataví. Spaliny budou společně s haly bude zajišťovat
vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla. Rekuperační jednotka bude vybavena plynovým
hořákem o výkonu 190 kW a příkonu 0,210 MW a vznikající spaliny budou odváděny do volného
ovzduší samostatným výdechem o vnitřním průměru 0,2 m a výšce 12,5 m.
Uvaţován je třísměnný celoroční provoz areálu v pracovní dny.
Veškeré parametry uvaţovaných zdrojů pouţité při výpočtu emisních i imisních koncentrací,
které vycházejí z údajů poskytnutých zadavatelem, jsou uvedeny v následující tabulce:
Číslo
zdroje

Specifikace zdroje

1a

laminace plamenem
(vytápění linky)

1b

laminace plamenem
(technologie)

1c

termické spalování
(vytápění jednotky)

1

jednotka termického
spalování

2

vytápění VZJ
(rekuperace)

Výkon Příkon
[MW]

[MW]

0.220

0.250

Výdech
H

d

[m]

[m]

0.100

0.190

0.110

0.210

Provoz

Palivo

Spaliny

Spotřeba

Vs

[h*den-1]

[h*r-1]

[m3*rok-1]

[m3*h-1]

[Nm3*s-1]

24

6 000

46 800

7.8

7.083

24

6 000

24

6 000

12.5

0.900

24

6 000

12.5

0.200

24

2 800

23 400

7.083
3.9

7.083
7.083

14 560

5.2

0.018

Pro výpočet emisí produkovaných spalováním LPG na všech výše uvedených hořácích byly
pouţity údaje podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŢP, jímţ se stanovují emisní faktory podle
§ 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, které jsou vztaţeny na mnoţství
spáleného paliva a mají následující hodnoty:
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Emisní faktory [kg*t-1 spáleného LPG]

NOx

CO

1,8

0,46

Odhadovaná spotřeba paliva jednotlivých hořáků je uvedena v předchozí tabulce.
Emise z vlastní technologie laminace plamenem byly vypočteny pomocí hodnot zjištěných
autorizovaným měřením na obdobném zařízení, které poskytl zadavatel studie. Uvaţovány byly tyto
koncentrace:
Emisní koncentrace [mg*m-3]
NOx
SO2
CO
TOC

PM10

1,059

76,47

0,0064

0,902

217,72

Jelikoţ není známo mnoţství částic frakce PM2,5 v produkovaných emisích, byla pro přepočet
pouţita data podle přílohy č. 2 Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŢP pro vypracování
rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Podle
nich tvoří podíl frakce PM10 v celkových emisích po termickém spalování 95% a podíl frakce PM2,5
85%.
Ze stejného podkladu vychází rovněţ výpočet podílu emisí oxidu dusičitého z celkového
mnoţství oxidů dusíku odcházejících do volného ovzduší. Bylo tak uvaţováno, ţe produkované
emise NOx obsahují 5% NO2.
Dále byl rovněţ zahrnut vliv provozu motorových vozidel na parkovišti, jehoţ kapacita bude
50 stání. Mnoţství znečišťujících látek emitovaných parkujícími automobily bylo stanoveno
programem MEFA 013 pomocí emisních faktorů vydaných MŢP pro jednotlivé druhy vozidel.
Program umoţňuje stanovit emise v závislosti na předpokládaném sloţení vozového parku, a také
zohlednit rychlost vozidel. Tato verze programu zahrnuje i vliv otěrů pneumatik a brzd a umoţňuje i
výpočet emisí z resuspenze prachových částic.
Výdechy jednotky termického spalování a rekuperační jednotky byly uvaţována jako bodové
zdroje emisí a parkoviště jako plošný zdroj.
Výše uvedeným postupem byly emise stanoveny takto:
Zdroj

Emise [g*s-1]
NO2

SO2

CO

1 – termické spalování 0,000 521 0,000 045 0,007 137
2 - vzduchotechnika
0,000 065
0,000 327
3 - parkoviště
0.000 005 0.000 000 4 0.000 067

