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A.

A.1.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Investor

:
HAPPICH CZ s.r.o.
U Mexika 1346, 330 23 Nýřany

A.2.

IČO investora

:
263 61 647

A.3.

Sídlo provozovny

:
HAPPICH CZ, s.r.o.
Haly A2, A3
U Mexika 1346
330 23 Nýřany

A.4.

Zástupce investora :
MARC MARTIN
jednatel

A.5.

Oznamovatel

:
Zastoupený projektovou organizaci
CH Projekt Plzeň s.r.o.
Revoluční 1092/56a
312 02 Plzeň

.
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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.1. Základní údaje
B.1.1 Název a jeho zařazení:
HAPPICH CZ- změna v užívání haly A2, A3 na p.p.č. 1755/82 Nýřany
Záměr podléhá podle § 4 odst. 1 b) zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí) zjišťovacímu řízení.
Oznámení záměru se zařazuje podle přílohy č. 1, kategorie II, záměry vyžadující
zjišťovací řízení pod bodem:
7.1. Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a
zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok
Státní správu – příslušným úřadem – v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí v tomto
případě vykonává Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence. Popis stavby je stručně uveden v bodě č. 6.

B.1.2 Kapacita (rozsah) záměru:
Plocha úprav haly
Skladové plochy
Projektovaná spotřeba surovin: granuláty plastů
křídový prášek
Projektované spotřeby:
barytový prášek
minerální olej
hliníková folie
textilie netkaná
Projektované množství produktu

4 320 m2
600 m2
20 t/měsíc
11 t/m

4 t/měsíc
20 t/měsíc
0,2 t/měsíc
0,6 t/měsíc
475 t/rok

Doprava se odhaduje na 2 NA denně. Nepředpokládá se parkování nákladních aut
v areálu mimo doby nakládky a vykládky. Parkovací místa jsou stávající.

B.1.3 Umístění:
Plzeňský kraj:
Obec:
Katastrální území:

Oznámení záměru EIA č. 13/2015

CZ032
559300 Nýřany
708496 Nýřany

-6-

HAPPICH CZ-změna v užívání haly A2, A3 Nýřany

Přehledná situace umístění záměru

Lokalita záměru je situována vpravo od dálnice D5 ve směru Plzeň – Rozvadov a
sjezdu EXIT 93, v ulici U Mexika, v průmyslové zóně. Příjezd k hale je ze severní strany. Tato
lokalita je svojí rozlohou a umístěním vhodná pro daný záměr.

B.1.4 Charakter a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr komunikačně navazuje na vybudované přístupy a nebude ve střetu s jinými
záměry uvažovanými k realizaci. Nejsou známé jiné projekty v okolí navržené lokality,
nepředpokládá se možnost kumulace s jinými záměry.

B.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu uvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Vybudovaný objekt v průmyslové zóně a v blízkosti dálnice D5, sjezdu č. 93, s možností
napojení na technickou infrastrukturu, vyhovuje firmě pro naplnění podnikatelských aktivit. Hala
je zapsána jako stavba pro výrobu a skladování. Změna v užívání haly A2, A3 je v souladu
s územním plánem obce.
Pro záměr nejsou navrhovány jiné varianty umístění, ani dispozičně ani z hlediska
životního prostředí.

B.1.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Investor pro své podnikatelské záměry musí ve stávající hale A2, A3 v průmyslové zóně
Nýřany změnit dosavadní užívání. Dotčený objekt, popisné číslo 1346, leží v katastrálním
území Nýřany na pozemku p.č.1755/82. V části haly bude nově umístěna linka na výrobu
kompozitní izolační folie. Zpracovávány zde budou převážně pojiva ve formě polymeru na bázi
polyamidu a ethylenvinylacetotátových kopolymerů, barviva, inertní plniče ve formě prášku
(uhličitan vápenatý a Barit-Sulfid baria).
Oznámení záměru EIA č. 13/2015
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Dalšími komponenty budou:
▪ Změkčovadla

- minerální olej Tuladen
- látky potlačující hořlavost Afrimal
▪ Látky podporující mechanické vlastnosti směsi
▪ Látky na povrstvení folie - reflexní metalizovaná PE folie
- netkaná textilie Betex (70% Pe, 30% PP)

