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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY (nevysv tlené v textu):
ATSDR
BC

Agency for toxic substances and disease registry (Spole nost pro toxické látky
a registr nemocí USA)
Biocentrum

BK

Biokoridor

Cmax

Maximální imisní koncentrace (p lhodinová i hodinové dle škodliviny)

CNS

Centrální nervová soustava

HMÚ

eský hydrometeorologický ústav

OV

isti ka odpadních vod

GV

Guidelines Values (název referen ní koncentrace dle WHO)

HSDB

Hazardous Substances Data Bank (databáze rizikových látek)

IARC

International Agency for Research of Cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny)
Integrated Risk Information System (databáze rizikových látek US EPA)

IRIS
ITER-TERA

International Toxicity Estimates for Risk- Toxicology Excellence for Risk Assessment (databáze rizikových látek)

LOAEL

MIBK

Nejnižší dávka p i expozici zkoumané látce, p i které je ješt pozorována nep íznivá odpov
organismu na statisticky významné úrovni
v porovnání s kontrolní skupinou
methylisobutylketon

MRLs

Minimal Risk Levels (název referen ní koncentrace dle ATSDR)

MZ

Ministerstvo zdravotnictví eské republiky

R

N

Nebezpe ný pro životní prost edí

NEL

nepolární extrahovatelné látky

NO2

Oxid dusi itý

NOAEL

RfC

Nejvyšší dávka, p i které ješt není pozorována nep íznivá odpov organismu
na statisticky významné úrovni v porovnání s kontrolní skupinou
Risk Based Concentration (název referen ní koncentrace dle databáze IRIS US
EPA)
Reference Concentration (název referen ní koncentrace dle US EPA)

RfD

Reference Dose (název referen ní dávky dle datábáze IRIS US EPA)

TNV

Termické išt ní emisí

US EPA
ÚSES

United States Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu
životního prost edí USA)
Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

WHO

World Health Organization (Sv tová zdravotnická organizace)

Xn

Zdraví škodlivý

ZPF

Zem d lský p dní fond

RBC
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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A. 1. Obchodní firma:

OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec s.r.o.

A. 2. I :
60851911

A. 3. Sídlo:

St ížovice 67
378 53 Strmilov

A. 4. Oprávn ný zástupce oznamovatele:
Zástupce investora:
Ing. Jaroslav Hovorka, jednatel spole nosti
Bydlišt zástupce investora:
V Lískách 1778,
142 00 Praha 4
mobil: 777 791 691

B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název zám ru
OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec s.r.o.: Vestavba lakovny – tiskárny do skladu hotových
výrobk .

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru
Zám rem, jehož zadavatelem je OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec s.r.o., je vestavba lakovny – tiskárny do stávající haly a p ístavby skladu hotových výrobk – resp. p emíst ní a
modernizace ásti technologie v rámci výrobního areálu spole nosti ve St ížovicích. Spole nost OBAL ROZKOŠ se zabývá mechanickou výrobou, lakováním a potiskováním kovových obal a uzáv r na sklenice z ocelových a hliníkových materiál .
Sou ástí zám ru je i instalace pomocných provoz a z ízení pot ebného technického zázemí.
Hala i p ístavba skladu hotových výrobk se nachází jižní ásti výrobního areálu,
2
v sousedství stávající nástrojárny. P ístavba zaujímá plochu celkem cca 1 600 m , hala má
2
rozlohu 1 080 m .
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P i výrob a povrchové úprav kovových obal a uzáv r se využívají pocínované ocelové a
hliníkové tabule plech – p i maximálním uvažovaném využití tiska ských a lakovacích linek
bude ro ní pot eba t chto materiál po realizaci zám ru init cca 9 700 000 m2.
P edpokládaná ro ní kapacita všech provozovaných linek (p i t ísm nném provozu a 220
pracovních dnech) bude cca 39 600 000 lakovacích pr tah a cca 33 000 000 tiska ských
pr tah desek. Maximální spot eba lak bude init celkem cca 643 050 kg/rok, maximální
spot eba edidel bude celkem cca 58 640 kg/rok. Maximální spot ebované množství barev
se p edpokládá do 5 000 kg ro n .

B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj: Jiho eský
Bývalý okres: Jind ich v Hradec
Obec: St ížovice
Katastrální území: St ížovice u Kunžaku
Výrobní areál spole nosti OBAL ROZKOŠ leží ve východní (až severovýchodní) ásti obce
St ížovice, v lokalit s místním názvem Rozkoš. St ížovice se nachází cca 10 km od východním sm rem od Jind ichova Hradce.
Areál je ohrani en ze západní i z východní strany místní komunikací. P i severní hranici
areálu protéká Hamerský potok.
Obrázek . 1: Umíst ní výrobního areálu spole nosti Obal Rozkoš ve St ížovicích – situace
širších vztah

SHOCart,

spol. s r.o. Zlín, T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové
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B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry
V sou asné dob se v areálu OBAL ROZKOŠ nachází v halách . 2 technologie lakovny a
tiskárny (dv lakovací a dv tiska ské linky), v halách . 4 mechanická výroba s nanášením
t snících hmot a vysoušením, dále provozy nástrojárny, litografie, výroby t snících uzáv r
a vík z polyetylenu a polypropylenu a pomocné provozy – sklady, expedice, kotelna, administrativa a technické zázemí spole nosti.
Zám rem investora je vestavba technologie povrchových úprav - lakovny a tiskárny - do
haly a p ístavby skladu hotových výrobk v jižní ásti stávajícího areálu. Jedná se o p esun
a modernizaci stávající technologie umíst né v halách . 2.
Zám r je umíst n v lokalit , kde nejsou situovány jiné výrobní provozy a spole nosti
s technologií povrchových úprav. Na okrajích obce se nachází provozy zem d lské výroby,
jejich vlivy jsou odlišné od vliv oznamovaného zám ru.
Kumulace vliv zám ru s vlivy okolních provoz m že potenciáln nastat pouze v oblasti
hlukové zát že a v oblasti ovlivn ní kvality ovzduší emisemi ze spalovacích proces a dopravy na p ilehlé komunikaci.

B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu zvažovaných variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Vestavba technologie na povrchovou úpravu plech lakovny - tiskárny vyplývá z pot eby
modernizace ásti technologického za ízení a zvýšení lakovacích a tiska ských kapacit. Stávající sušicí tunelové pece budou nahrazeny novým za ízením, které umožní lakování i potisk v tších formát tabulí, což p inese zvýšení produktivity práce a kvality výrobk . Cílem je
dosáhnout zvýšení efektivity a snížení náklad na povrchovou ochranu a potisk výrobk
(v etn nárok na energie).
Dalším nezanedbatelným požadavkem je zjednodušení toku materiálu ve výrobním procesu
od skladu p es povrchovou ochranu až k jednotlivým výrobním linkám. Zám rem se plánuje
omezení nadm rného p esouvání výrobk a materiál , tj. zefektivn ní výroby.
Jako jediná reálná varianta ešení je umíst ní technologie vestavbou do stávajících objekt
– haly a p ístavby skladu hotových výrobk v areálu spole nosti. Navržené umíst ní zám ru
odpovídá požadavk m platného územního plánu m sta.
Variantn bylo provedeno hodnocení technického ešení z hlediska vlivu provozu zám ru na
ovzduší a na stávající hlukové zatížení území.

B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru
B. I. 6. 1. Popis stávajícího provozu povrchových úprav a navazujících provoz
Provozní soubor "lakovna - tiskárna" zabezpe uje povrchovou úpravu tabulí elektrolyticky
pocínovaných ocelových plech a hliníkových plech pro výrobu jemných kovových obal a
uzáv r na sklenice. Vyráb né obaly musí být chrán ny proti p sobení vnit ních náplní.
Vn jší strana t chto obal se využívá pro nanesení ochranné vrstvy proti vlhkosti a pro potisk, kterým je definován druh nápln , výrobce, obsah nápln apod.
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Stávající provoz „lakovny – tiskárny“ je umíst n ve dvou halách . 2 o rozm ru 12 m x 54 m.
V provozu lakovny jsou instalovány dv lakovací linky, které se skládají z lakovacího stroje
spole nosti Mailänder, Bietigheim, N mecko a kontinuální vysoušecí pece firmy LTG metal
decorating GmbH – Stuttgart:
Lakovací linka . 1
Lakovací stroj Mailänder typ 460 s naklada em typu 730 o výkonu 125 tabulí/min.
Tunelová plynová vysoušecí pec LTG Lufttechnische GmbH Stuttgart o výkonu 5 500 tabulí/hod.
Lakovací linka . 2
Lakovací stroj Mailänder typ 466 s naklada em typu 760 o výkonu 125 tabulí/min.
Tunelová plynová vysoušecí pec LTG Lufttechnische GmbH Stuttgart o výkonu 6 000 tabulí/hod.
Tiskárna je vybavena dv mi potiskovacími linkami:
Tiska ská linka . 1
Dvoubarevný rota ní potiskovací stroj Mailänder 160 s naklada em tabulí o výkonu 5 400
tabulí/hod.
Tunelová plynová vysoušecí pec LTG Lufttechnische GmbH Stuttgart
Tiska ská linka . 2
Jednobarevný rota ní potiskovací stroj Mailänder 121 s naklada em tabulí o výkonu 5 000
tabulí/hod.
Tunelová plynová vysoušecí pec LTG Lufttechnische GmbH Stuttgart
Oba lakovací stroje s naklada i tabulí mohou lakovat maximální formát tabule 1145 mm x
970 mm, všechny ty i sušící linky jsou vybaveny pecemi typu DBV, umož ujícími sušit maximální formát tabule 960 mm x 790 m. Konstrukce et zu sušících pecí je pom rn nestabilní, což zhoršuje kvalitu povrchové ochrany tabulí.
Zne išt ná vzdušina ze sušících pecí lakovacích linek je odvád na do za ízení na termické
išt ní vypoušt né vzdušiny.
Za ízení pro termické išt ní vzdušiny - LTG Decorating GmbH Stutgart, ho ák KFB 24,
výkon 2400 kW
Nalakované a potišt né pláty plech jsou v dalších provozech (mimo posuzovaný zám r)
dále mechanicky opracovány - vyráženy a obráb ny polotovary a na n která ví ka a kryty
jsou nanášeny a vytvrzovány proužky t snících hmot.
V provozu je umíst no celkem 10 výrobních linek, které slouží k nanášení t snících hmot na
uzáv ry:
Linka . 1 - Výrobce – GRACE, Typ - 200XLE, Rok výroby – 1963,
Linka . 2 - Výrobce – GRACE, Typ – 200 E, Rok výroby – 1974,
Linka . 3 - Výrobce – GRACE, Typ – 600 l OVEN, Rok výroby – 1975,
Linka . 4 - Výrobce – DAREX, Typ – 500 E, Rok výroby – 1970,
Linka . 5 - Výrobce – GRACE, Typ – 600 GLX OVEN, Rok výroby – 1975,
Linka . 6 - Výrobce – GRACE, Typ – 600 GLX OVEN, Rok výroby – 1985,
Linka . 7 - Výrobce – Karges - Hammer Braunschweig, Typ – T2 - 105,
Linka . 8 - Výrobce – Karges - Hammer Braunschweig, Typ – T2 - 105,
Linka . 9 - Výrobce – Inghor S.A Bilbao – Špan lsko, Rok výroby – 1995,
Linka . 10 - Výrobce – Inghor S.A Bilbao – Špan lsko, Rok výroby – 1997.
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B. I. 6. 2. Technické a technologické ešení zám ru
Zám rem investora je vestavba technologie lakovny – tiskárny do skladu hotových výrobk
ve stávajícím areálu spole nosti OBAL ROZKOŠ v obci St ížovice – Rozkoš. Sou ástí zám ru je i umíst ní pomocných provoz a pot ebného technického zázemí.
Sušící pece LTG DBV pro další využití v novém monobloku tiskárna – lakovna jsou pro svou
kapacitu a konstruk ní parametry nepoužitelné, v etn vyklada
a stohovacího za ízení
tabulí. U obou lakovacích za ízení a jednoho potiskovacího stroje budou nahrazeny novými
sušícími pecemi LTG DB 3000. U druhé potiskovací linky bude klasická sušící tunelová pec
nahrazena UV sušící pecí (sušící pomocí paprsk UV). Tento systém má nižší energetickou,
investi ní a prostorovou náro nost.
Stávající lakovací stroje v etn naklada
i potiskovací stroje budou instalovány do nové
lakovny-tiskárny. Stávající za ízení druhotného spalování, kde dochází k termickému spalování emisí organických látek ze sušící pece, je použitelné pro jednu sušící pec na velké formáty tabulí. U druhé sušící pece lakovací linky bude instalováno integrované išt ní odsávaného vzduchu – termické išt ní.
Do navrhovaného monobloku se p edpokládá postupn instalovat dv lakovací linky o celkové délce jedné linky cca 53 m (délka tunelu sušící pece 33 m) a dv potiskovací linky o
celkové délce cca 40 m (nebo 43 m) - délka tunelu sušící pece 21 m nebo 24 m (viz. p íloha
. 1 - Monoblok tiskárna-lakovna (umíst ní technologie)).
Technologie povrchových úprav plech
Dle typu vyráb ných produkt bude p íslušný druh nát rové hmoty a edidla v uzav ených
sudech dopraven z denního skladu laku a edidel do prostoru p ípravy laku u lakovacího
stroje. Lak se na pot ebnou viskozitu upraví edidlem a pomocí erpadla lakovacího stroje je
postupn p e erpáván do zásobníku laku lakovacího stroje.
Plechy dle výrobních zakázek jsou naváženy motorovými vozíky ze skladu plech k lakovacím linkám. Balík plechu se vozíkem vkládá do naklada e tabulí lakovací linky. Tabule plechu budou z balíku po jedné odebírány a automaticky ukládány na dopravník, který je zasunuje do lakovacího stroje.
V lakovacím stroji je soustavou válc na povrch tabule nanášen lak (pouze na vrchní stranu
tabule). Nalakované tabule jsou z lakovacího stroje automaticky vynášeny na dopravník,
který dopravuje nalakované tabule ke vstupu sušící pece a zasunuje je mezi ráme ky et zu
pece. Ráme ky et zu pece jsou šikmé a odd lují jednotlivé tabule tak, aby nedošlo k poškození lakové vrstvy (tabule leží na suché stran tabule). Laková vrstva je vysušena pr chodem p es tunel sušící pece. Na konci pece se vysušené tabule zchladí proudem vzduchu
a vykládací dopravník jednotlivé tabule ukládá na paletu do stohu. Celý balík se pak p eváží
k další lakovací nebo potiskovací operaci. Technologie potisku tabulí plechu je obdobná
nanášení nát rových hmot.
Každá strana tabule nebo vrstva laku je lakována zvláš . Pro n které výrobky prochází tabule lakovací pecí až 5x (jeden pr chod peci = jeden pr tah). (U potisku 1x - 10x podle použitého stroje (jednobarevný i dvoubarevný) a podle druhu potisku.)
U každého lakovacího stroje - v prostoru p ípravy laku - bude umíst na také mycí vana, sud
s edidlem pro mytí a sud pro zne ist n edidlo. P i každé zm n laku a na konci poslední
sm ny musí být lakovací stroj umyt. Zásobníky a n které další sou ásti lakovacího stroje
jsou demontovány a v instalované mycí van jsou edidlem o išt ny od laku. T kavé složky
edidel u mycího žlabu, z prostoru úpravy lak a prostoru lakovacího stroje budou odsávány
do systému TNV (termického išt ní emisí).
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Instalovaná strojní za ízení:
Lakovací stroje:
Lakovací stroje (Mailäder typ 460 a typ 466) s naklada i tabulí a vynášecími dopravníky
budou p esunuty ze stávající lakovny.
Sušící pece pro sušení lak :
V monobloku budou instalovány nov dv pece pro sušení laku od firmy LTG Stuttgart, N mecko, typ DB 3000. Ob pece pro sušení laku budou tunelové (délka tunelu 33 m) s pr b žným et zovým vedením, které bude osazeno ráme ky pro unášení jednotlivých tabulí.
Pro vytáp ní pecí na sušící teplotu 210°C se bude používat zemní plyn, cca 150 m3/hod p i
tlaku 100 mbar. Každá sušící pec pro lak bude vybavena integrovaným systémem TNV
(termické išt ní emisí), který spaluje t kavé složky emisí laku p i teplot 740°C až 800°C.
Takto získaná energie se využívá spolu se zemním plynem k oh evu vzduchu ve vým níku
pro sušení laku v tunelu pece.
Vysušené tabule na konci pece budou procházet šestimetrovou chladící zónou. Nasávaný
vzduch bude vhán n pod vysušené tabule dv mi ventilátory (tabule se zchladí z cca 200°C
na cca 20 - 30°C). Oh átý vzduch odsávají dva ventilátory ven z haly. V zimním období bude
možno pomocí regula ních klapek využívat vzduch z haly. Po vychlazení budou tabule vykládacím a stohovacím za ízením skládány do stohu na paletu. Po posledním lakovacím
pr tahu jsou jednotlivé balíky zakládány do kovových regál ur ených pro nalakovaný a
potišt ný plech. Z regálu se balíky plechu budou p esunovat do provozu mechanické výroby
a nanášení t snící hmoty.
Tiskové stroje:
K první tiskové lince bude p esunuta ze stávající tiskárny jednobarevná tisková rota ka Mailäder 121 s naklada em a k druhé lince dvoubarevná tisková rota ka Mailäder 160 "Y" s
naklada em tabulí.
Sušící pece pro tisk:
U potiskovacího stroje Mailäder 121 bude instalována klasická tunelová pec LTG DB 3000 s
délkou tunelu 21 m a stejnou konstrukcí et zu jako u sušících pecí pro sušení laku. Je rov3
n ž vytáp na zemním plynem se spot ebou 80 m /hod p i tlaku 100 mbar. Sušící teplota pro
používané barvy k potisku je cca 160°C.
Chlazení tabulí je na stejném principu jako u pecí na sušení laku. Kapacita chlazení je
vzhledem k nižší sušící teplot polovi ní s jedním chladícím a jedním odsávacím ventilátorem. Celková délka chladicí zóny je 4,33 m. Vykládání a stohování tabulí za pecí je stejné
jako u sušící pece pro lak. Po vysušení posledního pr tahu pecí jsou potišt né tabule vždy
ješt polakovány ochranným lakem (st íbrolak), který chrání potisk proti poškození.
U druhé potiskovací linky Mailäder 160 bude instalována pec LTG UV – tj. tiskové barvy
budou sušeny ultrafialovým zá ením. Suši ka bude vybavena t emi zá i i o výkonu 160
W/cm2 a stohovacím za ízením potišt ných tabulí.
Kapacita navrhovaných linek
P edpokládaná ro ní kapacita všech provozovaných linek nov vybudovaného monobloku
tiskárna - lakovna (p i t ísm nném provozu a 220 pracovních dnech) bude cca 39 600 000
lakovacích pr tah a cca 33 000 000 tiska ských pr tah desek. Podrobn ji jsou lakovací i
tiska ské kapacity uvedeny v tabulce . 1 a 2.
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Tabulka . 1: Celková lakovací kapacita – zám r monoblok tiskárna - lakovna

íslo
linky

Typ za ízení

Norma (tabu-

Kapacita za m síc

Norma*

(18 sm n)

Kapacita za rok
(220 sm n)

lí/hod)

(tabulí/sm nu)

2 sm nný
režim

3 sm nný
režim

2 sm nný
režim

3 sm nný
režim

1

M 460 – DB 3000/33 m

5 000

30 000

1 080 000

1 620 000

13 200 000

19 800 000

2

M 466 – DB 3000/33 m

5 000

30 000

1 080 000

1 620 000

13 200 000

19 800 000

2 160 000

3 240 000

26 400 000

39 600 000

Celkem lakovacích pr tah
* využití fondu pracovní doby lakování 80%

Tabulka . 2: Celková tisková kapacita – zám r monoblok tiskárna - lakovna

íslo
linky

Typ za ízení

Norma (tabu-

Kapacita za m síc

Norma*

(18 sm n)

Kapacita za rok
(220 sm n)

lí/hod)

(tabulí/sm nu)

2 sm nný
režim

3 sm nný
režim

2 sm nný
režim

3 sm nný
režim

1

M 121 – DB 3000/21 m

4 500

25 000

900 000

1 350 000

11 000 000

16 500 000

2

M 160 – pec UV 3 zá i e

4 500

25 000

900 000

1 350 000

11 000 000

16 500 000

1 800 000

2 700 000

22 000 000

33 000 000

Celkem tiskových pr tah
* využití fondu pracovní doby potisku 75%
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Tabulka . 3: Maximální lakovací a tisková kapacita monobloku (p i t ísm nném režimu)
Název výrobku
VV 38 MTB
VV 43 RTO
VV 43 DWB
VV 48 RTO
VV 53 BN-RTO
VV 58 RTO
VV 58 DWO
VV 63 RTO
VV 66 DWO
VV 66 RTS
VV 70 RTO
VV 82 RTS
VV 89 RTS
Omnia 68
Omnia 83
Pano 103
Víko ko 58
Pláš 58 x 37
Pláš 58 x 53
Pláš 58 x 81
Pláš 58 x 127
Pláš 58 x 170
Víko ko 65
Pláš ko 65/62 x 71
TK 75 x 14 víko
TK 75 x 14 sp
Víko 73 x 30
Pláš La 160 x 222

Formáty tabulí (v mm)

Celkem tabulí

1090 x 950 x 0,16
1134 x 930 x 0,16
1131 x 912 x 0,16
1090 x 934 x 0,17
925 x 722 x 0,17
894 x 909 x 0,17
1135 x 888 x 0,17
1128 x 809 x 0,17
1060 x 880 x 0,17
1068 x 830 x 0,17
1030 x 950 x 0,17
1044 x 786 x 0,20
1127 x 945 x 0,20
770 x 725 x 0,19
755 x 775 x 0,20
730 x 725 x 0,25
1070 x 925 x 0,20
910 x 897 x 0,19
910 x 897 x 0,19
910 x 897 x 0,19
910 x 897 x 0,19
910 x 897 x 0,19
1035 x 920 x 0,20
1030 x 830 x 0,17
865 x 806 x 0,30
883 x 915 x 0,30
785 x 662 x 0,20
1015 x 937 x 0,24

207 018
385 980
52 382
222 250
909 100
608 382
45 456
833 400
60 000
1 090 920
18 182
1 805 570
18 519
437 500
1 249 990
444 448
571 428
460 000
53 336
120 000
50 001
40 000
476 210
1 346 170
11 111
12 500
277 780
250 000

ší ka x výška x tlouš ka

(ks/rok)

Celkem

Pot eba pr tah

Celkem plocha protažených desek (m2)*

lak

tisk

lak

tisk

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
4
4
2
3
3
3
4
2

3
2
2
2
4
3
4
2
2
3
2
3
2
0
0
0
0
4
4
4
4
4
0
4
3
3
4
3

857 469
1 628 249
216 122
905 055
2 428 570
1 977 597
183 257
3 042 083
223 872
3 668 140
71 164
5 926 487
78 892
488 469
1 462 801
470 448
1 131 142
1 126 453
130 610
293 857
163 257
130 603
906 894
3 452 522
23 239
30 298
577 416
475 528

643 101
814 124
108 061
452 528
2 428 569
1 483 198
183 257
1 521 042
111 936
2 901 105
35 582
4 444 866
39 446
0
0
0
0
1 501 937
174 146
391 810
163 257
130 603
0
4 603 363
23 239
30 298
577 416
713 291

32 070 494

23 476 175

* neodpovídá povrchov upravené (lakované i potišt né) ploše (ta je n kolikrát menší), nanášení r zných barev probíhá v jednotlivých pr tazích
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B. I. 6. 3. Architektonické a stavebn - technické ešení
Konstruk n se bude celý komplex skládat ze stávající haly a p ístavby. Do t chto objekt
bude vestav n monoblok tiskárna – lakovna a dvoupodlažní modul pomocných provoz . Na
komplex na západní stran navazuje sklad plech a sklad odpad a na východní stran nástrojárna. Uspo ádání jednotlivých stavebních objekt a umíst ní technologie tiskárna – lakovna a pomocných provoz zám ru je znázorn no na dispozi ním nákresu (viz. p íloha .
1).
P ístavba haly je vybudována soub žn se stávající halou s rovnob žnými h ebeny st ech.
Konstruk ní systém p ístavby navazuje na ocelový skelet stávající haly a je realizován ve
stejném rozponu a rozte i sloup , což vyhovuje i novému technologickému za ízení. Výška
p ístavby v h ebenu (pod ocelový trám) je 8,80 m, výška p ístavby u okapu (pod rám) je 7,00
m. Oplášt ní p ístavby je v kone ném ešení z cihel zn. POROTHERM, zast ešení objektu
izola ními st ešními panely zn. KINGSPAN (viz. fotodokumentace v p íloze oznámení).
P ístavba:
Rozpon p ístavby:
Délka p ístavby:

9 m + 18 m + 9 m = 36 m
(6 x 6 m) + (1 x 6 m - krajní dvoupodlažní modul pomocných provoz )
= 42,0 m

Na p ístavbu dále navazuje modul o rozm rech cca 9 x 12 m ve kterém bude umíst n vým ník páry, hlavní rozvad NN a stanice vody.
Stávající hala:
Rozpon stávající haly: 9 m + 18 m + 9 m = 36 m
Délka stávající haly:

(5 x 6 m) = 30 m

Technologie lakovny – tiskárny je umíst na na ploše o celkové rozloze cca 2480 m2 (1400
m2 (p ístavba) a 1080 m2 (stávající hala)). P ehled pomocných prostor a hygienického za ízení pro provoz lakovny – tiskárny je uveden v tabulce . 4.
Tabulka . 4: P ehled pomocných prostor a hygienického za ízení pro lakovnu – tiskárnu.
P ízemí (1.NP)
Pomocný provoz
Denní sklad lak a editel

P ízemí (1.NP)
Pomocný provoz

Rozloha
59,82 m

2

26,73 m2

istící prost edky

2

Rozloha
2

Sklad tisk.desek
Se izovací dílna

37,57 m
27,74 m2

Nátiskový stroj
Vým ník páry

27,45 m
11,39 m2

Sklad barev

17,92 m2

Rozvodna NN

16,34 m2

WC muži

14,24 m2

Výdej plechu

12,68 m2

WC ženy
Sklad náhradních díl

9,43 m
14,11 m2

Kancelá skladu
Vstupní kontrola

18,02 m
13,35 m2

Rampa
Strojovna vzduchotechniky

13,33 m2
51,73 m2

Míchání laku, mytí lak. linek
Denní místnost

18,00 m2
36,96 m2

Vzorky tisku
Kancelá mistra

22,54 m
30,63 m2

Chodba
Úklidová komora, kotelna

18,96 m
16,93 m2

Technická kontrola

16,01 m

2

2

2

2

2
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Po et zam stnanc , zázemí pro zam stnance
Celkový po et zam stnanc všech provoz spole nosti OBAL ROZKOŠ je cca 265 pracovník (z toho 130 pracovník ve výrobních provozech, 55 technicko-hospodá ských pracovník a 80 režijních pracovník ). V sou asné dob je ve spole nosti dvousm nný pracovní režim.
V novém provozu lakovny – tiskárny se uvažuje se zavedením t ísm nného pracovního režimu, bude zde zam stnáno celkem cca 46 pracovník (1 mistr, 3 se izova i, 3 pracovníci
technické kontroly, 1 uklize ka, 18 pracovník obsluhy lakovacích linek, 18 pracovník obsluhy potiskovacích linek, 2 skladníci hotového plechu). V sousedícím skladu plech bude
p ípravu materiálu zajiš ovat celkem 7 pracovník (1 vedoucí skladu, 1 plánova , 2 manipula ní d lníci, 1 pracovník obsluhy rozbalování plechu, 2 pracovníci výstupní kontroly). Po et
pracovník v jednotlivých sm nách je uveden v tabulce . 5.
Dále se na provozu povrchové úpravy bude podílet i administrativní a technická složka a
meziopera ní doprava.
Tabulka . 5: Po et pracovník - provoz lakovny-tiskárny a skladu plech .
Po et pracovník (provoz: lakovna-tiskárna, sklad plech )

I. sm na
II. sm na
III. sm na
Celkem

muži

ženy

celkem

19

6

25

15

-

15

13

-

13

47

6

53

Realizací zám ru se vzhledem k modernizaci a zjednodušení obsluhy za ízení neo ekává
významné zvýšení celkového po tu pracovník ve spole nosti OBAL ROZKOŠ.
Zázemí pro zam stnance
Hygienické za ízení (WC pro muže a WC pro ženy s úklidovými komorami) pro pracovníky
tiskárny – lakovny a pracovníky skladu plech bude umíst no v 1. NP pomocných provoz .
V 2. NP pomocných provoz je navržena denní místnost. Další zázemí - d lené šatny a
umývárny budou zajišt ny ve stávajícím centrálním za ízení. Hygienické p íslušenství je dimenzované (s rezervou) pro maximální po et ve sm n , tj.19 muž a 6 žen. V trání místností bez p ímého v trání je zajišt no vzduchotechnickým za ízením.

B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení:
P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru: 1. tvrtletí r. 2005
P edpokládaný termín dokon ení zám ru: 4. tvrtletí r. 2005

B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk :
Navrhovaná stavba haly leží v katastrálním území St ížovice u Kunžaku, v areálu spole nosti OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec s.r.o..
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B. I. 9. Za azení zám ru podle p ílohy . 1 k zákonu . 100/2001 Sb.:
Navrhovaný zám r spadá do kategorie I, bod 4.4 Povrchová úprava kov a plastických materiál elektrolytickými nebo chemickými procesy, v etn lakoven, s kapacitou od 500 tis.
2
m /rok upravené plochy.

B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. P da
Realizace zám ru si nevyžádá další zábor p dy.
Vestavba technologie provozu tiskárna-lakovna bude realizováno do stávajících objekt haly ( ást st. . 34/1 vedené v katastru nemovitostí jako zastav ná plocha a nádvo í) a p ístavby (na ásti st. . 128/2, 1078/5, 1124/3, 112/3, 104/5) skladu hotových výrobk .
Hala i p ístavba se nachází v jižní ásti výrobního areálu spole nosti OBAL ROZKOŠ,
2
v sousedství stávající nástrojárny. P ístavba zaujímá plochu celkem cca 1600 m , stávající
2
hala má rozlohu 1 080 m .
Dot ené haly jsou majetkem investora. Kopie výpisu z katastru nemovitostí a katastrální
mapa je p ílohou oznámení . 2.
Obec St ížovice jako po izovatel územního plánu obce nemá k zám ru z hlediska územního
plánování žádné p ipomínky (viz. p íloha oznámení . 3).

B. II. 2. Voda
Pitná voda pro hygienické ú ely a provoz stravování (a v p ípad nutnosti pro provoz kotelny) je získávána z areálového rozvodu vody napojeného na obecní vodovod.
Ro ní spot eba pitné vody v r. 2003 inila cca 9 000 m3. Po zprovozn ní zám ru se neo ekává výrazný nár st pot eb vody.
Pro pot eby provozu kotelny (tj. pro výrobu páry) se ro n spot ebuje cca 2 000 m 3 (dle stavu z r. 2003), zdrojem je voda z vlastní studny.
V provozu lakovny – tiskárny není k technologickým ú el m voda spot ebovávána.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
B. II. 3. 1. Surovinové zdroje a chemické p ípravky
Tabule ocelových a hliníkových plech
Pro výrobu kovových obal a uzáv r na sklenice se využívají elektrolyticky pocínované ocelové a hliníkové tabule plech .
Balíky plechu (1000 až 1500 kg) jsou z automobilových náv s skládány vysokozdvižnými
motorovými vozíky a po zvážení jsou podle rozm ru tabule (cca od 730 x 725 mm do 1134 x
930), tlouš ky plechu (od 0,16 do 0,30 mm) a velikosti pocínované vrstvy ukládány ve skladu
plechu. Sklad plechu bude navazovat na projektovaný monoblok lakovny – tiskárny.
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Z každé výrobní šarže plechu je ov ována kvalita materiálu vstupní kontrolou (u cca 25%
plechu). Balíky plechu ur ené na výrobní zakázku jsou ve skladu rozbaleny a uloženy podle
zakázek v prostoru pro rozbalený plech. Plechy jsou podle výrobních zakázek naváženy k
lakovacím linkám motorovými vozíky.
Po realizaci zám ru se o ekává nár st pot eby t chto materiál , množství zpracovaných
plechových tabulí bude p i maximálním využití kapacity technologie povrchových úprav (tj. p i
3 sm nném režimu) cca 9 700 000 m2.
Nát rové hmoty, tiska ské barvy, edidla
V provozu lakovny – tiskárny jsou v technologických operacích pro povrchové úpravy využívány nát rové hmoty a potiskovací barvy. K na ed ní nát rových (lakovacích) hmot a išt ní
strojního za ízení lakovny a tiskárny se používají edidla.
Jednotlivé druhy lak jsou dodávány v 200 kg vratných ocelových sudech s odnímatelným
t sn ným víkem. Víko se upev uje k sudu ocelovým obojkem s pákovým upínáním víka, což
vylu uje jakoukoli net snost sudu. Sudy jsou uloženy zpravidla po 4 na d ev né palet o
rozm rech 1200 x 1200 mm.
Laky a edidla jsou skladovány v centrálním skladu ho lavin. Sklad je uzamykatelný, tvo ený
dv ma sekcemi. Podlaha skladu je betonová, nepropustná, u dve í je zvýšený práh z d vodu
zabrán ní p ípadného úniku p ípravk mimo prostor skladu.
Z centrální skladu budou laky podle pot eby p iváženy do denního skladu laku a edidel
v monobloku (viz. výkresová dokumentace v p íloze oznámení). Z denního skladu budou
uzav ené sudy s lakem nebo edidlem dopravovány ru n vedeným elektrickým vozíkem do
prostoru p ípravy laku u lakovacího stroje. Stejným zp sobem budou p eváženy sudy s edidlem používaným k p íprav p edepsané viskozity laku a mytí strojního za ízení.
V prostoru p ípravy laku u lakovacího stroje bude umíst na: mycí vana, sud s edidlem pro
mytí, sud pro zne ist n edidlo, sud s používaným lakem a sud s edidlem pro úpravu viskozity používaného laku a mytí lakovacího stroje.
Pro ed ní lak na pot ebnou viskozitu se použijí výrobcem p edepsaná edidla. Budou rovn ž uloženy po 4 vratných sudech každý o obsahu 200 l na paletách (o rozm rech 1200 x
1200 mm). Víko sudu není odnímatelné, je opat eno otvorem se šroubovou zátkou. edidlo
se p e erpává v p ípad pot eby ed ni laku ru ní pumpou. Míchání ed ného laku se provádí pomocí pneumatické mícha ky, která se upev uje na sud s lakem. Na ed ní p edepsané viskozity se kontroluje pr tokovým pohárkem. Po na ed ní laku je mícha ka odkládána
do nádoby s univerzálním edidlem. Po v tším zne išt ní je toto edidlo ukládáno do sudu
ur eného pro zne ist né edidlo, po jeho napln ní je sud uzav en a odvezen do centrálního
skladu odpad .
Sud s upraveným lakem je p ed pln ním do zásobníku laku lakovacího stroje zakryt víkem s
otvorem pro nasávací hadicí a pomocí erpadla lakovacího stroje je postupn p e erpáván.
P i každé zm n laku a na konci poslední sm ny musí být lakovací stroj umyt. Zásobníky a
n které další sou ásti lakovacího stroje jsou demontovány a v instalované mycí van jsou
edidlem o išt ny od laku. Zne ist né edidlo je p e erpáno do sudu pro použité edidlo.
edidla pot ebná pro mytí lakovacích stroj jsou p e erpávána do speciálních konví, které
minimalizují odpa ování edidel mimo odsávaný prostor.
P i zm n laku se p edchozí zbylý lak p eveze zp t do denního skladu laku (se zakrytým a
upevn ným víkem). Prázdné sudy se odvážejí do p iléhajícího centrálního skladu odpadu.
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T kavé složky edidel u mycího žlabu, z prostoru úpravy lak a prostoru lakovacího stroje
budou odsávány do TNV. Zne ist né textílie používané pro mytí stroj a za ízení budou
ukládány do speciálních uzavíratelných kontejner nebo sud a odváženy do ur eného prostoru v centrálního skladu odpad .
Na základ zkušeností se stávajícím provozem lakovny a tiskárny a na základ sjednaných
dlouhodobých obchodních kontrakt vypracoval technický úsek spole nosti OBAL
ROZKOŠ rozvahu p edpokládaných druh a maximálních spot eb lak a edidel – viz. tabulka . 6 a 7.
Stávající celková spot eba lak v provozu lakovny za rok 2003 inila 259 172 kg.
Tabulka . 6: P edpokládané druhy a maximální spot eby lak (p i t ísm nném provozu)
Druh laku