TOC (CxHy)

PM10

PM2,5

0,154 218
-

0,541 663 0,484 645
-

0.000 024

0.000 109 0.000 028

3.3. Meteorologické podklady
Meteorologické situace, které jsou významným faktorem ovlivňujícím rozptyl znečišťujících
látek v atmosféře, jsou klasifikovány podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry
v závislosti na vertikálním teplotním gradientu. Tyto charakteristiky shrnuje větrná růţice
zpracovaná Českým hydrometeorologickým ústavem, která udává četnost směrů větru ve výšce 10 m
nad povrchem terénu. Pouţitá stabilitní klasifikace (Bubník – Koldovský) rozlišuje pět tříd stability
ovzduší a tři rychlostní třídy, a to 1,7 m*sec-1 pro interval 0 - 2,5 m*sec-1, 5 m*sec-1 pro interval
2,5 - 7,5 m*sec-1 a 11 m*sec-1 pro rychlosti vyšší neţ 7,5 m*sec-1.
Pouţita byla tato větrná růţice:
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směr

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

%

3,61

3,3

6,71

15,4

9,39

9,7

15,8

SZ Calm
14,3 27,7
1
8

3.4. Popis referenčních bodů
Pro potřeby výpočtu a zhodnocení situace na sledovaném území byla zvolena síť referenčních
bodů v základní mapě měřítka 1:5 000, která má počátek v referenčním bodě č. 1. Krok sítě
referenčních bodů byl zvolen 100 m ve směrech obou os a krok vnitřního výpočtu reliéfu terénu pak
10 m. Celá síť je tvořena 110ti body, v nichţ je imisní koncentrace vypočtena ve výšce 1,5 m nad
terénem, tj. v dýchací zóně člověka.

3.5. Znečišťující látky a příslušné imisní limity
Spalováním propan-butanu (LPG) na hořácích budou vznikat především oxidy dusíku a oxid
uhelnatý. Při procesu laminace plamenem budou z pouţívaných materiálů uvolňovány především
organické látky a nezanedbatelné můţe být také mnoţství emitovaných prachových částic. Příspěvek
ostatních škodlivin produkovaný při této činnosti (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxidy síry) nebude
nijak významný. Při spalování paliv v motorech vozidel parkujících na navrhovaném parkovišti
budou vznikat oxidy dusíku, oxid uhelnatý, v závislosti na obsahu síry v pouţívaném palivu dále
také oxidy síry a uvolňovány mohou být i další škodliviny, jako benzen a jiné organické látky.
Vzhledem ke kapacitě plánovaného parkoviště byly při výpočtu uvaţovány z tohoto zdroje pouze ty
znečišťující látky, které jsou zároveň emitovány dalšími navrhovanými zdroji.
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Vypočteny byly ty typy imisních koncentrací, pro něţ jsou platnou legislativou stanoveny
imisní limity pro ochranu zdraví lidí. Jimi se zabývá příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší. Pro uvaţované znečišťující látky jsou to následující hodnoty [ µg*m-3] (za lomítkem uveden
maximální povolený počet překročení):
doba průměrování
SO2

1 hod

8 hod

24 hod

350 / 24

rok

125 / 3

CO

10 000

PM10

50 / 35

PM2,5
NO2

40
25
40

200 / 18

Pro těkavé organické látky není v současné době stanoven ţádný imisní limit.