Výrobní linka je uzavřená, bez výstupů do pracovního či venkovního prostředí.
Popis úprav stávající stavby
Část skladové haly A2, A3, o rozměrech 120 x 36 m, při jižní straně bude upravena pro
změnu v užívání. Nová dělící příčka ze stěnových panelů, s minerální vlnou tloušťky 80 mm a
požární odolností EI30DP1, oddělí výrobní a skladovou část firmy HAPPICH od zbylé části haly.
Uvnitř odděleného prostoru bude při východní straně haly umístěna výrobní činnost.
V severovýchodním rohu to bude výrobní linka na výrobu kompozitní izolační folie a silo na
jednotlivé komponenty. Veškerý odpadní vzduch bude odfiltrován v technologii a
vzduchotechnika dále vyvede stanovené množství nad střechu.
Následovat bude nádrž na minerální olej se záchytnou jímkou o objemu 30 m3 (objem
nádrže + objem chladící vody + objem hasiva). Stáčení oleje z cisterny se předpokládá 1 x
měsíčně. Záchytná jímka bude řešena stavebně vyzděním stěn kolem nádrže a plechovou
vanou na podlaze. Ohřev topné vody pro olej bude elektrický. Navazovat bude zařízení
kompresoru a v jihovýchodním rohu strojovna chlazení s nádrží chladící vody 10 m3. Chladič
bude stát na stojkách a nasávání bude z východní fasády do obou boků chladiče. Výfuk bude
horní – pro zimní provoz do haly, pro letní provoz do jižní fasády. V jihozápadním rohu je
umístěna stávající administrativní část Pro vytápění stávající administrativní vestavby se
sociálním zázemím a přípravu TUV bude sloužit plynový kotel. Při severní straně oddělené haly
bude hlavní rozvaděč elektřiny. Hlavní přívodní trasa bude vedena podél střešních průvlaků
v ose I. Přívod technologické vody bude řešen po potrubním mostě přípojkou DN 20, odbočky
DN 15.
Areál haly je oplocený, s vrátnicí, funkčním dopravním napojením a parkovištěm. Veřejná
komunikace zóny je šířky 6 m s asfaltovým povrchem a jednostranným chodníkem šířky 1,5 m.
Okolo haly vede objízdná komunikace, zpevněné plochy jsou ze zámkové dlažby. Parkování
zaměstnanců je podél severní strany haly.
Pro odvod odpadních vod budou využity stávající kanalizační sítě. K navýšení dešťových vod
nedojde, zpevněné plochy se nemění.

Technologie obecně
- Dle sdělení objednatele bude jediným zdrojem emise tepla z technologie extruzní hlava
s hodnotou 30% ze 170 kW, tj. cca 50 kW. Dle sdělení objednatele nebude tato emise
obsahovat žádné škodlivé látky a může být vyvedena do prostoru haly.
- V oblasti dávkování surovin bude hlavní dávkovací trychtýř opatřen zakrytím – bez
nutnosti řešit odsávání tepla a prachu.
- V recyklační stanici bude osazen filtr
- Po hale se bude pohybovat 3x ručně vedený elektrický vozík a 1x elektrický VZV
s nosností 5t. Nabíjecí stanice bude zřízena v místě 1/F´.
- Na větvi technologického vodovodu budou vysazeny odbočky cca á 3 m po celé délce
jako příprava pro možná budoucí připojení. Páteř bude DN20, odbočky DN15
V oblasti vakuové pumpy bude nutno uvažovat s odvodem kondenzátu.
Technologie – sklad oleje

Oznámení záměru EIA č. 13/2015

-8-

HAPPICH CZ-změna v užívání haly A2, A3 Nýřany

-

Potrubí z nádrže k extrudéru povede po potrubním mostu. Výkon nasávacího a
podávacího čerpadla oleje upřesní investor.

Technologie – kompresor, stlačený vzduch
- Stlačený vzduch bude zaveden i do sil
Do kompresorové stanice bude instalována kompletní balená jednotka s veškerým
příslušenstvím od firmy BSJ. Větrání kompresorové stanice bude navrženo pro osazení
šroubového kompresoru – 40 kW
Současně bude nainstalován a elektricky připojen pístový kompresor
Silnoproud
Umělé osvětlení haly (části výrobní i skladovací) bude dimenzováno na 300 lx. K tomu
budou umístěny 3 ks lokálních výbojek pro přisvětlení oblasti dávkování, převíjení a
kalanderu.