Výrobce

Zna ka (název) laku

Celkem
(kg/rok)

p ídržný
zlatolak pigmentovaný AI

HOBA
HOBA

PPG9140-001A
PPG4960-601A

165 089
48 603

zlatolak KY

HOBA

PPG3909-301A

2 334

zlatolak
email

METLAC
METLAC

816 209
818 048

18 944
14 779

email

ICI

320 001

153 022

email

METLAC

818 032

3 530

st íbrolak

ICI

8914

92 293

st íbrolak

METLAC

815 000

19 970

st íbrolak

METLAC

815 309

2 330

podkladový lak
ostatní laky

HOBA

PPG3143-801A

Celkem lak /rok

104 645
17 512
643 051

Stru ná charakteristika p ípravk (p evzato z bezpe nostních list ):
P ídržný lak PPG 9140-001/A obsahuje následující nebezpe né látky: xylen, sm s izomer (2,5 – 10
%), ethylbenzen (< 2,5 %), butanol (2,5 – 10 %), 4-hydroxy4methyl-pentan-2-on (2,5 – 10 %), 2buthoxyethanol (2,5 – 10 %), solventní nafta (ropná) t žká, aromatická: petrolej nespecifikovaný (dle
udání výrobce: s obsahem benzenu pod 0,1 %) – 10 - 25 %. P ípravek je azen jako zdraví škodlivý, Xn
je ozna en v tami R10, R 20/21/22, R 36/38.
Epoxi-fenolový zlatolak pigmentovaný AI PPG4960-601/A obsahuje: xylen (< 2,5 %), propylbenzen a
isopropylbenzen (< 2,5 %), mesitylen (< 2,5 %), butanol (2,5 – 10 %), 2-buthoxyethanol (2,5 - 10 %),
fenol (< 2,5 %), formaldehyd (< 2,5 %), 1-methoxy-2-propanol (< 2,5 %), 4-methylpentan-2-on, methylisobuthylketon (2,5 – 10 %), n-buthylacetát (< 2,5 %), butanol (2,5 – 10 %), solventní nafta (ropná)
t žká, aromatická: petrolej nespecifikovaný (dle udání výrobce: s obsahem benzenu pod 0,1 %) – 10 25 %, solventní nafta (ropná) t žká, aromatická: petrolej nespecifikovaný (dle udání výrobce:
s obsahem benzenu pod 0,1 %) – 2,5 - 10 %. P ípravek je azen jako zdraví škodlivý, Xn je ozna en
v tami R10, R 20/21/22, R 36/37/38, R 41.
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Epoxi-fenolový zlatolak PPG3909-301A obsahuje propylbenzen a isopropylbenzen (< 2,5 %), mesitylen (< 2,5 %), butanol (2,5 – 10 %), 2-buthoxyethanol (< 2,5 %), 2-buthoxyehylacetát (2,5 – 10 %), 1methoxy-2-propanol (2,5 – 10 %), 4-methylpentan-2-on, methylisobuthylketon (2,5 – 10 %), butanol
(2,5 – 10 %), 4,4´-isopropylindendifenol (< 2,5 %), solventní nafta (ropná) t žká, aromatická: petrolej
nespecifikovaný (dle udání výrobce: s obsahem benzenu pod 0,1 %) – 2,5 – 10 %. P ípravek je azen
jako zdraví škodlivý, Xn je ozna en v tami R10, R 20/21/22, R 36/38, R 41.
Epoxi-fenolový lak 816 209 obsahuje 2-butoxyethanol (25 – 30 %), solventní naftu ropnou lehkou arom.
(12,5 – 15 %), 1,2,4 – trimethylbenzen (7 – 10 %), butan-1-ol (3 – 5 %), mesitylen (1 – 3 %). P ípravek
je azen jako zdraví škodlivý, Xn je ozna en v tami R 10, R 20/21/22, R 36/37.
Epoxi – akrylátový email bílý 818 048 obsahuje solventní naftu t žkou aromatickou (25 – 30 %), dioxid
titani itý (20 – 25 %), 2-buthoxyethanol, butan-1-ol (3 - 5%), 1,2,4 – trimethylbenzen (1 – 3 %), 6-fenyl1,3,5-triazin-2,4-diamin (1 – 3 %), formaldehyd (0,1 – 0,25 %). P ípravek je azen jako zdraví škodlivý,
Xn je ozna en v tami R10, R 65, R 36.
P ípravek 320 001 obsahuje: xylen (< 2,5 %), 2-buthoxyethyl-acetát (10 - 25 %), mesitylen (< 2,5 %),
naftalen (< 2,5), metylnaftalen (< 2,5), fenol (< 2,5 %), formaldehyd (< 2,5 %), 1-methoxy-2-propanol (<
2,5 %), solventní nafta (ropná) lehká, aromatická (< 2,5 %), solventní nafta (ropná) t žká, aromatická
(10 – 25 %), solventní nafta ropná t žká aromatická (2,5 – 10 %), 1,2,4 trimethylbenzen (2,5 – 10 %).
Výrobek je ozna en v tou R10.
Epoxi – polyesterový email bílý 818 032 obsahuje dioxid titani itý (30 – 40 %), solventní nafta t žká
arom. (25 – 30 %), xylen (1 – 3 %), solventní nafta lehká arom. (1 – 3 %), 1,2,4 – trimethylbenzen (1 –
3 %), cyklohexanon (1 – 3 %). Výrobek je není ozna en symbolem nebezpe nosti a je ozna en v tami
R 10.
Ochranný vrchní transparentní lak 8914 – 300016 obsahuje následující chemické látky: epoxidové
prysky ice (10 – 25 %), solventní nafta (ropná), lehká, aromatická, benzínová frakce nespecifikovaná
(10 – 25 %), 1,2,4 – trimethyl benzen (2,5 - 10 %), 2-butoxyetan-1-ol (butyglykol) 2,5 – 10 %, 2methylpropan-1ol (isobutylalkohol) 2,5 – 10 %, 4,4- isopropylidendifenol (2,5 – 10 %), butan-1-ol (buthylalkohol) 2,5 – 10 %, buthoxyethylacetát (buthylglykolacetát (2,5 – 10 %), solventní nafta (ropná),
t žká, aromatická, petrolej – nespecifikovaný (2,5 – 10 %), mesitylen (1,3,5-trimethylbenzen) 0,1 – 2,5
%, xylen (sm s izomer ) 0,1 – 2,5 %, propylbenzen (0,1 – 2,5 %), formaldehyd (0,1%). P ípravek je
klasifikován jako zdraví škodlivý - Xn, nebezpe ný pro životní prost edí – N a je ozna en v tami R 10,
R 20/21/22, R 36/37/38, R 41, R 43, R 51/53.
Transparentní lak 815 000 je kapalina obsahující následující nebezpe né látky: white spirits (25%),
butan-1-ol (5 - 7%), iso-butanol (3 - 5%), solventní nafta ropná t žká arom. (3 - 5%), solventní nafta
ropná lehká arom. (1 – 3 %), 1,2,4 – trimethyl benzen (1-3 %), xylen (1 – 3 %), 2 – buthoxyethanol (13%), formaldehyd (0,1 – 0,25 %). P ípravek je výrobcem azen jako dráždivý, Xi a je ozna en v tami
R10, R66, R67, R36.
Epoxi-akrylátový st íbrolak 815 309 obsahuje tyto nebezpe né látky: butan-1-ol (25 – 30 %), solventní
nafta ropná t žká arom. (20 - 25%), 1,2,4 – trimethyl benzen (3 - 5 %), 6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
(3 - 5%). P ípravek je azen jako zdraví škodlivý, Xn je ozna en v tami R10, R41, R67, R22, R37/38,
R43.
Epoxi-fenolový lak PPG3143-801A obsahuje: propylbenzen a isopropylbenzen (25 – 10%), mesitylen
(25 – 10 %), butanol (< 25 %), 2-butoxyethanol (10 – 25 %), kresol (< 25 %), 1methoxy-2propanol (10 –
25 %), 4-methoxy-2propanol (10 – 25 %), 4-methylpenthan-2on, methylisobuthylketon (25 – 10 %),
solventní nafta (ropná), t žká aromatická, petrolej nespecifikovaný (dle udání výrobce: s obsahem benzenu pod 0,1 %) – 10 – 25 %. P ípravek je azen jako zdraví škodlivý, Xn je ozna en v tami R10, R
20/21/22, R 36/38, R 52/53.
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Celková spot eba edidel pro provoz lakovny a tiskárny za rok 2003 inila 26 600 kg.
Tabulka . 7: P edpokládané druhy a maximální spot eby edidel (p i t ísm nném pracovním
režimu)
Druh edidla

Výrobce

Zna ka (název) laku

Celkem
(kg/rok)

edidlo pro mytí
edidlo

BARVY-LAKY
HOBA

S 6300
TG-0976

7 200
25 670

edidlo

METLAC

866014

6 147

edidlo pro email
edidlo pro st íbrolak

ICl
ICI

BV 7
N 36785

12 240
7 383

Celkem edidel/rok

58 640

Stru ná charakteristika p ípravk (p evzato z bezpe nostních list ):
edidlo S 6300 je sm sí organických rozpoušt del, obsahuje následující nebezpe né látky: xylen –
sm s izomer (> 25 %); butylacetát (< 20 %); 2-buthoxyethan-1-ol (< 15 %); butan-1-ol (> 20 %). P ípravek je ozna en výstražným symbolem - zdraví škodlivý, Xn a v tami R10, R 20/21/22, R 37/38, R
41.
P ípravek P - TG - 0976 obsahuje propylbenzen a isopropylbenzen (< 20 %); mesitylen (< 2,5 %); 2buthoxyethanol (10 – 25 %); 2 buthoxyethylacetát (25 – 50 %); solventní nafta (ropná), t žká aromatická, petrolej nespecifikovaný (dle udání výrobce: s obsahem benzenu pod 0,1 %) – 25 - 50 %. Výrobek
je azen jako zdraví škodlivý, Xn je ozna en v tami R 20/21/22, R 37, R 65.
edidlo 866 014 obsahuje tyto nebezpe né látky: solventní nafta ropná lehká aromatická (30 – 40 %);
2-buthoxyethanol (30 – 40 %); 1, 2, 4, trimethylbenzen (20 – 25 %), mesitylen (5 – 7 %), isopropylbenzen (1- 3 %), xylen (1 – 3 %). Výrobek je ozna en výstražným symbolem - zdraví škodlivý, Xn a v tami
R10, R 20/21/22, R 36/37/38.
edidlo BV 7 obsahuje solventní naftu t žkou, aromatickou, Petrolej nespecifikovaný (50 – 75 %); 2buthoxyethyl-acetát (butylglykolacetát) v množství 25 – 50 %; 1, 2, 4 –trimethylbenzen (2,5 – 10 %);
mesitylen (1, 3, 5 – trimethylbenzen) (2,5 – 10 %); mesitylen (1, 3, 5 – trimethylbenzen) (0,1 – 2,5 %).
Výrobek je ozna en výstražnými symboly - zdraví škodlivý, Xn; nebezpe ný pro životní prost edí, N a
v tami R20, R 65, R 67, R 51/53.
P ípravek VERDÜNNER VW 7 - N 36785 obsahuje 2-buthoxyetan-1-ol (buthylglykol) v množství 50 –
100 %. Výrobek je ozna en symbolem nebezpe nosti – dráždivý, Xi a v tami R 20/21/22, R 37.

Chemické p ípravky pro potisk:
Ve stávajícím provozu tiskárny se pro potisk používá okolo 90 druh potiskovacích barev.
Jedná se o p ípravky, které nejsou celkov klasifikovány jako nebezpe né (obsahují solventní naftu (ropnou), st ední alifatickou (v množstvím menším než 2,5 %) a ropné destiláty
rafinované kyselinou (v množství 2,5 – 10 %), uhli itan manganu (v množství menším než 2,
5 %)).
Stávající celková spot eba barev pro provoz tiskárny (za rok 2003) inila 4 673 kg, po uvedení nové lakovny a tiskárny do provozu se o ekává nár st spot eby tiska ských barev na
cca 5 000 kg.
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S chemickými látkami a p ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk zákona .
356/2003 Sb., o chemických látkách a o zm n n kterých zákon v platném zn ní.
V provozu – v kancelá i mistra, v denním skladu laku a edidel nového provozu lakovny –
tiskárny a v centrálním skladu ho lavin jsou uloženy seznamy používaných nebezpe ných
látek a p ípravk . Bezpe nostní listy k dispozici v kancelá i mistra. Seznamy a bezpe nostní
listy látek jsou také p ístupné na serveru spole nosti.
Pokud se ve spole nosti bude nakládat s nebezpe nými chemickými látkami nebo p ípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické musí být zabezpe eno fyzickou osobou odborn zp sobilou (dle paragrafu 44 b). Jednotlivé innosti v rámci nakládání s t mito chemickými látkami
a p ípravky m že vykonávat i zam stnanec, kterého fyzická osoba odborn zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejmén 1 x za rok a o tomto proškolení musí být po ízen písemný záznam.
Ostatní suroviny, p ípravky a hmoty, energie
Pro údržbu a išt ní stroj , za ízení a objekt budou také spot ebovávány mazací tuky a
oleje (r zné druhy) a jiné p ípravky (mycí a istící prost edky apod.).
Realizace rozší ení kapacit povrchových úprav vyvolá zvýšení energií, spot eby materiál
(nap . obal v expedici), p ípravk a t snících hmot (na bázi PVC) v navazujících výrobních
provozech.
Stávající celková spot eba t snících hmot za rok 2003 inila 419 901 kg, po zprovozn ní
zám ru lze o ekávat nár st na 1 025 t t snících hmot/rok.
Podrobné informace o vybraných p ípravcích jsou obsaženy v bezpe nostních listech, které
jsou sou ástí p ílohy . 9.

B. II. 3. 2. Elektrická energie a zemní plyn
Pro pot eby zám ru bude nov osazeno 1 trafo s výkonem 1000 kVA. Rozvody elektrické
energie z rozvad e NN k jednotlivým technologickým míst m budou vedeny vrchem.
P edpokládaný instalovaný p íkon jednotlivých za ízení je uveden v následující tabulce:
Tabulka . 8: Energetická bilance zám ru.
Za ízení

Elektrická energie
Instalovaný p íkon (kW)

Typ

Lakovací za ízení - Mailänder 460

14

Pec LTG DB 3 000 s TNV

100

Lakovací za ízení - Mailänder 466

12

Pec LTG DB 3 000 s TNV

100

Potisk - Rota ka Mailänder 121

18

Pec LTG DB 3 000

80

Potisk - Rota ka Mailänder 160 s naklada em „Y“

29

Pec UV zá i e

100
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Za ízení

Elektrická energie
Instalovaný p íkon (kW)

Typ

Ostatní za ízení: Kompresor Mattei ERC 2045

40

Mycí agregát

30

Soustruh na broušení válc

4

Obrace ka balík

4

Vzduchotechnika

35

Osv tlení, zásuvky

10

Rezerva

50

Celkem

626

Spot eba elektrické energie
Stávající spot eba elektrické energie pro provoz lakovny – tiskárny je 3 000 000 kWh/rok,
b hem provozu nové lakovny-tiskárny se p i t ísm nném pracovním režimu o ekává spot eba elektrické energie cca 3 500 000 kWh/rok.
STL plynovod pro provoz haly (skladu hotových výrobk ) bude napojen na areálový rozvod
plynu. V technologii bude zemní plyn využíván pro vytáp ní - oh ev vysoušecích pecí obou
lakovacích linek ( . 201, 202) a jedné potiskovací linky ( . 203) – viz. tabulka . 9.
Tabulka . 9: Bilance spot eby zemního plynu - technologie.
Za ízení

Zemní plyn
spot eba (m3/hod.)

Typ

Pec LTG DB 3 000 s TNV

150

Pec LTG DB 3 000 s TNV

150

Pec LTG DB 3 000

80

Rezerva

120

Celkem

500

Spot eba zemního plynu
Spot eba zemního plynu pro stávající 4 vysoušecí pece technologie lakovny – tiskárny v roce
3
2003 inila cca 1 750 000 m /rok.
B hem provozu zám ru se p i t ísm nném pracovním režimu o ekává spot eba zemního
plynu cca 2 500 000 m3/rok.

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Areál spole nosti OBAL ROZKOŠ je situován v Jiho eském kraji ve východní ásti obce
St ížovice, v lokalit s místním názvem Rozkoš. St ížovice leží cca 10 km východn od Jind ichova Hradce.
Obec St ížovice je z Jind ichova Hradce dopravn dostupná po silnici . 164 a . 1343, p íjezdovou cestou k výrobnímu areálu je komunikace . 02315.
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Intenzita dopravy na zmín ných komunikací vychází z výsledk s ítání dopravy na dálni ní a
silni ní síti v roce 2000 (viz. obr. 2):
•

s ítací místo 2 – 2730, komunikace . 1343: celkem 746 vozidel (24 hod),

•

s ítací místo 2 – 2700, komunikace . 02315: celkem 490 vozidel (24 hod).

Obrázek . 2: Po ty pr jezdu vozidel na komunikacích v dot eném regionu (výsledky s ítaní dopravy na dálni ní a silni ní síti v roce 2000 – zdroj: editelství silnic a dálnic R).

Provoz ve spole nosti je uvažován jako t ísm nný. Zásobování materiálem a surovinami,
odvoz výrobk a odpad do/ze spole nosti bude zajiš ován p evážn nákladními automobily
a to v denní dob . Zam stnanci se do areálu dopravují osobními vozidly.
Po ty nákladních a osobních vozidel v souvislosti se sou asným provozem spole nosti
OBAL ROZKOŠ i jeho uvažovaným rozší ením jsou uvedeny v tabulce . 10.
Tabulka . 10: Po ty vozidel v souvislosti s provozem spole nosti OBAL ROZKOŠ
Stávající stav

Stav po realizaci zám ru
(3 sm nný režim)

Osobní vozidla

Nákladní
vozidla

Osobní vozidla

Nákladní
vozidla

Denní doba (6 – 22 hod.)

20

20

20

28

No ní doba (22 - 6 hod.)

0

0

0

0

Maximální po et vozidel za 1 hod.

9

5

9

6

V dob b žného provozu plánovaného monobloku lakovna – tiskárna nedojde k významné
zm n v dopravní infrastruktu e, stávající komunika ní sí i p íjezdové cesty z stanou
zachovány. Vzhledem k relativn nízkému nár stu silni ní dopravy v souvislosti s realizací
zám ru a dostate né kapacit p íjezdové komunikace nebude na této komunikaci omezena
plynulost dopravy.
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Bodovým zdrojem emisí jsou výduchy spalovacích za ízení – kotelna, výduchy sušící pece u
lakovacích a tiskových linek, za ízení na druhotné termické spalování a výduchy pecí u linek,
které slouží k nanášení t snících hmot na uzáv ry. Liniovým zdrojem je doprava tvo ená
osobními automobily zam stnanc , obslužná doprava a zásobování.

B. III. 1. 1. Bodové zdroje emisí
Kotelna
K vytáp ní budov v areálu závodu slouží kotelna, která se nachází v severovýchodní ásti
areálu. Kotelna je osazena t emi kotli, které spalují zemní plyn:
kotel . 1 - typ - OKP 8
- výrobce - KD Dukla
- výkon - provozní hodiny – 1788 hod/rok, spot eba ZP – 512 000 m3/rok
kotel . 2 - typ - OKP 8
- výrobce - KD Dukla
- výkon - provozní hodiny – 1465 hod/rok, spot eba ZP – 318 000 m3/rok
kotel . 3 - typ – BK 1,6
- výrobce - KD Dukla
- výkon 3
- provozní hodiny – 516 hod/rok, spot eba ZP – 89 000 m /rok
Spaliny od kotl jsou svedeny do jednoho komínu. Celkový výkon kotelny je 11,7 MW. Ro ní
spot eba zemního plynu na vytáp ní inila v roce 2003 - 982 000 m3.
Bodovým zdrojem emisí je komín kotelny, kterým jsou odvád ny spaliny ze všech t í kotl .
Ústí komínu je ve výšce 52 m nad terénem, pr m r ústí komínu je 1 m.
B hem realizace zám ru u kotelny nedojde k žádným zm nám ve vybavení, zvýší se využití
kotl a spot eba zemního plynu. Spot eba zemního plynu na vytáp ní po zprovozn ní monobloku tiskárna-lakovna bude cca 1 200 000 m3.
Ze spalovacích zdroj (za ízení spalující plynná paliva) budou emitovány p edevším následující škodliviny: oxidy dusíku (NOx), tuhé zne iš ující látky (TZL), oxid si i itý (SO2), oxid
uhelnatý (CO) a malé množství t kavých organických látek (VOC). Nejzávažn jší škodlivinou
p i spalování zemního plynu jsou z hlediska množství emisí a velikosti imisních limit oxidy
dusíku.
P i autorizovaném m ení emisí v termínu 23. - 24. 1. 2003 (protokol firmy EVMS s.r.o. .
423) byly v odpadním plynu u jednotlivých kotl zjiš ovány koncentrace NOx, CO a SO2.
Výsledky (st ední hmotnostní koncentrace zne iš ujících látek ve vlhkém plynu za normálních termodynamických podmínek (101 325 Pa, 0°C) a hmotnostní toky plynných emisí) jsou
uvedeny v následující tabulce.

Tabulka . 11: St ední hodnoty koncentrací a hmotností toky plynných emisí z provozu kotelny
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Hmotnostní toky
(g/hod)

Zdroj

Hmotnostní koncentrace
(st ední hodnoty) (mg/m3)

CO

NOx

SO2

CO

NOx

SO2

Kotel K1

15,620

696,119

28,086

3,987

177,905

7,178

Kotel K2

13,369

652,287

26,652

3,803

185,947

7,567

Kotel K3

2,189

285,845

10,063

1,417

184,705

6,503

Linky povrchových úprav
Ve stávající lakovn jsou instalovány dv lakovací linky a dv tiskové linky. Lakovací a tiskové linky se skládají z lakovacího (tiskového) stroje a sušárny (lakovacího stroje Mäilander
typ 460 a 466, tiska ské stroje Mäilander typ 160 a 121, sušící pec LTG Lufttechnische GmbH Stuttgart). V lakovacím stroji je soustavou válc na povrch tabule nanášen lak (pouze na
vrchní stranu tabule). Nalakované tabule jsou z lakovacího stroje automaticky vynášeny na
dopravník, který dopravuje nalakované tabule do sušící pece. Lakovaná vrstva je 12 min
sušena p i cca 210 °C. Na konci pece se vysušené tabule zchladí proudem vzduchu a vykládací dopravník ukládá jednotlivé tabule na paletu do stohu.
Zp sob zachycování emisí:
Zne išt ná vzdušina ze sušících pecí lakovacích linek je odvád na do za ízení na termické
išt ní vypoušt né vzdušiny (dopalovací za ízení - LTG Decorating GmbH Stutgart, ho ák
KFB 24 s výkonem 2400 kW).
Stávající lakovací a tiska ské linky budou p esunuty do skladu hotových výrobk a dojde
k jejich modernizaci. Lakovací a tiska ské stroje se p emístí a sušící pece budou u všech
linek nové. U obou lakovacích linek a jedné tiska ské linky budou instalovány sušící pece
LTG DB 3 000, Lufttechnische GmbH Stuttgart. U druhé tiska ské linky bude instalována
sušící pec Mäilander se t emi UV zá i i. U pece první lakovací linky bude instalováno stávající spalovací za ízení, druhá lakovací linka bude vybavena sušící pecí s integrovaným systémem TNV - termické išt ní vypoušt né vzdušiny (podrobn ji kapitola . B. I. 6.).
Bodovými zdroji emisí budou výduchy obou za ízení na termické išt ní vypoušt né vzdušiny
a výduch od sušící pece tiska ské linky. Výška výduch je uvažována variantn 9 a 15 m,
pr m r ústí výduch bude u 0,5 m u dopalovacích za ízení (resp. 0,9 m u sušárny tiska ské
pece).
V roce 2003 se v lakovn a tiskárn spot ebovalo 259, 2 t lak , 26,6 t edidel a 4,7 t barev.
P edpokládaná spot eba po uvedení zám ru do provozu je - lak 643 t, edidel 58,6 t a barev 5 t (viz. kapitola . B. II. 3. 1.).
P i autorizovaném m ení emisí provedeném 23. a 26. 1. 2004 (protokol firmy TESO Praha,
a.s. . T/363/03 lakovna a T/363/03 tiskárna) byly v odpadním plynu u jednotlivých kotl
zjiš ovány koncentrace TOC a TZL (NOx, CO). Výsledky (st ední hmotnostní koncentrace
zne iš ujících látek ve vlhkém plynu za normálních termodynamických podmínek (101 325
Pa, 0°C) a hmotnostní toky emisí) jsou uvedeny v tabulce . 12 a 13.
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Tabulka . 12: Hmotnostní toky a st ední hodnoty koncentrací emisí z provozu lakovny
Hmotnostní toky
(kg/hod)

Zdroj
NOx
Za ízení druhotného
spalování

CO

TZL

Hmotnostní koncentrace
3
(st ední hodnoty) (mg/m )
TOC

NOx

CO

TZL

TOC

2)

0,482

1,172

0,0061)

0,009

66

160

<5
(0,81))

1,3

Sušárna 1

-

-

-

0,034

-

-

-

7,7

Sušárna 2

-

-

-

0,030

-

-

-

6,9

Poznámky:

1)

hodnota vypo tená z hodnot nam ených pod nejistotou použité metody stanovení
koncentrace menší než nejistota stanovení použité metody
oxidy dusíku NOx jsou vyjád eny jako NO2
koncentrace t kavých organických látek jsou vyjád eny jako suma organického uhlíku TOC
2)

Tabulka . 13: Hmotnostní toky a st ední hodnoty koncentrací emisí z provozu tiskárny
Hmotnostní toky
(kg/hod)

Zdroj

TZL
Potiskovací

ást linky . 1

Sušící ást linky . 1
Potiskovací

ást linky . 2

Sušící ást linky . 2

Hmotnostní koncentrace
(st ední hodnoty) (mg/m3)

TOC

TZL

TOC

0,004

0,179

<52) (0,81))

40,7

-

0,036

-

9,0

0,002

0,126

<52) (0,31))

27,4

-

0,062

-

14,4

1)

1)

Poznámky: 1) hodnota vypo tená z hodnot nam ených pod nejistotou použité metody stanovení
2)
koncentrace menší než nejistota stanovení použité metody
koncentrace t kavých organických látek jsou vyjád eny jako suma organického uhlíku TOC

Nanášení a želatinace t snících hmot
Linky slouží k nanášení t snících hmot na uzáv ry. T snící hmota (na bázi PVC) se nanese
po obvodu uzáv ru, vytvrdí se v peci p i 220 – 240 °C a po té se nechá zchladit v chladící
zón .
Spot eba t snících hmot inila 400 t /ro n (v r. 2003). Po realizaci zám ru se u linek výroby
o ekává vyšší využití. Zvýší se spot eba t snících hmot na cca 1 025 t.
Základní emisní parametry bodových zdroj (výduch od linek nanášení t snících hmot,
které jsou vytáp ny zemním plynem) jsou uvedeny v rozptylové studii (p íloha . 5 oznámení).
Na vybraných linkách bylo v roce 2000 provedeno autorizované m ení emisí TOC (protokol
firmy TESO Praha, a.s. . T/480/00/00), výsledky m ení jsou uvedeny v tabulce . 14.
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Tabulka . 14: Hmotnostní toky a st ední hodnoty koncentrací emisí TOC z vybraných linek
v provozu nanášení a želatinace t snících hmot
Zdroj

Hmotnostní toky
(kg/hod)

Hmotnostní koncentrace
(st ední hodnoty) (mg/m3)

TOC

vinylchlorid

TOC

vinylchlorid

Linka Inghor - pec

0,005

<0,0003

1,9

<0,11)

Linka Inghor - chlazení

0,007

-

1,3

-

Linka Darex . 1 - pec

0,007

<0,00002

221

<0,51)

Linka Darex . 1 - chlazení

0,017

-

8,0

-

Linka Darex . 4

0,013

<0,001

6,1

<0,5

1)

Poznámky: 1) koncentrace menší než nejistota stanovení použité metody
koncentrace t kavých organických látek jsou vyjád eny jako suma organického uhlíku TOC

P edpokládané množství emisí z bodových zdroj po realizaci zám ru
Výpo et p edpokládaných ro ních emisí škodlivin (oxid dusíku (NOx) a tuhých zne iš ujících látek (TZL) z bodových zdroj byl proveden z emisních faktor pro za ízení spalující
zemní plyn (P íloha . 5 k na ízení vlády . 352/2002 Sb.).
P edpokládané množství emisí po realizaci zám ru stanovené výpo tem z o ekávané celkové spot eby zemního plynu (2 500 000 m3/rok):
celkové množství emisí oxid dusíku (NOx): 4,8 t/rok,
celkové množství emisí tuhých zne iš ujících látek (TZL): 50 kg/rok.
Výpo et ro ních emisí t kavých organických látek na jednotlivých zdrojích byl proveden z
emisního faktoru získaného m ením:
TNV - emisní faktor: 0,0001 kg TOC/kg laku,
sušárna lakovací linky - emisní faktor: 0,00095 kg TOC/kg laku.
P i spot eb lak 643 t/rok budou p edpokládané maximální emise 675 kg TOC/rok.
Tiska ská linka - emisní faktor: 0,036 kg TOC/kg barvy,
sušárna tiska ské linky - emisní faktor: 0,012 kg TOC/kg barvy.
P i spot eb barev 5 000 kg/rok budou p edpokládané maximální emise 240 kg TOC/rok.

B. III. 1. 1. Liniové zdroje

Liniové zdroje zne išt ní jsou p edstavovány provozem motorových vozidel, zejména nákladních. Jedná se o p ívoz materiál a surovin, odvoz polotovar , výrobk a odpad nákladními auty a dále také o osobní dopravu zam stnanc a návšt v do a z areálu spole nosti.
Emisemi z dopravy – p edevším emisemi oxid dusíku (NOx), dále emisemi oxidu uhelnatého (CO), prašného aerosolu (zejména p i spalování motorové nafty), polycyklických aromatických uhlovodík (PAU, PAHs), benzenu - bude zne iš ováno ovzduší v okolí areálu, p íjezdové komunikace a manipula ní ploch ve výrobním areálu.
Veškerá vozidla vjíždí do areálu závodu ve St ížovicích ze silnice . 02315. Po ty nákladních
a osobních vozidel v souvislosti se sou asným provozem spole nosti i jeho uvažovaným
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rozší ením jsou uvedeny v tabulce
infrastrukturu).

. 9 (kapitola

. 4 – Nároky na dopravní a jinou

Emisní faktory osobních a nákladních automobil vybraných škodlivin (NOx, suspendovaných ástic PM10 a benzenu) byly spo ítány pomocí výpo etního programu MEFA-02 (rychlost jízdy 30 km/h a 50 km/h a emisní úrove vozidel Euro1, pro rok 2005).
Tabulka . 15: Emisní faktory vozidel [g/km]
Rychlost [km/hod]
30

50

Škodlivina

Osobní

Nákladní

NOx

0,8188

27,0912

PM10

0,0005

2,3134

Benzen

0,0105

0,0829

NOx

0,742

19,3777

PM10

0,0005

1,6204

Benzen

0,0097

0,0594

V tabulce . 16 jsou uvedeny hodnoty hmotnostních tok uvažovaných škodlivin. Trasy byly
rozd leny do 3 úsek (na základ délky úseku a uvažované rychlosti pohybu automobil ).
Tabulka . 16: Hmotnostní tok vybraných škodlivin z liniových zdroj
úsek

úsek . 1

úsek . 2

úsek . 3

škodlivina

hmotnostní tok (g/s/m)
Stávající stav

O ekávaný stav

NOx

94,7

117,5

PM10

6,4

8,4

Benzen

0,47

0,57

NOx

25,9

38,5

PM10

1,8

2,7

Benzen

0,15

0,33

NOx

80,6

94,4

PM10

6,5

7,7

Benzen

0,28

0,33

Poznámka: Uvažovaná rychlost jízdy v úseku . 1. a 2. byla 50 km/hod., rychlost jízdy v úseku . 3 (p íjezd do areálu závodu) byla 30 km/hod.

P edpokládané množství emisí z liniových zdroj po realizaci zám ru
P edpokládané emise z dopravy související s provozem závodu by m ly dosahovat maximáln následující výše:
oxidy dusíku (NOx) – 273 kg/km/rok
suspendované ástice frakce PM10 – 16,8 kg/km/rok
benzenu – 0,65 kg/km/rok.
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B. III. 2. Odpadní vody
V areálu vznikají p edevším splaškové odpadní vody a deš ové odpadní vody ze st ech objekt a zpevn ných ploch.
Odpadní vody
V provozu p ípravny jídel (kuchyn ) je splašková kanalizace dopln na lapa em tuk .
Dále vznikají odpadní vody z mytí techniky s obsahem ropných látek. Tyto odpadní vody jsou
svedeny na universální flota ní odolejovací za ízení UNIFLOT 02.
Splaškové vody jsou svedeny 2 výpustmi do obecní kanalizace a následn na mechanickobiologickou istírnu odpadních vod ( OV) v obci St ížovice.
Parametry odpadní vody jsou prokazovány rozbory, které smluvn provádí akreditovaná
laborato (hydroanalytická laborato spole nosti Vodovody a kanalizace Jižní echy, a.s.) dle
norem platných pro chemický a fyzikální rozbor odpadních vod.
etnost laboratorních rozbor : 4 x ro n v rozsahu: BSK – 5; CHSK – Cr; EL; NEL; NL, pH,
RAS a 1 x ro n stanovení kov : kadmium, m , chrom celkový; zinek; nikl; kobalt; olovo;
st íbro; arsen, rtu , selen.
Odb rové místo: 2 výpust do kanalizace
Výsledky fyzikáln -chemických rozbor za r. 2003 jsou uvedeny v následující tabulce . 17 a
. 18.
Tabulka .17: Limitní koncentrace a výsledky fyzikáln
vod: I – IV. tvrtletí r. 2003.

Ukazatel

Limit*

I. tvrtletí
2003

- chemických rozbor

II. tvrtletí
2003

III. tvrtletí
2003

odpadních

IV. tvrtletí
2003

vzovzovzorek
vzovzorek vzorek
vzorek
rek110
rek177
216
rek217
1102
1776
2235
1
7

vzorek
2236

BSK – 5 (mg/l)

300

6,9

8,10

8,3

221,0

36,0

122,0

456,0

400,0

CHSK – Cr (mg/l)

600

30

143

70

346

40

220

677

588

EL (mg/l)

50

10,0

75,0

0,40

2,00

1,20

0,80

1,80

1,20

NEL – OV (mg/l)

5

30

24

0,20

1,60

1,00

0,60

1,40

0,80

NL (mg/l)

300

96,0

46,0

8

92

21

110

290

74

pH

6-9

0,0

0,0

6,8

8,40

6,9

8,6

8,6

7,7

RAS (mg/l)

600

0,0

0,0

124

304,0

154,0

164,0

234,0

258,0

Vysv tlivky:
BSK – 5 – biochemická spot eba kyslíku (5 ti denní)
CHSK – Cr – chemická spot eba kyslíku (stanoveno metodou oxidace dichromanem draselným)
EL – extrahovatelné látky
NEL – nepolární extrahovatelné látky
NL – nerozpušt né látky
RAS – rozpušt né anorganické soli

* povolené pr m rné i maximální koncentrace - kvalitativní ukazatele dle platného kanaliza ního ádu

a smlouvy o dodávce vody z ve ejného vodovodu a odvád ní odpadních vod ve ejnou kanalizací .
01/2000
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Tabulka . 18: Limitní koncentrace a výsledky fyzikáln - chemických rozbor odpadních
vod - r. 2003.
Ukazatel

Rok 2003

Limit*

vzorek 489

Vzorek 490

Kadmium (mg/l)

0,01

0,001

< 0,001

M

0,10

0,01

0,02

Chrom celkový (mg/l)

0,10

< 0,005

< 0,005

Zinek (mg/l)

1,00

0,126

0,176

Nikl (mg/l)

0,10

< 0,005

< 0,005

Kobalt (mg/l)

-

<0,005

< 0,005

Olovo (mg/l)

0,10

0,008

< 0,005

St íbro (mg/l)

0,10

< 0,001

0,002

Arsen (mg/l)

0,05

0,003

0,006

Rtu (mg/l)

0,01

< 0,0001

< 0,0001

Selen (mg/l)

0,01

< 0,01

< 0,01

(mg/l)

* povolené maximální koncentrace - kvalitativní ukazatele dle platného kanaliza ního ádu a smlouvy o
dodávce vody z ve ejného vodovodu a odvád ní odpadních vod ve ejnou kanalizací . 01/2000

Produkce splaškových odpadních vod koresponduje s množstvím spot ebované pitné vody
(viz. bilance – kapitola . B. II. 2. Odb r a spot eba vody).
3

Celková produkce splaškových vod pro všechny objekty v areálu je cca 9 000 m /rok.
Deš ové vody
Deš ová kanalizace je svedena ze zpevn ných ploch a st ech do stávající deš ové kanalizace v areálu. Kanalizace ústí do vodote e - Hamerského potoka.
Množství srážkové vody bylo vy ísleno obcí St ížovice na základ smlouvy o dodávce vody
z ve ejného vodovodu a odvád ní odpadních vod ve ejnou kanalizací:

Q = V1. S1 + V2. S2 + V3. S3 + V4. S4
S1 – S4 = typy ploch
2
S1 = st echy a zastav né plochy (celkem 20 054 m )
2
S2 = t žko propustné plochy (celkem 25 375 m )
S3 = lehko propustné plochy (celkem 887 m2)
2
S4 = plochy kryté vegetací (0 m )
3

3

2

V1 - V1 = specifický ro ní odtok v m /r.m :
V1 = 0,543
V2 = 0,449
V3 = 0,2
V4 = 0,041
3

Srážkové vody celkem iní 1 856 m /m síc, resp. 22 272 m /rok.
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B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady je ešeno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon v platném zn ní a v souladu s p íslušnými provád cími p edpisy.
Odpady, které budou vznikat budou shromaž ovány sb rných nádobách a kontejnerech na
ur ených místech, zabezpe ených proti zne išt ní okolních p d a vod v intencích dot ených p edpis . Po napln ní sb rných nádob a kontejner budou odpady odváženy k využití,
k recyklaci i k odstra ování.
Nebezpe né odpady je t eba t ídit dle jednotlivých druh , shromaž ovat je odd len ve speciálních uzav ených nepropustných nádobách ur ených k tomuto ú elu a zabezpe ených
tak, aby nemohlo dojít k neoprávn né manipulaci s nebezpe nými odpady nebo k úniku
škodlivin ze shromážd ných odpad . Shromaž ovací nádoby musí být ozna eny v souladu
se zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném
zn ní. (V p ípad shromaž ovacích nádob s nebezpe nými odpady musí být tyto nádoby
opat eny katalogovým íslem, názvem odpadu, symboly nebezpe nosti a osobou zodpov dnou za obsluhu a údržbu shromaž ovacího prost edku. V blízkosti shromaž ovacího
místa i prost edku nebezpe ných odpad nebo na nich musí být umíst n identifika ní list
nebezpe ných odpad .)
U odpadu, u kterého nelze vylou it kontaminaci nebezpe nými látkami, je nutné provést
hodnocení nebezpe ných vlastností odpad dle Zákona 185/2001Sb. o odpadech a o zm n
n kterých dalších zákon , v platném zn ní a provád cích p edpis . Odb r odpadu provede
pov ená osoba (dle vyhlášky 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpe ných vlastností odpad )
a podle výsledku hodnocení akreditovanou laborato í bude navržen zp sob nakládání a zneškodn ní tohoto odpadu.
V jihozápadní ásti areálu spole nosti – u skladu plech – je umíst n sklad nebezpe ných
odpad . Jedná se o samostatný zd ný objekt s n kolika sekcemi. Každá sekce má betonovou nepropustnou podlahu opat enou nát rem proti p sobení závadných látek a podlaha je
vyspádována do záchytné bezodtoké jímky.
V tabulce . 19 je uvedena druhová skladba odpad a množství odpad (za rok 2003) a
dále na základ zkušeností ze stávající výroby oznamovatelem stanoveno p edpokládané
množství odpad po uvedení zám ru do provozu.
Využití i odstran ní odpad bude po realizaci zám ru zajišt no stejn jako doposud servisním zp sobem u specializovaných firem s p íslušným oprávn ním (oprávn ná osoba).
V roce 2003 p edala spole nost OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec odpady následujícím
oprávn ným osobám: EKOM, s.r.o. Praha; Ekotrend AG s.r.o. Cacovice; Vratislav ech se
sídlem v Da icích, Sb rné suroviny a.s. eské Bud jovice; Tesco s.r.o. Jind ich v Hradec;
Ekopron – metal s.r.o. Host jeves; Anbremetall a.s. Rybníky; EnerSys s.r.o. Praha.
Spole nost OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec je zapojena do systému sb ru komunálního
odpadu obce.
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Tabulka . 19: P ehled a množství odpad vznikající v sou asné dob (za r. 2003) ve výrobním areálu spole nosti OBAL ROZKOŠ
Kód
zp sobu
nakládání *

Stávající
množství
(v kg)

Množství po
realizaci
zám ru (v kg)

AN3, AN5,
CN5

5 710

6000

Odpad z technologie lakovny

AN3

1 130

1200

Roztoky ustalova

Fotolitografie

AN3

25

30

N

Nechlorované minerální motorové,
p evodové a mazací oleje

Odpad z údržby za ízení

AN3, AN5

4 850

5000

140603

N

Jiná rozpoušt dla a sm si
rozpoušt del

Odpad z technologie lakovny

AN3, AN5

17 940

20000

150101

O

Papírové a lepenkové obaly

Odpad z p íjmu a expedice
materiálu

AN3, AN5

16 830

18000

150102

O

Plastové obaly

Odpad z p íjmu a expedice
materiálu

AN3, AN5

11 260

12000

150110

N

Obaly obsahující zbytky
nebezpe ných látek nebo obaly
t mito látkami zne išt né

Odpad z p ijímaných surovin a
p ípravk ?