3.6. Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě
Hodnocení stávající úrovně znečištění na uvaţovaném území vychází v souladu s platnými
právními předpisy z hodnot klouzavého průměru koncentrací škodlivin, které mají stanoven roční
imisní limit, a to za roky 2009 – 2013, zveřejněných Ministerstvem ţivotního prostředí. Podle těchto
údajů nedochází na uvaţované lokalitě v okolí navrhovaného zdroje k překračování imisních limitů
uvaţovaných znečišťujících látek a lze zde očekávat následující imisní zátěţ (na základě poţadavku
MŢP jsou dále uvedeny také hodnoty krátkodobějších koncentrací):
Škodlivina
NO2- roční
PM10 - roční
PM10 – denní
(M36)
PM2,5 - roční
SO2 – denní
(M4)

imisní
limit
[ g*m-3]
40
40

max. vyčerpání limitu
[%]

38,6 – 38,9

50

77,8

16,9 – 17,0

25

68,0

20,8 – 21,1

125

16,9

5letý
klouzavý
koncentrace
[µg*m-3]
13,1 – 13,5
22,4 – 22,6

průměr

33,8
56,5

Pozaďové zatíţení okolí navrhované stavby lze povaţovat za přijatelné. Vyšší hodnoty
vykazují pouze denní koncentrace prachových částic, především denní průměr. V dalším hodnocení
jsou za pozaďové znečištění pro jednotlivé škodliviny povaţovány vţdy nejvyšší koncentrace
z uvedených hodnot.

4. Výsledky rozptylové studie
Veškerá výstupní data jsou k dispozici v elektronické podobě. Maximální koncentrace
vypočtené ve všech referenčních bodech jsou uvedeny v příloze této studie. Následující tabulky
uvádějí přehled nejvyšších zjištěných imisních koncentrací jednotlivých znečišťujících látek, pro
které jsou platnou legislativou stanoveny imisní limity pro ochranu zdraví lidí, a dále organických
látek, které jsou významnou škodlivinou emitovanou z vlastní technologie laminování plamenem a
které mohou být důleţité pro hodnocení vlivu zdroje na zdraví obyvatel, přestoţe pro ně není ţádný
imisní limit stanoven. Interpretována jsou jen maxima vybraná ze všech vypočtených hodnot
v kaţdém referenčním bodě, bez ohledu na meteorologické podmínky, za jakých se vyskytují.
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Výpočtem byly zjištěny tyto maximální hodinové koncentrace:
škodlivina

č.
referenčního
bodu

hodinové
maximum
[ g*m-3]

imisní
limit
[ g*m-3]

vyčerpání limitu
[%]

NO2

56

0,065

200

0,033

SO2

67

0,0045

350

0,001

TOC

67

15,382

-

-

Pro oxid uhelnatý je platnými předpisy stanoven limit jako 8 hodinové maximum, a proto byla
zjišťována také tato hodnota:
škodlivina

č.
referenčního
bodu

8 hodinové
maximum
[ g*m-3]

imisní
limit
[ g*m-3]

vyčerpání limitu
[%]

57

0,923

10 000

0,009

CO

Vypočtená maxima denních koncentrací vykazují tyto hodnoty:
škodlivina

č.
referenčního
bodu

denní maximum
[ g*m-3]

imisní
limit
[ g*m-3]

vyčerpání limitu
[%]

PM10

67

46,802

50

93,6

SO2

67

0,0039

125

0,003

TOC

67

13,325

-

-

Následující tabulka průměrných ročních koncentrací sledovaných škodlivin je doplněna
o hodnoty pozaďových koncentrací, stanovených výše popsaným způsobem, imisních limitů a
procentuální vyjádření vyčerpání limitních hodnot pro jednotlivé znečišťující látky:
škodlivi
na

č.
ref.
bodu

vypočten
á max

pozadí

součet

imisní
limit

[ g*m-3]

[ g*m3
]

[ g*m3
]

[ g*m3
]

PM10

58

0,900

22,6

23,500

PM2,5

58

0,806

17,0

NO2

58

0,001

TOC

58

0,256

vyčerpání
limitu –
stavba
[%]

vyčerpání
limitu –
pozadí
[%]

vyčerpání
limitu –
součet
[%]