B.1.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení úprav
Dokončení úprav

2016
2016

B.1.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeným územním samosprávným celkem se podle §3 odst. c) zák. č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, rozumí územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří
dotčené území.
Z výše uvedeného je patrné, že dotčený územní samosprávný celek tvoří Plzeňský kraj
a obec Nýřany. Ostatní obce nebudou projektem dotčeny.

B.1.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a, odst.3 a správních orgánů, která
budou tato rozhodnutí vydávat
Městský úřad Nýřany, stavební úřad vydává dle zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:
kolaudační souhlas
rozhodnutí o změně užívání stavby
Krajský úřad Plzeňského kraje:
- závazné stanovisko ke změně stavby stacionárního zdroje
- povolení provozu stacionárního zdroje

Oznámení záměru EIA č. 13/2015
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B.2. Údaje o vstupech
B.2.1 Zábor půdy
Záměr řeší změnu v užívání haly A2,A3 na pozemku parcelní čísla 1755/82
v katastrálním území Nýřany. Nejde o zábor zemědělské půdy ani PUPFL. Objekt je stávající,
s vybudovanými přístupy a parkovištěm.
Přehled dotčených parcel v daném katastrálním území:
Katastrální území Nýřany 708496
Kat.č.

Výměra m2

Druh pozemku

Č. LV

Využití pozemku

1755/82

13 139

Zastavěná plocha a
nádvoří

3388

Stavba pro výrobu a
skladování

Číslo
popisné
1346

Změna v užívání stávající haly nevyžaduje žádné terénní práce.
Na území se nevyskytují staré ekologické zátěže.

B.2.2 Chráněná území, ochranná pásma
Průmyslová zóna Nýřany nezasahuje ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění, do zvláště chráněných území. Významné krajinné prvky dle citovaného zákona § 3
odst.b., jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Nejbližší VKP je severovýchodním směrem cca 70m od stávající haly malý lesík. Rovněž
severovýchodním směrem cca 500 m protéká bezejmenný potok, přítok Vejprnického potoka.
Hala nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje ani do ochranného pásma lesa.

B.2.3 Spotřeba vody
Provoz v hale A2, A3 bude třísměnný. Počet lidí v dílně bude 21 ve třech směnách (á 7
lidí) + dva lidi v administrativě v ranní směně.
Předpokládaná spotřeba
Administrativa

2 x 60 l/den

Zaměstnanci

21 x 120 l/den

120 l/den
2 520 l/den

Odhadovaná roční spotřeba činí 792 m3/rok
Technologická voda bude sloužit k chlazení výrobní technologie a naopak k ohřevu olejové
nádrže. V obou případech se bude jednat o uzavřené systémy a z technologického vodovodu,
který bude napojen na pitný vodovod, se bude voda do těchto systémů pouze dopouštět v
případě potřeby.

B.2.4 Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Ve stávající hale bude hlavní rozvaděč, napojený z nových přípojek. Odtud budou provedeny
rozvody k jednotlivým zařízením.

Oznámení záměru EIA č. 13/2015
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Suroviny
Projektovaná spotřeba surovin:

granuláty plastů
křídový prášek
barytový prášek
minerální olej
hliníková folie
textilie netkaná

Projektované množství produktu

20 t/měsíc
11 t/měsíc
4 t/měsíc
20 t/měsíc
0,2 t/měsíc
0,6 t/měsíc
475 t/rok

B.2.5 Nároky na dopravní infrastrukturu
Lokalita záměru, Hala A2, A3 se nachází v průmyslové zóně Mexiko v Nýřanech,
severozápadním směrem od sjezdu č. 93 z dálnice D 5 u Nýřan. Dopravní napojení je zde
vybudováno již pro stávající objekty zóny. Nárůst dopravního zatížení se nepředpokládá,
současný objekt není plně využíván. Doprava v souvislosti se záměrem se odhaduje na průjezd
cca 2 NA denně. Předpokládá se parkování OA zaměstnanců před halou. Zde je 45
parkovacích míst a 2 pro TTP.