AN3, AN5

9 730

10000

150202

N

Absorp ní inidla, filtra ní materiály
(v etn olejových filtr jinak blíže
neur ených)

Výroba, údržba

AN3, AN5

37 020

40000

160117

O

Železné kovy

Výroba

AN3

978 100

1100000

160118

O

Neželezné kovy

Výroba

AN3

129 750

130000

Kód

Kat.

Název

Vznik

070108

N

Jiné destila ní a reak ní zbytky

Výroba uzáv r

080111

N

Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpoušt dla nebo jiné
nebezpe né látky

090104

N

130205
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Vznik

Stávající
množství
(v kg)

Množství po
realizaci
zám ru (v kg)

Kód

Kat.

160122

O

Sou ástky jinak blíže neur ené

Údržba

AN3

160 122

400

160601

N

Olov né akumulátory

Autodoprava, vnitropodniková
doprava

AN3

1 000

1000

160604

O

Alkalické baterie (krom baterií
uvedených pod íslem 16 06 03)

Výroba, údržba

AN5

40

40

170604

O

Izola ní materiály neuvedené pod
ísly 17 06 01 a 17 06 03

Údržba

AN3

400

400

190813

N

Kaly z jiných zp sob išt ní
pr myslových odpadních vod
obsahující nebezpe né látky

My ka aut/ flotace /

AN3, AN5

1 990

2000

200102

O

Sklo

Kuchyn , výroba, údržba

AN3, AN5

2 940

3000

200108

O

Biologicky rozložitelný odpad
z kuchyní a stravoven

Odpad z kuchyn

AN3

2 700

3000

200117

N

Fotochemikálie

Fotolitografie

AN3

70

80

200121

N

Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu

Odpad z provozu celého
výrobního areálu

AN3, AN5

188

200

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad

Odpad zelen

AN3

3 200

3000

Vysv tlivky:

Název

Kód
zp sobu
nakládání *

A - vlastní odpad
C - odpad odebraný ze zásob z p edchozího roku
N3 - p edání jiné oprávn né osob (krom p epravce, dopravce) nebo jiné provozovn
N5 - Z statek na skladu k 31. 12. vykazovaného roku
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B. III. 4. Hluk
V sou asné dob je dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalit dopravní hluk zp sobený silni ní dopravou na místních komunikacích, dopravní hluk vyvolaný obslužnou dopravou a hluk ze stávajících provoz umíst ných v areálu firmy OBAL ROZKOŠ (provoz výrobní
technologie a pomocných za ízení - kompresorovny a plynové kotelny, vzduchotechniky a
dospalovacího za ízení, kde dochází k termickému spalování emisí organických látek ze
sušící pece). Zdrojem hluku je také provoz vysokozdvižných vozík , nakládka a vykládka
zásobovacích obslužných voz (p evážn ve venkovním prostoru v areálu).
Za nové stacionární zdroje hluku vznikající po realizaci zám ru (vestavby lakovny – tiskárny
do skladu hotových výrobk ) lze považovat zejména vyústky vzduchotechniky a výduch nového dospalovacího za ízení.
V jednotlivých výrobních halách, koteln a kompresorovn byly provedeny orienta ní nám ry. Specifikace zdroj hluku spolu s nam enými hladinami jejich akustických výkon jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 20: Zdroje hluku v areálu OBAL ROZKOŠ a jejich specifikace
zdroj hluku

. m ení

LAeq [dB]

výrobní linka (hala . 4 – p ízemí)

1

90,9

linka na lisování plastu (hala . 4 – 1. patro)

2

73,6

3

75,4

lakovací linka - po átek linky (hala . 6, v provozu ob linky)

4

90,6

tisková linka - po átek linky (hala . 6, v provozu ob linky)

5

84,9

hala OMNIA I – st ed haly (hala . 6)

6

89,9

hala OMNIA II – st ed haly (hala . 7)

7

92,3

automatické linky - st ed haly (hala . 25)

8

86,8

nástrojárna – za chodu n kolika kovoobráb cích stroj (hala . 19)

9

75,6

plynový kotel (hala . 12, v provozu jeden kotel)

10

78,4

lamelový kompresor (hala . 42, v provozu jeden kompresor)

11

80,7

12

69,9

13

63,8

dospalovací za ízení (hala . 5, za ízení umíst no u st ny sousedící
s budovou .6)

výduch dospalovací za ízení (st echa výrobní haly . 6, 3 m od vyúst ní dospalovacího za ízení)

výduchy vzduchotechnických za ízení (8ks) (st echa výrobní haly .
6, 10 m od vyúst ní za ízení)

Vysv tivky: LAeq - ekvivalentní hladina akustického tlaku A (dB)

Dále bude vznikat hluk vyvolaný navýšením obslužné dopravy (zejména nákladních vozidel)
zajiš ujících odvoz výrobk a odpad a p ívoz pot ebných materiál a surovin. V sou asné
dob je realizováno celkem 40 pr jezd nákladních vozidel b hem denní doby. Tento po et
bude po zkapacitn ní výroby navýšen až na 58 pr jezd nákladních vozidel denn (p i maximálním využití technologie povrchových úprav).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM
ÚZEMÍ
C. 1. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území
C. 1. 1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabiln jších ástí krajiny, ú eln rozmíst ných podle funk ních a prostorových kritérií – tj. podle
rozmanitosti potenciálních p írodních ekosystém v ešeném území, na základ jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridor a minimální nutné ší ky), dle aktuálního stavu krajiny a spole enských limit a zám r ur ujících sou asné a perspektivní možnosti kompletování uceleného
systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemn propojený soubor p irozených i pozm n ných, avšak
p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu.
Podle zpracovaného generelu lokálního systému ekologické stability (Ekoservis, 2001) se
v k.ú. St ížovice v blízkosti areálu spole nosti OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec nachází
n kolik lokálních biocenter (LBC), biokoridor regionálního významu (RBK) a interak ní prvek
- viz. grafické znázorn ní v p íloze oznámení . 4.
Biocentrum je ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož uje
existenci druh nebo spole enstev rostlin a živo ich . Biokoridor je ást krajiny, která spojuje biocentra a umož uje organism m p echody mezi biocentry.
P i severní a severovýchodní hranici s výrobním areálem se nachází místní vodote Hamerský potok s b ehovými, lu ními a lesními porosty, který v místním ÚSES plní funkci biokoridoru (vedený v ÚSES pod . 6 a názvem „St ížovice“). Úsek regionálního biokoridoru „St ížovice“ prochází p es obec St ížovice, je omezen funk ní. Západní ást biokoridoru je tvoena polop irozenými trávobylinnými porosty, ve východní ásti je smíšený lesní porost (typu
5J3). Velikost biokoridoru je cca 700 m. P evažujícím STG je 4B-BC4-5.
Na východní hranici biokoridoru „St ížovice“ navazuje biocentrum lokálního významu
„Hejtman – Hráde ek“ (vedeno v ÚSES pod íslem 7). Biocentrum je vzdáleno cca 200 –
250 m východn od areálu spole nosti, je tvo eno polointenzívn využívaným rybníkem
s áste n vyhrnutými b ehy, rozsáhlou záplavovou olšinou a místy porostem rákosu. Je
zaznamenán výskyt etných charakteristických bylin (v etn
áblíku bahenního), vodního
hmyzu charakteristického pro olšiny a bulty, obojživelník a hnízdiš vodního ptactva. K rybníku Hráde ek p iléhají ekologicky stabilní podmá ené trávobylinné i d evinné ladní porosty.
Velikost biocentra je cca 50 ha. P evažující biogeografická jednotka STG (složena
z ozna ení vegeta ního stupn , trofické a hydrické ady): 4-5B-BC4-5.
Západní hranice biokoridoru „St ížovice“ je spole ná s hranicí biocentra lokálního významu
„Vl ice“ (vedeno v ÚSES pod íslem 5). Biocentrum je vzdáleno cca 700 - 750 m západn
od areálu spole nosti. Je tvo eno p ítokovou ástí Ratmírovského rybníka, která je výrazn
ovlivn na kolísáním úrovn vodní hladiny. Biocentrum zahrnuje krom litorálu rybníka také
p ilehlé travinnobylinné porosty s vyšší ekologickou stabilitou, polop irozené louky, ladní vegetaci d evinné varianty a malý rybní ek „V ková ských“. Velikost biocentra je cca 12 ha.
P evažující STG: 4-5B-BC4-5.
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Základními skladebnými ástmi ÚSES jsou mimo biocenter a biokoridor také interak ní
prvky. Interak ní prvky jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná
liniová spole enstva vytvá ející existen ní podmínky rostlinám a živo ich m (slouží jim jako
potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování) a významn ovliv ující funkci ekosystém
kulturní krajiny. P ispívají ke vzniku bohatší a rozmanit jší sít potravních vazeb v krajin a
tím podmi ují vznik regula ních mechanism , zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny.
V blízkosti - cca 30 – 50 m jihozápadn a západn od výrobního areálu se nachází interak ní
prvek „Zahrady“ (v ÚSES ozna en písmenem C), tvo ený vlhkými loukami a dv ma deriva ními kanály.
Registrované významné krajinné prvky (tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udržení její stability) se
v zájmovém území nenachází.
Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a
krajiny, podle ustanovení § 3b jsou rašeliništ , vodní toky, údolní nivy, rybníky a jezera, lesy.
V lokalit se severovýchodn od hranice areálu spole nosti nachází smíšený lesní porost,
rybníky Hejtman a Hráde ek a západn Ratmírovský rybník. Severním sm rem od výrobního areálu je situován Hamerský potok.
Památné a významné stromy se v blízkosti zám ru nevyskytují.

C. 1. 2. Zvlášt chrán ná území, území p írodních park , území historického
kulturního nebo archeologického významu
V míst zám ru ani v bližším okolí nejsou známa území historického nebo kulturního významu.
Na dot ených pozemcích ani v bližším okolí není vyhlášeno žádné zvlášt chrán né území
dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní.
Jihovýchodn od Jind ichova Hradce se nachází p írodní park „ eská Kanada“. Název této
oblasti byl odvozen od p írodního charakteru krajiny charakteristického po etnými vodními
hladinami, rozsáhlými lesními komplexy a pon kud sychrav jším podnebným rázem. Je to
velmi ídce osídlená krajina s n kolika p írodními rezervacemi. P írodní park eská Kanada
se rozprostírá mezi m sty Kunžak, eský Rudolc, Slavonice, Nová Byst ice a Jind ich v
Hradec. P írodní park byl vyhlášen roku 1994 a má rozlohu cca 18 700 ha. Po geomorfologické stránce krajina náleží jihozápadnímu cípu Javo ické vrchoviny. Nejvyšším vrcholem
eské Kanady je Vysoký kámen (738 m n. m.), pr m rná nadmo ská výška se pohybuje
mezi 550 až 650 metry. Nejvýznamn jšími vodními toky jsou Košt nický potok, eka Dra ice
a Hamerský potok.
K západnímu okraji eské Kanady se p imyká menší p írodní park Homolka - Vojí ov (40,5
ha), který dále na západ a jihozápad p echází v CHKO T ebo sko.
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C. 1. 3.

Území hust zalidn ná

Výrobní areál spole nosti leží ve východní ásti obce St ížovice. V okolí zám ru se nachází
individuální obytná zástavba. Nejbližší obytná zástavba má charakter jedno až dvoupatrových domk , je situována cca 40 metr severním sm rem, 50 m jižn , 200 m východním
sm rem a cca 300 m západn od hranice areálu spole nosti. Dále ve vzdálenosti 140 – 170
m severn jsou umíst ny ty až šestipatrové panelové domy.

C. 1. 4.

Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)

V 80tých letech ve výrobním areálu došlo k havarijnímu úniku látek nebezpe ných vodám do
deš ové kanalizace a následn do Hamerského potoka. Jiné úniky ani havárie nejsou známy.
Ve výrobním areálu Obal Rozkoš ve St ížovicích byl spole ností EMPLA spol. s r.o. proveden v ervenci 2004 pr zkum p ípadné kontaminace podzemních vod a zemin. Pro hodnocení areálu byly využity stávající monitorovací vrty (z geologicko-inženýrského pr zkumu z r.
1986), stávající studny a dále byly odebrány m lké sondy zemin do hloubkového profilu 0,1 0,6 m pod terénem.
Podzemní vody byly odebírány dynamickým zp sobem ze studní a vystrojených vrt
v areálu nebo jeho blízkosti. Sledované objekty (2 vrty – PV1 a PV2 v areálu, 2 studny
ve výrobním areálu, 1 studna v blízkosti tenisových kurt – jižn od výrobního areálu) vykazují z hlediska ropných látek, resp. NEL (nepolární extrahovatelné látky) dobrou kvalitu a
koncentrace se pohybuje na úrovni limit pro pitné vody (vyhláška 252/04 Sb.).
Deš ové vody byly odebrány v míst výtoku (vypoušt ní) do vod Hamerského potoka.
V dob odb ru byly pouze drobné srážky. Byl zjišt n výtok vod a dle sd lení a charakteru šlo
o zachycené vody podzemní. V dob srážek jsou tyto vody dotovány o odtoky ze zpevn ných ploch ve výrobním areálu. Analýzou nebyl zjišt n výskyt NEL (m že to být dáno slab
srážkovým obdobím v dob odb ru). Zpevn né plochy v areálu v místech potencionálního
uvol ování látek NEL nejsou vybaveny odlu ova i ropných látek, stejn jako plochy manipula ní. P i vzniku úkap tedy jsou v zejména v prvních okamžicích p i dešti dochází
k vymývání t chto látek.
Analýzou odebraných vzork zemin bylo zjišt no, že areál není plošn kontaminován látkami
NEL ani v blízkosti a sousedství bývalých nádrží využívaných k usklad ování topného mazutu. Mazut byl stá en na vybetonované stojánce a potrubím dopravován do nádrží. Mezi nádrží a kotelnou jsou rozvody umíst ny v trativodech (betonových). Nádrže jsou vybaveny
ovládacími místnostmi a dále betonovými jímkami pro p ípad porušení nádrže. Dle sd lení
byly nádrže vy išt ny a již neobsahují žádné látky. Nádrže jsou umíst ny na vrcholu svahu.
Vyšší výskyt látek NEL v zeminách byl zjišt n v sousedství okraje areálu u Hamerského potoka v míst skladu ho lavin a manipula ního dvora a dále v oblasti bývalého skladu propan
butanu. Zjišt né koncentrace lze (dle v stníku MŽP R 1996, ástka 3 ze dne 15.9.1996)
ozna it za nadlimitní kriteria B (p ekro ení kritérií B se posuzuje jako zne išt ní, které m že
mít negativní vliv na zdraví lov ka a složek životního prost edí), avšak mírn až podlimitní
p i porovnání s kritériem C (p ekro ení kritérií C p edstavuje zne išt ní, které m že znamenat významné riziko ohrožení zdraví lov ka a složek životního prost edí).
Navážky stavebních surovin a zemin (zejména v blízkosti stávajícího skladu hotových výrobk a p ístavby) mohou obsahovat nežádoucí a cizorodé p ím si. Tento výskyt je však pravd podobn dán nekázní pracovník a p ím si byly zjišt ny pouze izolovan .
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C. 1. 5.

Extrémní pom ry v dot eném území

Extrémní pom ry v dot eném území nejsou známy.

C. 2.
C. 2. 1.

Charakteristika sou asného stavu životního prost edí v dot eném území
Ovzduší

Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace (Quitt, 1971) náleží území do mírn teplé klimatické oblasti,
v klimatické jednotce MT7. Tato klimatická jednotka je charakterizována normáln dlouhým,
mírným a mírn suchým létem, krátkými p echodnými obdobími s mírným jarem a podzimem. Zima je normáln dlouhá, mírn teplá, suchá až mírn suchá s krátkým trváním sn hové pokrývky.
Základní klimatické charakteristiky jsou:
Po et letních dn
Pr m rná teplota v lednu
Pr m rná teplota v ervenci
Pr m rná teplota v dubnu
Pr m rná teplota v íjnu
Pr m rný po et dní se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegeta ním období
Srážkový úhrn v zimním období
Po et dn se sn hovou pokrývkou
Po et zamra ených dn
Po et jasných dn

30 až 40 °C
- 2 až - 3 °C
16 až 17 °C
6 až 7 °C
7 až 8 °C
100 až 120
400 až 450 mm
250 až 300 mm
60 až 80
120 až 150
40 až 50

Podnebí v lokalit je st edn vlhké, ze západu ovlivn né pon kud teplejším podnebím T ebo ské pánve. Lokálním jevem je výskyt inverzí nad kotlinami s rybníky.
Dlouhodobý pr m rný ro ní úhrn srážek nam ený v meteorologické stanici Jind ich v Hradec dosahuje 655 mm, pr m rná ro ní teplota 7,0 °C.
Pro lokalitu St ížovice zpracoval HMÚ Praha odborný odhad v trné r žice. Zobrazení v trné r žice je na následujícím obrázku.
Obrázek . 3: Grafické zobrazení v trné r žice
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V trná r žice udává etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability
p ízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy
rychlosti v tru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má západní vítr s 18 %.
výskytu bezv t í je 17 %.

etnost

-1

-1

Vítr o rychlosti do 2,5 m.s se vyskytuje v 58 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m.s
lze o ekávat v 39 % a rychlost v tru nad 7,5 m.s-1 se vyskytuje v 3 % p ípad .

I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky, se
vyskytují v 32 % p ípad .
Charakteristika t íd stability a výskyt t íd rychlosti v tru vyplývají z následující tabulky.
Tabulka . 21: T ídy stability atmosféry
t ída
stability

rozptylové podmínky

výskyt t íd rychlosti v tru
(m/s)

I

silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

inverze, špatný rozptyl

III
IV

slabá inverze nebo malý vertikální gradient
teploty, mírn zhoršené rozptylové podmínky
normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

V

labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5

1,7

5

11

1,7

5

11

1,7

5

Termická stabilita ovzduší souvisí se zm nami teploty vzduchu s m nící se výškou nad zemí. Vzr stá-li teplota s výškou, t žší studený vzduch z stává v nižších vrstvách atmosféry a
tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb v ovzduší a tím k nedostate nému rozptylu zneiš ujících látek, nastává inverze (I. a II. t ída stability). Inverze se vyskytují p evážn v zimní
polovin roku, kdy se zemský povrch intenzivn ochlazuje. V d sledku nedostate ného slune ního zá ení mohou inverze trvat i n kolik dní. V letní polovin roku se inverze vyskytují
pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí v tru.
Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí.
B žn se vyskytující rozptylové podmínky p edstavují t ídy stability III a IV, kdy dochází bu
k nulovému (III. t ída) nebo mírnému (IV. t ída) poklesu teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti v tru, p i silném v tru obvykle nastávají podmínky IV. t íd stability.
V. t ída stability popisuje rozptylové podmínky p i silném poklesu teploty s výškou. Za t chto
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé e, protože leh í vzduch sm uje od zem vzh ru a t žší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu zne iš ujících látek. Výskyt t chto podmínek je omezen na letní p lrok a slune ná odpoledne, kdy
v d sledku p eh átého zemského povrchu se siln zah ívá i p ízemní vrstva ovzduší.
Kvalita ovzduší
Samotná problematika zne išt ní ovzduší je d sledkem p sobení vlastních zdroj , ale i
zdroj z blízkého i vzdálen jšího okolí. Imisní situace ve St ížovicích není trvale sledovaná
žádnými monitorovacími stanicemi.
V Jiho eském kraji se monitoring oxidu dusi itého a suspendovaných ástic frakce PM10
provádí v 5 m ících stanicích:
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stanice . 1104 - eské Bud jovice ( HMÚ), reprezentativnost: okrskové m ítko
(0,5 až 4 km)
stanice . 1193 - eské Bud jovice – T eš . (HS), reprezentativnost: oblastní m ítko
– m stské nebo venkov (4 – 50 km)
stanice . 1103 - Hojná voda ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko – m stské
nebo venkov (4 – 50 km)
stanice .1225 - Prachatice (HS), reprezentativnost: okrskové m ítko (0,5 až 4 km)
stanice . 1102 – Churá ov ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko – m stské
nebo venkov (4 – 50 km)
Nejblíže posuzované lokalit je m ící stanice . 1193 - eské Bud jovice – T eš ., která je
umíst na ve st ední až horní ásti svahu, v okrajové ásti – v T eš ové ulici, v blízkosti základní školy. V okolí se vyskytují zastav né i nezastav né plochy. Nadmo ská výška je 410
m n.m. Reprezentativnost m ení je dána oblastním m ítkem (4 - 50 km) pro m stské prost edí nebo venkov. Cílem stanice je ur ení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva.
V textu jsou uvedeny údaje p evzaté z ro enky HMÚ “Zne išt ní ovzduší a chemické složení srážek na území R” za rok 2002 zve ejn né on-line (k dispozici v dob zpracování
oznámení).
Oxid dusi itý (NO2)
3
V roce 2002 byla nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 131,8 µg/m (dne 5.1.2002).
Denní maximum v roce 2002 dosahovalo hodnoty 94,2 µg/m3 (6.1.2002).
3
3
Hodnoty tvrtletních pr m rných koncentrací byly 25,7 µg/m (1. tvrtletí), 13,0 µg/m
3
3
(2. tvrtletí), 10,3 µg/m (3. tvrtletí) a 16,9 µg/m (4. tvrtletí) a hodnota ro ní pr m rné
koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla 17 µg/m3.
Suspendované ástice frakce PM10 (PM10)
Denní maximum v roce 2002 dosahovalo hodnoty 105,0 µg/m3 (6.1.2002) a hodinové maximum v roce 2002 inilo 180,5 µg/m3 (6.1.2002).
Hodnoty tvrtletních pr m rných koncentrací byly 25,4 µg/m3 (1. tvrtletí), 21,1 µg/m3 (2.
tvrtletí), 21,7 µg/m3 (3. tvrtletí) a 20,8 µg/m3 (4. tvrtletí) a hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla 22 µg/m3.
T kavé organické látky v ovzduší jsou m eny v bývalém okrese Pelh imov na stanici . 916
Košetice. Stanice se nachází ve volné zem d lské krajn (cca 30 m od MŠ), ve st ední
až horní ásti svahu. Reprezentativnost m ení je dána regionálním až globálním m ítkem
(stovky až tisíce km). Cílem stanice je stanovení celkové hladiny pozadí.
n-hexan
M sí ní koncentrace v roce 2002 se pohybovaly v rozmezí hodnot 0,08 – 0,58 µg/m3. Hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla 0,21 µg/m3.
m, p-xylen
M sí ní koncentrace v roce 2002 se pohybovaly v rozmezí hodnot 0,13 – 0,80 µg/m3. Hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla 0,35 µg/m3.
o-xylen
M sí ní koncentrace v roce 2002 se pohybovaly v rozmezí hodnot 0,05 – 0,30 µg/m3. Hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla 0,13 µg/m3.
benzen
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M sí ní koncentrace v roce 2002 se pohybovaly v rozsahu 0,24 – 1,79 µg/m3. Hodnota ro ní
pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla 0,82 µg/m3.
Stanice 1138 (Košetice) se nachází nedaleko budovy mate ské školy ve svažitém terénu.
Reprezentativnost této stanice je uvád na desítky až stovky km. Cílem stanice je stanovení
celkové hladiny pozadí koncentrací.
Oxid dusi itý (NO2)
3
V roce 2002 byla nam ena nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 24,4 µg/m (dne 11.
3
12. 2002). Denní maximum v roce 2002 dosáhlo hodnoty 15,2 µg/m (21. 12. 2002).
Pr m rná ro ní koncentrace byla v roce 2002 5,2 µg/m3. M sí ní pr m ry pr m rné denní
koncentrace se pohybují mezi 3,93 – 8,05 µg/m3. Hodnoty tvrtletních pr m rných koncent3
3
3
rací v roce 2002 byly 6,2 µg/m (1. tvrtletí), 5,1 µg/m (2. tvrtletí), 4,1 µg/m (3. tvrtletí) a
5,6 µg/m3 (4. tvrtletí).
Suspendované ástice frakce PM10 (PM10)
V roce 2002 byla nam ena nejvyšší hodinová imisní koncentrace PM10 104,9 µg/m3 (dne
18. 6. 2002). Denní maximum v roce 2002 dosáhlo hodnoty 73,6 µg/m3 (17. 2. 2002).
Pr m rná ro ní koncentrace byla v roce 2002 25 µg/m3. M sí ní pr m ry pr m rné denní
koncentrace se pohybují mezi 18,09 – 33,97 µg/m3. Hodnoty tvrtletních pr m rných kon3
3
3
centrací v roce 2002 byly 27,3 µg/m (1. tvrtletí), 26,5 µg/m (2. tvrtletí), 23,1 µg/m (3.
3
tvrtletí) a 24,3 µg/m (4. tvrtletí).
Stávající kvalita ovzduší v uvažované lokalit byla zmapována formou krátkodobého imisního monitoringu vybraných zne iš ujících látek (studie . E210/2004).
M ení bylo realizováno v období 5. – 11. 5. 2004 v rozsahu: prašný aerosol (resp. PM10),
NOx a t kavé organické látky (VOC). Pro zjišt ní imisních koncentrací jednotlivých škodlivin
byly na jednom odb rovém míst realizovány 4 odb ry vzork pro stanovení NOx, 6 odb r
vzorku pro stanovení t kavých organických látek a 3 odb ry vzork pro stanovení prašného
aerosolu. Odb rové místo se nacházelo na u východní hranice výrobního areálu ve vzdálenosti cca 120 metr od plánovaného zám ru. Výsledky imisního monitoringu jsou uvedeny
ve studii . E210/2003 (viz. p íloha oznámení . 7).
V tabulce . 22 jsou shrnuty výsledky - st ední hodnoty získaných koncentrací p epo tené na
normální podmínky (teplota 0 °C a tlak 101325 Pa).
Tabulka . 22: St ední hodnoty imisních koncentrací škodlivin
Škodlivina

PM10

NOx

Koncentrace škodlivin (µg/m3)

19,4

30,9

VOC

(hexan)*

9,8

* organické látky vyjád ené jako hexan
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C. 2. 2.

Voda

Území je sou ástí povodí Nežárky, resp. Hamerského potoka.
V zájmovém území se nachází n kolik rybník . Mezi nejv tší pat í: Ratmírovský rybnk
(78ha) a rybník Hejtman (68ha). Rybníky slouží k chovu ryb, mají význam jako hnízdišt a
shromaždišt vodního ptactva. Ratmírovský rybník slouží v letním období také jako p írodní
koupališt .
Hamerský potok je vodohospodá sky významný tok, který protéká adou rybník . Pramení
v nadmo ské výšce 750 m n. m u horních Dubenek a ústí do Nežárky v Jind ichov Hradci
ve 460 m n. m. Území je sou ástí Severomo ského úmo í.
Základní hydrologické údaje - Hamerský potok:
Hydrologické íslo povodí: 1-07-03-042
2
Plocha povodí (F):
142,85 km
Délka toku:
cca 46 km
Pr m rný pr tok u ústí:
1,7 m3.s-1
V obci St ížovice (v í ním km 17,1) jsou dle HMU – pobo ky v eských Bud jovicích následující N –leté pr toky (dle sd lení 732/602/96):
N
3

-1

QN (m .s )

1

2

5

10

20

50

100

6,7

9,7

14

18

22

28

33

t ída
III

P vodn koryto Hamerského potoka procházelo v místech stávající nástrojárny a skladu
hotových výrobk , p i dostavb závodu v šedesátých až sedmdesátých letech bylo p eloženo
a staré koryto zasypáno navážkami. Areál je odvod ován p irozeným gravita ním zp sobem
vázaných na zpevn né plochy (jímání srážek). M lká zvode je v západní ásti areálu vázána na denunda ní systém Hamerského potoka (p enesením koryta nedošlo ke zm nám
t chto pom r ). Východní ást areálu je charakteristická hloub ji uloženou hladinou podzemních vod. Sm r proud ní vod se p edpokládá západním až severozápadním sm rem.
Dva zdroje užitkové vody (studny) se nachází p ímo ve výrobním areálu: u výrobn administrativní budovy (slouží k jímání vody pro ú ely vytáp ní (provozu kotl )) a u východní
hranice areálu (slouží k odb ru užitkové vody pro provoz bývalé podnikové prodejny). Jižn
od výrobního areálu se nachází také studna využívaná pro jímání užitkové vody na provoz
kurt .
V srpnu r. 1986 byly provedeny v dot eném území inženýrsko-geologické pr zkumné práce
(Karlín, 1986). Výška hladiny podzemní vody zjišt ná b hem pr zkumu je uvedena v tabulce
. 23. Sondy V7, V10, PV11 a PV 15 byly realizovány v ploše p ístavby haly (skladu hotových výrobk ), sonda V6 v míst stávajícího skladu odpad a sonda V9 cca 14 m západn
od haly p ístavby.
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Tabulka . 23: Hladina podzemní vody (dle provád ných pr zkumných pracích v r. 1986)
Hladina podzemní vody

íslo
vrtu

Datum

V7
V10

naražená

ustálená

hloubka

kóta

hloubka

kóta

5. 2.

2,5 m

524,96

1,3 m

526,16

10. 2.

2,2 m

525,54

1,6 m

526,14

7. 2.

2,1 m

525,60

1,4 m

526,30

24. 3.

-

-

1,84 m

525,86

28. 5.

-

-

1,52 m

526,18

6. 3.

1,7 m

525,63

1,4 m

525,93

24. 3.

-

-

1,26 m

526,07

28. 5.

-

-

1,21 m

526,12

V6

6. 2.

2,5 m

525,22

1,4 m

526,32

V9

11. 2.

1,4 m

526,36

1,1 m

526,66

PV11

PV15

Podzemní voda (dle rozboru z vrtu PV11 a PV15) je m kká, slab kyselé reakce: pH 6,2 –
6,4. (Obsah kationt a aniont byl: Mg 9,12 – 9,73 mg/l, Ca 34,07 - 38,03 mg/l, HCO3 36,61
- 65,90 mg/l, SO4 53,32 – 60,04 mg/l.)
Záplavové území:
Areál je situován na levém b ehu Hamerského potoka. Pro ú ely umíst ní skladu nebezpe ných odpad ve výrobním areálu ve St ížovicích byl v r. 1996 proveden Povodím Vltavy a.s.
výpo et stanovení úrovn velkých vod, resp. Q100. Hladina p i pr toku stoleté vody by dosahovala následující hladiny: pod mostem komunikace spojující Rozkoš a Vl ice = 527,15 m n.
m a nad mostem 527,37 m n. m.
Z výsledk výpo t vyplývá, že b hem pr toku Q100 v hamerském potoku by došlo na levém
b ehu k širokému rozlivu, ale vzhledem ke zvýšené úrovni vozovky spojující Rozkoš a Vl ice
nedojde k zatopení areálu z této strany. Vypo tená hladina nad mostem také neohrožuje
areál, pokud by nedošlo k ucpání mostního profilu plavenými p edm ty a tím ke snížení pr to né kapacity a následné vzdutí hladiny nad vypo tenou úrove .
Do levob ežní inudace, kde je nižší hladina, by voda odtékala v nejnižším míst silnice – tj.
p ed branou závodu. Lze p edpokládat, že by zde hloubka nep esáhla 10 cm. Z toho vyplývá, že hladina by dosáhla maximální úrovn 527, 75 m n.m.

C. 2. 3.

P da

V širším území se vyskytují hn dé p dy s r zným stupn m ovlivn ní vodou, p evažují p dy
oglejené, dále pseudogleje, stagnogleje a gleje, místy i hn dé p dy podzolové až humusoželezité podzoly.
Dle syntetické p dní mapy eské republiky se na ploše katastru St ížovic nachází p dní
asociace typické kambizem kyselé variety (kód p dního typu 40) s primárním pseudoglejem (kód p dního typu 52), na kterou navazuje p i tocích typucký glej (kód p dní typu 56).
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P dní typ 40 (Dystric Cambisol) je zpravidla narušen stálou erozí doprovázenou povrchovým
odnosem zv tralin. Profil této kambizem je st ední až hluboký, p i emž hloubka je omezena souvislou št rkovitou až kamenitou vrstvou, p ípadn skálou. Zrnitostn jde o lehké až
st edn t žké, p evážn hlinitopís ité až hlinité p dy s vysokým podílem hrubého písku –
slab až st edn št rkovité s astou p ím sí kamen (s velikostí nad 3 cm). Humusový horizont (ornice) je mocný okolo 15 cm. St ední horizont vnitrop dního zv trávání je okrov
hn dý až hn dý a obsahuje kolísavé množství hrubého písku. Tento horizont postupn p echází do zv traliny nebo p ímo do mate né horniny. Vzhledem k leh ímu zrnitostnímu složení nedochází k povrchovému p emok ení (naopak m že docházet k sezónnímu nedostatku vody). P dní reakce je slab kyselá (pH ≅ 5).
P dní typ 52 (Dystric Planosol) pat í mezi podpr m rné produk ní p dy. P dotvorným substrátem jsou jílovitopís ité a pís itojílovité p edkvarterní sedimenty. Klimatické podmínky a
reliéf neumož ují dostate ný odtok ani zásak do substrátu; dochází ke st ídání období sezónního zamok ení a následného proschnutí. Profil této p dy tvo í p evážn oglejený horizont se svrchní vyb lenou ástí a spodní mramorovou ástí. Tento p dní typ lze charakterizovat jako zhutn lý a slab provzdušn ný s periodickým zamok ením. P dní reakce je kyselá (pH ≅ 4 – 6,5).
P dní typ 56 (Eutric Gleysol) je ovlivn n vysokou hladinou stagnující vody. Humifikace se
projevuje hromad ním humusu ve svrchní vrstv až místním rašelin ním. Profil této p dy je
hluboký a bezskeletovitý. Zrnitostn jsou p dy st edn t žké, p evážn hlinité s vysokou
hladinou podzemní vody. Z etelná je st ídavá stavba. Humusový horizont je mocný okolo 20
cm, šedý a rezav skvrnitý; oxida n reduk ní glejový horizont je šedý s železitými úkazy;
reduk ní glejový horizont je homogenní, zeleno až modrošedý, zajílený. P dního typ je slab
provzdušn ný s rozb edlou konzistencí. P dní reakce je kyselá (pH ≅ 4 – 6,5).

C. 2. 4.

Horninové prost edí a p írodní zdroje

Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického len ní eské republiky je širší území sou ástí provincie eská vyso ina, soustavy esko-Moravské.
Území západn od osy Vl ice-St ížovice je sou ástí celku Javo ická vrchovina a podcelku
Novobyst ická vrchovina. Nejvyšším bodem je Vysoký kámen (738 m n. m.), pr m rná nadmo ská výška se pohybuje mezi 550 až 650 metry. St ední nadmo ská výška je 592 m a
st ední sklon je 3°31´. P evládající výšková lenitost je 75 – 200 m.
Území východn od St ížovic náleží do celku K emešnická vrchovina a podcelku Jind ichohradecká pahorkatina. Je to lenitá pahorkatina, tektonicky málo narušená s místy zachovalými rozsáhlými zbytky zarovnaných povrch . Nejnižší nadmo ská výška je 445 m n. m. a
nejvyšší 665 m n. m. ( ihadlo). St ední nadmo ská výška je 537 metr a st ední sklon 2°31´.
P evládá lenitost 75 – 150 m.
Pozemky v míst výrobního areálu OBAL ROZKOŠ jsou rovinné, mírn uklon né k severozápadu. Nadmo ská výška se pohybuje mezi 528 – 540 m n. m.
Geologie
Základní horninou regionálního území jsou žuly moldanubického plutonu, ortoruly a migmatity. Na dnech sníženin se místy uchovaly fragmenty neogenních písk , jíl a št rk .
Z pokryvu p evládají svahoviny, v zamok ených sníženinách rašeliny.
K výstavb monobloku, p ístavb nástrojárny a dalších zám r byly již v r. 1986 realizovány
geologické pr zkumné práce (Karlín, 1986). Z pr zkumu vyplynulo, že v místech výrobního
areálu Obal Rozkoš se pod povrchem území nachází r zn mocné navážky. Humózní hori- 43 -
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zont a navážky tvo í nadloží holocénním povod ovým sediment m Hamerského potoka; tyto
mají povahu hlinitých písk a pís itých št rk . Podloží kvartérním sediment m tvo í eluvia
moldanubických hornin – pararul nebo granodioritu, které s hloubkou postupn p echázejí do
zdravé horniny.
V místech stávající nástrojárny a skladu hotových výrobk d íve procházel Hamerský potok,
který byl p i dostavb závodu p eložen a staré koryto zasypáno. V tomto prostoru se nachází
r zn mocné navážky, v jejichž podloží jsou místy uloženy bahnité a rašelinné naplaveniny
bývalého potoka. Pevné skalní podloží (elivium ruly) bylo zjišt no v n kterých vrtech a to
v hloubce cca 4 až 7 m.

C. 2. 5.

Fauna a flóra, ekosystémy

Podle biogeografického len ní
eské republiky (Culek, 1996) leží zájmová oblast
v Novobyst ickém regionu. Typická ást bioregionu je tvo ena plochou vrchovinou na žulách
s adou podmá ených sníženin s drobnými rašeliništi. Bioregion se vyzna uje oligotrofní
hercynskou biotou s pom rn nízkou biodiverzitou zvyšovanou p edevším prvky vázanými
na kyselé mok ady.
Podle geobotanické rekonstruk ní mapy (Mikyška, 1968) tvo í potenciální vegetaci acidofilní
doubravy (Quercion roboripetraeae), bikové bu iny (Luzulo-Fragion) a kv tnaté bu iny (EuFragion), podél vodote í se vyskytovaly luhy a olšiny (sdružená jednotka Alno-padion, Alninonglutinosae).
P i hranici s výrobním areálem spole nosti
OBAL ROZKOŠ se nachází vodní tok Hamerský potok s b ehovými porosty (p i severní hranici) a lesními porosty (p i severovýchodní hranici), který v místním ÚSES
plní funkci regionálního biokoridoru. Lesní
porosty severovýchodn od areálu tvo í
smíšený lesní porost typu 5J3 – su ová
jasanová (jilmová) javo ina kapradinová na
balvanitých sutích pod h ebeny.
Pohled na výrobní areál OBAL ROZKOŠ od jihu

V okolí výrobního areálu se vyskytuje také rozptýlená zele (d eviny) a to v blízkosti obytné
zástavby (ovocné stromy, b ízy, smrky, aj.) a podél komunikací jako liniové porosty.
Zám r bude umíst n do skladu hotových výrobk ve stávajícím areálu spole nosti. Pozemky
výrobního areálu jsou již zcela p em n ny lidskou inností. Zájmové plochy jsou bez souvislého rostlinného krytu, výskyt živo ich je zde velmi omezen.