40

2,3

56,5

58,8

17,806

25

3,2

68,0

71,2

13,5

13,501

40

0,003

33,8

33,8

-

-

-

-

-

-

Výše uvedené hodnoty všech imisních koncentrací odpovídají teoretickým příspěvkům produkovaným při
provozu navrhované haly. Z výsledků výpočtu vyplývá, ţe na sledovaném území v okolí navrhovaného zdroje lze
očekávat dodrţení imisních limitů všech uvaţovaných škodlivin. Roční imisní limity budou s dostatečnou rezervou
plněny i v součtu s pozaďovým zatíţením lokality.
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Vypočtená maximální denní koncentrace tuhých znečišťujících látek frakce PM 10, zjištěná
v referenčním bodě č. 67, se blíţí hodnotě imisního limitu. Podle výsledků výpočtu bude v tomto
bodě koncentrace 40 g*m-3 a vyšší dosahována po dobu pouze 27,5 h za rok. Maximální doba
trvání koncentrace 11 g*m-3 a více během roku, tedy hodnoty, která by při součtu se stávajícím
zatíţením lokality touto škodlivinou způsobila téměř vyčerpání denního imisního limitu (99,8%),
bude v uvedeném referenčním bodě 190,1 h, coţ odpovídá necelým osmi dnům. Tato koncentrace, tj.
11 g*m-3, bude nejdéle během roku dosahována v referenčním bodě č. 58, a to po dobu 313,6 h,
tedy přibliţně 13 dní. Vzhledem k tomu, ţe povolený počet překročení za kalendářní rok je podle
přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší v tomto případě 35, lze poţadavky platné legislativy
povaţovat za splněné.
Sčítání vypočtených denních koncentrací s hodnotami stávající 24hodinové koncentrace
uváděnými v mapách klouzavého pětiletého průměru však nepovaţuji za vhodné ani vypovídající,
neboť z jejich samotné hodnoty není zřejmé, za jakých podmínek nastávají. Takové konkrétní údaje
nejsou dostupné. Uvaţovaná metodika také neumoţňuje zjistit 36tou nejvyšší koncentraci v daném
referenčním bodě a rovněţ meteorologické podmínky lze vygenerovat pouze pro maximální
hodnotu. Bez znalosti těchto okolností nelze celkovou imisní situaci z hlediska denních průměrů
specifikovat - 35 nejvyšších hodnot stávající koncentrace a 35 nejvyšších denních příspěvků
navrhovaného zdroje můţe být dosahováno v jiné dny a jejich sčítání by tedy bylo nesmyslné.
Při výpočtu denních koncentrací byla uvaţována situace maximálního vyuţití technologické linky během dne, tj.
po celých 24 hodin (třísměnný provoz). Zkrácením denní provozní doby zdroje (tedy nikoliv celé provozovny) lze
výslednou denní koncentraci významně, z hlediska kvality okolního ovzduší pozitivně, ovlivnit. Značný vliv by rovněţ
mělo vybudování vyššího komína, neţ je navrhováno. Podle výsledků výpočtu však lze očekávat, ţe stanovené imisní
limity nebudou překračovány ani při uvaţovaných parametrech zdroje.

Názorně jsou výsledky výpočtu prezentovány v grafických přílohách této studie. Tento výstup
byl zpracován pro hodnoty, pro které jsou předpisy platnými v době zpracování studie stanoveny
imisní limity a je tedy moţné provést srovnání, a z výše uvedených důvodů tako pro organické látky.
Pouţity byly, stejně jako ve výše prezentovaných výsledcích, maximální koncentrace bez ohledu na
příslušnou meteorologickou situaci. Výsledné izokómy, které vyjadřují zatíţení předmětného území
uvaţovanými škodlivinami, jsou vyneseny na mapě měřítka 1:5 000.

5. Návrh kompenzačních opatření
Z výsledků této rozptylové studie je zřejmé, ţe navrhovaný záměr nesplňuje podmínky
uvedené v ustanovení § 11 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší k uloţení opatření zajišťující zachování
dosavadní úrovně znečištění.