Mapa dopravních úseků (zdroj ŘSD, 2010)
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Přehled dopravní intenzity dle sčítání dopravy ŘSD 2010
Úsek 3-8192 (dálnice D 5, exit 93)
Roční průměr denních
intenzit dopravy

LN

SN SNP TN TNP NSN

A

RPDI - všechny dny voz/den 1 155 682 268 163 286 3 243 213
LN
RPDI - pracovní den
(Po-Pá)
RPDI - volné dny
(mimo svátky)

SN SNP TN TNP NSN

A

AK TR TRP
0

0

TV

O

0 6 010 11 399

AK TR TRP

TV

O

M
44
M

SV

0

0

0 6 592 12 503

48

19 144

voz/den

0

0

0 4 623

34

13 426

Padesátirázová
intenzita dopravy
Špičková hodinová
intenzita dopravy

889 525 206 125 220 2 495 164

8 769

TV

SV

voz/h

599

1 740

voz/h

681

1 976

Těžká nákladní vozidla -

TNV

TNV
voz/den

9 645

Intenzita dopravy pro

OA

hlukové a emisní výpočty
Roční průměr
intenzit, den (06-18) voz/den
Roční průměr
intenzit, večer
voz/den
(18-22)
Roční průměr
intenzit, noc (22-06) voz/den
Emise
Roční špičková
hodinová intenzita
dopravy

17 453

voz/den 1 267 748 294 179 314 3 557 234

Hodinová intenzita dopravy

Hodnota TNV

SV

8 327

OA
voz/h

Koeficienty
nerovnoměrnosti dopravy
Koeficient
nerovnoměrnosti
dopravy

NS

1 610 2 763

Celkem
12 701

1 915

370

635

2 921

1 201

232

398

1 831

LNA TNA

1 382 139

NA

102

alfa

0.97

NS
458

beta

1.18

BUS Celkem
26

gama

0.82

Intenzita cyklistické dopravy

PS

52:48
C

Cyklistická doprava cyklo/den

Oznámení záměru EIA č. 13/2015
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Nejbližší sčítací úsek je na komunikaci II/180 Nýřany - Tlučná
Úsek 3-1347 (komunikace č. 180)
Roční průměr denních

LN

intenzit dopravy
RPDI - všechny dny voz/den

400
LN

RPDI - pracovní den
(Po-Pá)
RPDI - volné dny
(mimo svátky)

SN

SNP TN TNP NSN A
251

SN

57

56

34 407

1

SNP TN TNP NSN A

AK TR TRP TV
0

6

7 1219

AK TR TRP TV

O

M

3 874
O

SV

30

5 123

M

SV

voz/den

497

312

73

70

44 524

1

0

7

9 1537

4 107

27

5 671

voz/den

158

99

16

22

9 114

1

0

2

3

3 290

38

3 752

Hodinová intenzita dopravy
Padesátirázová
intenzita dopravy
Špičková hodinová
intenzita dopravy

424
TV

SV

voz/h

149

625

voz/h

156

489

Těžká nákladní vozidla -

TNV

TNV
Hodnota TNV

voz/den

1 435

Intenzita dopravy pro

OA

hlukové a emisní výpočty
Roční průměr
intenzit, den (06-18) voz/den
Roční průměr
intenzit, večer (18- voz/den
22)
Roční průměr
intenzit, noc (22-06) voz/den
Emise
Roční špičková
hodinová intenzita
dopravy

voz/h

Celkem

609

393

4 067

531

40

47

618

308

73

59

440

OA LNA TNA

NS

57

46

alfa

nerovnoměrnosti dopravy
Koeficient
nerovnoměrnosti
dopravy

NS

3065

558

Koeficienty

NA

0.00

71

beta

1.01

BUS Celkem
0

gama

C

cyklo/den

12

Význam použitých zkratek:
LN
SN
SNP
TN

PS

0.00

Intenzita cyklistické dopravy
Cyklistická doprava

732

Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů

Oznámení záměru EIA č. 13/2015
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TNP
NSN
A
AK
TR
TRP
TV
O
M
SV
TNV

Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy
Návěsové soupravy nákladních vozidel
Autobusy
Autobusy kloubové
Traktory bez přívěsů
Traktory s přívěsy
Těžká motorová vozidla celkem
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
Jednostopá motorová vozidla
Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
Těžká nákladní vozidla
(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)
PS
Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední)
návratové špičce
ALFA, BETA Ukazatele variací silniční dopravy
ALFA – poměr intenzity v letní neděli k celoročnímu průměru [-]
BETA – poměr intenzity v letním pracovním dnu k celoročnímu průměru [-]
GAMA
ALFA/BETA [-]
C
Cyklisté [cyklo/den]

Jižní strana hal A2, A3

Oznámení záměru EIA č. 13/2015

- 14 -

HAPPICH CZ-změna v užívání haly A2, A3 Nýřany

B.3.