C. 2. 6.

Krajina

Širší území je západn od St ížovic je tvo eno Novobyst ickou vrchovinou, východn pak
Jind ichohradeckoou pahorkatinou. Jedná se o lenité pahorkatiny s místy zachovalými rozsáhlými zbytky zarovnaných povrch . Nejvyšším vrcholem je Vysoký kámen u Kunžaku, který dosahuje nadmo ské výšky 738 m.
Krajina je charakterizována p evážn plochými kopci s balvany a kamennými stády na vrcholech. Po okolních lesích jsou roztroušeny skalní útvary z hrubozrnné a landštejnské žuly,
které místy zv tráváním vytvo ily skalní mísy i viklany.
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Krajina v okolí St ížovic je tvo ena p edevším zem d lsky využívanými plochami a lesními
porosty. Dle ÚSES (Ekoservis, 2001) orná p da tvo í cca 25%, trávní porosty cca 14 % a
lesy cca 40% plochy. Oblast je bohatá na rybníky, mezi nejv tší pat í Ratmírovský rybník,
Hejtman u Strmilova, Komorník.
Území je azeno k bramborá sko-obilná ské oblasti. V tšina trvalých trávních porost
charakter kulturní (pop . polokulturní).

má

Sou asná druhová skladba a struktura lesních porost je oproti oproti potenciální vegetaci
zna n zm n na, p vodní d eviny se vyskytují jako p ím s (v lesních porostech p evažuje
smrk a borovice). Území náleží do 4. bukového (dubojehli natého) vegeta ního stupn .
Rozptýlená zele se nachází p evážn v blízkosti sídelních útvar , podél vodote í jako b ehové porosty a podél komunikací jako liniové porosty.
Výrobní areál spole nosti se nachází ve východní ásti obce St ížovice. Plocha areálu je
rovinná, s nadmo skou výškou 528 – 540 m n.m, mírn uklon ná k severozápadu.
Areál spole nosti OBAL ROZKOŠ je z jihovýchodní a západní strany ohrani en místní komunikací. Ze severovýchodu na výrobní areál navazuje na louku a smíšený lesní porost. P i
severní hranici s areálem se nachází Hamerský potok. Za Hamerským potokem se nachází
individuální obytná zástavba – jedno až dvoupatrové domky a ve vzdálenosti cca 140 – 170
m severn od hranice výrobního areálu jsou umíst ny ty až šestipatrové panelové domy.
Východn od areálu se rozkládají lu ní porosty a za nimi (ve vzdálenosti cca 200 m od hranice výrobního areálu) je situována obytná zástavba.
Rekrea n využívané je okolí rybník lesní porosty. Turisticky navšt vovaná je oblast „ eské Kanady“ (jihovýchodn až jihozápadn od St ížovic).
Historická charakteristika
Obtížné životní podmínky zp sobily, že zdejší krajina byla osídlena pom rn pozd . Prav cí
lidé zanechali v regionu jen minimální stopy (Slavonice).
Postupná kolonizace za ala cca až ve 12. století. První hrady s m ste ky kolem nich vznikaly ve 13. a 14. století, kdy do této oblasti, pokryté hlubokým pomezním hvozdem, pronikají
první stálí osídlenci s cílem zem d lsky kolonizovat krajinu a erpat nerostné bohatství
(zejména st íbro). Významným st ediskem se stává Jind ich v Hradec a dále Slavonice, Nová Byst ice, Kunžak a Strmilov.
Rozvoj hospodá ského podnikání šlechty (zakládání rybník a chov domácího dobytka) i
m st nastal v 16. století. Práv z této doby pocházejí architektonicky honosná centra Slavonic a Jind ichova Hradce.
T icetiletá válka znamenala všestranný úpadek a zbída ení obyvatel.
V 18. století se za íná rozvíjet manufakturní výroba (zejména na textilní produkci, výrobu
skla a železa). Rozvoj nastupující pr myslové výroby zabrzdila skute nost, že se oblasti
prakticky vyhnuly všechny významné železni ní trati.
Po 2. sv tové válce byly mnohé vesnice vysídleny, opušt ny nebo srovnány se zemí, takže
došlo vylidn ní sm rem do vnitrozemí. Díky tomu však si kraj uchoval nep íliš dot enou p írodu, která je p edpokladem pro rozvoj turistického ruchu.

C. 2. 7.

Obyvatelstvo

Areál spole nosti OBAL ROZKOŠ jsou situovány ve východní ásti obce.
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Nejbližší obytná zástavba má charakter jedno až dvoupatrových domk , je situována cca
40 metr severním sm rem, 50 m jižn , 200 m východním sm rem a cca 300 m západn od
hranice areálu spole nosti. Dále ve vzdálenosti 140 – 170 m severn jsou umíst ny ty až
šestipatrové panelové domy.
Obec St ížovice má celkovou rozlohu 1234,96 ha.
Celkový po et obyvatel je 641 (k 1.1.2002), z toho 331 muž a 310 žen.

C. 2. 8.

Hmotný majetek

C. 2. 9.

Kulturní památky

V míst areálu ani v bezprost ední blízkosti se nenalézají objekty, které by mohly být byly
narušeny plánovaným zám rem.

Kulturní památky se v ešené lokalit ani blízkém okolí nenachází.

C. 2. 10.

Hluk

Na hlukovém pozadí u nejbližší obytné zástavby mají nejvýznamn jší podíl:
- hluk ze stávajících výrobních a pomocných provoz umíst ných v areálu firmy OBAL
ROZKOŠ,
- obslužná doprava do/z výrobního areálu OBAL ROZKOŠ v etn nakládky a vykládky
pomocí vysokozdvižných vozík ,
- dopravní hluk vyvolaný silni ní dopravou na p ilehlých komunikacích.
Stávající hluková zát ž posuzované lokality stacionárními zdroji hluku byla zmapována formou výpo tu hladin akustického tlaku A u nejbližší obytné zástavby (viz. hluková studie p íloha oznámení . 6).
Výpo ty hladin akustického tlaku A v zájmové lokalit byly provedeny v programu „Hluk +,
Verze 6.0 - Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním prost edí“. Jako podklad pro výpo et byly použity nam ené hodnoty u jednotlivých zdroj hluku ve výrobním
areálu (viz. tabulka . 20, kapitola B III. 4.).
Na základ t chto hodnot a dalších údaj (parametr obvodových st n a strop budov, materiálu, konstrukce aj.) byly vypo teny hodnoty nepr zvu nosti obvodových konstrukcí a
st ech (viz. výpo ty v hlukové studii). Zdroje hluku byly zadány jako plošné zdroje (st ny a
st echy objekt ). Výpo et byl proveden pro pr myslové zdroje hluku i dopravní hluk - v denní
a no ní dob .
Podkladem pro výpo et dopravního hluku byly použity údaje editelství silnic a dálnic R ze
s ítacího bodu . 2-2700 na komunikaci . 02315 - celkem 490 vozidel (za 24 hod.). Údaje
jsou z celostátního s ítání hustoty dopravy v roce 2000. Tento po et byl p i výpo tu navýšen
o koeficient nár stu dopravy pro rok 2005 pro silnice III. t ídy k = 1,117 (tj. 547 vozidel).
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Situace u nejbližší obytné zástavby byla zmapována pomocí deseti výpo tových bod , které
byly zvoleny vždy na stran objekt p ivrácené k areálu firmy. Hodnoty byly po ítány pro
výšky 1,5 a 3 m, ve vzdálenosti cca 2 m p ed fasádou jednotlivých objekt . Jednotlivé výpo tové body jsou uvedeny v tabulce . 23 a schematicky zakresleny v obrázku . 4.

Tabulka . 23: P ehled výpo tových bod
areálu OBAL ROZKOŠ

u nejbližší obytné zástavby v okolí výrobního

Ref. bod .

Umíst ní

1

obytný dvoupatrový d m – ve vzdálenosti cca 200 m východním sm rem
od hranice areálu firmy, na svahu za ídkým listnatým lesem

2

referen ní bod p ed patrovou budovou (místní restaurací) - od hranice
areálu firmy je vzdálen cca 30 m východním sm rem

3

samostatný p ízemní d m - ve svahu, od hranice areálu firmy leží ve
vzdálenosti cca 50 m jižním sm rem

4

místní škola – dvoupatrová budova ležící ve svahu, cca 50 m jižn
hranice areálu spole nosti.

5

patrový d m na k ižovatce silnice spojující St ížovice a Kunžak - od hranice firmy je vzdálen cca 250 m jihozápadním sm rem

6

referen ní bod je umíst n p ed p ízemním domem místního obecního
ú adu - od hranice firmy je vzdálen cca 260 m jihozápadním sm rem

7

výpo tový bod p ed p ízemním domem – západn cca 300m od hranice
areálu spole nosti

8

u patrového rodinného domu - od hranice areálu firmy je vzdálen cca 30 m
severozápadním sm rem

9

u p ízemního domu na severní stran – ve vzdálenosti cca 90 m od hranice areálu spole nosti *

10

p ed ty patrovým panelovým domem - v prostoru mezi vým níkovou stanicí a domem (bod . 9), cca 140 m severn od hranice areálu

od

* objekt sousedí s vým níkovou stanicí, která má v daném míst vliv na hladinu p irozeného pozadí

- 47 -

EMPLA spol. s r.o.

OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec s.r.o.: Vestavba lakovny – tiskárny do skladu hotových výrobk .

Obrázek . 4: Vyzna ení výpo tových – referen ních bod v okolí výrobního areálu spole nosti OBAL ROZKOŠ
10

St ížovice - Rozkoš

9
8
1
2

7

3
4
Legenda:
hlavní komunikace
areál spole nosti OBAL ROZKOŠ

6
5

1 – 10

referen ní body íslo 1 - 10

sm r Kunžak

Imisní hodnoty hluku, charakterizující zat žování venkovního prostoru p enosem hluku
z pr myslových zdroj a dopravy v denní a no ní dob pro jednotlivé referen ní referen ní
body jsou uvedeny v tabulce . 24.
Tabulka . 24: Stávající stav (nulová varianta) – hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq
v obytné zástavb (denní i no ní doba)
Stávající hluková situace v obytné zástavb v blízkosti areálu OBAL ROZKOŠ
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB]
Výpo tový bod
íslo
bodu
1
2
3

výška

doprava
den
(600 - 2200
hod.)

pr myslové zdroje
noc

00

(22

00

- 6 hod.)

den
(600 - 2200
hod.)

noc
(22

00

00

- 6 hod.)

doprava + pr myslové zdroje
den

noc

(600 - 2200
hod.)

(2200 - 600hod.)

1,5

30,4

16,9

28,9

28,8

32,7

29,1

3,0

31,4

18,0

28,9

28,8

33,4

29,1

1,5

48,0

34,6

27,9

23,4

48,0

34,9

3,0

48,8

35,3

28,2

23,4

48,8

35,6

1,5

29,1

15,9

31,1

3,8

33,3

16,2
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Stávající hluková situace v obytné zástavb v blízkosti areálu OBAL ROZKOŠ
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB]
Výpo tový bod
íslo
bodu

4
5
6
7
8
9
10

výška

doprava
den
(6

00

- 22
hod.)

00

pr myslové zdroje
noc

00

(22

00

- 6 hod.)

den
(6

00

- 22
hod.)

00

noc
(22

00

00

- 6 hod.)

doprava + pr myslové zdroje
den
(6

00

- 2200
hod.)

noc
(22

00

- 600hod.)

3,0

30,7

17,5

31,8

3,9

34,3

17,3

1,5

31,7

18,5

26,2

1,6

32,8

18,6

3,0

32,8

19,6

26,8

1,6

33,8

19,7

1,5

40,4

27,9

24,7

0

40,5

27,9

3,0

41,4

28,9

24,8

0

41,5

28,9

1,5

45,7

33,3

25,6

13,5

45,8

33,3

3,0

46,4

33,9

25,6

13,5

46,4

34,0

1,5

29,0

16,4

27,2

0

31,2

16,5

3,0

30,3

17,7

27,3

0

32,0

17,7

1,5

47,1

33,6

37,0

11,3

47,5

33,7

3,0

47,9

34,5

37,4

11,4

48,3

34,5

1,5

27,7

14,4

37,4

30,7

37,8

30,8

3,0

29,0

15,7

37,6

30,7

38,2

30,8

1,5

35,8

24,9

32,1

16,6

37,3

25,5

3,0

36,7

25,8

33,3

18,0

38,3

26,5

Pozn. Pro no ní dobu nebyla zadána žádná nákladní vozidla, vlastní p epo et na podíl osobních vozidel v no ních hodinách provedl výpo tový program Hluk+. Z pr myslových zdroj byly uvažovány pouze dva – kotelna a kompresorovna (i za p edpokladu, že kompresor bude v chodu pouze krátkou ást
noci).

C. 3. Celkové zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Výrobní areál spole nosti OBAL ROZKOŠ se nachází ve východní ásti obce St ížovice, v
území vymezeném pro industriální zónu. St ížovice leží v p ím stské oblasti (cca 10 km od
východn od Jind ichova Hradce) s vazbami na toto m sto (zejména v dostupnosti zam stnání, služeb aj.).
Území je tvo eno zkulturn nou krajinou. Posuzovaná lokalita leží v zem d lsky využívané
oblasti - v tšinu ploch tvo í zem d lsky obhospoda ované pozemky (pole a louky), význa nou ást zaujímají také lesy. Oblast je bohatá také na rybníky.
Obytná zástavba (p evážn jedno až dvoupatrové domky) je situována cca 40 metr severním sm rem, 50 m jižn , 200 m východním sm rem a cca 300 m západn od hranice výrob-
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ního areálu. Ve vzdálenosti 140 – 170 m severn jsou umíst ny ty až šestipatrové panelové domy.
Z hlediska imisní zát že nejsou dle krátkodobého imisního monitoringu v posuzované lokalit p ekra ovány stanovené hodnoty imisních limit u vybraných látek (celkový prašný aerosol – PM10).
Stávající hlukové pozadí u obytné zástavby v blízkosti komunikací je ovliv ováno p edevším
hlukem ze stávajících výrobních a pomocných provoz umíst ných v areálu firmy OBAL
ROZKOŠ a dopravním hlukem vyvolaným silni ní dopravou na p ilehlých komunikacích.
U obytné zástavby v blízkosti výrobního areálu se hladiny akustického tlaku A LAeq,T dle modelového výpo tu pohybují v rozsahu hodnot 31,2 – 48,8 dB v denní dob a 16,2 – 35,6 dB
b hem noci.
Areál spole nosti p i severní hranici sousedí s Hamerským potokem. Tento vodní tok plní
v místním ÚSES funkci biokoridoru. Biokoridor „St ížovice“ je ástí regionálního biokoridoru.
Tok lemují b ehové a lu ní porosty, východní ást biokoridoru je tvo ena smíšeným lesním
porostem.
Zejména v minulosti bylo dot ené území a okolí významn ji zat žováno intenzivní zem d lskou výrobou. Se zem d lskou velkovýrobou došlo k zániku mnohých krajinných prvk (mezí, remízk apod.), což negativn ovlivnilo tvá nost krajiny i její stabilitu. Drobné vodní toky
byly nap ímeny a v n kterých ástech zatrubn ny.
Zv tšováním velikosti pozemk a pravidelným využíváním t žké mechanizace dochází
k hutn ní p dy a ke zvyšování rychlosti povrchového odtoku a tím i ke smyvu p dy plošnou
vodní erozí. Je proto t eba dodržovat organiza ní i agrotechnická opat ení, která mohou
chránit zem d lskou p du p ed erozí (vyhovující vegeta ní kryt vzhledem ke sklonu pozemku, vhodný zp sob setí, obd lávání p dy, terasování svažitých pozemk , z izování záchytných p íkop kolem ohrožených pozemk aj.).
Stabilizující funkci mají segmenty krajiny, které plní funkce prvk ÚSES (biocentra, biokoridory, interak ní prvky). V lokalit je proto t eba podporovat a udržovat soustavu ekologicky
stabiln jších ástí krajiny tak, aby byla funk ní a aby bylo v území zajišt no udržení p írodní
rovnováhy – nap . zvyšováním podílu p vodních (p edevším listnatých) d evin a jejich odolnosti v lesních porostech, ochranou prvk ÚSES a dodržováním jejich managementu, doplováním zelen b ehových a liniových porost , interak ních prvk aj..
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
D. I. Charakteristika p edpokládaných vliv zám ru na obyvatelstvo
a životní prost edí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1.

Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv

D. I. 1. 1. Zdravotní rizika
Tato kapitola vychází z hodnocení vlivu zám ru na ve ejné zdraví, které bylo zpracováno
jako samostatná p íloha dokumentace. V p íloze . 10 je mimo vlastního hodnocení také
uvedeno odborné posouzení tohoto materiálu zpracované MUDr. Bohumilem Havlem (držitelem osv d ení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik).
Škodliviny
Výchozí podklady, identifikace škodlivin
Pro navrhovaný zám r je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného zám ru vyplývající z inhala ní expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti
s b žným provozem zám ru – tj. z vyvolané dopravy a z provozu zám ru (emise ze spalovacích zdroj a z technologie povrchových úprav). Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i
kvality ovzduší v dané lokalit byly výsledky modelových výpo t rozptylové studie a krátkodobého imisního monitoringu.
Technologie povrchových úprav - lakování a potisk – je zdrojem sm sí škodlivin. Škodliviny
vznikají p edevším p i nanášení a sušení lakovacích barev a dále p i išt ní a mytí za ízení
edidly. Dalšími zdroji škodlivin jsou výduchy od sušících pecí linek k nanášení a želatinaci
t snících hmot.
Zne išt ná vzdušina ze sušících pecí lakovacích linek je odvád na do za ízení na termické
išt ní vypoušt né vzdušiny.
Ke stanovení jednotlivých t kavých organických látek v emisích, jejich koncentrací a hmotnostních tok bylo provedeno jednorázové m ení emisí u stávajících zdroj (dospalovacího
za ízení, sušící pece lakovací linky, tiska ské linky a linky na nanášení t snících hmot) - protokol o zkoušce . E 203/2004; Ekologické laborato e EMPLA spol. s r.o. (viz. p íloha oznámení . 8). Z jednotlivých zdroj budou emitovány p edevším následující škodliviny: hexan,
isopropanol, xylen, methylisobuthylketon, n-buthylacetát, n-buthanol. Hmotnostní toky škodlivin z jednotlivých zdroj jsou uvedeny v následující tabulce:
Tabulka . 24: Stanovený hmotnostní tok plynných emisí (dle protokolu . E 203/2004)
Hmotnostní tok M (g/hod)
škodlivina

za ízení termického
išt ní vzdušiny

sušící pec lakovací
linky

tiska ská linka

13,995

0,446

0,207

isopropylalkohol

-

0,446

12,960

methylisobuthylketon

-

2,176

-

n-buthylacetát

-

0,446

0,795

xylen

-

3, 571

0,553

n-butanol

-

1,897

0,415

hexan
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Na lince nanášení t snících hmot byly nam ené koncentrace t kavých organických látek
pod mezí stanovitelnosti.
Po realizaci zám ru se u tiska ských a lakovacích linek a linek na nanášení t snících hmot
o ekává vyšší využití. U jedné lakovací linky bude instalováno stávající za ízení termického
išt ní vypoušt né vzdušiny, druhá lakovací linka bude vybavena sušící pecí s integrovaným
systémem termického išt ní vypoušt né vzdušiny (za ízení obdobného charakteru jakou u
první linky).
Ze spalovacích zdroj (za ízení spalující plynná paliva) budou emitovány p edevším následující škodliviny: oxidy dusíku (NOx), tuhé zne iš ující látky (TZL), oxid si i itý (SO2), oxid
uhelnatý (CO), a malé množství t kavých organických látek (VOC). Jako nejzávažn jší škodlivinou p i spalování zemního plynu se z hlediska množství emisí a velikosti imisních limit
jeví oxidy dusíku.
Ovzduší v okolí areálu a p íjezdové komunikace bude zne iš ováno emisemi z dopravy –
p edevším emisemi oxid dusíku (NOx), dále emisemi oxidu uhelnatého (CO), prašného
aerosolu (zejména p i spalování motorové nafty), polycyklických aromatických uhlovodík
(PAU, PAHs), benzenu.
Jako modelové látky emitované z dopravy byly zvoleny oxidy dusíku, prašný aerosol a
benzen, ze spalovacích zdroj pak oxidy dusíku a prašný aerosol.
Z výrobní technologie povrchových úprav jsou ve významn jším množství (z hlediska velikosti hmotnostních tok dle protokolu . E 203/2004 a p edpokládaného využití jednotlivých
technologických za ízení) emitovány následující škodliviny: hexan, isopropylalkohol, xylen a
methylisobuthylketon. Pro modelové výpo ty rozptylové studie a pro hodnocení zdravotních
rizik byly vybrány hexan, xylen a methylisobuthylketon a to na základ možných ú ink
t chto látek na lidské zdraví.
Charakterizace nebezpe nosti
OXIDY DUSÍKU NOx, OXID DUSI ITÝ NO2
Jako oxidy dusíku (d íve nitrózní plyny) se ozna uje sm s vyšších oxid dusíku, zejména
oxidu dusnatého a dusi itého, p i emž za normálních teplot oxid dusi itý ve volné atmosfé e
p evažuje. V rámci spalovacích proces je p evážn emitován oxid dusnatý (NO), který se
oxiduje na oxid dusi itý (NO2). Oxidy dusíku pat í mezi látky, které se mohou podílet na vzniku oxida ního smogu.
Z hlediska toxicity a ú ink na lidské zdraví je z této skupiny látek nejvýznamn jší oxid dusiitý (NO2).
OXID DUSI ITÝ NO2
CAS 10102-44-0
Fyzikální údaje: ervenohn dý, štiplav páchnoucí, siln oxidující, ve vod rozpustný, neho lavý plyn; p i nízkých teplotách je bezbarvý (barva závisí na pom ru mezi monomerem a
dimerem, rezav
ervené zbarvení nitrózních plyn (podle síly vrstvy) je z etelné asi od
koncentrace 100 ppm)).
3

Molární hmotnost (kg/kmol): 46,01 (1 mg/l = 532 ppm; 1 ppm = 1,88 mg/m )
Bod varu: 21,15 °C
Bod tání: -10,2 °C
Relativní hustota kapaliny (voda = 1): 1,4
Hustota par (vzduch = 1): 1,6
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Krátkodobé koncentrace oxidu dusi itého v ovzduší siln kolísají v závislosti na denní dob ,
ro ním období a meteorologických podmínkách.
V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva eské republiky ve vztahu
k životnímu prost edí se v roce 2002 dle SZÚ se ro ní aritmetické pr m ry sumy oxid dusíku - ro ní aritmetické pr m ry - ve venkovním ovzduší ve v tšin ze sledovaných sídel (m eno na 75 stanicích ve 27 m stech) pohybovaly v rozsahu od 20 do 50 µg/m3. Oxid dusi itý
(se stanoveným ro ním imisním limitem 40 µg/m3) byl p ekro en pouze na stanicích v Praze
1 (43,2 µg/m3) a v Praze 5 (43,7 µg/m3). Ro ní aritmetické pr m ry se ve v tšin ostatních
3
sledovaných sídel pohybovaly v rozsahu 20 až 30 µg/m .
Oxid dusi itý pat í mezi sledované škodliviny i ve vnit ním prost edí budov, sloužících k pobytu lidí, kde se mohou v d sledku provozu neodv trávaných spalovacích za ízení vyskytovat
koncentrace zna n vyšší, nežli ve venkovním ovzduší. Úrove expozice je zde dána hlavn
používáním plynu k va ení a vytáp ní. WHO uvádí pr m rné koncentrace z 2 - 5 denních
m ení v 5 evropských zemích v rozmezí 20 - 40 g/m3 v obývacích pokojích a 40 - 70 g/m3
v kuchyních s plynovým vybavením.
Toxikologická charakteristika látky:
Hlavní ú inek oxidu dusi itého je dráždivý. Dráždí a ovliv uje dýchací funkce a snižuje odolnost dýchacích cest a plic a zvyšuje riziko výskytu nemocí dolních cest dýchacích (a jejich
projev ) a astmatických záchvat . Chronické p sobení m že vyvolat vznik chronického zán tu spojivek, nosohltanu a pr dušek. St edn dobé a dlouhodobé studie zví at krom toho
ukazují významné morfologické, biochemické a imunologické zm ny. Akutní ú inky na lidské
zdraví se u zdravých osob projevují až p i vysoké koncentraci NO2.
Cestou vstupu NO2 do organismu jsou dýchací cesty. P i inhalaci m že být absorbováno 80
– 90 % NO2, z toho významná ást v nosohltanu.

Vztah dávky a ú inku

3

Marhold (1986) uvádí jako koncentraci znatelnou ichem 5 ppm (tj. 9,4 mg/m ).
V p íloze k asopisu Acta hygienica Epidemiologica et Microbiologica ( .11/1984) jsou uvedeny dle r zných pramen následující ichové prahy pro oxid dusi itý: 564 µg/m3 (SRL
32/72/), 200 µg/m3 (G.S) a 940,7 µg/m3 (LhMAdU Stern).
Databáze HSDB uvádí, že oxid dusi itý zdravý jedinec m že detekovat od koncentrace 0,1
3
3
ppm – tj. 188 µg/m , ichový práh OT (odor treshold) = 2,0 mg/ m .
Studie na zví atech (WHO, 1999), které byly vystaveny dlouhodob jšímu p sobení NO2 (n kolik týdn ) - koncentracím menším než 1880 g/m3 (1ppm), prezentovaly adu efekt : primárn ovlivn ní plicních funkci, ale také dalších orgán (slezina, játra) a krve. Morfologické
zm ny plicní tkán byly prokázány p i koncentracích od 640 µg/m3 a biochemické zm ny od
koncentrace 380 µg/m3. Koncentrace NO2 okolo 940 g/m3 (0,5 ppm) zvyšují u zví at po
dlouhodobé expozici vnímavost plic v i bakteriální a virové infekci.
Za hodnotu LOAEL dle WHO lze považovat rozsah koncentrace 365 – 565 g/m3 (0,2 – 0,3
ppm) - p i 1 – 2 hodinové expozici se u citlivé ásti populace (astmatik ) projevily malé zm ny v plicních funkcích.
Výsledky n kterých epidemiologických studií u d tské populace ukazují nár st respira ních
symptom , délky jejich trvání a snížení plicních funkcí již p i nižších úrovních expozice (p i
3
dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu pr m rné ro ní koncentrace 50 - 75 g/m a vyšší). U
d tí ve v ku 5 - 12 let dochází podle t chto studií k 20 % nár stu rizika respira ních obtíží a
onemocn ní p i každém zvýšení expozice o 28 g/m3 (dvoutýdenní pr m r) p i expozici v
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rozsahu dvoutýdenních pr m r 15 -128 g/m3. Není však jasné, zda se zde neprojevují
spíše krátkodobá maxima koncentrací nežli dvoutýdenní pr m r.
3

Doporu ovaná sm rnicová hodnota WHO pro NO2 je: 1 hodinová koncentrace = 200 µg/m ,
hodnota koncentrace pro ro ní pr m r = 40 µg/m3.
PRAŠNÝ AEROSOL - SUSPENDOVANÉ ÁSTICE (TUHÉ ZNE IŠ UJÍCÍ LÁTKY)
(SPM – suspended particulate matter SPM)
Dle Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva eské republiky ve vztahu
k životnímu prost edí (SZÚ Praha) má zne išt ní ovzduší polétavým prachem stabilní charakter bez výrazn jších zm n. V roce 2002 se hodnoty ro ních aritmetických pr m r ve
v tšin ze sledovaných sídel (m eno ve 27 m stech) pohybovaly v rozmezí 20 až 30 µg/m3.
P ekro ení ro ního imisního limitu pro polétavý prach frakce PM10 (aritmetický ro ní pr m r
> 40 µg/m3 nebo více než 35 p ekro ení 24-hod limitu 50 µg/m3 ((cca 11 % m ení p i 365
hodnotách m ení)) bylo v roce 2002 nalezeno v sedmi sídlech (v Praze, D ín , Ústí n.
Labem, Ústí n. Orlicí, Karviné, Olomouci a v Ostrav ).
V 18 oblastech byly nam eny 24-hodinové koncentrace vyšší než 100 µg/m3, (nej ast ji
v Praze, dále v Karviné, Olomouci a v Ostrav ). Denní koncentrace vyšší než 150 µg/m3 byly
nam eny v 11 monitorovaných oblastech (nej ast ji v Karviné a Ostrav , dále v Praze, Kolín ,
D ín ,
Hradci
Králové,
Ústí
nad
Orlicí
a
v Olomouci).
Ro ní aritmetické pr m ry koncentrací sledovaných kov v polétavém prachu v roce 2002
byly ve v tšin p ípad v rozsahu: arzen od 0,0035 µg/m3 do 0,00016 µg/m3, celkový chrom
od 0,0001 µg/m3 po 0,011 µg/m3, nikl od 0,00004 µg/m3 do 0,005 µg/m3, mangan od 0,031
µg/m3 do 0,0022 µg/m3. U kadmia hodnoty ro ních aritmetických pr m r v žádném ze sledovaných sídel nep ekro ily úrove platného imisního limitu (0,005 µg/m3). Aritmetický ro ní
3
pr m r pro olovo u v tšiny sledovaných lokalit nep ekro il 0,040 µg/m .
Toxikologická charakteristika:
Prašný aerosol m že mít rozmanité rizikové vlastnosti, v reálných podmínkách p sobí jako
sou ást komplexní sm si zne iš ujících látek v ovzduší s r znými ú inky. Na tuhé ástice se
mohou adsorbovat n které reaktivní komponenty (nap . polycyklické aromatické uhlovodíky,
t žké kovy, aj.).
D ležitým parametrem tuhých ástic je (z hlediska pr niku a depozice v dýchacím systému)
jejich velikost. Rozlišuje se tzv. PM10 - torakální frakce s aerodynamickým pr m rem ástic
do 10 µm, která proniká do spodních dýchacích cest, a PM2,5 - jemn jší respirabilní podíl
s aerodynamickým pr m rem do 2,5 µm pronikající až do plicních sklípk .)
Jemná frakce ástic do 2,5 µm je do zna né míry rozpustná, má asto kyselý charakter a
obsahuje sekundárn vzniklé aerosoly (kondenzáty plyn , ástice ze spalování fosilních paliv a pohonných hmot, kondenzované organické i kovové páry). Dále mohou obsahovat
t žké kovy i uhlíkaté látky a jejich soli (p edevším sulfáty a nitráty). Jemné ástice jsou
transportovány do velkých vzdáleností (až n kolik stovek kilometr ) od zdroje t chto látek a
snadno pronikají do vnit ního prost edí budov. Hrubší ástice bývají zásaditého charakteru,
mén rozpustné. Vzhledem k velikosti ástic pom rn rychle sedimentují a jsou transportovány cca do vzdálenosti n kolika kilometr . Vznikají nap . b hem zemních prací p i stavbách, p i demolicích objekt , t žb zemních hmot, v d sledku sekundární prašnosti p i doprav na nezpevn ných a prašných cestách apod.
Prašný aerosol m že zp sobovat podrážd ní ichové sliznice a negativn ovliv ovat funkci i
kvalitu asinkového epitelu v horních cestách dýchacích, snižovat samo istící schopnosti a
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obranyschopnost dýchacího systému a tím vyvolat vhodné podmínky pro vznik bakteriálních
i virových respira ních infekcí.
Akutní zán tlivé zm ny mohou p ejít do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy
(chronické bronchopulmonální nemoci) s následným postižením ob hového systému. Vyšší
výskyt t chto zm n je možno sledovat u citlivých skupin populace (d ti, sta í lidé a lidé s
nemocemi dýchacího a srde n cévního systému, ku áci, aj.).
U sou asného p sobení ástic prašného aerosolu a SO2 se p edpokládá vzájemn potencující ú inek. V mnoha epidemiologických studiích byl potvrzen vztah mezi výší prašného aerosolu a koncentrací oxidu si i itého a snížením plicních funkcí, zvýšením výskytu respira ních
onemocn ní a p ed asné úmrtnosti u starých lidí a chronicky nemocných jedinc .
Dle WHO Air quality guidelines for Europe, second edition (WHO, 1999) nelze na základ
sou asných poznatk stanovit bezpe nou prahovou koncentraci v ovzduší. WHO na základ
epidemiologických studií uvádí závislosti procentuální zm ny zdravotních parametr
na
denních pr m rných koncentracích PM10 (v rozmezí 20 – 200 g/m3).
Prašný aerosol má ú inky, které nelze p esn specifikovat a popsat, u této škodliviny nebyly
stanoveny referen ní dávky a koncentrace. Existuje ale ada publikovaných vztah , které
vychází z epidemiologických studií a vyjad ují závislost mezi koncentrací a výskytem r zných
zdravotních obtíží.
Pro hodnocení zdravotních rizik zde byly použity vztahy, které u populace exponované prašnému aerosolu popisují odhad zvýšení rizika výskytu chronických respira ních obtíží (viz.
dále).
T kavé organické látky
HEXAN (resp. n-Hexan) - C6H14
CAS 110-54-3
Fyzikální údaje: bezbarvá kapalina se slabým zápachem
Molární hmotnost (kg/kmol): 86,20
Bod varu: 69 °C
Bod tání: -95 (-94) °C
Relativní hustota kapaliny (voda = 1): 0,6603
Hustota par (vzduch = 1): 2,79
Toxikologická charakteristika látky:
Jedná se o látku vysoce ho lavou (F), zdraví škodlivou (Xn), dráždivou (Xi) a nebezpe nou
pro životní prost edí (N) s v tami R 11 (Vysoce ho lavý), R 38 (Dráždí k ži), R 48/20 (Zdraví
škodlivý: nebezpe í vážného poškození zdraví p i dlouhodobé expozici vdechováním), 51/53
(Toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlohodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí), R 62 (Možné nebezpe í poškození reproduk ní schopnosti), R 65 (Zdraví škodlivý:
p i požití m že vyvolat poškození plic), R 67 (Vdechování par m že zp sobit ospalost a závrat ).
P i expozici se uplat uje jako cesta vstupu inhalace a dále také pronikání látky pokožkou.
Páry hexanu dráždí o i a cesty dýchací.
P i inhala ní expozici vysokým - profesionálním koncentracím hexanu byly pozorovány neurologické symptomy, bolesti hlavy, drážd ní sliznic o í a dýchacích cest, žalude ní nevolnost.
Jedná se o látku toxickou pro reprodukci - Repr. kat. 3.
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Hexan není (dle U.S. EPA) z hlediska možné karcinogenity klasifikován.
Vztah dávky a ú inku
V p íloze k asopisu Acta hygienica Epidemiologica et Microbiologica ( .11/1984) je uveden
ichový práh pro hexan 111 mg/m3 (G.S.).
Dle U.S. EPA (databáze IRIS) je referen ní koncentrace pro inhala ní expozici n-hexanu
3
RfC = 0,2 mg/m . Referen ní koncentrace byla odvozena inhala ních studií (p i použití faktoru nejistoty UF = 300).
V epidemiologické inhala ní studii (Sanagi et al., 1980) byly sledováni pracovníci ve výrob
3
wolfram-karbidové slitiny – hodnota LOAEL = 204 mg/m (58 ppm), LOAEL(ADJ) = LOAEL(HEC)
3
= 73 mg/m . Pracovníci byly exponováni výpar m rozpoušt del (n-hexanu v hladinách 58 +/41 ppm a acetonu v hladinách 39 +/-30 ppm) b hem 8 hodinové pracovní sm ny od 1 do 12
let (pr m rn 6,2 let). Sledovaným parametrem byla neurotoxicita (elektrofyziologické zm ny).
V subchronické (90 denní) studii (Dunnick et al., 1989) byly u myší p i inhalaci n-hexanu
3
(99%) sledovány epitheliální léze v nosní dutin . Hodnota NOAEL= 1762 mg/m (500 ppm),
3
3
NOAEL(ADJ) = 315 mg/m a NOAEL(HEC) = 38 mg/m . Hodnota LOAEL= 3 525 mg/m3, LOAEL
(ADJ) = 629 mg/m3 a LOAEL (HEC) = 77 mg/m3.
Dle U.S. EPA Region III Risk – Based Concetration Table je hexan ve venkovním ovzduší
uvád na hodnota RBC (koncentrace založená na riziku, kdy HI = 1), tj. RBC(ambient air) pro
nekarcinogenní efekty = 2,1 E+ 02 g/m3. Dále je zde uvedena i hodnota referen ní dávky
RFDi 5,71 E-02 mg/kg/den.
ATSDR (Agency for toxic substances and disease registry) stanovila r. 1999 MRL (Minimal
3
Risk Level) pro chronickou inhala ní expozici hexanem 0,6 ppm = 2 mg/m (neurotoxické
efekty). Hodnota MRL byla odvozena z epidemiologické inhala ní studie (Sanagi et al.,
3
1980) – z hodnoty LOAEL(TWA) = 204 mg/m (58 ppm).
METHYLISOBUTHYLKETON (4-methyl-2-pentanon, isopropylaceton, hexon) C6H12O
CAS 108-10-1
Fyzikální údaje: bezbarvá kapalina p íjemné (sladké) v n
Molární hmotnost (kg/kmol): 100,18
Bod varu: 115,8 (116) °C
Bod tání: -84,7 (-84) °C
Relativní hustota kapaliny (voda = 1): 0,80
Hustota par (vzduch = 1): 3,46
Toxikologická charakteristika látky:
Jedná se o látku vysoce ho lavou (F), zdraví škodlivou (Xn), dráždivou (Xi) s v tami R 11
(Vysoce ho lavý), R 20 (Zdravý škodlivý p i vdechování), R 36/37 (Dráždí o i a dýchací orgány).
Methylisobuthylketon je do organismu absorbován p edevším respira n (mén dermáln ).
(P i inhalaci m že být absorbováno až 56,3 – 61,7 %). Po inhala ním p íjmu se methylisobuthylketon distribuuje v t le pomocí krevního e išt . Vysoká rozpustnost v tucích indikuje, že
methylisobuthylketon m že nacházet p edevším v tkáních bohatých lipidy - nap . nervová
tká .
Páry methylisobuthylketonu dráždí sliznice o í, nosu a horních cest dýchacích.
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P i inhala ní expozici vysokým koncentracím této škodliviny byly pozorovány neurologické
symptomy, projevy jako závrat , omámení a pocity opojení, bolesti hlavy, nucení na zvracení.
U zví at (potkan) byl ve dvougenera ní inhala ní studii (WIL Research Laboratories, 2000)
p i vysokých koncentracích (n kolik tisíc mg/m3) pozorován úbytek hmotnosti jater a ledvin,
ú inky na CNS. V dalších studiích (EPA, 2003 b) zabývajících se vývojovou a reproduk ní
toxicitou byly u samic myší pozorovány zm ny t lesné váhy, váhy orgán (jater, ledvin, d lohy), zm ny p íjmu potravy a ú inky na plod (zm ny t lesné váhy a životaschopnosti aj.).
V baterii test genotoxicity methylisobuthylketonu na Sallmonelle (O´Donoghue et al., 1988)
nebyly indukovány reverzní bodové mutace.
V testech na jaterních bu kách myší nebyly pozorovány zm ny v syntéze DNA.
MIBK není dle U.S. EPA z hlediska možné karcinogenity klasifikován.
Vztah dávky a ú inku
V p íloze k asopisu Acta hygienica Epidemiologica et Microbiologica ( .11/1984) jsou uvedeny dle r zných pramen následující ichové prahy pro methylisobuthylketon: 32,712
mg/m3 (SRL 32/72/) a 1,925 mg/m3 (LhMAdU Stern).
Dle databáze HSDB je možné pach této látky detekovat v koncentracích 9,7.10-6 g/l vzduchu, ichový práh OT (odor treshold) = 0,410 mg/ m3.
U.S. EPA (databáze IRIS) uvádí RfC = 3 mg/m3. Referen ní koncentrace byla odvozena z
inhala ních studiích na myších a krysách (Tyl et al., 1987) – z hodnoty NOAEL(HEC) = 1026
3
3
mg/m (LOAEL (HEC) = 3073 mg/m ) p i použití faktoru nejistoty UF = 300. Expozice probíhala
v denních cyklech (6 hod. za 1 den). P i hladin koncentrace 3073 mg/m3 byla pozorována
redukce váhy plodu, kosterní zm ny a nár st úmrtnosti plodu u myší a kosterní zm ny u
plodu u krys. Dále byla sledována hypoaktivita, poruchy hybnosti u samic myší a krys a u
krys v období b ezosti redukce hmotnosti a pomalejší r st mlá at.
Dle U.S. EPA Region III Risk – Based Concetration Table je pro methylisobuthylketon ve
venkovním ovzduší uvád na hodnota RBC (koncentrace založená na riziku, kdy HI = 1), tj.
RBC(ambient air) pro nekarcinogenní efekty = 3,1 E+ 003 g/m3. Hodnota referen ní dávky RFDi
je 8,60 E-001 mg/kg/den.
XYLENY (sm s izomer ) C8H10
CAS: 1330-20-7
Fyzikální údaje: irá, bezbarvá až slab nažloutlá kapalina aromatického zápachu
Molární hmotnost (kg/kmol): 106,17 (1 mg/l = 230 ppm; 1 ppm = 4,35 mg/m3)
Bod varu: 140 °C
Bod tání: - 48 °C
-3
Hustota: 0,86 kg.m
Rozpustnost ve vod : 1,75 x 102 g/m3 p i 30°C;
Xylen technické istoty je sm s izomer (o-, m-, p- xylen) s dalšími uhlovodíky majícími teplotu varu v oblasti teploty varu t chto izomer (nap . ethylbenzen). V nejv tším podílu je obvykle obsažen m-xylen. Mezi jednotlivými izomery jsou ur ité rozdíly – za nejtoxi t jší se
považuje p-xylen a za nejmén toxický m-xylen.
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Toxikologická charakteristika látky:
Jedná se o látku s ozna ením zdraví škodlivá (Xn) a dráždivá (Xi) s v tami R 10 (Ho lavý), R
20/21 (Zdraví škodlivý p i vdechování a p i styku s k ží), R 38 (Dráždí k ži).
Xyleny nejsou v koncentracích dosažených voln v ovzduší významn toxické.
Xyleny mají narkotické a dráždivé ú inky. P ímý kontakt s k ží vede k jejímu drážd ní. K ží
se xyleny vst ebávají. P i inhalaci dráždí dýchací cesty, o i. P i chronické inhala ní expozici
se projevují hlavn bolesti hlavy, závrat , drážd ní ke kašli, zažívací obtíže. Jsou popsány i
údaje o možném ú inku na játra, ledviny a srdce (myokard).
Akutní otrava (p i profesionálních expozicích vysokým koncentracím xylenu) vyvolává CNS
efekty, projevuje se stavy vzrušení a opilosti, poruchy motorické koordinace, mohou následovat k e e, bezv domí, poruchy nebo zástava dýchání.
P i chronické inhala ní pracovní expozici (Uchida et al., 1993) byly u zam stnanc pozorovány subjektivní symptomy v etn r stu úzkosti, neschopnosti koncentrace, závratí, zapom tlivosti.
U zví at (králík, potkan) byly popisovány ú inky embryotoxické, fetotoxické, abnormality vývoje u potomstva (opožd ný vývoj kostry, úbytek t lesné hmotnosti) (Mirkova et al., 1983;
Ungvary and Tatrai, 1985 a další).
Dle IARC pat í do skupiny 3 – látka není klasifikována jako karcinogenní pro lov ka, podle
U.S. EPA xylen není klasifikován jako karcinogen pro lov ka (skupina D).
Vztah dávky a ú inku
3
Prahovou koncentraci pachu WHO uvádí OT (Odour Treshold) = 4,35 mg/m pro 30 minut
(WHO, 1999).
Podle Marholda (Marhold, 1986) je xylen cítit již od koncentrace cca 1 ppm (tj. 4,35 mg/m3).
Dle databáze HSDB je ichový práh OT (odor treshold) = 4,5 mg/ m3 (nebo 1 ppm po dobu
expozice 10 sekund).
V p íloze k asopisu Acta hygienica Epidemiologica et Microbiologica ( .11/1984) jsou uvedeny dle r zných pramen následující ichové prahy pro xylen: 9, 570 mg/m3 (SRL 32/72/).,
0,600 mg/m3 (P.D.K.), 2,041 mg/m3 (LhMAdU Stern).
Ministerstvo zdravotnictví eské republiky v souvislosti s hodnocením a ízením zdravotních
rizik uvádí referen ní ro ní koncentraci PK = 100 µg/m3. Tato hodnota referen ní koncentrace vychází z vyhodnocení U.S. EPA – IRIS (Integrated risc information systém).
Doporu ované limitní hodnoty koncentrace dle WHO pro xylen pro ovzduší jsou: doporu ená
24 hodinová limitní koncentrace je 4 800 µg/m3, doporu ená limitní hodnota koncentrace pro
ro ní pr m r je 870 µg/m3. (V p ípad krátkodobých expozic WHO vycházela ze studie zabývající se efektem na CNS u lidí. Doporu ená 24 hodinová koncentrace (guidance value)
byla stanovena na základ hodnoty NOAEL 304 mg/m3 (p i faktoru nejistoty 60). Doporu ená
3
ro ní koncentrace (guidance value) vycházela z hodnoty LOAEL 870 mg/m pro sledovaný
parametr - neurotoxické efekty u potkan a byl použit faktor nejistoty 1000.)
Dle U.S. EPA Region III Risk – Based Concetration Table je pro xyleny (sm s izomer ) ve
venkovním ovzduší uvád na hodnota RBC(ambient air) pro nekarcinogenní efekty = 1,1E+ 02
g/m3 a RfDi = 3,00E-02 (mg/kg/den).
U.S. EPA (databáze IRIS) také uvádí RfC = 1 E-01 mg/m3 (nekarcinogenní efekty). Referen ní koncentrace byla odvozena ze subchronických inhala ních studiích na potkanech
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(Korsak, et al., 1994) – z hodnoty NOAEL = 50 ppm (217 mg/m3); NOAEL (HEC) = 39 mg/m3
p i použití faktoru nejistoty 300. Dále je uvedena hodnota LOAEL = 100 ppm (435 mg/m3) a
3
LOAEL (HEC) = 78 mg/m .
ATSDR (Agency for toxic substances and disease registry) stanovila r. 1995 MRL (Minimal
Risk Level) pro chronickou inhala ní expozici xylen m (nekarcinogenní efekty) 0,1 ppm, 6E01 mg/m3. MRL vycházela z hodnoty LOAEL (TWA) 14 ppm (60,76 mg/m3) pro etné subjektivní symptomy u exponovaných lidí a použila faktor nejistoty 100 (10 pro variabilitu
v rámci lidské populace a 10 pro použití hodnoty LOAEL).
RIVM stanovila r. 1999 pro inhala ní expozici xylen TCA (tolerable concetration in air) =
8,7E-01 mg/m3 (nekarcinogenní efekty). TCA vycházela z hodnoty LOAEL 870 mg/m3 (z
inhala ní studie na myších – Hass and Jakobsen, 1993).
Health Canada stanovila v r. 1991 Prov. TC (provisional tolerable concentration) pro nekarcinogenní efekty na 1,8 E-01 mg/m3. Hodnota vycházela z hodnoty LOAEL 250 mg/m3 (sledovaný parametr: poškození plodu u myší) a použila faktor nejistoty 1000 (z inhala ní studie
na myších – Ungvary and Tatrai, 1985).
BENZEN (benzol, cyklohexatrien) C6H6
CAS: 71-43-2
Fyzikální údaje: bezbarvá aromatická kapalina
Molární hmotnost (kg/kmol): 78,11 (1 mg/l = 313 ppm; 1 ppm = 3,19 mg/m3)
Bod varu: 80,49; 80,09 °C
Bod tání: 5,53 °C
Hustota: 894,1; 876,5 kg.m-3
Rozpustnost ve vod : 1,79 x 103 g/m3 p i 25°C;
Benzen je p ímo uvol ován p i nedokonalém spalování pohonných hmot (p edevším u vozidel se zážehovým motorem) a dále vzniká uvol ováním z vyšších aromatických slou enin.
Toxikologická charakteristika látky:
Látka je zna ena jako toxická (T) a vysoce ho lavá (F) s v tami R 45 (M že vyvolat rakovinu), R 11 (Vysoce ho lavý), R 48/23/24/25 (Toxický: nebezpe í vážného poškození zdraví
p i dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s k ží a požívání).
Do t la benzen proniká p edevším p i inhala ní a kožní expozici.
Nadýchání vysokých koncentrací par benzenu dráždí dýchací cesty i o i a m že rychle p ivodit ochrnutí centrálního nervového systému. Akutní otrava benzenem (p i vysokých - profesionálních expozicích) se projevuje jako narkóza, mohou nastat poruchy srde ního rytmu,
zástava dechu. Ú inkem benzenu se uvol uje z k ry nadledvinek adrenalin a je nebezpe í
vzniku fibrilace komor, obrny dýchání nebo cirkula ního kolapsu. Po vážn jší inhala ní expozici – akutní otrav m že dojít k onemocn ní dýchacích cest a o í jako projevu dráždivých ú ink . Tekutina se vst ebává i k ží a m že zp sobit také touto cestou vstupu t žké
otravy.
Jako chronické otravy p i profesionální expozici benzenu jsou popisovány nevolnost, závrat ,
bolesti hlavy, zarudlý obli ej, stavy podobné opilosti, únavnost, ospalost, nervozita, krvácivost, hore ky.
Kapalina poškozuje k ži – zp sobuje z ervenání, vyrážky a zán ty. Opakovaný kontakt zp sobuje vznik alergických kožních chorob.
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Benzen má vliv na imunitní systém (v etn poklesu T lymfocyt ), snižuje odolnost t la v i
infekci, alergiím. Také má vliv na orgány krvetvorby a tvorbu krvinek, vzácn ji m že poškozovat játra, ledviny a další orgány. Po etné studie demonstrují vztah mezi expozicí benzenu
a výskytem r zných typ leukémií, rakovinou krvetvorných orgán . P sobení benzenu a
eventueln jeho metabolit m že vést ke vzniku chromozomálních aberací.
Expozice benzenu m že poškozovat reproduk ní orgány. U n kterých žen, které byly dlouhodob ji vystaveny vyšším koncentracím benzenu, byly pozorovány nepravidelnosti
v menstrua ní period a zmenšení velikosti vaje ník . Jsou popsány i údaje o ú inku embryotoxickém, fetotoxickém, byly pozorovány abnormality vývoje. B hem studií na zví atech po inhala ní expozici b hem b ezosti – byla pozorována nižší porodní váha, opožd ní vývoj
kostí a poškození kostní d en a jiné defekty vývoje plodu.
Dle U.S. EPA je klasifikován jako lidský karcinogen (skupina A). Dle IARC i Health Canada
pat í do skupiny 1 – látka je karcinogenní pro lov ka.
Vztah dávky a ú inku
Dle n kterých autor je benzen cítit již od koncentrace 1,5 ppm – tj. 4,79 mg/m3, další uvádí
3
koncentraci 100 ppm – tj. 319 mg/m (Marhold, 1986).
V p íloze k asopisu Acta hygienica Epidemiologica et Microbiologica ( .11/1984) jsou uvedeny dle r zných pramen následující ichové prahy pro benzen: 98,890 mg/m3 (SRL
32/72/) a 14,951 mg/m3 (LhMAdU Stern).
Dle databáze HSDB je ichový práh OT (odor treshold) = 4,68 ppm (tj. cca 15 mg/ m3).
U.S. EPA (databáze IRIS) uvádí pro benzen RfC = 3 x 10-2 mg/m3 pro nekarcinogenní efekty. Referen ní koncentrace byla odvozena z profesní inhala ní studie (Rothman, et al., 1996)
– z hodnoty BMCL (a benchmark response of one standard deviation change from the control mean) = 8,2 mg/m3 p i použití faktoru nejistoty 300.
ATSDR (Agency for toxic substances and disease registry) stanovila r. 1997 MRL (Minimal
Risk Level) pro subchronickou inhala ní expozici benzenem 0,004 ppm (neurotoxické efekty)
a pro akutní inhala ní expozici benzenu 0,05 ppm (imunologické efekty).
Helth Canada stanovila v r. 1991 inhala ní Prov. TC05 pro benzen - provisional tolerable
concentration pro karcinogenní efekty 5% - na 1,5 E+01 mg/m3. Vycházelo se
z epidemiologických studií exponované populace (p edevším Rinsky et al. (1987)), sledovaný parametr: výskyt leukémie u profesionáln exponovaných lidí.
Dle U.S. EPA Region III Risk – Based Concetration Table je pro benzen ve venkovním
ovzduší uvád na hodnota RBC (koncentrace založená na riziku), tj. RBC(ambient air) pro karcinogenní efekty = 2,3 E-01 g/m3. Dále uvádí i faktor sm rnice karcinogenního rizika pro
-1
inhala ní expozici CSFi = 2,7 E-02 (mg/kg/den) . Hodnota referen ní dávky RFDi je 8,60 E003 mg/kg/den.
Doporu ovaná hodnota jednotky rakovinového rizika (UR) dle WHO pro benzen pro inhala -6
3 -1
ní expozici je: 4,4 – 7,5 x 10 (µg/m ) , sledovaný parametr – leukémie u profesionáln exponovaných pracovník .