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov

76

Oznámení záměru dle z. č. 100/2001 Sb.

Laminace textilií Ratboř

6. Závěrečné hodnocení
Veškeré vstupní údaje pouţité v této studii jsou převzaty z podkladů poskytnutých jejím
zadavatelem. Hodnocen je vliv provozu nové výrobně administrativní haly navrhované na severním
okraji obce Ratboř na okrese Kolín, jejíţ součástí bude linka na laminaci textilií pro interiéry
automobilů polyuretanovou pěnou. Mnoţství odcházejících organických látek bude sniţováno
jednotkou termického spalování, a to přibliţně o 90 %. Vytápění laminovací linky i jednotky
termického spalování budou zajišťovat hořáky spalující LPG. Celkový příkon hořáků laminovací
linky bude 0,250 MW a příkon spalovacího zařízení jednotky termického spalování bude 0,110 MW.
Jejich spaliny budou do volného ovzduší odváděny společně se vzdušninou odsávanou z prostoru
laminace plamenem výdechem o průměru 0,9 m a výšce 12,5 m nad povrchem okolního terénu. Při
výpočtu imisních koncentrací byl dále zohledněn příspěvek spalování LPG na hořáku rekuperační
vzduchotechnické jednotky, jehoţ předpokládaný příkon je 0,210 MW. Pro tento zdroj bude
vybudován samostatný komín o vnitřním průměru 0,2 m a výšce 12,5 m. Zahrnut byl také vliv
provozu vozidel na přilehlém parkovišti o kapacitě50 stání.
Podle výše uvedených výsledků výpočtu lze očekávat, ţe navrhovaný záměr po uvedení do
provozu nebude způsobovat překračování imisních limitů stanovených zákonem č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, a tedy ani nadměrné obtěţování okolního ovzduší znečišťujícími látkami.
Poţadavkům platné legislativy vyhovuje i hodnota součtu vypočtených ročních průměrných
koncentrací s předpokládaným pozaďovým zatíţením uvaţovaného území. K hodnotě imisního
limitu se blíţí pouze vypočtená denní imisní koncentrace prachových částic frakce PM 10.
Podrobnější komentář je uveden v kapitole 4. Ostatní imisní koncentrace vykazují velice malé
hodnoty ve vztahu k platným imisním limitům.
Konkrétní hodnoty emisí vznikajících provozem navrhovaného zdroje i jeho imisních
příspěvků jsou uvedeny v předchozích kapitolách, případně v příloze této studie a na elektronickém
nosiči dat, který je k této studii přiloţen.
Pro uvaţovanou technologii je v bodě 5.1.4. části II přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
stanovena technická podmínka provozu platná od 1.1.2016, podle které je za účelem předcházení
emisím znečišťujících látek obtěţujících zápachem nutno vyuţívat opatření ke sniţování emisí
těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování. Z výše
uvedeného je zřejmé, ţe tato podmínka bude splněna.

7. Seznam pouţitých podkladů
Státní mapa 1:5 000
Odborný odhad větrné růţice
Část odborného posudku podle zákona č. 201/2012 Sb. (Ing. Charouzek)

Mgr. Ivana Dvořáková
EKOPOR
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Grafické přílohy
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SO2 – hodinové koncentrace [ g*m-3]

SO2 – denní koncentrace [ g*m-3]
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CO – 8hodinové koncentrace [ g*m-3]

PM10 – denní koncentrace [ g*m-3]
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PM10 – roční koncentrace [ g*m-3]

PM2,5 – roční koncentrace [ g*m-3]
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NO2 – hodinové koncentrace [ g*m-3]

NO2 – roční koncentrace [ g*m-3]
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TOC – hodinové koncentrace [ g*m-3]

TOC – denní koncentrace [ g*m-3]
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TOC – roční koncentrace [ g*m-3]
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Výpočty – hodnoty imisí
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