- 60 -

EMPLA spol. s r.o.

OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec s.r.o.: Vestavba lakovny – tiskárny do skladu hotových výrobk .

Hodnocení inhala ní expozice
Hodnocení expozice vychází z rozptylové studie, resp. výstup imisního disperzního modelu
SYMOS. Pro hodnocení inhala ní expozice byly využity ro ní pr m rné imisní koncentrace
prašného aerosolu (frakce PM10), NO2, hexanu, xylen , methylisobuthylketonu a benzenu
vyvolané b žným provozem monobloku tiskárna-lakovna, spalovacích zdroj a provozem
obslužné dopravy – viz. tabulka . 25 a 27. V tabulkách . 26 a 28 jsou uvedeny maximální
imisní koncentrace zjišt né p i zhoršených rozptylových podmínkách.
Výpo ty imisních koncentrací (maximálních a ro ních) byly provedeny p ísp vkovým zp sobem, v husté síti referen ních bod a ve 12 zvolených referen ních bodech – v bytové zástavb (ve výšce st ešní ímsy každé budovy) v okolí výrobního areálu Obal Rozkoš. Modelové výpo ty imisních koncentrací xylenu, hexanu a metylisobutylketonu vycházely z hodnot
emisí získaných autorizovaným m ením na uvedených zdrojích, hodnoty emisí z dopravy z
emisní úrovn nákladních vozidel Euro 1. Spole nost uvažuje o zvýšení výroby zavedením
t ísm nného provozu, proto byly uvažovány maximální hodnoty koncentrací (ze stávajících
m ení a monitoring ) a zvýšilo se využití provozu t chto zdroj emisí. Variantn byla zvolena výška n kterých výduch zdroj emisí - 9 a 15 m.
Imisní situace t chto látek není v uvedené lokalit trvale sledována. Nejbližší m ící stanice
se nachází v Košeticích (Pelh imov) a v eských Bud jovicích. Pro srovnání byly uvedeny
hodnoty imisních koncentrací škodlivin (NOx, PM10 a VOC) nam ené p i krátkodobém imisním monitoringu u hranice výrobního areálu.
Grafické znázorn ní vypo tených imisních koncentrací vybraných látek ve form izolinií je
sou ástí p ílohy rozptylové studie (p íloha oznámení .5). Stávající a p edpokládaný stav
v okolí uvažovaného zám ru - tj. výsledky modelových výpo t ro ních pr m rných imisních
koncentrací NO2 a PM10 jsou uvedeny v tabulce . 25.
Tabulka . 25: Ro ní pr m rné imisní koncentrace NO2 a PM10 získané modelem SYMOS –
p ísp vek daný provozem výrobního areálu a obslužné dopravy
Ro ní pr m rné imisní koncentrace (Cr)
NO2 [µg/m3]

Ref.
bod
.

Stávající stav

1

0,0868

2

PM10 [µg/m3]

O ekávaný stav
výška výduchu

Stávající stav

O ekávaný
stav

0,2256

0,1997

0,0008

0,0010

0,0879

0,2297

0,2041

0,0007

0,0009

3

0,0849

0,2097

0,1861

0,0026

0,0033

4

0,0975

0,2452

0,2170

0,0025

0,0032

5

0,0905

0,2262

0,2018

0,0019

0,0025

6

0,1549

0,4983

0,3949

0,0013

0,0017

7

0,1126

0,2996

0,2561

0,0017

0,0023

8

0,1561

0,3693

0,3202

0,0003

0,0004

9

0,2616

0,4952

0,4725

0,0002

0,0002

10

0,0961

0,2155

0,2006

0,0001

0,0002

11

0,1673

0,6358

0,4757

0,0007

0,0010

12

0,3016

0,6803

0,6001

0,0008

0,0011

výška výduchu

m

9

15 m
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Zjišt né pr m rné ro ní imisní koncentrace NO2 vyvolané provozem výrobní technologie,
vytáp ní a obslužné dopravy jsou v obytné zástavb (tj. ve všech referen ních bodech) velmi
nízké – pohybují se v rozmezí:
- 0,0849 – 0,3016 µg/m3 pro stávající stav,
3
- p i výpo tu z výšek výduch 9 m: 0,2097 – 0,6803 µg/m ,
- p i výpo tu z výšek výduch 15 m: 0,1861 – 0,6001 µg/m3.
Imisní situace není v uvedené lokalit trvale sledována. B hem krátkodobého imisního monitoringu na okraji výrobního areálu Obal Rozkoš dosahovala st ední hodnota sumy oxid du3
síku (NOx) 30,9 µg/m (tato hodnota odpovídá denním koncentracím).
Nejbližší m ící stanice . 1138 je v Košeticích (Pelh imov) a slouží ke stanovení celkové
hladiny pozadí koncentrací Reprezentativnost této stanice je uvád na desítky až stovky km.
3
V roce 2002 byla pr m rná ro ní koncentrace 5,2 µg/m . Stanice eské Bud jovice –
T eš . s reprezentativností 4 – 50 km se nachází na okraji m sta v mírn zvln ném terénu.
3
V roce 2002 pr m rná ro ní koncentrace na této stanici byla 17 µg/m .
Pr m rné ro ní imisní koncentrace PM10 vyvolané provozem spalovacích zdroj v areálu
spole nosti Obal Rozkoš a obslužné dopravy se v obytné zástavb pohybují v rozsahu hodnot:
- 0,0001 – 0,0026 µg/m3 pro stávající stav,
- 0,0002 – 0,0033 µg/m3 pro stav po zprovozn ní zám ru.
P i krátkodobém imisní monitoringu na okraji výrobního areálu byla stanovena st ední hod3
nota prašného aerosolu frakce PM10 19,4 µg/m (tato hodnota odpovídá denním koncentracím).
Pr m rná ro ní koncentrace v roce 2002 byla stanovena na m ící stanici . 1138 v Košeticích (Pelh imov) na 25 µg/m3 a na m ící stanici eské Bud jovice – T eš . na 22 µg/m3.
Výsledky modelových výpo t maximálních imisních koncentrací (tj. hodinová imisní koncentrace pro NO2, 24-hodinová imisní koncentrace pro PM10) jsou uvedeny v tabulce
.
26.
Tabulka . 26: Hodnoty maximálních imisních koncentrací škodlivin NO2 a PM10 (tj. hodinová
imisní koncentrace pro NO2, 24-hodinová imisní koncentrace pro PM10) získané modelem
SYMOS – p ísp vek daný provozem výrobního areálu a obslužné dopravy
Maximální imisní koncentrace
NO2 [µg/m3]

Ref.
bod
.

Stávající stav

1

13,61

2

PM10 [µg/m3]

O ekávaný stav
výška výduchu

Stávající stav

O ekávaný
stav

10,46

9,94

0,5930

0,7506

13,99

10,18

9,75

0,5408

0,6845

3

13,51

13,48

11,66

1,5547

1,9677

4

16,35

19,20

15,70

1,3176

1,5808

5

16,06

18,82

15,68

1,5539

1,8964

výška výduchu

m

9

15 m
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Maximální imisní koncentrace
3

3

NO2 [µg/m ]

Ref.
bod
.

Stávající stav

6

24,77

7

PM10 [µg/m ]

O ekávaný stav
výška výduchu

Stávající stav

O ekávaný
stav

35,85

24,76

0,9105

1,2436

17,52

22,46

17,24

0,8609

1,1500

8

15,84

10,48

10,48

0,6590

0,8036

9

33,72

33,36

33,35

0,5836

0,7182

10

13,00

9,97

9,84

0,3271

0,4156

11

15,46

11,38

11,38

0,6154

0,8415

12

17,13

12,51

12,51

0,5887

0,8064

výška výduchu

m

9

15 m

Zjišt né maximální imisní koncentrace škodlivin z provozu výrobní technologie, vytáp ní a
obslužné dopravy jsou v obytné zástavb (tj. ve všech referen ních bodech) velmi nízké –
pohybují se v rozmezí:
NO2
- 13,00 – 33,72 µg/m3 pro stávající stav,
- p i výpo tu z výšek výduch 9 m: 9,97 - 35,85 µg/m3,
3
- p i výpo tu z výšek výduch 15 m: 9,84 – 33,35 µg/m ,
PM10
- 0,3271 – 1,5547 µg/m3 pro stávající stav,
- 0,4156 – 1,9677 µg/m3 pro o ekávaný stav.
Stávající a p edpokládaná ro ní pr m rná imisní koncentrace t kavých organických látek
v obytné zástavb v blízkosti výrobního areálu Obal Rozkoš je uvedena v tabulce . 27.
Tabulka . 27: Hodnoty ro ní pr m rné imisní koncentrace t kavých organických látek (hexan, methylisobuthylketon, xylen, benzen) získané modelem SYMOS – p ísp vek daný provozem výrobní technologie a obslužné dopravy
Ro ní pr m rné imisní koncentrace (Cr)
Hexan
Ref.
bod Stáv.
.
stav

[µg/m3]

O ekávaný
stav
výška

9m

výška

15 m

MIBK [µg/m3]
Stáv.
stav

O ekávaný
stav
výška

9m

výška

15 m

Xylen [µg/m3]
Stáv.
stav

Benzen [ng/m3]

O ekávaný
stav
výška

9m

výška

Stáv.
stav

O ek.
stav

15 m

1

0,0612 0,0740 0,0531 0,0075 0,0143 0,0113 0,0801 0,1290 0,0867

0,065

0,078

2

0,0621 0,0740 0,0540 0,0077 0,0142 0,0117 0,0822 0,1303 0,0893

0,057

0,069

3

0,0573 0,0702 0,0490 0,0070 0,0148 0,0102 0,0743 0,1216 0,0789

0,224

0,270

4

0,0692 0,0896 0,0639 0,0089 0,0198 0,0144 0,0965 0,1695 0,1129

0,197

0,236
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Ro ní pr m rné imisní koncentrace (Cr)
Hexan
Ref.
bod Stáv.
.
stav

[µg/m3]

O ekávaný
stav
výška

9m

výška

15 m

MIBK [µg/m3]
Stáv.
stav

O ekávaný
stav
výška

9m

výška

15 m

Xylen [µg/m3]
Stáv.
stav

Benzen [ng/m3]

O ekávaný
stav
výška

9m

výška

Stáv.
stav

O ek.
stav

15 m

5

0,0638 0,0785 0,0574 0,0084 0,0176 0,0130 0,0894 0,1490 0,1025

0,163

0,196

6

0,1253 0,2623 0,1545 0,0154 0,0521 0,0285 0,1700 0,4707 0,2451

0,105

0,125

7

0,0843 0,1267 0,0825 0,0104 0,0272 0,0169 0,1126 0,2279 0,1357

0,140

0,168

8

0,1183 0,1028 0,0661 0,0132 0,0206 0,0137 0,1363 0,1734 0,1012

0,024

0,029

9

0,1896 0,0831 0,0719 0,0302 0,0271 0,0212 0,2909 0,1692 0,1415

0,016

0,019

10

0,0653 0,0449 0,0360 0,0088 0,0108 0,0089 0,0884 0,0837 0,0629

0,010

0,012

11

0,1253 0,2529 0,1367 0,0103 0,0237 0,0258 0,1203 0,3926 0,1897

0,061

0,073

12

0,2551 0,1836 0,1278 0,0285 0,0263 0,0299 0,3080 0,3311 0,2144

0,071

0,085

Zjišt né pr m rné ro ní imisní koncentrace t kavých organických látek vyvolané provozem
výrobní technologie a obslužné dopravy se v obytné zástavb pohybují v rozmezí:
- u hexanu: 0,0573 – 0,2551 µg/m3 pro stávající stav, pro o ekávaný stav 0,0449 –
0,2623 µg/m3 (pro výpo et z výšky výduchu 9 m) a 0,0360 – 0,1545 µg/m3 (pro výpo et
z výšky výduchu 15 m),
-

u methylisobuthylketonu (MIBK): 0,0070 – 0,0302 µg/m3 pro stávající stav, pro o e3
kávaný stav 0,0108 – 0,0521 µg/m (pro výpo et z výšky výduchu 9 m) a 0,0102 –
3
0,0299 µg/m (pro výpo et z výšky výduchu 15 m),

-

u xylenu: 0,0743 – 0,3080 µg/m3 pro stávající stav, pro o ekávaný stav 0,0837 –
0,4707 µg/m3 (pro výpo et z výšky výduchu 9 m) a 0,0629 – 0,2451 µg/m3 (pro výpo et
z výšky výduchu 15 m),

-

u benzenu: 0,010 – 0,224 ng/m3 pro stávající stav a 0,012 – 0,270 ng/m3 pro o ekávaný stav.

V roce 2002 na m ící stanice . 1138 v Košeticích (Pelh imov) inily pr m rné ro ní koncentrace n-hexanu 0,21 µg/m3, benzenu 0,82 µg/m3, sumy xylen 0,48 µg/m3 (m a p – xyle3
3
nu 0,35 µg/m , o – xylenu 0,13 µg/m ).
P i krátkodobém imisní monitoringu na okraji výrobního areálu byla stanovena st ední hodnota t kavých organických látek vyjád ených jako hexan 9,8 µg/m3 (tato hodnota odpovídá
denním koncentracím).
Výsledky modelových výpo t maximálních imisních koncentrací (tj. hodinová imisní koncentrace pro benzen, hexan a p lhodinová imisní koncentrace pro methylisobuthylketon,
xylen) jsou uvedeny v tabulce . 28.
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Tabulka . 28: Hodnoty maximálních koncentrací t kavých organických látek (hexan, methylisobuthylketon, xylen, benzen) získané modelem SYMOS v okolí uvažovaného zám ru –
p ísp vek daný provozem výrobní technologie a obslužné dopravy
Maximální imisní koncentrace (Cmax)
Hexan
Ref.
bod Stáv.
.
stav

[µg/m3]

O ekávaný
stav

MIBK [µg/m3]

výška

výška

Stáv.
stav

9m

15 m

O ekávaný
stav

Xylen [µg/m3]

výška

výška

Stáv.
stav

9m

Benzen [µg/m3]

O ekávaný
stav

15 m

výška

výška

Stáv.
stav

9m

O ek.
stav

15 m

1

6,887

6,388

3,506

0,932

1,677

0,873

9,520

10,718

5,888

0,054

0,065

2

7,106

6,376

3,624

0,937

1,749

0,905

9,663

11,077

5,990

0,049

0,060

3

6,967

6,789

3,646

0,932

1,700

0,872

9,690

11,981

6,291

0,141

0,171

4

9,866

9,876

5,866

1,396

2,750

1,459

15,056 21,180 11,120

0,078

0,092

5

9,364

8,859

5,502

1,356

2,481

1,399

14,436 19,357 10,663

0,096

0,114

6

18,785 30,091 14,340

2,566

7,836

2,698

27,980 64,831 25,275

0,081

0,098

7

11,342 13,640

7,053

1,540

3,635

1,522

16,256 27,822 12,146

0,073

0,088

8

6,395

6,948

3,390

0,918

1,525

0,762

8,860

5,603

0,043

0,052

9

28,309 11,546

9,803

5,488

4,456

3,390

42,593 26,986 22,527

0,044

0,053

10

6,596

5,281

3,252

0,937

1,430

0,801

9,164

10,111

5,721

0,029

0,035

11

6,934

6,782

3,499

0,892

1,943

0,904

7,854

8,732

5,566

0,054

0,066

12

9,916 10,305

5,293

1,646

3,282

1,346

11,051 16,356

7,201

0,052

0,063

10,462

Maximální imisní koncentrace t kavých organických látek vyvolané provozem výrobní technologie a obslužné dopravy by se v obytné zástavb mohly za nep íznivých rozptylových
podmínek pohybovat v rozmezí:
-

u hexanu: 6,395 – 28,309 µg/m3 pro stávající stav, pro o ekávaný stav 5,281 – 30,091
3
3
µg/m (pro výpo et z výšky výduchu 9 m) a 3,252 – 14,340 µg/m (pro výpo et z výšky
výduchu 15 m),

-

u methylisobuthylketonu (MIBK): 0,892 – 5,488 µg/m pro stávající stav, pro o ekávaný stav 1,430 – 7,836 µg/m3 (pro výpo et z výšky výduchu 9 m) a 0,762 – 3,390
µg/m3 (pro výpo et z výšky výduchu 15 m),

-

u xylenu: 7,854 – 42,593 µg/m3 pro stávající stav, pro o ekávaný stav 8,732 – 64,831
µg/m3 (pro výpo et z výšky výduchu 9 m) a 5,566 – 25,275 µg/m3 (pro výpo et z výšky
výduchu 15 m),

-

u benzenu: 0,029 – 0,141 µg/m3 pro stávající stav a 0,035 – 0,171 µg/m3 pro o ekávaný stav.

3

Charakterizace rizika
Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší p ijímány exponovanými jedinci (p edevším
inhala n ), pronikají do lidského organismu a ást vdechovaných škodlivin se vst ebává
jako vnit ní dávka.
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Pro látky s prahovými ú inky je stanovena p ípustná koncentrace nepoškozující zdraví. (U
t chto látek se uvažuje s existencí prahové úrovn expozice, pod kterou se neo ekává významný nežádoucí ú inek (vlivem fyziologických adapta ních, detoxika ních a repara ních
mechanism organismu)). Referen ní koncentrace je hmotnostní koncentrace látky
v ovzduší, která p i expozici odpovídající hodnocenému intervalu pravd podobn nezp sobí
poškození zdraví populace, v etn citlivých podskupin (sta í a nemocní lidé, d ti apod.).
U n kterých škodlivin (prach, oxidy dusíku) nejsou stanoveny referen ní koncentrace - pro
nízkou toxicitu škodliviny nebo pro nep esn definovanovatelné p sobení na ur ité systémy.
Pro hodnocení zdravotních rizik jsou využívány publikované vztahy, které vychází
z epidemiologických studií a vyjad ují závislost mezi koncentrací a výskytem r zných zdravotních obtíží.
U látek s karcinogenními ú inky se p edpokládá, že neexistuje prahová úrove expozice.
Každá dávka je spojena s vzestupem pravd podobnosti vzniku nádorového bujení; nulové
riziko je p i nulové expozici. Referen ní koncentrace pro tyto látky uvádí, jaká koncentrace
odpovídá dané pravd podobnosti navýšení výskyt nádor .
Charakterizace rizika – chronického nekarcinogenního ú inku
OXID DUSI ITÝ NO2
Chronické respira ní symptomy u d tí
Pro charakterizaci zvýšení výskytu chronických respira ních obtíží (chronické zahlen ní a
pískoty) u exponované populace - u d tí - byl dle manuálu (Provazník a kol., 2000) použit
vztah, který publikovala Kristina Aunan v r. 1995:
OR = exp (β x Cr)
OR = Odds Ratio – pom r šancí (vyjad uje kolikrát vyšší šanci být exponováni dané škodlivin mají
jedinci se zjišt ným zdravotním ú inkem v i jedinc m kontrolní skupiny)
β = regresivní koeficient β = 0,0055 (95% CI 0,0026 – 0,0088)
3
Cr = ro ní imisní koncentrace v g/m

Odhadnutá prevalence p i hypotetické nulové koncentraci je cca 3 %.
Odhad zvýšení výskytu chronických respira ních obtíží u exponované populace d tí b hem
provozu tiskárny-lakovny je uveden v tabulce . 29. Imisní situace není v uvedené lokalit
sledována. Pro srovnání je uvedeno imisní pozadí nam ené v r. 2002 na nejbližších imisních monitorovacích stanicích.
Tabulka . 29: Odhad zvýšení výskytu chronických respira ních obtíží u exponované populace v souvislosti se zjišt nou imisní zát ží NO2
Cr
[ g/m3]

OR

výskyt symptom
(%)

Nejvyšší p ísp vek – stávající stav

0,3016

1,002

3,006

Nejvyšší p ísp vek – zám r

0,6803

1,004

3,012

Imisní stav – pozadí

5,2

1,029

3,087

Imisní stav – pozadí

17

1,098

3,294

(zjišt ná ro ní koncentrace Cr v obytné zástavb )
(zjišt ná ro ní koncentrace Cr v obytné zástavb )
(stanice Košetice)

(stanice eské Bud jovice T eš .)
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Prevalence chronických respira ních obtíží u exponované d tské populace v souvislosti s
imisní zát ží NO2 vyvolanou provozem zám ru se oproti stávajícímu stavu prakticky neprojeví. Výskyt symptom p i zjišt ných imisních koncentrací (provoz zám ru) by byl 3,012 %
(z toho 3 % je odhadnutá prevalence p i nulové koncentraci), pak 0,012 % je výskyt symptom v souvislosti s p ísp vkem NO2 z provozu zám ru (spalovacích zdroj a obslužné
dopravy).
Do výpo tu byly zahrnuty i hodnoty koncentrace NO2 zjišt né na nejbližších imisních monitorovacích stanicích (výskyt symptom v souvislosti se imisním pozadím je 3,087 % (resp.
3,294%), z toho 0,087% (resp. 0,294%) je výskyt symptom v souvislosti s imisemi NO2 pozadí).
Astmatické respira ní symptomy u d tí
Pro charakterizaci zvýšení výskytu astmatických respira ních symptom u exponované populace - u d tí - byl dle manuálu (Provazník a kol., 2000) použit vztah, který publikovala
Kristina Aunan v r. 1995:
OR = exp (β x Cr)
OR = Odds Ratio – pom r šancí (vyjad uje kolikrát vyšší šanci být exponováni dané škodlivin mají
jedinci se zjišt ným zdravotním ú inkem v i jedinc m kontrolní skupiny)
β = regresivní koeficient β = 0,016 (95% CI 0,002 – 0,0030)
Cr = ro ní imisní koncentrace v g/m3

Prevalence astmatických symptom p i hypotetické nulové koncentraci je cca 2%.
Odhad zvýšení výskytu astmatických respira ních obtíží u exponované populace d tí b hem
provozu tiskárny-lakovny je uveden v tabulce . 30.
Tabulka . 30: Odhad zvýšení výskytu astmatických respira ních obtíží u exponované populace v souvislosti se zjišt nou imisní zát ží NO2
Cr
[ g/m3]

OR

výskyt symptom
(%)

Nejvyšší p ísp vek – stávající stav

0,3016

1,005

2,010

Nejvyšší p ísp vek – zám r

0,6803

1,011

2,022

Imisní stav – pozadí

5,2

1,087

2,174

Imisní stav – pozadí

17

1,313

2,626

(zjišt ná ro ní koncentrace Cr v obytné zástavb )
(zjišt ná ro ní koncentrace Cr v obytné zástavb )
(stanice Košetice)

(stanice eské Bud jovice T eš .)

Výskyt astmatických respira ních symptom se u exponované populace (d tí) v souvislosti s
imisní zát ží NO2 vyvolanou provozem zám ru se oproti stávajícímu stavu prakticky neprojeví. Výskyt symptom p i zjišt ných imisních koncentrací (provoz zám ru) by byl 2,022 %
(z toho 2 % je odhadnutá prevalence p i nulové koncentraci), pak 0,022 % je výskyt symptom v souvislosti s p ísp vkem NO2 z provozu zám ru.
Do výpo tu byly zahrnuty i hodnoty koncentrace NO2 zjišt né na nejbližších imisních monitorovacích stanicích (výskyt symptom v souvislosti se imisním pozadím je 2,174 % (resp.
2,626%), z toho 0,174% (resp. 0,626%) je výskyt symptom v souvislosti s imisemi NO2 pozadí).
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PRAŠNÝ AEROSOL
Chronické respira ní symptomy u dosp lých
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika chronických respira ních obtíží (chronické zahlen ní a pískoty) u exponované populace - u dosp lých jedinc - byl použit vztah, které na
základ výsledk epidemiologických studií, které publikovala Kristina Aunan v r. 1995 (Provazník a kol., 2000):
OR = exp (β x Cr)
OR = Odds Ratio – pom r šancí (vyjad uje kolikrát vyšší šanci být exponováni dané škodlivin mají
jedinci se zjišt ným zdravotním ú inkem v i jedinc m kontrolní skupiny)
β = regresivní koeficient β = 0,029 (95% CI 0,015 – 0,054)
3
Cr = ro ní imisní koncentrace v g/m

Odhadnutá prevalence p i hypotetické nulové koncentraci je 1,3 %.
Odhad zvýšení výskytu chronických respira ních obtíží u dosp lých jedinc exponované
populace b hem provozu monobloku tiskárna-lakovna je uveden v tabulce . 31.
Tabulka . 31: Odhad zvýšení výskytu chronických respira ních obtíží u exponované populace v souvislosti se zjišt nou imisní zát ží prašným aerosolem
Cr
[ g/m3]

OR

výskyt symptom
(%)

Nejvyšší p ísp vek – stávající stav

0,0026

1,0

1,3

Nejvyšší p ísp vek – zám r

0,0033

1,0

1,3

Imisní stav – pozadí

25

2,065

2,685

Imisní stav – pozadí

22

1,893

2,461

(zjišt ná ro ní koncentrace Cr v obytné zástavb )
(zjišt ná ro ní koncentrace Cr v obytné zástavb )
(stanice Košetice)

(stanice eské Bud jovice T eš .)

Zvýšení výskytu chronických respira ních obtíží u exponované dosp lé populace
v souvislosti s imisní zát ží prašným aerosolem vyvolanou provozem zám ru se oproti stávajícímu stavu neprojeví. Výskyt symptom p i zjišt ných imisních koncentrací (provoz zám ru) by byl 1,3 % (z toho 1,3 % je odhadnutá prevalence p i nulové koncentraci), pak 0,0
% je výskyt symptom v souvislosti s p ísp vkem prašného aerosolu z provozu zám ru
(spalovacích zdroj a obslužné dopravy).
Do výpo tu byly zahrnuty i hodnoty koncentrace prašného aerosolu zjišt né na nejbližších
imisních monitorovacích stanicích (výskyt symptom v souvislosti se imisním pozadím je
2,461% (resp. 2,685%), z toho 1,161% (resp. 1,385%) je výskyt symptom v souvislosti
s imisemi prašného aerosolu - pozadí).
Chronické respira ní symptomy u d tí
Pro kvantitativní odhad zvýšení rizika výskytu chronických respira ních symptom (prevalence bronchitidy) u exponované populace - u d tí - byl použit následující vztah dle manuálu
(Provazník a kol., 2000), který publikoval Özkaynak a Schatz v r. 1985:
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OR = exp (β x Cr)
OR = Odds Ratio – pom r šancí (vyjad uje kolikrát vyšší šanci být exponováni dané škodlivin mají
jedinci se zjišt ným zdravotním ú inkem v i jedinc m kontrolní skupiny)
β = regresivní koeficient β = 0,01445 (95% CI 0,00150 – 0,02851)
Cr = ro ní imisní koncentrace v g/m3

Odhadnutá prevalence p i hypotetické nulové koncentraci je 3 %.
Odhad zvýšení výskytu chronických respira ních obtíží u d tské exponované populace pro
provoz zám ru je uveden v tabulce . 32.
Tabulka . 32: Odhad zvýšení výskytu chronických respira ních symptom
populace (u d tí) v souvislosti se zjišt nou imisní zát ží prašným aerosolem

u exponované

Cr
[ g/m3]

OR

výskyt symptom
(%)

Nejvyšší p ísp vek – stávající stav

0,0026

1,000

3,0

Nejvyšší p ísp vek – zám r

0,0033

1,000

3,0

Imisní stav – pozadí

25

1,435

4,305

Imisní stav – pozadí

22

1,374

4,122

(zjišt ná ro ní koncentrace Cr v obytné zástavb )
(zjišt ná ro ní koncentrace Cr v obytné zástavb )
(stanice Košetice)

(stanice eské Bud jovice T eš .)

Prevalence bronchitidy u exponovaných d tí v souvislosti s imisní zát ží prašným aerosolem
b hem provozu monobloku tiskárna-lakovna se oproti stávajícímu stavu neprojeví. P i zjišt ných imisních koncentracích (provoz zám ru) by se výskyt symptom pohyboval okolo 3,0
%, (z toho 3 % je odhadnutá prevalence p i nulové koncentraci), výskyt symptom
v souvislosti s p ísp vkem prašného aerosolu z provozu zám ru je tedy 0,0 %.
Výskyt symptom v souvislosti se imisním pozadím je 4,305 % (resp. 4,122 %) (z toho 1,305
% (resp. 1,122 %) je výskyt symptom v souvislosti s imisemi prašného aerosolu - pozadí).
T KAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY
Pro charakterizaci rizika byly využity zkušenosti WHO využívající Guideline value, referen ních koncentrcí U. S. EPA Risk – based concentration (RBC) a RfC (z databáze IRIS), referen ních hodnot MRLs (zdroj ATSDR), pop . jiných.
Tyto referen ní koncentrace p edstavují koncentraci škodlivin v ovzduší, které ani p i celoživotním vdechování pravd podobn nevyvolají v populaci riziko nep íznivých ú ink . (Koncentrace uvedené v databázi RBC Table p edstavují p i použití standardního expozi ního
scéná e zdravotní riziko toxického nekarcinogenního ú inku v úrovni koeficientu rizika
HQ = 1. Hodnoty referen ních hodnot MRLs (ATSDR) jsou srovnatelné s referen ními hodnotami RfC a RfD (US EPA)).
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Tabulka . 33: Srovnání zjišt ných pr m rných ro ních imisních koncentrací (Cr) a maximálních imisních koncentrací (Cmax) v obytné zástavb s referen ními koncentracemi t kavých organických látek pro nekarcinogenní efekty (pro inhala ní expozici)
3

Škodliviny [ g/m ]
Hexan

MIBK*

Xyleny

Benzen

5,73 E-02 až
2,55 E-01

7,00 E-03 až
3,02 E-02

7,43 E-02 až
3,08 E-01

1,00 E-05 až
2,24 E-04

9m

4,49 E-02 až
2,62 E-01

1,08 E-02 až
5,21 E-02

8,37 E-02 až
4,71 E-01

15 m

3,6 E-02 až 1,55
E-01

1,02 E-02 až
2,99 E-02

6,29 E-02 až
2,45 E-01

5,28 E+00 až
3,09 E+01
3,25 E+00 až
1,43 E+01

1,43 E+00 až
7,84 E+00
7,62 E-01 až
3,39 E+00

8,73 E+00 až
6,48 E+01
5,57 E+00 až
2,53 E+01

3,50 E-02 až
1,71 E-01

2,1 E-01

-

4,8 E-01

8,2 E-01

-

-

1,0 E+02

-

-

-

8,7 E+02

-

2,0 E+02

3,0 E+03

1,0 E+02

3 E+01

2,1 E+02

3,1 E+03

1,1 E+02

-

2,0 E+03

-

-

zjišt né Cr –
stávající stav
zjišt né Cr
zám r

zjišt né
Cmax zám r

9m
15 m

Imisní pozadí

(stanice Košetice)

PK
MZ R
GV
WHO
RfC
IRIS - U.S. EPA
RBCambient air
U.S. EPA
MRLs
ATSDR
TCA
RIVM
Prov. TC
Health Canada

chronická

6 E + 02

chro-

1,20 E-05 až
2,70 E-04

1,2 E+01

nická

subchronická

-

8,7 E+02

-

-

1,8 E+02

-

* methylisobuthylketon

Hladiny pr m rných ro ních koncentrací t kavých organických látek zjišt né v obytné zástavb po realizaci zám ru jsou o n kolik ád nižší než doporu ené referen ní koncentrace.
Dále byly v tabulce pro srovnání uvedeny i zjišt né maximální imisní koncentrace Cmax (tj.
hodinová imisní koncentrace pro benzen, hexan a p lhodinová imisní koncentrace pro methylisobuthylketon, xylen), které by se mohly vyskytovat v okolí zám ru za zhoršených rozptylových podmínek. Tyto Cmax jsou ádov nižší než doporu ené referen ní koncentrace.
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Riziko chronického nekarcinogenního vlivu t kavých organických látek je dále zhodnoceno
pomocí koeficientu nebezpe nosti HQ (Hazard Quocient) – podíl nejvyšší hodnoty zjišt né
ro ní pr m rné koncentrace škodliviny a hodnoty referen ní koncentrace pro tyto látky (viz.
tabulka . 34). Jako referen ní koncentrace byla použita hodnota RfC dle U.S. EPA, která je
u všech hodnocených škodlivin nejnižší (tj. nejp ísn jší) stanovenou referen ní koncentrací
pro chronickou inhala ní expozici.
Za p edpokladu aditivního p sobení slou enin (neurotoxicita) pak se teme získané koeficienty nebezpe nosti HQ a získáme index nebezpe nosti HI (Hazard Index). Pokud koeficient
nebezpe nosti HQ (resp. v p ípad aditivního p sobení index nebezpe nosti HI) dosahuje
hodnoty menší než 1, neo ekává se žádné významné riziko toxických ú ink , z hlediska
konzervativního se požaduje, aby byl HI menší i roven 0,5.
Tabulka . 34: Podíl zjišt ných pr m rných ro ních imisních koncentrací (Cr) v obytné zástavb (resp. nejvyšší hodnoty zjišt ná pr m rných ro ních imisních koncentrací v obytné
zástavb ) a referen ní koncentrace RfC (dle U.S. EPA) t kavých organických látek pro nekarcinogenní efekty (inhala ní expozice)
3

Škodliviny [ g/m ]
Hexan

MIBK*

Xyleny

Benzen

2,62 E-01

5,21 E-02

4,71 E-01

2,70 E-04

RfC
IRIS - U.S. EPA

2,0 E+02

3,0 E+03

1,0 E+02

3 E+01

HQ (Cr/RfC)

0,001 310

0,000 017

0,004 710

0,000 009

zjišt né Cr zám r

(nejvyšší zjišt ná Cr v obytné zástavb )

0,006046

HI (HQhexan + HQMIBK + HQxylen + HQbenzen)
* methylisobuthylketon

Ze srovnání zjišt ných ro ních imisních koncentrací t kavých organických látek v obytné
zástavb s referen ními inhala ními koncentracemi i z vypo tu indexu nebezpe nosti vyplývá, že výše rizika nekarcinogenního ú inku posuzovaných škodlivin vyvolaná b žným provozem zám ru se p edpokládá nevýznamná. Z d vodu nevýznamné výše rizika hodnocených
škodlivin nebyly brány v úvahu jiné expozi ní cesty.
Charakterizace rizika – karcinogenního ú inku
Pro zhodnocení míry rizika karcinogenního ú inku benzenu je v následující tabulce uvedena
míra pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom nad b žný výskyt v populaci – Individual
Lifetime Cancer Risk (ILCR).
Pravd podobnost vychází ze vztahu ILCR = Cr x UR, kde Cr je zjišt ná ro ní pr m rná koncentrace škodliviny v obytné zástavb (resp. nejvyšší hodnota pr m rná ro ní koncentrace
benzenu zjišt ná modelovým výpo tem rozptylové studie). UR je jednotka karcinogenního
rizika – inhala ní, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce p i celoživotní koncentraci 1 g/m3.
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Tabulka . 35: Hodnocení rizika p ísp vku benzenu (inhala ní expozice) pro karcinogenní
efekty
Cr
3
[ g/m ]

UR
(WHO)

Nejvyšší p ísp vek
– stávající stav

0,000 224

Nejvyšší p ísp vek
– zám r

0,000 270

Imisní stav – pozadí

3

( g/m )

(US EPA)

9,856.10-10 až 1,68.10-9
-6

(4,4 - 7,5).10

-9

(1,188 - 2,025).10

2,3 E-01

-6

0,82

(Košetice)

RBC

ILCR

(3,608 – 6,15).10

Zjišt né ILCR pro p ísp vek benzenu vyvolaný provozem zám ru je o 3 - 4 ády nižší než je
p ijatelná úrove rizika 1E-06 (tj. 1 p ípad onemocn ní rakovinou p i celoživotní expozici na
milion exponovaných osob).
Dále je pro srovnání uvedena i hodnota RBC benzenu pro karcinogenní efekty ve volném
ovzduší. Z porovnání vyplývá, že zjišt né pr m rné ro ní koncentrace - p ísp vky benzenu
jsou o 3 ády nižší než referen ní koncentrace.
Stávající imisní pozadí benzenu v zájmové lokalit není známo. (Pro srovnání bylo uvedena
ro ní imisní koncentrace benzenu nam ená v r. 2002 na stanici Košetice).
Smyslová postižitelnost plynných škodlivin
Vzhledem k ochran obyvatelstva proti obt žování zápachem bylo dále provedeno také
srovnání zjišt ných maximálních imisních koncentrací (Cmax) plynných škodlivin v obytné
zástavb s ichovými prahy jednotlivých látek dle r zných pramen – viz. tabulka 36.
Tabulka . 36: Srovnání zjišt ných maximálních imisních koncentrací (Cmax) plynných škodlivin v obytné zástavb s ichovými prahy jednotlivých látek
Škodliviny [ g/m3]
Hexan
zjišt né 9 m
Cmax
zám r
15 m
OT
HSDB
OT
WHO
ichový práh

(Marhold, 1986)

ichový práh

(AHEM, 11/84)

MIBK*

Xyleny

Benzen

NO2

5,28 E+00 až 1,43 E+00 až 8,73 E+00 až
9,97 E+00 až
3,09 E+01
7,84 E+00
6,48 E+01
3,59 E+01
3,50 E-02 až
1,71
E-01
3,25 E+00 až 7,62 E-01 až 5,57 E+00 až
9,75 E+00 až
1,43 E+01
3,39 E+00
2,53 E+01
3,33 E+01
(1,88E+02)
4,1E+02
4,5 E+03
1,5 E+04
2,0 E+03
-

-

4.35 E+03

-

-

-

-

4,35 E+03

4,79 E+03
3,19 E+05

9,4 E+03

1,11 E+05

3,27 E+04
1,93 E+03

9,57 E+03
6,00 E+02
2,04 E+03

9,89 E+04
1,50 E+04

5,64 E+02
2,00 E+02
9,40 E+02
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Ze srovnání v tabulce vyplývá, že zjišt né maximální imisní koncentrace plynných škodlivin,
které by se mohly vyskytovat v okolí zám ru za zhoršených rozptylových podmínek, jsou
ádov nižší než ichové prahy pro tyto látky.
Zhodnocení
Na základ provedeného hodnocení lze konstatovat, že p ísp vek míry rizika nekarcinogenního ú inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi itého (NO2), suspendovaných ástic frakce
PM10 a t kavých organických látek – hexanu, xylenu, methylisobuthylketonu a benzenu )
vyvolaný b žným provozem zám ru je nep íliš významný.
Z výpo tu míry pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom nad b žný výskyt v populaci
(tzv. ILCR) pro inhala ní expozici benzenu vyplývá, že imisní p ísp vek vyvolaný provozem
-6
zám ru bude o 3 - 4 ády pod p ijatelnou úrovní rizika (1 x 10 ).
Nep edpokládá se, že p i provozu technologie povrchových úprav budou produkovány emise
škodlivin v takových koncentracích, aby mohly svým pachem obt žovat obyvatele žijící
v blízkosti výrobního areálu.
Nejistoty
Bylo provedeno screeningové hodnocení zdravotních rizik chronického nekarcinogenního
ú inku vybraných škodlivin, nebyly zhodnoceny další možné expozi ní cesty.
Hodnocení nár stu míry zdravotního rizika posuzovaných škodlivin vychází z modelových
výpo t rozptylové studie, tj. z vypo ítaných p ísp vk imisí škodlivin vyvolaných provozem
zám ru. Do výpo tu byly zahrnuty i hodnoty imisního pozadí (pr m rné ro ní koncentrace)
zjišt né na nejbližších monitorovacích stanicích.
Dále byl v lokalit proveden imisní monitoring NOx, PM10 a t kavých organických látek. Tyto
hodnoty se vztahují k denním koncentracím, srovnání s referen ními koncentracemi (které
odpovídají dlouhodobým pr m rným koncentracím (tj. ro ním)) by bylo pouze orienta ní
(dochází k nadhodnocení míry rizika). Stávající imisní pozadí benzenu v zájmové lokalit
není známo.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace a jejich velikost, doba trávená v obytné zón a jiné aktivity v zájmovém území).
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a omezení daných
disperzním modelem SYMOS, nejistot experimentáln získaných dat, chybami p i stanovení
doporu ených – referen ních hodnot atd.

Hluk
Výchozí podklady
Pro zám r vestavby lakovny-tiskárny do skladu hotových výrobk a navýšení kapacity výroby
je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného zám ru vyplývající z expozice hluku ze zdroj hluku umíst ných ve výrobním areálu OBAL ROZKOŠ a
z dopravy.
Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i imisí hluku v dané lokalit byly výsledky modelových výpo t hlukové studie. Odhad zdravotního rizika hluku v mimopracovním prost edí
byl proveden dle autoriza ního návodu AN 15/04 Státního zdravotního ústavu (Havel, 2004).
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Identifikace a charakterizace nebezpe nosti
Nep íznivými ú inky hluku na lidské se rozumí morfologické nebo funk ní zm ny organizmu,
které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenza ní kapacity v i stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nep íznivým vliv m prost edí.
Negativní ú inky hluku mohou být:
- Specifické (zprost edkované p ímo sluchovým smyslovým orgánem), které se m že
projevovat p i ekvivalentní hladin akustického tlaku A nad 85 až 90 dB.
Dlouhodobé p sobení zvuk s vysokými hladinami poškozuje bu ky na povrchu bazilární membrány a postupn snižuje citlivost sluchového orgánu. Poškození malého potu sluchových bun k je zpo átku nerozeznatelné, avšak p i r stu po tu poškozených
bun k se stále výrazn ji projevuje ztráta ásti informace. Poškození sluchu je provázeno splýváním mluvené e i, neschopností rozlišit e a hluk pozadí a zkreslením vjemu
hudby. Ú inek hluku stoupá s ú inek stoupá s intenzitou, náhlostí a délkou vlny.
-

Systémové (zprost edkované speciálními strukturami nervového systému) - ovlivn ní
funkcí r zných systém organismu – nap . poruchy úrovn centrální aktivace, motorické koordinace a smyslov -motorických funkcí, emociální rovnováhy a poruchy
v sociální interakci.

Nadm rný hluk provokuje v lidském organismu adu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; m že
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. Rušení a obt žování hlukem je astou subjektivní stížností na kvalitu životního prost edí a m že
p edstavovat prvotní podn t rozvoje neurotických, psychosomatických i psychických stres u
etných nemocných. Je pravd podobné, že snižuje obecnou odolnost v i zát ži, zasahuje
do normálních regula ních pochod . Nadm rná hluková expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významn je také ohrožena bezpe nost práce. D sledkem zvýšené hladiny hluku m že docházet také ke zhoršení komunikace e i a tím ke zm nám v oblasti chování a vztah a k rušení spánku (zmenšením jeho hloubky a zkrácením
doby spánku, k astému probouzení b hem spánku).
Za dostate n prokázané nep íznivé zdravotní ú inky hluku je považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nep íznivé osvojování
e i a tení u d tí.
Sou asné poznatky o nep íznivých ú incích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí shrnuje již
citovaný metodický návod (Havel, 2004), který vychází z dokumentu WHO (WHO, 1999) a
dalších zdroj – podrobn ji viz. p íloha . 10.
Ze záv r WHO (WHO, 1999) vyplývá, že v obydlích je kritickým ú inkem hluku rušení
spánku, obt žování a zhoršená komunikace e í. No ní ekvivalentní hladina akustického
tlaku A by z hlediska rušení spánku nem la p esáhnout LAeq 45 dB (p edpokládá se pokles
hladiny hluku o 15 dB p i p enosu venkovního hluku do místnosti z ásti otev eným oknem) a
denní ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB, m eno 1 m p ed fasádou.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Podkladem k hodnocení expozice jsou modelové výpo ty hlukové studie (viz. p íloha oznámení . 6).
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V hlukové studii byla hluková zát ž modelována dle podklad projektu a to pro 10 výpo tových bod – v zástavb v blízkosti výrobního areálu s p edpokládanou nejv tší hlukovou
zát ží (referen ní bod . 2 – restaurace, bod . 4 - škola a bod . 6 - obecní ú ad, bod . 10
ty patrový panelový d m, ostatní referen ní body byly zvoleny v p ízemních a 2 patrových
rodinných domech). Podrobný p ehled a popis referen ních bod je zpracován formou tabulky a schematicky zakreslena - viz. kapitola C. 2. 10. (tabulka . 23, obrázek . 4).
Hladiny akustického tlaku A LAeq,T byly vypo teny ze zdroj hluku umíst ných v areálu spole nosti a jím vyvolaných zdroj hluku (obslužná doprava). Výsledky modelových výpo t
jsou shrnuty v tabulce . 37 pro stávající stav a v tabulce . 38 pro dobu provozu zám ru.
Tabulka . 37: Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq z dopravy a ze stacionárních zdroj
hluku v obytné zástavb (denní i no ní doba) – stávající stav
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB] z dopravy i z pr myslových zdroj
zdroj hluku

výpo tový bod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

doprava

pr myslové zdroje*

celkem

výška

denní doba
(6 – 22 hod.)

no ní doba
(22– 6 hod.)

denní doba
(6 – 22 hod.)

no ní doba
(22– 6 hod.)

denní doba no ní doba
(6 – 22 hod.) (22– 6 hod.)

1,5

30,4

16,9

28,9

28,8

32,7

29,1

3,0

31,4

18,0

28,9

28,8

33,4

29,1

1,5

48,0

34,6

27,9

23,4

48,0

34,9

3,0

48,8

35,3

28,2

23,4

48,8

35,6

1,5

29,1

15,9

31,1

3,8

33,3

16,2

3,0

30,7

17,5

31,8

3,9

34,3

17,3

1,5

31,7

18,5

26,2

1,6

32,8

18,6

3,0

32,8

19,6

26,8

1,6

33,8

19,7

1,5

40,4

27,9

24,7

0

40,5

27,9

3,0

41,4

28,9

24,8

0

41,5

28,9

1,5

45,7

33,3

25,6

13,5

45,8

33,3

3,0

46,4

33,9

25,6

13,5

46,4

34,0

1,5

29,0

16,4

27,2

0

31,2

16,5

3,0

30,3

17,7

27,3

0

32,0

17,7

1,5

47,1

33,6

37,0

11,3

47,5

33,7

3,0

47,9

34,5

37,4

11,4

48,3

34,5

1,5

27,7

14,4

37,4

30,7

37,8

30,8

3,0

29,0

15,7

37,6

30,7

38,2

30,8

1,5

35,8

24,9

32,1

16,6

37,3

25,5

3,0

36,7

25,8

33,3

18,0

38,3

26,5

* provoz kotelny a kompresorové stanice
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Tabulka . 38: Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq z dopravy a ze stacionárních zdroj
hluku v obytné zástavb (denní i no ní doba) – provoz zám ru
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB] z dopravy i z pr myslových zdroj
zdroj hluku

výpo tový bod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

doprava

pr myslové zdroje
denní doba
(6 – 22 hod.)

no ní doba
(22– 6 hod.)

celkem

výška

denní doba
(6 – 22 hod.)

no ní doba
(22– 6 hod.)

denní doba no ní doba
(6 – 22 hod.) (22– 6 hod.)

1,5

31,5

16,9

29,1

33,5

29,3

3,0

32,6

18,0

29,1

34,2

29,3

1,5

49,2

34,6

30,3

49,2

34,7

3,0

49,9

35,3

30,5

50,0

35,3

1,5

30,2

15,9

36,0

37,0

36,0

3,0

31,8

17,5

36,4

37,7

36,5

1,5

32,7

18,5

32,7

35,7

32,8

3,0

33,8

19,6

33,1

36,5

33,2

1,5

40,8

27,9

26,9

41,0

30,3

3,0

41,9

28,9

27,1

42,0

30,9

1,5

45,8

33,3

27,3

45,8

34,2

3,0

46,4

33,9

27,3

46,5

34,8

1,5

29,5

16,4

29,5

32,5

29,7

3,0

30,8

17,7

29,6

33,2

29,9

1,5

48,2

33,6

37,4

48,6

38,5

3,0

49,0

34,5

37,8

49,3

39,0

1,5

28,9

14,4

37,5

38,1

37,5

3,0

30,1

15,7

37,8

38,5

37,8

1,5

35,8

24,9

32,4

37,4

33,1

3,0

36,8

25,8

33,6

38,5

34,3

Na základ modelových výpo t lze konstatovat, že v sou asnosti má výrazný podíl na výsledných hladinách akustického tlaku A LAeq v obytné zástavb p edevším hluk vyvolaný
dopravou na místních komunikacích. V denní dob p evažuje vliv stacionárních zdroj hluku
(tj. hluk vyvolaný provozem technologických za ízení ve výrobním areálu spole nosti Obal
Rozkoš) pouze u modelového bodu . 3 a 9, v no ní dob pak u bodu . 1 a 9.
Po p emíst ní ásti výrobních technologií, rozší ení výrobní kapacity (p edevším zavedením
3 sm nného provozu) a s tím souvisejícím nár stem dopravy dojde v blízkosti výrobního
areálu k navýšení stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq: v denní dob o 0 3,7 dB, v no ní dob pak až o 19,8 dB.
B hem provozu monobloku tiskárna-lakovna bude v denní dob u modelových bod 1, 2, 5,
6, 8 a 10 nejvýznamn jším zdrojem hluku dopravní hluk. Vliv stacionárních zdroj hluku bude p evažovat na modelových bodech 3, 4, 7 a 9.
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V d sledku zavedení výroby v provozu lakovny-tiskárny v no ní dob bude mít v obytné zástavb v okolí výrobního areálu nejvýrazn jší podíl na výsledných hladinách akustického
tlaku A LAeq hluk vyvolaný stacionárními zdroji hluku. Hluk vyvolaný dopravou na místních
komunikacích bude mírn p evažující u modelového bodu . 5 a 6. U modelového bodu . 2
je vliv dopravy a stacionárních zdroj hluku tém shodný.
Rozsah hladin akustického tlaku (A) po realizaci zám ru v dot ené lokalit
z obrázku . 5 v denní dob a obrázku . 6 v no ní dob .

je patrný

Obrázek . 5: Hladiny akustického tlaku A LAeq v obytné zástavb
(6.00 – 22.00 hod) - stav po realizaci zám ru (izofony ve výšce 3,0 m)

v denní dob

Obrázek . 6: Hladiny akustického tlaku A LAeq v obytné zástavb
(22.00 - 6.00 hod) - stav po realizaci zám ru (izofony ve výšce 3,0 m)

v no ní dob
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Hluk vyvolaný p evážn provozem pozemní automobilové dopravy
Z hlediska vlastního vlivu posuzovaného zám ru je z modelových výpo t hlukové studie
z ejmé (viz. tabulka . 38), že zám r by v denní dob nem l vést k podstatn jším zm nám
oproti stavu bez realizace zám ru.
V denní dob byly u bodu . 2 vypo teny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A rovny hodnot LAeq = 49,2 dB (ve výšce 1,5 m) a LAeq = 50 dB (ve výšce 3 m) vyvolané celkovým objemem dopravy na místní komunikaci. Výpo tový bod . 2 se nachází p ed restaura ním
za ízením, obytná zástavba tímto sm rem je vzdálena dalších cca 100 m. Na obrázku . 5 je
patrné, že u této obytné zástavby již bude hodnota LAeq pod hranicí 40,0 dB.
U výpo tového bodu . 8 (obytná zástavba – samostatný rodinný d m stojící nejblíže
k hranici pozemku firmy) se o ekávájí výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A rovny hodnot LAeq = 48, 6 dB (ve výšce 1,5 m) a LAeq = 49,3 dB (ve výšce 3 m). Zde
se výrazn projevuje vliv nákladních vozidel p ijížd jících k nedaleké nákladní brán . Vlastní
výrobní innost v jednotlivých výrobních halách je druhotným zdrojem hluku, nebo obvodové
konstrukce hal mají pom rn dobrou váženou stavební nepr zvu nost. Negativní vliv zde
mohou mít okna a sv tlíky v jednotlivých výrobních halách, nebo p i jejich otev ení dochází
ke snížení celkové vzduchové nepr zvu nosti obvodových konstrukcí hal.
V no ní dob bude hluk vyvolaný dopravou mírn p evažovat u modelového bodu . 5 a 6.
U bodu . 5 lze p edpokládat výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A rovny hodnot LAeq = 30,3 dB (ve výšce 1,5 m) a LAeq = 30,9 dB (ve výšce 3 m) a u bodu . 6 hodnot LAeq
= 34,2 dB (ve výšce 1,5 m) a LAeq = 34,8 dB (ve výšce 3 m).
V tabulkách . 39 a 40 jsou uvedeny závislosti výskytu nep íznivých ú ink na zdraví a pohodu obyvatel (vybarvené plochy) vyvolané r znou intenzitou hlukové zát že v denní a no ní
dob (Havel, 2004) pro hluk vyvolaný provozem pozemní automobilové dopravy. Odhady
vychází z výsledk epidemiologických studií pro pr m rnou populaci. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti v i nep íznivým ú ink m hluku je t eba p edpokládat možnost t chto ú ink u citliv jší ásti populace i p i hladinách hluku významn nižších. Z výsledk epidemiologických studií vyplývá t sn jší vztah mezi indikátory nep íznivých zdravotních ú ink
hluku a hlukovou expozicí pro no ní hluk z d vod homogenní expozice i p sobení hluku
prost ednictvím narušeného spánku, které se projevuje,
i když nedochází p ímo
k probuzení.
Tabulka . 39: Odhad projev nep íznivých ú ink u exponované populace v závislosti na
00
00
ekvivalentní hladin akustického tlaku (A) LAeq - pro denní dobu (6 – 22 hod.)
Nep íznivý ú inek hlukové zát že

LAeq, 6-22 h (dB)
40-45 45-50 50-55 55-60 60-65

65-70

70+

Sluchové postižení *
Zhoršené osvojení e i a tení u d tí
Hypertenze a ICHS
Zhoršená komunikace e í
Silné obt žování

Mírné obt žování
* p ímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h)
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Tabulka . 40: Odhad projev nep íznivých ú ink u exponované populace v závislosti na
ekvivalentní hladin akustického tlaku (A) LAeq - pro no ní dobu (2200 - 600hod.)
LAeq, 22 -6 h (dB)

Nep íznivý ú inek hlukové zát že

3540

4045

4550

50-55

5560

60+

Zhoršená nálada a výkonnost následující den
Subjektivn vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obt žování hlukem
Zvýšená nemocnost
Hluk vyvolaný p evážn provozem technologických za ízení ve výrobním areálu Obal Rozkoš
V no ní dob vlivem zavedení výroby v provozu lakovny-tiskárny je možné p edpokládat navýšení stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq až o 19,8 dB. Nejvyšší nár st lze
o ekávat u bodu . 3 (p ízemní obytný d m jižním sm rem) až o 19,8 dB, u bodu . 4 (bývalá škola jižn od zám ru) až o 14,2 dB a u bodu . 7 (p ízemní obytný d m západním sm rem) až o 13,2 dB.
Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou rovny hodnot :
- pro bod . 3 LAeq = 36,0 dB (ve výšce 1,5 m) a LAeq = 36,5 dB (ve výšce 3 m),
- pro bod . 4 LAeq = 32,8 dB (ve výšce 1,5 m) a LAeq = 33,2 dB (ve výšce 3 m),
- pro bod . 7 LAeq = 29,7 dB (ve výšce 1,5 m) a LAeq = 39,9 dB (ve výšce 3 m).
Menší navýšení stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku ale vyšší výslednou hlukovou
zát ž je možné p edpokládat v bodech . 9 - nár st až o 7 dB (p ízemní d m severn od
zám ru) a . 8 (patrový rodinný d m severn od zám ru) - nár st až o 4,8 dB.
Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou rovny hodnot :
- pro bod . 9 LAeq = 37,5 dB (ve výšce 1,5 m) a LAeq = 37,8 dB (ve výšce 3 m),
- pro bod . 8 LAeq = 38,5 dB (ve výšce 1,5 m) a LAeq = 39,0 dB (ve výšce 3 m).
U bodu . 2 (p ed restaura ním za ízením) se v no ní dob o ekává malý úbytek –0,2 až –
0,3 dB, výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou rovny hodnot LAeq = 34,7 dB
(ve výšce 1,5 m) a LAeq = 35,3 dB (ve výšce 3 m).
P enosem venkovního hluku do obytných místností lze dle m ení o ekávat pokles hladiny
hluku vlivem stavební vzduchové nepr zvu nosti obvodového plášt budov RW ´ (od 25 dB
pro nejslabší lánky konstrukce - okna). V dob v trání místností z ásti otev eným oknem
lze o ekávat hodnoty v obytných místnostech cca o 15 dB nižší než jsou hodnoty hladin venkovního hluku.
Zhodnocení
Dle výsledk modelových výpo t hlukové studie lze o ekávat, že v obytné zástavb budou
b hem provozu zám ru ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než p ípustný hygienický limit LAeq = 50 dB pro denní dobu a LAeq = 40 dB pro no ní dobu (pouze p ed restaura ním za ízením východn od zám ru byla v denní dob ve výšce 3 m vypo tena LAeq = 50
dB).
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I p i dodržení t chto hygienických limit však nelze vylou it vznik negativních emocí u n kterých exponovaných osob a to zejména v no ní dob , kdy by m l nejvýrazn jší podíl na výsledných hladinách akustického tlaku A LAeq v obytné zástavb p edevším hluk vyvolaný
provozem technologických za ízení ve výrobním areálu spole nosti Obal Rozkoš. Citliv jší
jedinci by se mohly cítit obt žováni hlukem (nap . p i rekrea ním využívání venkovního prostoru (zahrad apod.).
Nejistoty
Hodnocení nár stu míry zdravotního rizika hluku vychází z modelových výpo t hlukové studie, tj. z vypo ítaných hladin akustického tlaku vyvolaných provozem zám ru. Odhad rizika
byl proveden pro celkem 10 objekt s p edpokládanou nejvyšší hlukovou zát ží, ve vzdálen jších ástech území by m la být situace p ízniv jší.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a omezení daných
výpo etním programem HLUK+, nejistot experimentáln získaných (nam ených a odhadnutých) hodnot, nejistotami odvozených vztah a závislostí atd.. Použité vztahy mezi hlukovou
expozicí a jejím ú inkem nelze považovat za absolutn platné vzhledem k rozdílnému stupni
vnímavosti a citlivosti jedinc a vlivem konkrétních místních podmínek.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich velikost a v ková skladba, doba trávená v obytné zón a jiné aktivity v zájmovém území, dispozi ní ešení dom a byt ).
D. I. 1. 2 Vlivy na zam stnance
Vlastní provoz lakovny-tiskárny a pomocných za ízení a provoz musí respektovat požadavky dané legislativními p edpisy v oblasti ochrany zdraví zam stnanc p i práci a spl ovat
nároky kladené na pracovišt a sanitární za ízení.
P i práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy uvedené v provozním ádu, bezpe nostní p edpisy, zásady hygieny práce. Zam stnanci musí d sledn používat p edepsané
ochranné od vy a pom cky. Na jednotlivých pracovištích se mohou pohybovat a vykonávat
práci pouze pracovníci pro tyto innosti ur ení a prokazateln zaškolení. Z hygienických d vod platí p i práci zákaz kou ení, požívání jídel a nápoj .
S chemickými látkami a p ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk zákona .
356/2003 Sb., o chemických látkách a o zm n n kterých zákon v platném zn ní. Pokud
se v areálu OBAL ROZKOŠ bude nakládat i s nebezpe nými chemickými látkami nebo p ípravky klasifikovanými jako vysoce toxické musí být zabezpe eno fyzickou osobou odborn
zp sobilou (dle paragrafu 44 b). Jednotlivé innosti v rámci nakládání s t mito chemickými
látkami a p ípravky m že vykonávat i zam stnanec, kterého fyzická osoba odborn zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejmén 1 x za rok a o tomto proškolení musí být po ízen písemný záznam.
Zam stnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem o ochran ve ejného zdraví . 258/2000
Sb. (ve zn ní pozd jších p edpis - zákona . 274/2003 Sb., kterým se m ní n které zákony
na úseku ochrany ve ejného zdraví). Pokud dojde k výrazné zm n v organizaci práce nebo
pracovních podmínek (zm na pracovního místa, technologie apod.) je zam stnavatel povinen znovu provést a zhodnotit rizika na pracovišti ve smyslu zákona o ochran ve ejného
zdraví . 258/2000 Sb. v platném zn ní a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví . 432/2003
Sb., kterou se stanoví podmínky pro za azování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel
biologických expozi ních test , podmínky odb ru biologického materiálu pro provád ní biologických expozi ních test a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými initeli.
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Na základ inventarizaci faktor pracovního prost edí se provede u t ch faktor , kde to je
možné, hodnocení expozice – m ením koncentrace chemických látek a úrovn fyzikálních
faktor a dle výsledk se zpracuje návrh i zm na návrhu na za azení prací do kategorií.
M ení pro ú ely kategorizace smí provád t jen osoby akreditované i autorizované k p íslušným m ením.
V p ípad p ekra ování p ípustných limit faktor pracovního prost edí bude t eba u init p íslušná dodate ná opat ení (technická, režimová opat ení apod.).
D. I. 1. 3. Sociáln -ekonomické vlivy
Výrobní areál spole nosti OBAL ROZKOŠ se nachází ve východní ásti obce St ížovice.
St ížovice leží v p ím stské oblasti (cca 10 km od východn od Jind ichova Hradce)
s vazbami na toto m sto (zejména v dostupnosti zam stnání, služeb aj.). Celkový po et
obyvatel je 641 (k 1.1.2002), z toho 331 muž a 310 žen.
Spole nost OBAL ROZKOŠ ve St ížovicích v sou asné dob poskytuje celkem cca 265 pracovních míst pro obyvatele St ížovic, okolních obcí a Jind ichova Hradce. Z celkového po tu
zam stnanc je 130 pracovník ve výrobních provozech, 55 technicko-hospodá ských pracovník a 80 režijních pracovník ).
V souvislosti s realizací zám ru ve výrobním areálu spole nosti OBAL ROZKOŠ ve St ížovicích se vzhledem k modernizaci za ízení neuvažuje s významným nár stem po tu pracovník .
D. I. 1. 4. Rekrea ní využití území
Vlastní zájmové pozemky a jejich bezprost ední okolí není rekrea n využíváno. Není ani
p edm tem vázaného cestovního ruchu, v míst není sportovišt i jiné místo soust ed ní
rekrea ních i oddechových aktivit.

D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení vliv na ovzduší vychází z modelových výpo t rozptylové studie – tj. z maximálních imisních koncentrací (p lhodinových – methylisobuthylketon, xylen a hodinových – NO2,
benzen, hexan, 24-hodinovvých PM10) a pr m rných ro ních imisních koncentrací zne iš ujících látek ze zdroj , které vzniknou v d sledku realizace zám ru ve výrobním areálu spole nosti Obal Rozkoš ve St ížovicích. Na základ p edpokládaného emitovaného množství
zne iš ujících látek z technologie a jejich možných ú ink na lidské zdraví byly jako modelové látky zvoleny oxidy dusíku, prašný aerosol, hexan, xylen, methylisobuthylketon, benzen.
Výpo ty imisních koncentrací dle metodiky SYMOS´97 byly provedeny v husté síti referen ních bod a pro 12 vybraných referen ních bod , které byly zvoleny v obytné zástavb v
okolí projektované budovy (viz. rozptylová studie v p íloze oznámení . 7), ve výšce st ešní
ímsy každé budovy.
Hodnoty imisních koncentrací byly vypo teny pro všech p t t íd stability p ízemní vrstvy atmosféry a t i t ídy rychlosti v tru, s p ísp vky po úhlových krocích 1°.
Výpo et imisních koncentrací xylenu, hexanu a metylisobutylketonu byl proveden z hodnot
emisí získaných autorizovaným m ením na uvedených zdrojích. U zám ru bylo uvažováno
s výškou výduch 9 a 15 m. Spole nost uvažuje o zvýšení výroby zavedením t ísm nného
provozu, proto bylo po ítáno s maximálními hodnotami koncentrací jako u stávajícího stavu,
zvýšilo se však využití zdroj .
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Výpo et rozptylové studie byl proveden p ísp vkovým zp sobem, jako pozadí byly uvažovány hodnoty nam ené na nejbližších imisních stanicích (podrobn ji viz. kapitola . C. 2. 1.).
V následujících tabulkách je uvedeno shrnutí výsledk - vypo ítané hodnoty imisních koncentrací zne iš ujících látek ve zvolených referen ních bodech.
OXID DUSI ITÝ
Imisní limity pro oxid dusi itý
Imisní limity pro oxid dusi itý (a pro suspendované ástice (PM10)) jsou stanoveny na ízením
vlády . 350/2002 Sb. Hodnoty imisních limit jsou vyjád eny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem p epo tený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Pro ochranu zdraví lidí jsou pro oxid dusi itý stanoveny následující hodnoty, které musí být
spln ny v roce 2010:
pr m rná hodinová koncentrace …... 200 µg/m3 (nesmí být p ekro ena více než 18x za rok)
3
pr m rná ro ní koncentrace ........... 40 µg/m
V letech 2004 až 2009 budou platit následující meze tolerance:

Pro 1 hodinu

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

rok 2008

-3

-3

-3

-3

-3

60 µg.m

-3
Pro kalendá ní rok 12 µg.m

50 µg.m

40 µg.m

10 µg.m-3

8 µg.m-3

30 µg.m

6 µg.m-3

rok 2009
-3

20 µg.m

10 µg.m

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Imisní pozadí NO2
Imisní situace není v uvedené lokalit trvale sledována. B hem krátkodobého imisního monitoringu na okraji výrobního areálu Obal Rozkoš dosahovala st ední hodnota celkové sumy
oxid dusíku (NOx) 30,9 µg/m3 (tato hodnota odpovídá denním koncentracím).
Nejbližší m ící stanice . 1138 je v Košeticích (Pelh imov) a slouží ke stanovení celkové
hladiny pozadí koncentrací Reprezentativnost této stanice je uvád na desítky až stovky km.
Na stanici této stanici byla v roce 2002 byla nam ena nejvyšší hodinová imisní koncentrace
3
NO2 24,4 µg/m (dne 11. 12. 2002). Pr m rná ro ní koncentrace v roce 2002 byla 5,2
3
µg/m . Stanice Košetice stanoví celkovou hladinu pozadí koncentrací.
Imisní koncentrace
V následující tabulce je uvedeno shrnutí vypo ítaných hodnot imisních koncentrací NO2 pro
stávající stav a pro provoz zám ru (variant s výškou výduch 9 a 15 m).
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Tabulka . 41: Imisní koncentrace NO2 pro stávající stav a pro provoz zám ru s výškou výduch 9 a 15 m
Ref.
body

Stávající stav

Provoz zám ru – 9 m

Provoz zám ru – 15 m

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

1

0,0868

13,6066

0,2256

10,4585

0,1997

9,9410

2

0,0879

13,9910

0,2297

10,1813

0,2041

9,7462

3

0,0849

13,5078

0,2097

13,4831

0,1861

11,6561

4

0,0975

16,3475

0,2452

19,1975

0,2170

15,7002

5

0,0905

16,0561

0,2262

18,8189

0,2018

15,6789

6

0,1549

24,7698

0,4983

35,8535

0,3949

24,7628

7

0,1126

17,5188

0,2996

22,4585

0,2561

17,2402

8

0,1561

15,8446

0,3693

10,4831

0,3202

10,4831

9

0,2616

33,7170

0,4952

33,3550

0,4725

33,3545

10

0,0961

13,0025

0,2155

9,9740

0,2006

9,8439

11

0,1673

15,4646

0,6358

11,3803

0,4757

11,3803

12

0,3016

17,1313

0,6803

12,5090

0,6001

12,5090

Cmax ..... maximální hodinová koncentrace NO2 v referen ním bod
Cr ........ pr m rná ro ní koncentrace NO2 v referen ním bod

Nejvyšší krátkodobé (hodinové) imisní koncentrace NO2 vyvolané provozem výrobního
areálu spole nosti Obal Rozkoš byly vypo teny:
-

3

3

pro stávající stav v bod . 9 a iní 33,7 µg/m (tj. po zapo tení pozadí (24,4 µg/m )
58,1 µg/m3),
pro provoz zám ru pro výšku výduchu 9 m v bod . 6 a je 35,8 µg/m3 (tj. po zapo tení pozadí (24,4 µg/m3) 60,2 µg/m3) a pro výšku výduchu 15 m v bod . 9 a iní
3
3
3
33,3 µg/m (tj. po zapo tení pozadí (24,4 µg/m ) 57,7 µg/m ).

Hodinový imisní limit NO2 pro r. 2005 (tj. pro dobu uvedení zám ru do provozu) je 250
µg/m3, tento limit nebude p ekra ován.
Zjišt né p ísp vky ro ních imisních koncentrací NO2 v obytné zástavb jsou velmi nízké:
- pro stávající stav byla nejvyšší hodnota vypo tena v bod . 12 a iní 0,3 µg/m3 (tj. po
zapo tení pozadí (5,2 µg/m3) 5,5 µg/m3),
- pro provoz zám ru byly nejvyšší hodnoty vypo teny také v bod
. 12 a to 0,68
µg/m3 pro výšku výduchu 9 m (tj. po zapo tení pozadí (5,2 µg/m3) 5,88 µg/m3) a 0,6
µg/m3 pro výšku výduchu 15 m (tj. po zapo tení pozadí (5,2 µg/m3) 5,8 µg/m3).
Ro ní imisní limit pro r. 2005 je 50 µg/m3 (tj. pro dobu uvedení zám ru do provozu).
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SUSPENDOVANÉ ÁSTICE (PM10)
Imisní limity a meze tolerance pro suspendované ástice (PM10)
Pro ochranu zdraví lidí jsou stanoveny následující hodnoty, které musí být spln ny v roce
2005:
Aritmetický pr m r / 24 hodin…..……. 50 µg.m-3 PM10*
-3
Aritmetický pr m r / kalendá ní rok…. 40 µg.m PM10
* nesmí být p ekro ena více než 35krát za kalendá ní rok

Pro rok 2004 platí následující meze tolerance:
2004
5 µg.m-3

Pro 24 hodin

1,6 µg.m-3

Pro kalendá ní rok

Do roku 2010 musí být spln ny následující limity:
Aritmetický pr m r / 24 hodin……………………………..50 µg.m-3 PM10*
Aritmetický pr m r / Kalendá ní rok………………………20 µg.m-3 PM10
* nesmí být p ekro ena více než 7krát za kalendá ní rok

Mez tolerance se bude od 1. ledna 2006 lineárn snižovat - každých 12 m síc tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.
V letech 2006 až 2009 budou meze tolerance následující:
2006
Pro kalendá ní rok

2007
-3

8 µg.m

2008
-3

6 µg.m

2009
-3

4 µg.m

2 µg.m-3

Imisní pozadí suspendované ástice (PM10)
P i krátkodobém imisní monitoringu na okraji výrobního areálu byla stanovena st ední hodnota prašného aerosolu frakce PM10 19,4 µg/m3 (tato hodnota odpovídá denním koncentracím).
Pr m rná ro ní koncentrace v roce 2002 byla stanovena na m ící stanici . 1138 v Košeticích (Pelh imov) na 25 µg/m3.
Denní maximum v roce 2002 dosáhlo hodnoty 73,6 µg/m3 (17. 2. 2002). Hodnota 36. nejvyšší nam ené 24-hodinové koncentrace v roce 2002 byla 42,3 µg/m3 (imisní limit p ipouští
p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35 x za rok).
Imisní koncentrace
V následujících tabulkách je uvedeno shrnutí vypo ítaných hodnot imisních koncentrací suspendovaných ástic (PM10) pro stávající stav pro fázi provozu monobloku lakovna-tiskárna.
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Tabulka . 42: Imisní koncentrace PM10
Referen ní
body

Stávající stav

Provoz zám ru

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

1

0,0008

0,5930

0,0010

0,7506

2

0,0007

0,5408

0,0009

0,6845

3

0,0026

1,5547

0,0033

1,9677

4

0,0025

1,3176

0,0032

1,5808

5

0,0019

1,5539

0,0025

1,8964

6

0,0013

0,9105

0,0017

1,2436

7

0,0017

0,8609

0,0023

1,1501

8

0,0003

0,6590

0,0004

0,8036

9

0,0002

0,5836

0,0002

0,7183

10

0,0001

0,3271

0,0002

0,4156

11

0,0007

0,6154

0,0010

0,8415

12

0,0008

0,5887

0,0011

0,8064

Cmax…... maximální 24-hodinová koncentrace PM10 v referen ním bod
Cr ........ pr m rná ro ní koncentrace PM10 v referen ním bod

Nejvyšší krátkodobé (24-hodinové) imisní koncentrace PM10 vyvolané provozem výrobního
areálu spole nosti Obal Rozkoš byly vypo teny v referen ním bod . 3 a iní pro stávající
stav 1,55 µg/m3 (tj. po zapo tení pozadí (75,2 µg/m3) 76,75 µg/m3) a pro provoz zám ru
3
3
3
1,97 µg/m (tj. po zapo tení pozadí (75,2 µg/m ) 77,17 µg/m ).
Hodnota 24-hodinového imisního limitu PM10 pro r. 2005 je 50 µg/m3, tato hodnota nesmí být
p ekro ena více než 35krát za kalendá ní rok.
Za nep íznivých pov trnostních podmínek by mohla být p ekra ována pouze hodnota 50
µg.m-3, celkový po et p ekro ení je však nižší než povolená hodnota 35 x za rok, tj. 24hodinový imisní limit pro PM10 bude spln n.
Nejvyšší pr m rné ro ní koncentrace PM10 jsou zjišt ny v bod
. 3 a dosahují hodnot
0,0026 µg/m3 (tj. po zapo tení pozadí (25 µg/m3) 25,0026 µg/m3) pro stávající stav a 0,0033
µg/m3 (tj. po zapo tení pozadí (25 µg/m3) 25,0033 µg/m3) pro provoz zám ru.
Ro ní imisní limit PM10 pro r. 2005 iní 40 µg/m 3.

BENZEN
Imisní limity pro benzen
Pro benzen je stanoven následující limit, který musí být spln n v roce 2010:
Pr m rná ro ní koncentrace ........…............. 5 µg/m3 (3,125 µg/m3)
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V letech 2004 až 2009 budou platit následující meze tolerance:
2004

Mez tole-3
3,75 µg.m
rance

rok 2005

rok 2006
-3

3,125 µg.m

-3

2,5 µg.m

rok 2007

rok 2008
-3

1,875 µg.m

-3

1,25 µg.m

rok 2009
-3

0,625 µg.m

Imisní pozadí benzen
Na stanici . 916 - Košetice ro ní pr m r (za rok 2002) inil 0,82 µg/m3.
Imise benzenu
V tabulce . 43 jsou uvedeny vypo ítané p ísp vky maximálních hodinových a pr m rných
ro ních imisních koncentrací benzenu pro stávající stav a pro provoz zám ru.
Tabulka . 43 – Imisní koncentrace – benzen
Referen ní
body

Stávající stav

Provoz zám ru

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

1

0,000065

0,053900

0,000078

0,065368

2

0,000057

0,049156

0,000069

0,059615

3

0,000224

0,141307

0,000270

0,171373

4

0,000197

0,078341

0,000236

0,092470

5

0,000163

0,096211

0,000196

0,113782

6

0,000105

0,081237

0,000125

0,097579

7

0,000140

0,073139

0,000168

0,087881

8

0,000024

0,043396

0,000029

0,051564

9

0,000016

0,044297

0,000019

0,052923

10

0,000010

0,028839

0,000012

0,034900

11

0,000061

0,054702

0,000073

0,065681

12

0,000071

0,052195

0,000085

0,062648

Cmax…... maximální hodinová koncentrace hexanu v referen ním bod
Cr ........ pr m rná ro ní koncentrace hexanu v referen ním bod

Nejvyšší hodinové imisní koncentrace benzenu byly vypo teny v referen ním bod
0,14 µg/m 3 pro stávající stav a 0,17 µg/m 3 pro provoz zám ru.

.3 a iní

Vypo tené p ísp vky ro ních imisních koncentrací benzenu v obytné zástavb jsou velmi
nízké: 0,000 22 µg/m3 pro stávající stav (po zapo tení pozadí (0,82 µg/m 3) 0,82022 µg/m3) a
0,000 27 µg/m3 pro provoz zám ru (po zapo tení pozadí (0,82 µg/m3) 0,82027 µg/m 3).
Hodinový imisní limit pro benzen není stanoven, je dána pouze hodnota ro ního imisního
limitu – pro r. 2005 iní 8,125 µg/m3.
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HEXAN
Imisní limity pro hexan
Pro hexan není imisní limit na ízením vlády . 350/2002 Sb. stanoven.
Dle U.S. EPA (databáze IRIS) je stanovena pro hodnocení zdravotních rizik referen ní koncentrace pro chronickou inhala ní expozici n-hexanu RfC = 0,2 mg/m3.
Imisní pozadí hexan
Na stanici . 916 - Košetice ro ní pr m r (za rok 2002) inil 0,21 µg/m3.
Imise hexanu
V tabulce . 44 jsou uvedeny vypo ítané p ísp vky maximálních hodinových a pr m rných
ro ních imisních koncentrací hexanu pro stávající stav a pro provoz zám ru.
Tabulka . 44: Imisní koncentrace hexanu pro stávající stav a pro provoz zám ru s výškou
výduch 9 a 15 m
Ref.
bod

Stávající stav

Provoz zám ru – 9 m

Provoz zám ru – 15 m

Cr
3
[µ
µg / m ]

CMAX
3
[µ
µg / m ]

Cr
3
[µ
µg / m ]

CMAX
3
[µ
µg / m ]

Cr
3
[µ
µg / m ]

CMAX
3
[µ
µg / m ]

1

0,0612

6,8871

0,0740

6,3878

0,0531

3,5063

2

0,0621

7,1055

0,0740

6,3760

0,0540

3,6244

3

0,0573

6,9674

0,0702

6,7894

0,0490

3,6463

4

0,0692

9,8664

0,0896

9,8756

0,0638

5,8660

5

0,0638

9,3636

0,0785

8,8591

0,0574

5,5024

6

0,1253

18,7850

0,2623

30,0911

0,1545

14,3402

7

0,0843

11,3419

0,1267

13,6401

0,0825

7,0529

8

0,1183

6,3948

0,1028

6,9483

0,0661

3,3901

9

0,1896

28,3094

0,0831

11,5462

0,0719

9,8026

10

0,0653

6,5963

0,0449

5,2814

0,0360

3,2522

11

0,1253

6,9336

0,2529

6,7823

0,1367

3,4986

12

0,2551

9,9161

0,1836

10,3053

0,1278

5,2926

Cmax ..... maximální hodinová koncentrace hexanu v referen ním bod
Cr ........ pr m rná ro ní koncentrace hexanu v referen ním bod

Nejvyšší hodinové imisní koncentrace hexanu byly vypo teny pro stávající stav
3
v referen ním bod . 9 a iní 28,3 µg/m a pro provoz zám ru v referen ním bodu . 6
3
30,1 µg/m pro výšku výduch 9 m a 14,3 µg/m3 pro výšku výduch 15 m.
Nejvyšší p ísp vky ro ních imisních koncentrací hexanu v obytné zástavb byly vypo teny u
3
stávajícího stavu v referen ním bod . 12 a iní 0,26 µg/m (po zapo tení pozadí (0,21
3
3
µg/m ) 0,47 µg/m ) a b hem provozu zám ru v referen ním bod . 6 pro výšku výduch 9
m jsou 0,26 µg/m3 (po zapo tení pozadí (0,21 µg/m3) 0,47 µg/m3) a pro výšku výduch 15 m
- 87 -

EMPLA spol. s r.o.

OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec s.r.o.: Vestavba lakovny – tiskárny do skladu hotových výrobk .

jsou 0,15 µg/m3 (po zapo tení pozadí (0,21 µg/m3) 0,36 µg/m3). Ro ní imisní limit pro hexan
není stanoven.

XYLEN

Imisní limity pro xylen
Pro xylen není imisní limit na ízením vlády . 350/2002 Sb. stanoven.
Na základ ustanovení § 45 odst. b) zákona . 86/2002 Sb. byl Ministerstvem zdravotnictví
eské republiky zpracován seznam referen ních koncentrací vybraných zne iš ujících látek
v ovzduší pro hodnocení a ízení zdravotních rizik. Je stanovena referen ní ro ní koncentrace PK = 100 µg/m3. (Tato hodnota referen ní koncentrace vychází z vyhodnocení U.S. EPA
– IRIS. )
Maximální p ípustné imisní koncentrace n kterých organických slou enin byly publikovány
v p íloze asopisu Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, . 6/86 a . 2/91: pro
xylen je uvedena p lhodinová koncentrace kmax = 200 µg/m3 a denní koncentrace kd =
200 µg/m3.
Imisní pozadí xylen
3

Na stanici . 916 - Košetice ro ní pr m r (za rok 2002) inil pro m a p – xylen 0,35 µg/m a
pro o – xylen 0,13 µg/m3.
Imise xylenu
V tabulce . 45 jsou uvedeny jsou uvedeny vypo ítané p ísp vky maximálních p lhodinových
a pr m rných ro ních imisních koncentrací xylenu pro stávající stav a pro provoz zám ru.
Tabulka . 45: Imisní koncentrace xylenu pro stávající stav a pro provoz zám ru s výškou
výduch 9 a 15 m
Ref.
body

Stávající stav

Provoz zám ru – 9 m

Provoz zám ru – 15 m

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

1

0,0801

9,5201

0,1290

10,7183

0,0867

5,8882

2

0,0822

9,6631

0,1302

11,0769

0,0893

5,9895

3

0,0743

9,6904

0,1216

11,9814

0,0789

6,2910

4

0,0965

15,0560

0,1695

21,1798

0,1129

11,1199

5

0,0894

14,4364

0,1490

19,3571

0,1025

10,6633

6

0,1700

27,9798

0,4707

64,8306

0,2451

25,2753

7

0,1126

16,2557

0,2279

27,8215

0,1357

12,1465

8

0,1363

8,8605

0,1734

10,4617

0,1012

5,6030

9

0,2909

42,5935

0,1692

26,9864

0,1415

22,5272

10

0,0884

9,1638

0,0837

10,1106

0,0629

5,7205

11

0,1203

7,8540

0,3926

8,7323

0,1897

5,5659

12

0,3080

11,0506

0,3311

16,3557

0,2144

7,2012

Cmax ..... maximální p lhodinová koncentrace xylenu v referen ním bod
Cr ........ pr m rná ro ní koncentrace xylenu v referen ním bod
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Nejvyšší p lhodinové imisní koncentrace xylenu byly vypo teny pro stávající stav
v referen ním bod . 9 a iní 42,6 µg/m3 a pro provoz zám ru v referen ním bodu . 6
64,8 µg/m 3 pro výšku výduch 9 m a 25,7 µg/m3 pro výšku výduch 15 m.
Imisní limit (dle Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, . 6/86 a . 2/91) pro xylen
je kmax = 200 µg/m3 (p lhodinová koncentrace).
Nejvyšší vypo tené p ísp vky ro ních imisních koncentrací xylenu v obytné zástavb dosahují hodnot:
. 12 a iní 0,31 µg/m

u stávajícího stavu v referen ním bod
(0,48 µg/m3) 0,79 µg/m 3),

3

(po zapo tení pozadí
3

b hem provozu zám ru v referen ním bod . 6 jsou 0,47 µg/m (resp. po zapo tení
pozadí (0,48 µg/m3) 0,95 µg/m3) pro výšku výduch 9 m a jsou 0,25 µg/m3 (resp. po zapo tení pozadí (0,48 µg/m3) 0,73 µg/m3) pro výšku výduch 15 m.
Referen ní ro ní koncentrace xylenu pro hodnocení a ízení zdravotních rizik dle MZ
PK = 100 µg/m3.

R je

METHYL ISOBUTHYLKETON (MIBK)
Imisní limity pro MIBK
Pro methylisobuthylketon není imisní limit na ízením vlády . 350/2002 Sb. stanoven.
Maximální p ípustné imisní koncentrace n kterých organických slou enin byly publikovány
v p íloze asopisu Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, . 6/86 a . 2/91: pro
methylisobuthylketon je uvedena p lhodinová koncentrace kmax = 200 µg/m3 a denní koncen3
trace kd = 200 µg/m .
Dle U.S. EPA (databáze IRIS) je stanovena pro hodnocení zdravotních rizik referen ní koncentrace pro chronickou inhala ní expozici methylisobuthylketonu RfC = 3 mg/m3.
Imisní pozadí MIBK
Imisní situace není v dot ené lokalit ani na stanici . 916 - Košetice sledována.
Imise MIBK
V tabulce . 46 jsou uvedeny zjišt né p ísp vky maximálních p lhodinových a pr m rných
ro ních imisních koncentrací methylisobuthylketonu pro stávající stav a pro provoz zám ru.
Tabulka . 46: Imisní koncentrace methylisobuthylketonu pro stávající stav a pro provoz
zám ru s výškou výduch 9 a 15 m
Ref.
bod

Stávající stav

Provoz zám ru – 9 m

Provoz zám ru – 15 m

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

Cr
[µ
µg / m3]

CMAX
[µ
µg / m3]

1

0,0075

0,9324

0,0143

1,6768

0,0113

0,8725

2

0,0077

0,9371

0,0142

1,7490

0,0117

0,9050

3

0,0070

0,9319

0,0148

1,6999

0,0102

0,8725
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4

0,0089

1,3963

0,0198

2,7499

0,0144

1,4591

5

0,0084

1,3556

0,0176

2,4811

0,0130

1,3990

6

0,0154

2,5655

0,0521

7,8355

0,0285

2,6981

7

0,0104

1,5403

0,0272

3,6355

0,0169

1,5222

8

0,0132

0,9181

0,0206

1,5249

0,0137

0,7622

9

0,0302

5,4883

0,0271

4,4565

0,0212

3,3897

10

0,0088

0,9374

0,0108

1,4303

0,0089

0,8010

11

0,0103

0,8922

0,0237

1,9427

0,0258

0,9036

12

0,0285

1,6460

0,0263

3,2818

0,0299

1,3463

Cmax ..... maximální p lhodinová koncentrace methylisobuthylketonu v referen ním bod
Cr ........ pr m rná ro ní koncentrace methylisobuthylketonu v referen ním bod

Nejvyšší p lhodinové imisní koncentrace methylisobuthylketonu byly vypo teny
pro stávající stav v referen ním bod

. 9 a iní 5,49 µg/m3,
3

pro provoz zám ru v referen ním bodu . 6: 7,84 µg/m pro výšku výduch
v referen ním bodu . 9: 3,39 µg/m3 pro výšku výduch 15 m.

9 m a

Imisní limit (dle Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, . 6/86 a . 2/91) pro xylen
je kmax = 200 µg/m3 (p lhodinová koncentrace).
Nejvyšší vypo tené p ísp vky ro ních imisních koncentrací methylisobuthylketonu v obytné
zástavb dosahují hodnot:
3

u stávajícího stavu v referen ním bod . 9 a iní 0,03 µg/m ,
b hem provozu zám ru v referen ním bod . 6 jsou 0,05 µg/m 3 pro výšku výduch 9
3
m a v referen ním bod . 12 jsou 0,03 µg/m pro výšku výduch 15 m.
Ro ní imisní limit pro methylisobuthylketon není stanoven.
Zhodnocení
Imisní situace hodnocených látek není v uvedené lokalit trvale sledována. Pro stanovení
pozadí byla využita reprezentativní m ící stanice v Košeticích (okr. Pelh imov).
V sou asné dob nejsou v posuzované lokalit imisní limity pro NO2, PM10 a benzen p ekraovány. Za nep íznivých pov trnostních podmínek by mohl být vlivem vysokých hodnot imisních koncentrací pozadí p ekra ován pouze 24-hodinový imisní limit pro PM10, celkový po et
p ekro ení je však nižší než povolená hodnota 35 x za rok, tj. limit bude spln n. Samotný
p ísp vek zám ru je malý.
Po p emíst ní lakovny a tiskárny do nových prostor a její modernizaci nedojde k výraznému
zvýšení imisních koncentrací v nejbližší obytné zástavb oproti stávajícímu stavu.
V sou asnosti m žeme však jen obtížn ur it hodnoty pozadí v delším asovém horizontu.
Lze p edpokládat, že budou nižší než stávající - budou se snižovat i hodnoty imisních limit .
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P esná výška výduch lakovacích a tiska ských linek není známa, proto bylo uvažováno
variantní ešení 9 a 15 m, skute ná výška t chto výduch se bude pohybovat mezi t mito
dv ma zvolenými variantami. Výsledky rozptylové studie potvrdily, že je možné realizovat
výšku výduch v rozmezí 9 – 15 m. Dále z výpo t vyplývá, že pokud by výška nových výduch lakovací a tiska ské linky blížila 15 m, u hexanu, xylenu, methylisobuthylketonu by u
n kterých referen ních bod došlo k malému snížení maximálních i ro ních imisních koncentrací oproti stávajícím stavu.
Ostatní vlivy na ovzduší a klima
Klima nebude zám rem ovlivn no.

D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a eventueln další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Vliv hluku ve venkovním prostoru je hodnocen na základ výsledk zpracované hlukové studie (viz. p íloha . 6).
Pro zhodnocení o ekávané hlukové situace byl proveden modelový výpo et v 10 bodech –
zvolených v okolní obytné zástavb (viz. tabulka . 23, kapitola C. 2. 10.) a to pro hluk ze
stacionárních zdroj a obslužné dopravy do výrobního areálu.
Hladiny akustického tlaku A LAeq,T byly vypo teny ze zdroj hluku umíst ných v areálu spole nosti a jím vyvolaných zdroj hluku (obslužná doprava). Výsledky modelových výpo t ze
stacionárních zdroj hluku i dopravního hluku jsou shrnuty v tabulce . 37 pro stávající stav a
v tabulce . 38 pro dobu provozu zám ru (kapitola D. I. 1. 1).
Na základ provedených modelových výpo t lze p edpokládat, že po p emíst ní ásti výrobních technologií, rozší ení výrobní kapacity a s tím souvisejícím nár stem dopravy dojde
v blízkém okolí areálu firmy OBAL ROZKOŠ ve St ížovicích k navýšení stávající ekvivalentní
hladiny akustického tlaku LAeq.
Provedenou analýzou jednotlivých zdroj hluku se zjistilo, že p emíst ní ásti výrobní technologie nebude mít výrazný vliv na stávající situaci posuzované lokality v denní dob . Nár st
obslužné dopravy se do celkové situace promítne minimáln . Výrazn jší podíl na výsledných
hladinách akustického tlaku A LAeq v obytné zástavb však mají výduchy jednotlivých vzduchotechnických za ízení. Dále je zde výsledná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq ovlivn na stavem oken, vrat a v tracích otvor ve sv tlících jednotlivých výrobních
hal. Jejich otev ení m že výrazn ovliv ovat celkovou situaci.
Po zavedení 3 sm nného pracovního režimu dojde k výrazn jšímu nár stu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A oproti stávajícímu stavu.
Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq a její nár st po zprovozn ní zám ru
oproti sou asnosti je uveden v tabulce . 47.
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Tabulka . 47: Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq – stávající stav a doba
provozu zám ru (výška izofon 1,5 a 3,0 m)
Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB]
Ref.
bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

denní doba (6 – 22 hod.)

no ní doba (22– 6 hod.)

Výška

stávající
stav

provoz
zám ru

nár st

stávající
stav

provoz
zám ru

nár st

1,5

32,7

33,5

0,8

29,1

29,3

0,2

3,0

33,4

34,2

0,8

29,1

29,3

0,2

1,5

48,0

49,2

1,2

34,9

34,7

-0,2

3,0

48,8

50,0

1,2

35,6

35,3

-0,3

1,5

33,3

37,0

3,7

16,2

36,0

19,8

3,0

34,3

37,7

3,4

17,3

36,5

19,2

1,5

32,8

35,7

2,9

18,6

32,8

14,2

3,0

33,8

36,5

2,7

19,7

33,2

13,5

1,5

40,5

41,0

0,5

27,9

30,3

2,4

3,0

41,5

42,0

0,5

28,9

30,9

2,0

1,5

45,8

45,8

0,0

33,3

34,2

0,9

3,0

46,4

46,5

0,1

34,0

34,8

0,8

1,5

31,2

32,5

1,3

16,5

29,7

13,2

3,0

32,0

33,2

1,2

17,7

29,9

12,2

1,5

47,5

48,6

1,1

33,7

38,5

4,8

3,0

48,3

49,3

1,0

34,5

39,0

4,5

1,5

37,8

38,1

0,3

30,8

37,5

6,7

3,0

38,2

38,5

0,3

30,8

37,8

7,0

1,5

37,3

37,4

0,1

25,5

33,1

7,6

3,0

38,3

38,5

0,2

26,5

34,3

7,8

Poznámka: nízké hodnoty LAeq pro stávající stav v no ních hodinách jsou pouze výpo tové. V reálné
situaci je tato hodnota vyšší. Proto bude nár st oproti výpo tu nižší.

Ve výpo tovém programu Hluk+ bylo provedeno n kolik kontrolních výpo t , které prokázaly
vliv výšky výduch lakovací a tiska ské linky na výsledné hodnoty LAeq zejména u vyšší obytné zástavby (panelové domy umíst né severn od zám ru). Jako optimální ešení z hlediska
ší ení hluku lze doporu it výšku t chto výduch v rozmezí 11 – 12 m (pro tuto výšku byla i
po ítána hluková studie). Vyšší výška by se projevila mírným navýšením celkové hladiny
akustického tlaku A LAeq u zástavby severn od zám ru.
Dle výsledk modelových výpo t hlukové studie lze o ekávat, že v obytné zástavb budou
b hem provozu zám ru ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než p ípustný hygienický limit LAeq = 50 dB pro denní dobu a LAeq = 40 dB pro no ní dobu (pouze p ed restaura ním za ízením východn od zám ru byla v denní dob ve výšce 3 m vypo tena LAeq = 50
dB).
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Podrobné hodnocení vlivu hluku na zdraví obyvatel je provedeno v kapitole D. I. 1. 1.
Zdravotní rizika (Hluk).
Skute nou hlukovou situaci je možné ov it p ímým m ením hladin hluku až po zprovozn ní
zám ru.

D. I. 4.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Areál spole nosti OBAL ROZKOŠ severní hranici sousedí s Hamerským potokem. Pozemky
spole nosti leží mimo stanovené záplavové území Q100. Ve výrobním areálu se nachází dva
zdroje užitkové vody (studny) a jižn od výrobního areálu studna využívaná pro jímání užitkové vody na provoz kurt .
Zásobování areálu pitnou vodou je z obecního vodovodu. Ro ní spot eba pitné vody pro
pot eby zam stnanc (k pitným, mycím a hygienickým pot ebám) v celém výrobním areálu
v roce 2003 inila 9000 m3. Po zprovozn ní zám ru se neo ekává výrazný nár st spot eby
vody. Pro pot eby provozu kotelny (tj. pro výrobu páry) se ro n spot ebuje cca 2 000 m 3
(dle stavu z r. 2003), zdrojem je voda z vlastní studny.
Splaškové vody jsou svedeny 2 výpustmi do obecní kanalizace a následn na mechanickobiologickou istírnu odpadních vod ( OV) v obci St ížovice. V provozu p ípravny jídel je
splašková kanalizace dopln na lapa em tuk . Vody z mytí techniky s obsahem ropných látek jsou svedeny na universální flota ní odolejovací za ízení UNIFLOT 02. Produkce splaškových odpadních vod koresponduje s množstvím spot ebované pitné vody.
Vody ze zpevn ných ploch a st ech jsou svedeny do stávající deš ové kanalizace v areálu,
která ústí do vodote e - Hamerského potoka.
Zám r je stavebn ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových
vod jeho provozem. Látky škodlivé vodám (nát rové hmoty, edidla, pohonné látky, mazadla,
použité obaly závadných látek) budou ádn zabezpe eny.
Nakládání s odpady a látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod v souladu se Zákonem .
254/2001 Sb. o vodách v platném zn ní.
Nádoby s ho lavinami i nebezpe né odpady jsou skladovány ve schválených prostorách.
Podlahy sklad mají povrchovou úpravu odolnou v i p sobení chemikálií, s kterými zde
bude nakládáno a jsou vyspádovány do sb rných jímek. Jímky a nádrže jsou nepropustné,
dvoupláš ové nebo se záchytným prostorem.
V areálu spole nosti budou shromaž ovány pouze odpady související s jejím provozem.
Odpady musí být správn uloženy (a zabezpe eny) a bude s nimi nakládáno dle požadavk
platné legislativy (dle Zákona . 185/2001 o odpadech v platném zn ní a jeho provád cích
p edpis ).
Obecn lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody p i budoucím provozu zám ru považovat p ípadné havárie i jiné nestandardní stavy (viz. dále - kapitola DIII).
Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p ípravky (viz. kapitola . B II.3), které lze dle
zákona . 254/01 Sb. o vodách a o zm n n kterých zákon v platném zn ní ozna it jako
nebezpe né závadné látky, je spole nost povinna u init odpovídající opat ení, aby závadné
látky nevnikly do povrchových i podzemních vod nebo do kanalizace.
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Na základ pr zkumu kontaminace podzemních vod a zemin ve výrobním areálu Obal Rozkoš ve St ížovicích, který byl proveden v ervenci 2004 (výsledky viz. kapitola C 1.4), byl
zjišt n vyšší výskyt látek NEL v zeminách v sousedství okraje areálu u Hamerského potoka
v míst skladu ho lavin a manipula ního dvora a dále v oblasti bývalého skladu propan butanu. Dále byly izolovan zjišt ny také navážky stavebních surovin a zemin (zejména
v blízkosti stávajícího skladu hotových výrobk a p ístavby). Tyto navážky mohou obsahovat
nežádoucí a cizorodé p ím si.
Plocha shromaž ování kovových odpad (i odpad se zbytkovým obsahem ropných emulzí)
není vybavena separátní kanalizací a b hem deš ových p ehán k m že docházet
k vyplachování a následn k dotaci (zejména ropných látek) do povrchových vod Hamerského potoka.
Na ochranu vod a p d p ed možnou kontaminací jsou navržena následující opat ení:
Vody z manipula ního dvora a shromaždišt odpad by m ly být odvedeny do deš ové
kanalizace p es odlu ova ropných látek a shromaždišt by m lo být zast ešeno. P i nakládání s látkami nebezpe nými vodám je nutné plochu dvora dostate n zabezpe it
tak, aby v p ípad náhodného úniku závadných látek nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevn ných ploch a deš ové kanalizace.
Manipula ní dv r za skladem ho lavin v úseku až k bývalému skladu propan butanu by
m l být sveden mimo ne ízený nátok do Hamerského potoka (nap . realizovat na hranici
zpevn ných ploch dostate n dimenzovaný žlab a vody svád t odlu ova ropných látek).
Bude zajišt no vyt íd ní p ípadných p ím sí (nebezpe ných složek), i složek které se
nesmí vyskytovat v zeminách navážek. (P i nakládání s odpady je t eba postupovat
v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon
v platném zn ní. U odpadu, u kterého nelze vylou it kontaminaci nebezpe nými látkami,
je nutné provést hodnocení nebezpe ných vlastností odpad . K nakládání s odpady ze
stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstra ování staveb zve ejnil odbor odpad
MŽP metodický pokyn.)
V severovýchodní ásti areálu se nachází nádrže, které byly d íve využívány k usklad ování
topného mazutu. Mazut byl stá en na vybetonované stojánce a potrubím dopravován do
nádrží. Mezi nádrží a kotelnou jsou rozvody umíst ny v trativodech (betonových). Nádrže
jsou vybaveny ovládacími místnostmi a dále betonovými jímkami pro p ípad porušení nádrže. Dle sd lení investora byly nádrže vy išt ny a již neobsahují žádné látky. V p ípad , že by
tyto nádrže byly v budoucnu využívány pro skladování látek nebezpe ným vodám bude prov en jejich technický stav (zkouškou t snosti) a provedena aktualizace plánu opat ení pro
p ípad havarijního úniku závadných látek.
Spole nost OBAL ROZKOŠ má zpracován plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek. Tento havarijní plán schválil 3. 9. 1999 referát životního prost edí Okresního
ú adu v Jind ichov Hradci. B hem p ípravy žádosti o integrované povolení dle zákona .
76/2002 Sb. v platném zn ní bude tento plán opat ení aktualizován dle projektového ešení
zám ru, kapacity výroby a provedených technických a organiza ních opat ení a p iložen k
žádosti.
S ohledem na návrh zám ru a instalaci technologie do stávající haly a p ístavby se nep edpokládají žádné významné zm ny hydrologických a hydrogeologických charakteristik.
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D. I. 5.

Vlivy na p du

Realizace zám ru si nevyžádá další zábor p dy. Vestavba technologie provozu tiskárnalakovna bude umíst na ve stávající hale a p ístavb . Tyto objekty se nachází v jihovýchodní
ásti výrobního areálu spole nosti OBAL ROZKOŠ. Celková plocha výrobní haly a p ístavby
je cca 2 700 m2. Dot ené pozemky jsou majetkem spole nosti OBAL ROZKOŠ.
Zám rem není zabírána p da ZPF ani pozemky ur ené k pln ní funkce lesa.
P i dodržení legislativních p edpis a dále navržených opat ení je riziko negativního vlivu
provozu zám ru na zne išt ní p dy minimální.
Negativní ovlivn ní stability p dy a vliv na erozi p dy se nep edpokládá.

D. I. 6.

Vlivy na horninové prost edí

V zájmovém území již byl v r. 1986 p ed výstavbou skladu hotových výrobk proveden inženýrsko-geologický geologický pr zkum s cílem ov ení geologických pom r v míst projektované stavby. Na základ pr zkumu bylo navrženo založení objektu v areálu spole nosti.
P i realizaci zám ru nedojde k zásahu do geologických vrstev – monoblok tiskárna-lakovna
bude umíst n do stávajících objekt .
Zm ny hydrogeologických charakteristik se nep edpokládají. Nerostné zdroje se zde nenachází.

D. I. 7.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Dot ené území je zcela p em n no lidskou inností. Výrobní areál p edstavuje pr myslovou
plochu s ostr vky zelen (ke ového i stromového patra). Na pozemcích není souvislejší rostlinný kryt, výskyt živo ich je velmi omezen. Není zde znám výskyt chrán ných a ohrožených druh živo ich a rostlin a nep edpokládá se z d vodu funk ního využití území.
Zám rem není zabírána další zem d lská, lesní ani jiná p da; bude se nacházet ve stávajícím objektech – v hale skladu hotových výrobk a p ístavb .
Areál na severu sousedí s Hamerským potokem, který v místním ÚSES plní funkci biokoridoru. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) tvo í soubor funk n propojených
ekosystém a civiliza ních prvk , jehož cílem je dosažení harmonické kulturní krajiny, v níž
plochy lov kem destabilizovaných systém jsou vyváženy vhodn rozloženými plochami
ekologicky stabiln jších, p irozených a p írod blízkých ekosystém - biocenter a biokoridor .
P i provozu výrobního areálu je proto t eba postupovat tak, aby se neohrozila ani neoslabila
ekologicko-stabiliza ní funkce biokoridoru (tzn. nap . aby nedošlo k zne išt ní vody, zabránit
odnosu a splachu p dy, materiál do vodote e apod.).
Nep edpokládá se negativní vliv zám ru na zm ny v biologické rozmanitosti a ve struktu e
a funkci ekosystém .
P i b žném provozu výroby a za podmínek dodržování navržených opat ení se nep edpokládá kontaminace potravních et zc (a tím nep íznivé ovlivn ní živo ich a rostlin v okolí)
látkami, surovinami, odpady a odpadními vodami používanými, zpracovanými i produkovanými v souvislosti s výrobním provozem lakovny-tiskárny spole nosti OBAL ROZKOŠ.

D. I. 8.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz
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Areál spole nosti OBAL ROZKOŠ se nachází na východním okraji obce St ížovice. Tato ást
obce je již dot ena pr myslovou výrobou, v blízkosti výrobního areálu se nachází individuální
bytová zástavba.
Výrobní areál spole nosti OBAL ROZKOŠ jako celek m že, z hlediska esteticko - stavebního, p sobit na krajinu rušiv . V severní ásti areálu se u stávající kotelny nachází komín o
výšce cca 52 m, který se pohledov uplat uje z p íjezdových komunikací k areálu (od severu, jihu a západu).
Realizací zám ru nedojde ke zm n vizuálního vnímání pr myslové lokality, provozní soubor
lakovna-tiskárna bude vestav n do stávající haly a p ístavby skladu hotových výrobk .
Vliv stávajících objekt na estetickou a p írodní hodnotu krajiny je z hlediska velkoplošných
vliv i p es v tší plošný rozm r výrobního areálu mén významný, lokálního charakteru.
B hem provozu zám ru se nep edpokládají negativní vlivy na funk ní a rekrea ní využití
krajiny.

D. I. 9.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Na pozemcích výrobního areálu OBAL ROZKOŠ a v jeho okolí nejsou situovány žádné architektonické objekty chrán né v zájmu památkové pé e. V souvislosti s provozem zám ru
nedojde k p ímému negativnímu p sobení na historické budovy a architektonické památky,
které se nacházejí v širším okolí výrobního areálu.
Na poškození stavebních objekt se nejvíce podílí emise SO2, NOx a polétavých prach .
Emise SO2 nebudou provozem tiskárny-lakovny (ani provozem ostatních za ízení a výrobních technologií v areálu) prakticky vznikat a emise NOx jen v malém množství, p edevším ze
spalování zemního plynu a z dopravních prost edk . Z rozptylové studie vyplynulo, že imisní
zatížení NO2 v okolí areálu spole nosti nebude významné.
Jiné vlivy na hmotný majetek, achitektonické památky a jiné lidské výtvory se nep edpokládají, nebudou narušeny kulturní hodnoty.

D. II. Komplexní charakteristika vliv zám ru na životní prost edí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti p eshrani ních
vliv
Realizace zám ru si nevyžádá další zábor p dy. Zám r bude umíst n ve stávajících objektech – v hale a p ístavb skladu hotových výrobk .
Zám r bude ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových vod
jeho provozem. Budou u in na odpovídající opat ení, aby závadné látky nevnikly do povrchových i podzemních vod nebo do kanalizace a pro p ípady havárie bude aktualizován
stávající plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek (havarijní plán). Látky
škodlivé vodám budou ádn zabezpe eny a bude s nimi nakládáno b hem výstavby i provozu zám ru v souladu se Zákonem . 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní.
V souvislosti s realizací zám ru se nep edpokládají žádné významné zm ny hydrologických
a hydrogeologických charakteristik.
Z výsledk rozptylové studie vyplývá, že v sou asné dob nejsou v posuzované lokalit
imisní limity pro NO2, PM10 a benzen p ekra ovány. Za nep íznivých pov trnostních podmínek by mohl být vlivem vysokých hodnot imisních koncentrací pozadí p ekra ována pouze
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hodnota 50 µg.m-3, celkový po et p ekro ení je však nižší než povolená hodnota 35 x za rok,
tj. 24-hodinový imisní limit pro PM10 bude spln n. Po p emíst ní lakovny a tiskárny do nových prostor a její modernizaci nedojde k výraznému zvýšení imisních koncentrací v nejbližší
obytné zástavb oproti stávajícímu stavu – p ír stky vyvolané provozem zám ru jsou nízké.
Rozsah t chto vliv je patrný ze znázorn ní sítí p edpokládaných imisních koncentrací vybraných škodlivin uvedených v rozptylové studie - v p íloze oznámení . 5. Klima nebude
výstavbou ani provozem zám ru ovlivn no.
Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s b žným provozem plánovaného
zám ru vyplývá, že p ísp vek míry rizika nekarcinogenního ú inku posuzovaných škodlivin
(oxidu dusi itého (NO2), suspendovaných ástic frakce PM10 a t kavých organických látek –
hexanu, xylenu, methylisobuthylketonu a benzenu) vyvolaný b žným provozem zám ru je
nep íliš významný. Z výpo tu míry pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom nad b žný
výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro inhala ní expozici benzenu vyplývá, že imisní p ísp vek
vyvolaný provozem zám ru bude o 3 - 4 ády pod p ijatelnou úrovní rizika (1 x 10-6). Nep edpokládá se, že p i provozu technologie povrchových úprav budou produkovány emise škodlivin v takových koncentracích, aby mohly svým pachem obt žovat obyvatele žijící v blízkosti
výrobního areálu.
Dle výsledk modelových výpo t hlukové studie lze o ekávat, že v obytné zástavb budou
b hem provozu zám ru ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než p ípustný hygienický limit LAeq = 50 dB pro denní dobu a LAeq = 40 dB pro no ní dobu (pouze p ed restaura ním za ízením východn od zám ru byla v denní dob ve výšce 3 m vypo tena LAeq = 50
dB). I p i dodržení t chto hygienických limit však nelze vylou it vznik negativních emocí u
n kterých exponovaných osob a to zejména v no ní dob , kdy by m l nejvýrazn jší podíl na
výsledných hladinách akustického tlaku A LAeq v obytné zástavb p edevším hluk vyvolaný
provozem technologických za ízení ve výrobním areálu spole nosti Obal Rozkoš.
Zám r bude umíst n ve stávající hale a p ístavb ve výrobním areálu spole nosti OBAL
ROZKOŠ ve St ížovicích. Pozemky v areálu jsou zcela p em n ných lidskou inností, není
na nich souvislejší rostlinný kryt, není znám výskyt chrán ných a ohrožených druh živo ich a rostlin. Nep edpokládá se negativní vliv zám ru na zm ny v biologické rozmanitosti a
ve struktu e a funkci ekosystém . Výrobní areál sousedí s Hamerským potokem. Hamerský
potok má funkci regionálního biokoridoru v místním ÚSES. Tok lemují b ehové a ve východní
ásti biokoridoru i lesní porosty. B hem provozu zám ru je t eba postupovat tak, aby se neohrozila ani neoslabila ekologicko-stabiliza ní funkce biokoridoru.
Vliv stavby na estetickou a p írodní hodnotu krajiny je z hlediska velkoplošných vliv i p es
v tší plošný rozm r výrobního areálu mén významný, lokálního charakteru. Vzhledem
k umíst ní lakovny-tiskárny do stávajících objekt nedojde po zprovozn ní zám ru ke zm n
vizuálního vnímání pr myslové lokality. B hem provozu technologie lakovny-tiskárny se nep edpokládají negativní vlivy na funk ní a rekrea ní využití krajiny.
Na pozemcích spole nosti OBAL ROZKOŠ a v jeho blízkém okolí se nenachází žádné architektonické objekty chrán né v zájmu památkové pé e.
V souvislosti s provozem zám ru nedojde k významné zm n v dopravní infrastruktu e, stávající komunika ní sí z stane zachována. Vzhledem k relativn nízkému nár stu obslužné
dopravy a dostate né kapacit p íjezdové komunikace nebude na této komunikaci
v souvislosti s provozem zám ru omezena plynulost dopravy. Realizace zám ru nebude mít
vliv na jiné druhy dopravy.
Zám r znamená rozší ení výrobní kapacity povrchových úprav ve stávajících objektech ve
výrobním areálu Obal Rozkoš. Nejedná se umíst ní a zavedení nové výroby. Na základ
výše uvedeného komplexního shrnutí lze konstatovat, že identifikované nep íznivé vlivy po- 97 -
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suzovaného zám ru nep ekra ují ekologickou únosnost území a neznamenají ohrožení životního prost edí. Bude ovlivn no ovzduší a stávající hluková situace v území a tím i obyvatelstvo, ale z hlediska velikosti vliv negativní vlivy nep esahují míru stanovenou zákony a
dalšími p edpisy.
Za p edpokladu realizace dále navržených podmínek k ochran zdraví obyvatelstva
a životního prost edí vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prost edí v dot ené lokalit St ížovice - Rozkoš jako celek nebude ovlivn no nad únosnou míru.
Zám r nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umíst ní žádné nep íznivé vlivy za
státními hranicemi.

D. III. Charakteristika environmentálních rizik p i možných haváriích a nestandardních stavech
Z b žného provozu zám ru spole nosti OBAL ROZKOŠ p i dodržování legislativních p edpis a navržených opat ení nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost edí v okolí
areálu žádná významná rizika.
Instalované technologie nejsou význa ným zdrojem látek nebezpe ných pro životní prost edí. Nep edpokládá se, že by zám r byl za azen do skupiny (A nebo B) podle zákona .
353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií.
S používanými p ípravky, surovinami, produkty výroby a odpady musí být nakládáno
v souladu se Zákonem . 254/2001 Sb. o vodách v platném zn ní a dle Zákona . 185/2001
a jeho provád cích p edpis ve zn ní pozd jších p edpis .
S chemickými látkami a p ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk zákona .
356/2003 Sb., o chemických látkách a o zm n n kterých zákon v platném zn ní. Pokud
se ve spole nosti bude nakládat s nebezpe nými chemickými látkami nebo p ípravky klasifikovanými jako vysoce toxické musí být zabezpe eno fyzickou osobou odborn zp sobilou.
Jednotlivé innosti v rámci nakládání s t mito chemickými látkami a p ípravky m že vykonávat i zam stnanec, kterého fyzická osoba odborn zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejmén 1 x za rok a o tomto proškolení musí být po ízen písemný záznam.
Riziko bezpe nosti provozu by tedy p edstavoval pouze p ípad mimo ádné události (nap .
v d sledku technické závady i selhání lidského faktoru). Provoz spole nosti bude zabezpeen tak, aby se riziko nestandardního stavu i havárií minimalizovalo.
Za nejzávažn jší mimo ádné události z hlediska negativního vlivu na životní prost edí a
zdraví obyvatel lze považovat:
- únik závadných látek,
- úniky emisí, požár.

D III. 1. Únik závadných látek
Možným zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a p dy (pop .
geologického podloží) by se mohly stát používané nebezpe né látky a produkované odpady
a odpadní vody.
Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p ípravky, které lze dle zákona . 254/01 Sb.
o vodách a o zm n n kterých zákon v platném zn ní ozna it jako nebezpe né závadné
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látky, je spole nost OBAL ROZKOŠ povinna u init odpovídající opat ení, aby závadné látky
nevnikly do povrchových i podzemních vod nebo do kanalizace.
Spole nost OBAL ROZKOŠ má zpracován plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek. Tento havarijní plán schválil 3. 9. 1999 referát životního prost edí Okresního
ú adu v Jind ichov Hradci. B hem p ípravy žádosti o integrované povolení dle zákona .
76/2002 Sb. v platném zn ní bude tento plán opat ení aktualizován dle projektového ešení
zám ru, kapacity výroby a navržených technických a organiza ních opat ení. Plán opat ení
bude sou ástí žádosti o integrované povolení.
Potenciálním zdrojem úniku závadných látek jsou p edevším místa a objekty skladování nebezpe ných látek a p ípravk , operace a procesy nakládání s t mito p ípravky (p i doprav ,
p e erpávání a manipulaci, p i provozu i údržb technologie apod.).
Nádoby s látkami škodlivými vodám jsou skladovány ve schválených prostorách. Laky a edidla jsou shromaž ována v centrálním skladu ho lavin. Sklad je uzamykatelný, tvo ený
dv ma sekcemi. Podlaha skladu je betonová, nepropustná, u dve í je zvýšený práh z d vodu
zabrán ní p ípadného úniku p ípravk mimo prostor skladu.
R zné druhy olej se skladují v sudech v samostatném skladu. Jedná se o uzamykatelný
objekt s betonovou nepropustnou podlahou. U dve í skladu je zvýšený práh z d vodu zabrán ní úniku olej mimo prostor skladu.
Opot ebované oleje se skladují v nadzemní ocelové dvoupláštové nádrži o obsahu 1 000
litr . Tato nádrž je umíst na pod p íst eškem. Pod nádrží je vybudována betonová záchytná
havarijní vana. Sklad je oplocený a uzamykatelný.
Sklad nebezpe ných odpad je samostatný zd ný objekt s n kolika sekcemi umíst ný
v jihozápadní ásti areálu. Každá sekce má betonovou nepropustnou podlahu opat enou
nát rem proti p sobení závadných látek. Podlaha v každé sekci je vyspádována do záchytné
bezodtoké jímky.
V plánu opat ení jsou podrobn popsány potenciální zdroje úniku závadných látek, úniková
místa a možné havarijní situace: únik na nezpevn né plochy (terén), únik do kanalizace a
následn na OV a únik do povrchových vod. Na základ p edpokládaných havarijních únik a jejich popisu jsou p ijata odpovídající opat ení k prevenci havárií a k odstran ní jejich
p ípadných následk .
Prost edky pro p ípad likvidace vzniklé havárie (neutraliza ní a asana ní prost edky) jsou
uloženy ve skladu odpad a ve skladu režijního materiálu. Prostory a objekty skladování
nebezpe ných látek a p ípravk jsou vybaveny hasícími prost edky v požadovaném rozsahu a také lékárni kou pro první p edléka skou pomoc a ochrannými pom ckami pro pracovníky.
Obecné ohrožení v souvislosti s dopravou chemických p ípravk a odpad eší dohody ADR
a další p edpisy (zákon o silni ní doprav aj.). P epravu nebezpe ných chemických látek do
a ze zám ru budou zajiš ovat externí firmy. Nep edpokládá se p eprava takového množství
nebezpe ných p ípravk , které by m lo v p ípad n jaké události (nap . dopravní nehody)
mimo ádné d sledky.
Mimo ádným událostem se p edchází technickými i organiza ními opat eními (pravidelnou
kontrolou skladovacích míst, zkouškami t snosti nádrží (jímek), kontrolou a údržbou instalovaných za ízení, dodržováním provozních a pracovních postup a pracovní kázn ) i samotným stavebním ešením skladovacích objekt . Podlahy jednotlivých sekcí skladu ho lavin i
skladu nebezpe ných odpad mají povrchovou úpravu odolnou v i p sobení chemikálií,
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s kterými zde bude nakládáno a jsou vyspádovány do sb rných jímek. Jímky a nádrže jsou
nepropustné, dvoupláš ové nebo se záchytným prostorem.
S plánem opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek budou pravideln seznamováni všichni dot ení pracovníci. V p ípad havárie se bude postupovat podle zpracovaného
plánu.

D III. 2. Úniky emisí, požár
Za mimo ádné události spojené s únikem emisí škodlivin lze považovat výpadek správné
funkce za ízení k odstra ování emisí, poruchu odsávání škodlivin od jednotlivých za ízení a
dále také požár.
Riziko požáru je možné uvažovat nap . vlivem poruchy elektrického systému (zejména
v rozvad ích, p epína ích, transformátorech, apod.), vlivem úniku zemního plynu (vlivem
nap . net snosti spoje plynového potrubí, p i porušení potrubí, únik plynu nedov ením uzáv ru potrubí, apod.), vlivem poruchy i nestandardním provozem za ízení, používání látek a
p ípravk v provozu, shromaž ováním látek apod.)
Požár p edstavuje ohrožení vzhledem k nahromad ní ho lavých látek, p ípravk a materiál .
P i požáru by unikaly do ovzduší toxické zplodiny ho ení, u n kterých škodlivin by mohlo
dojít k p ekro ení jejich nejvyšších p ípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší. Dále by
mohla být kontaminována p da a povrchová a podzemní voda použitím hasebných prost edk a vyplavením skladovaných látek a odpad p i hašení.
Vliv p sobení potenciálních mimo ádných událostí lze ozna it jako krátkodobý. Pravd podobnost vzniku t chto nestandardních stav lze ú inn minimalizovat vhodnými opat eními
(technickými, organiza ními). Zám r bude (stejn jako stávající objekty) projektován
s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru inností v etn nárok na požární vodu.
Objekty jsou vybaveny hasícími p ístroji. V etap provozu zám ru bude provád na pravidelná kontrola a údržba instalací a technologických za ízení v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy.
Pracovníci budou d kladn proškoleni s provozním ádem a požárními p edpisy a v oblasti
bezpe nosti práce na pracovišti. B hem provozu zám ru se bude kontrolovat dodržování
pracovních postup a p edpis .

D. IV. Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv na životní prost edí
Etapa p ípravy zám ru
P i p íprav a následné realizaci zám ru doporu ujeme na základ kontrolních výpo t
v programu Hluk + zohlednit výšku výduch lakovací a tiska ské linky v rozmezí 11 – 12 m.
Vyšší výška by se projevila mírným navýšením celkové hladiny akustického tlaku A LAeq
zejména u vyšší zástavby severn od zám ru.
Pro povolení k umíst ní stavby velkých a st edních stacionárních zdroj zne iš ování
ovzduší a k jejich zm nám je provozovatel povinen vyžádat stanovisko a povolení p íslušného orgánu ochrany ovzduší podle § 17 zákona . 86/2002 Sb. a plnit povinnosti, stanovené v
§ 11 citovaného zákona a p íslušnými ustanoveními na ízení vlády . 353/2002 Sb.. Sou ástí podkladové ásti bude odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle § 15,
odst.1, písm.d) zákona o ovzduší (v p ípad žádosti o umíst ní zdroje i rozptylová studie).
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Zám r je za ízením ve smyslu zákona . 76/2002 Sb. o integrované prevenci o omezování
zne iš ování, o integrovaném registru zne iš ování a o zm n n kterých zákon . Stavební
povolení pro takové za ízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.
V rámci p ípravy stavby bude vypracována žádost o vydání integrovaného povolení a podána u p íslušného správního ú adu (Krajský ú ad Jiho eského kraje se sídlem v eských Bud jovicích).
Projektová p íprava i realizace zám ru v etn zkušebního provozu bude probíhat pod odborným dohledem p íslušných specialist z týmu zpracovatele dokumentace.
Etapa realizace zám ru
Odpadové hospodá ství
Oznamovatel bude p vodcem odpad ve smyslu zákona . 185/2001 Sb. o odpadech a o
zm n n kterých dalších zákon ve zn ní pozd jších p edpis a bude povinen plnit povinnosti p vodce odpadu, stanovené tímto zákonem a souvisejícími legislativními p edpisy.
Ochrana vod a p dy
Nakládání s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí respektovat
ochranu jakosti povrchových a podzemních vod v souladu se Zákonem . 254/2001 Sb. o
vodách a o zm n n kterých zákon ve zn ní pozd jších p edpis .
Zám r musí být ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových vod
a p dy jeho provozem. Z hlediska ochrany vod i p d je t eba zabezpe it látky škodlivé vodám a p d (ropné produkty (nap . oleje), chemikálie a p ípravky (barvy, laky, edidla) aj.)
dle p íslušných legislativních p edpis . V areálu spole nosti budou shromaž ovány pouze
odpady související s jejím provozem. Chemické p ípravky i odpady musí být správn uloženy
(a zabezpe eny) a bude s nimi nakládáno dle požadavk platné legislativy.
Nádoby s látkami škodlivými vodám budou skladovány ve schválených prostorách, vybavených prost edky pro p ípad likvidace vzniklé havárie (neutraliza ními a asana ními prost edky) a hasícími prost edky v požadovaném rozsahu. Prostory a objekty skladování nebezpe ných látek a p ípravk musí být vybaveny také lékárni kou pro první p edléka skou pomoc a
ochrannými pom ckami pro pracovníky.
V souvislosti s provozem zám ru bude nakládáno s chemickými látkami a p ípravky, které
lze dle zákona . 254/01 Sb. o vodách a o zm n n kterých zákon v platném zn ní ozna it
jako nebezpe né závadné látky. Provozovatel - OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec s. r.o. je
povinnen u init odpovídající opat ení, aby závadné látky nevnikly do povrchových i podzemních vod nebo do kanalizace.
Na ochranu vod a p d p ed možnou kontaminací jsou navržena následující opat ení:
Manipula ní dv r a shromaždišt odpad (v blízkosti kotelny) bude odvodn no p es odlu ova ropných látek a shromaždišt také zast ešeno. Dv r musí být p i nakládání
s látkami nebezpe nými vodám dostate n zajišt n pro p ípad náhodného úniku t chto
látek.
Manipula ní dv r za skladem ho lavin (v úseku až k bývalému skladu propan butanu)
bude sveden mimo ne ízený nátok do Hamerského potoka (nap . je možné realizovat na
hranici zpevn ných ploch dostate n dimenzovaný žlab a vody svád t p es odlu ova
ropných látek).
Bude zajišt no vyt íd ní p ípadných p ím sí (nebezpe ných složek) i složek, které se
nesmí vyskytovat v zeminách navážek. (P i nakládání s odpady je t eba postupovat
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v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon
v platném zn ní.)
Spole nost OBAL ROZKOŠ má zpracován plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek, tento plán opat ení bude aktualizován dle projektového ešení zám ru, kapacity výroby a provedených technických a organiza ních opat ení (b hem p ípravy žádosti o
integrované povolení dle zákona . 76/2002 Sb. v platném zn ní a bude sou ástí žádosti).
Podlahy haly povrchových úprav budou mít povrchovou úpravu odolnou v
mikálií a p ípravk , s kterými zde bude nakládáno.

i p sobení che-

P i provozu zám ru bude provád na pravidelná kontrola a údržba instalací a technologických za ízení v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy a kontrola dodržováním provozních a pracovních postup a pracovní kázn . Dále se bude kontrolovat dodržování pracovních postup a p edpis .
Ochrana ekosystém , p írody, krajiny
P i severní hranici s výrobním areálem spole nosti OBAL ROZKOŠ se nachází vodní tok
(Hamerský potok), který v místním ÚSES plní funkci lokálního biokoridoru. P i provozu zám ru je t eba postupovat tak, aby se neohrozila ani neoslabila ekologicko-stabiliza ní funkce
biokoridoru - tzn. zejména nezne iš ovat i negativn ovliv ovat jakost vody, zabránit odnos m a splach m p dy, materiál do vodote e apod.
Ochrana ovzduší
Provozovatel musí plnit povinnosti stanovené zákonem . 86/2002 Sb. o ochran ovzduší a
o zm n n kterých dalších zákon (zákon o ochran ovzduší) ve zn ní pozd jších p edpis .
P ed uvedením do provozu je provozovatel povinen vyžádat stanovisko a povolení p íslušného orgánu ochrany ovzduší podle § 17 zákona . 86/2002 Sb. v platném zn ní a plnit povinnosti, stanovené v § 11 citovaného zákona a p íslušnými ustanoveními na ízení vlády .
353/2002 Sb..
Ochrana obyvatel, pracovník
V zájmu ochrany zdraví obyvatel a pracovník
provést:

je t eba b hem zkušebního provozu haly

-

Kontrolní akreditované m ení vlivu hluku vyvolaného provozem výrobního areálu Obal
Rozkoš ve St ížovicích na obyvatele žijící v blízkosti areálu pro ov ení záv r hlukové
studie. V p ípad p ekro ení limit budou realizovat dodate ná protihluková opat ení.

-

Dle záv ru rozptylové studie ov it p edpokládané parametry na odtazích z linek povrchových úprav autorizovaným m ením emisí.

Zam stnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem o ochran ve ejného zdraví . 258/2000
Sb. (ve zn ní pozd jších p edpis - zákona . 274/2003 Sb.). Pokud dojde k výrazné zm n
v organizaci práce nebo pracovních podmínek (zm na pracovního místa, technologie apod.)
je zam stnavatel povinen znovu provést a zhodnotit rizika na pracovišti ve smyslu zákona o
ochran ve ejného zdraví . 258/2000 Sb. v platném zn ní a dle p íslušných provád cích
p edpis . V p ípad p ekra ování p ípustných limit faktor pracovního prost edí bude t eba
u init p íslušná dodate ná opat ení (technická, režimová opat ení apod.).

D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
p edpoklad p i hodnocení vliv
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Modelové prognostické výpo ty:
1. Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdroj dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních zdroj , HMÚ Praha 1998.
2. Software – výpo tový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních zdroj , verze 2001, 2003
3. Hluková studie ze stacionárních zdroj a dopravních prost edk
4. Výpo tový software pro vyhodnocování vliv zdroj hluku Hluk +, Verze 5.03
Vyhodnocení terénního pr zkumu a literárních pramen , studií a p edpis vztahujících se k
posuzované lokalit - viz dále
Výchozí teze, prameny, literatura
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editelství silnic a dálnic (intenzita dopravy),
HMÚ Praha,
MŽP Praha.

D. VI. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které
se vyskytly p i zpracování oznámení
Imisní situace ve St ížovicích není trvale sledovaná žádnými monitorovacími stanicemi. Stávající kvalita ovzduší v uvažované lokalit byla zmapována formou krátkodobého imisního
monitoringu vybraných zne iš ujících látek (PM10, NOx, VOC). Pro vyjád ení pozadí byly
použity hodnoty imisních koncentrací z monitorovacích stanic s odpovídající reprezentativností.
Hluková zát ž je vypo tena uznávanými prognostickými postupy na základ znalosti dopravního zatížení.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku nejsou a nemohou být absolutn
p esnou prognózou - jsou postaveny na základ sou asného poznání. Nejistoty hodnocení
zdravotních rizik vycházejí z použitých dat nejistot experimentáln získaných (nam ených a
odhadnutých) hodnot, nejistotami odvozených vztah a závislostí atd.. Použité vztahy mezi
hlukovou expozicí a jejím ú inkem nelze považovat za absolutn platné vzhledem k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedinc a vlivem konkrétních místních podmínek.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich velikost a v ková skladba, doba trávená v obytné zón a jiné aktivity v zájmovém území, dispozi ní ešení dom a byt ).
P edpokládané bilance materiál , surovin, vody a energií, jakož i druh a množství odpadu
byly odhadnuty na základ znalosti stávajících provoz spole nosti Obal Rozkoš ve St ížovicích.
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Tyto skute nosti by však zásadn nem ly ovlivnit ešení stavby ve vztahu k životnímu prost edí a zdraví obyvatelstva.

E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
Umíst ní zám ru je p edloženo v jedné variant . P i plánování zám ru bylo jako jediné reálné ešení nalezeno umíst ní technologických za ízení do stávajícího objektu skladu hotových výrobk a p ístavby ve výrobním areálu ve St ížovicích. Navrhovaná varianta z hlediska
lokalizace zám ru vyhovuje všem požadavk m investora a je v souladu s platným územním
plánem obce.
Variantn bylo hodnoceno technického ešení zám ru z hlediska vlivu provozu zám ru na
ovzduší. Modelové výpo ty rozptylové studie byly provedeny pro dv varianty výšky výduch
lakovacích a tiska ských linek – 9 a 15 m, protože v sou asné dob není ešení známo.
Výška t chto výduch se bude pohybovat mezi posuzovanými výškami.
Po p emíst ní lakovny a tiskárny do nových prostor a její modernizaci nedojde k výraznému
zvýšení imisních koncentrací v nejbližší obytné zástavb oproti stávajícímu stavu. Pokud by
výška nových výduch lakovací a tiska ské linky blížila 15 m, u hexanu, xylenu, methylisobuthylketonu by u n kterých referen ních bod došlo k malému snížení maximálních i ro ních
imisních koncentrací oproti stávajícím stavu.
Z hlediska vlivu zám ru na imisní zát ž danou rozptylem škodlivin se z obou posouzených
variant jako p ízniv jší jeví ešení s vyšší výškou výduch lakovací a tiska ské linky, ale
z provedených výpo t rozptylové studie a z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele
v okolí výrobního areálu vyplývá, že je možné u zám ru realizovat výšku výduch lakovacích
a tiska ských linek mezi 9 a 15 m.
Ve výpo tovém programu Hluk + bylo provedeno n kolik kontrolních výpo t , které prokázaly vliv výšky výduch lakovací a tiska ské linky na výsledné hodnoty LAeq a to zejména u vyšší obytné zástavby (panelové domy umíst né severn od zám ru). Na základ tohoto posouzení lze doporu it výšku t chto výduch v rozmezí 11 – 12 m, vyšší výška by se projevila
mírným navýšením celkové hladiny akustického tlaku A LAeq u zástavby severn od zám ru.
Na základ výše uvedených porovnání doporu ujeme p i p íprav a následné realizaci zám ru zohlednit výšku výduch lakovací a tiska ské linky v rozmezí 11 – 12 m.
Nulová varianta (tj. ešení bez innosti) znamená zachování stávajícího stavu bez p emíst ní a modernizace technologických za ízení povrchových úprav.
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F. ZÁV R
Oznámení na zám r „OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec s.r.o.: Vestavba lakovny-tiskárny
do skladu hotových výrobk “ bylo zpracováno podle p ílohy . 4 k zákonu . 100/2001 Sb. o
posuzování vliv na životní prost edí ve zn ní pozd jších p edpis a podle metodického pokynu odboru posuzování vliv na životní prost edí MŽP.
Byly posouzeny o ekávané vlivy b hem provozu zám ru spole nosti OBAL ROZKOŠ Jind ich v Hradec s.r.o. ve výrobním areálu ve St ížovicích na složky životního prost edí a ve ejné
zdraví, a to komplexn . Areál se nachází ve východní ásti obce. Všechny výstupy z uvažovaného provozu lakovny a tiskárny budou zajišt ny tak, aby bylo minimalizováno negativní
p sobení výroby mimo areál spole nosti. P edkládané oznámení prokázalo, že provoz lakovny-tiskárny významn nep ízniv ovliv ovat životní prost edí ani obyvatelstvo.
S realizací vestavby lakovny-tiskárny do skladu hotových výrobk ve stávajícím areálu
spole nosti OBAL ROZKOŠ ve St ížovicích dle navrženého technického ešení lze
souhlasit a to za podmínky respektování všech navržených doporu ení a opat ení.

G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Ve výrobním areálu spole nosti Obal Rozkoš Jind ich v Hradec spol. s r.o. ve St ížovicích
se provádí mechanická výroba, lakování a potiskování ocelových a hliníkových kovových
obal a uzáv r na sklenice.
Zám rem investora je vestavba stávající technologie lakovny – tiskárny do skladu hotových
výrobk – resp. p emíst ní a modernizace ásti za ízení v rámci výrobního areálu spole nosti ve St ížovicích. Sou ástí zám ru je i instalace pomocných provoz a z ízení pot ebného
technického zázemí.
Vestavba technologie na povrchovou úpravu plech lakovny - tiskárny vyplývá z pot eby modernizace ásti technologického za ízení a zvýšení lakovacích a tiska ských kapacit. Stávající sušicí tunelové pece budou nahrazeny novým za ízením, které umožní lakování i potisk
v tších formát tabulí, což p inese zvýšení produktivity práce a kvality výrobk . Cílem je dosáhnout zvýšení efektivity a snížení náklad na povrchovou ochranu a potisk výrobk (v etn nárok na energie). Dalším nezanedbatelným požadavkem je zjednodušení toku materiálu ve výrobním procesu od skladu p es povrchovou ochranu až k jednotlivým výrobním linkám.
Stávající provoz „lakovny – tiskárny“ je umíst n ve dvou halách . 2 o rozm ru 12 m x 54 m.
V provozu lakovny jsou instalovány dv lakovací linky a dv tiska ské linky, které se skládají
z lakovacího i potiskovacího stroje Mailänder Bietigheim, N mecko a kontinuální vysoušecí
pece firmy LTG Lufttechnische GmbH Stuttgart.
Sušící pece LTG DBV pro další využití v novém monobloku tiskárna – lakovna jsou pro svou
kapacitu a konstruk ní parametry nepoužitelné, v etn vyklada
a stohovacího za ízení
tabulí. U obou lakovacích za ízení a jednoho potiskovacího stroje budou nahrazeny novými
sušícími pecemi LTG DB 3000. Stávající za ízení druhotného spalování (dospalovací za ízení), kde dochází k termickému spalování emisí organických látek ze sušící pece, je použitelné pro jednu sušící pec na velké formáty tabulí. U druhé sušící pece lakovací linky bude instalováno integrované išt ní odsávaného vzduchu – termické išt ní. U druhé potiskovací
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linky bude klasická sušící tunelová pec nahrazena UV sušící pecí (sušící pomocí paprsk
UV).
Plechy dle výrobních zakázek jsou naváženy motorovými vozíky ze skladu plech k lakovacím linkám. Balík plechu se vozíkem vkládá do naklada e tabulí lakovací linky. Tabule plechu budou z balíku po jedné odebírány a automaticky ukládány na dopravník, který je zasunuje do lakovacího stroje. V lakovacím stroji je soustavou válc na povrch tabule nanášen
lak (pouze na vrchní stranu tabule). Nalakované tabule jsou z lakovacího stroje automaticky
vynášeny na dopravník, který dopravuje nalakované tabule ke vstupu sušící pece. Nalakovaná vrstva je vysušena pr chodem p es tunel sušící pece. Na konci pece se vysušené tabule zchladí proudem vzduchu a vykládací dopravník jednotlivé tabule ukládá na paletu do
stohu. Celý balík se pak p eváží k další lakovací nebo potiskovací operaci. Každá strana
tabule nebo vrstva laku je lakována zvláš . Technologie potisku tabulí plechu je obdobná
nanášení nát rových hmot.
Nalakované a potišt né pláty plech jsou v dalších provozech (mimo posuzovaný zám r)
dále mechanicky opracovány - vyráženy a obráb ny polotovary a na n která ví ka a kryty
jsou nanášeny a vytvrzovány proužky t snících hmot.
P edpokládaná ro ní kapacita všech provozovaných linek po realizaci zám ru (p i t ísm nném provozu a 220 pracovních dnech) bude cca 39 600 000 lakovacích pr tah a cca 33
000 000 tiska ských pr tah desek. Maximální spot eba lak bude init celkem cca 643 050
kg/rok, maximální spot eba edidel bude celkem cca 58 640 kg/rok. Maximální spot ebované
množství barev se p edpokládá do 5 000 kg ro n .
P i plánování zám ru bylo jako jediné reálné ešení nalezeno umíst ní technologických za ízení do stávajícího objektu skladu hotových výrobk a p ístavby ve výrobním areálu ve St ížovicích. Navrhovaná varianta je v souladu s platným územním plánem obce.
P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru je 1. tvrtletí r. 2005, dokon ení (tj. uvedení zám ru do provozu 4. tvrtletí r. 2005).
Obyvatelstvo, imisní a hluková zát ž
Z provozu zám ru nevyplývají pro obyvatele a životní prost edí v okolí areálu žádná významná rizika - za podmínek dodržení platných legislativních p edpis a respektování navržených opat ení.
Z výsledk rozptylové studie vyplývá, že v sou asné dob nejsou v posuzované lokalit
imisní limity pro NO2, PM10 a benzen p ekra ovány. Za nep íznivých pov trnostních podmínek by mohl být vlivem vysokých hodnot imisních koncentrací pozadí p ekra ována pouze
hodnota 50 µg.m-3, celkový po et p ekro ení je však nižší než povolená hodnota 35 x za rok,
tj. 24-hodinový imisní limit pro PM10 bude spln n.
Po p emíst ní lakovny a tiskárny do nových prostor a její modernizaci nedojde k výraznému
zvýšení imisních koncentrací v nejbližší obytné zástavb oproti stávajícímu stavu – p ír stky
vyvolané provozem zám ru jsou nízké.
Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s b žným provozem plánovaného
zám ru vyplývá, že p ísp vek míry rizika posuzovaných škodlivin (oxidu dusi itého (NO2),
suspendovaných ástic frakce PM10 a t kavých organických látek – hexanu, xylenu, methylisobuthylketonu a benzenu) vyvolaný b žným provozem zám ru je nevýznamný.
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Nep edpokládá se, že p i provozu technologie povrchových úprav budou produkovány emise
škodlivin v takových koncentracích, aby mohly svým pachem obt žovat obyvatele žijící
v blízkosti výrobního areálu.
Dle výsledk modelových výpo t hlukové studie lze o ekávat, že v obytné zástavb budou
b hem provozu zám ru ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než p ípustný hygienický limit LAeq = 50 dB pro denní dobu a LAeq = 40 dB pro no ní dobu (pouze p ed restaura ním za ízením východn od zám ru byla v denní dob ve výšce 3 m vypo tena LAeq = 50
dB). I p i dodržení t chto hygienických limit však nelze vylou it vznik negativních emocí u
n kterých exponovaných osob a to zejména v no ní dob .
Spole nost OBAL ROZKOŠ v sou asné dob poskytuje celkem cca 265 pracovních míst pro
obyvatele St ížovic, okolních obcí a Jind ichova Hradce. Výroba probíhá ve dvousm nném
pracovním režimu. Realizací zám ru, vzhledem k modernizaci a zjednodušení obsluhy za ízení, se neo ekává významné zvýšení celkového po tu pracovník . V novém provozu lakovny – tiskárny se uvažuje se zavedením t ísm nného pracovního režimu.
V souvislosti s provozem zám ru nedojde k významné zm n v dopravní infrastruktu e, stávající komunika ní sí z stane zachována. Vzhledem k relativn nízkému nár stu obslužné
dopravy a dostate né kapacit p íjezdové komunikace nebude na této komunikaci
v souvislosti s provozem zám ru omezena plynulost dopravy. Realizace zám ru nebude mít
vliv na jiné druhy dopravy.
P da, horninové prost edí
Realizace zám ru si nevyžádá další zábor p dy ani zásah do geologických vrstev. Vestavba
technologie provozu tiskárna-lakovna bude umíst na ve stávající hale a p ístavb o celkové
ploše cca 2 700 m2. Tyto objekty se nachází v jihovýchodní ásti výrobního areálu spole nosti OBAL ROZKOŠ.
Voda
Areál spole nosti OBAL ROZKOŠ severní hranici sousedí s Hamerským potokem. Pozemky
spole nosti leží mimo stanovené záplavové území Q100.
Zásobování areálu pitnou vodou je z obecního vodovodu. Splaškové vody jsou svedeny 2
výpustmi do obecní kanalizace a následn na mechanicko-biologickou istírnu odpadních
vod ( OV) v obci St ížovice. Zpevn né plochy a st echy jsou odvodn ny do stávající deš ové kanalizace v areálu, která ústí do vodote e - Hamerského potoka.
Zám r je stavebn ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových
vod jeho provozem. Látky škodlivé vodám (nát rové hmoty, edidla, pohonné látky, mazadla,
použité obaly závadných látek) budou ádn zabezpe eny. Nádoby s ho lavinami i nebezpe né odpady jsou skladovány ve schválených prostorách. Na ochranu vod a p d p ed
možnou kontaminací jsou navržena preventivní opat ení.
Spole nost OBAL ROZKOŠ má zpracován plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek. Tento havarijní plán schválil 3. 9. 1999 referát životního prost edí Okresního
ú adu v Jind ichov Hradci. B hem p ípravy žádosti o integrované povolení dle zákona .
76/2002 Sb. v platném zn ní bude tento plán opat ení aktualizován dle projektového ešení
zám ru, kapacity výroby a provedených technických a organiza ních opat ení a p iložen k
žádosti.
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Flóra, fauna
Dot ené území je zcela p em n no lidskou inností. Výrobní areál p edstavuje pr myslovou
plochu s ostr vky zelen (ke ového i stromového patra). Není zde znám výskyt chrán ných
a ohrožených druh živo ich a rostlin a nep edpokládá se z d vodu funk ního využití území.
Nep edpokládá se negativní vliv zám ru na zm ny v biologické rozmanitosti a ve struktu e
a funkci ekosystém .
Areál na severu sousedí s Hamerským potokem, který v místním ÚSES plní funkci biokoridoru.
Krajina, krajinný ráz
Realizací zám ru nedojde ke zm n vizuálního vnímání pr myslové lokality, provozní soubor
lakovna-tiskárna bude vestav n do stávající haly skladu hotových výrobk a p ístavby.
Stávající vliv stavby na estetickou a p írodní hodnotu krajiny je z hlediska velkoplošných
vliv i p es v tší plošný rozm r výrobního areálu mén významný, lokálního charakteru.
Kulturní památky, hmotný majetek
Na pozemcích výrobního areálu OBAL ROZKOŠ a v jeho okolí nejsou situovány žádné architektonické objekty chrán né v zájmu památkové pé e, ani jiné kulturní památky.
Struktura a využití území
Zám r je v souladu s územním plánem obce St ížovice.
V souvislosti s p ípravou a provozem zám ru nedojde ke zm n funk ního využití území.

H. P ÍLOHY
P íloha . 1:

P ehledná situace lokality.
Celková situace stavby.
Monoblok tiskárna-lakovna (umíst ní technologie).

P íloha . 2:

Katastrální situace.
Výpis z katastru nemovitostí.

P íloha . 3:

Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska plánovací dokumentace.

P íloha . 4:

Generel ÚSES.

P íloha . 5:

Rozptylová studie.

P íloha . 6:

Hluková studie.

P íloha . 7:

Studie . E210/2004 m ení imisí

P íloha . 8:

Protokol o zkoušce . E 203/2004

P íloha . 9:

Bezpe nostní listy vybraných látek a p ípravk

P íloha . 10: Hodnocení vlivu zám ru na ve ejné zdraví
Odborné posouzení
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