Údaje o výstupech

B.3.1 Emise
Hala A2,A3 v průmyslové zóně je vybudovaná včetně přístupů. Úprava uvnitř objektu
nepředstavuje navýšení emisí v lokalitě. Při dodržení harmonogramu úprav se jedná o
krátkodobé zatížení dopravou a lze předpokládat, že ovlivnění ovzduší nebude významné.
V období provozu výroby izolační folie skladových hal budou emise pocházet převážně
z mobilních zdrojů. Jedná se o liniové zdroje z dopravy spojené se zásobováním jednotlivých
komponentů a expedicí hotových výrobků.
Vytápění hal a sociálního zařízení bude plynovým kotlem obdobným z podobných provozů.
Negativní ovlivnění ovzduší vlivem provozování automobilové dopravy záměru nepředstavuje
podstatné zhoršení, bude akceptovatelné.

B.3.1.1

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Část haly A2, A3 upravená pro výrobu a skladování firmy HAPPICH CZ, s.r.o., včetně
administrativní části, bude vytápěná plynovým kotlem. K řízení o vydání závazného stanoviska
podle zákona č. 201/2012 Sb. se vyžaduje odborný posudek a rozptylová studie (podle bodu
6.5. Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou
kompozitů vyjmenovaných jinde)
B.3.1.2

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší

Nejsou předpokládány.
Dokončovací stavební úpravy pro technologii ani vlastní montáž nebudou představovat zdroj
znečišťování ovzduší.

B.3.1.3

Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší

Zdrojem emisí budou převážně tzv. mobilní zdroje znečišťování ovzduší – automobily.
Nejvýznamnějšími emisemi u znečišťování ovzduší dopravou jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý,
prach, uhlovodíky, saze, aldehydy a následně ozón. Předpokládá se provoz 20 OA a 2 NA
denně.
Emisní faktory pro dopravu (NOx)
Typ zdroje

Emisní faktor pro 1 vozidlo (g.km-1)

osobní automobil
lehký nákladní
těžký nákladní

1,61
2,47
11,41

Emise z technologických procesů:
Emise z technologických procesů se nepředpokládají. Úprava fólií probíhá za teploty
180 °C, kdy nedochází k destrukci vlastního polymer u. Rovněž výroba folie z granulátu probíhá
za teplot, kdy je polymer stabilní a neuvolňuje škodlivé složky do ovzduší. Přesto je technologie
zařazena z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

Oznámení záměru EIA č. 13/2015
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B.3.2 Odpadní vody
Odpadní vody byly řešeny v rámci výstavby haly a celé průmyslové zóny. Změnou v užívání
haly A2, A3 budou využívány stávající přípojky a rozvody. Množství splaškových vod se
předpokládá shodné se spotřebou pitné vody 792 m3/rok.
Předpokládá se odvod dešťové vody ze střech do dešťové kanalizace v areálu.
Hydrotechnické výpočty dešťové vody se netýkají záměru, plocha střech a zpevněných ploch
se nemění.

B.3.3 Odpady
Odpady budou vznikat jak během úpravy haly, tak při provozu. Během stavebních prací budou
vznikat odpady stavebního charakteru, budou se vyskytovat časově omezeně a dodavatelská
firma zajistí jejich odstranění. S odpady vzniklými při provozu záměru je nutno nakládat
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími vyhláškami
a předpisy. Na základě zkušeností z obdobných činností se předpokládá vznik následujících
odpadů.

B.3.3.1

Kategorie a množství odpadů

Po dobu výstavby je ze zákona původcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze – li odpady využít,
potom je povinen zajistit jejich odstranění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání
s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Pro nakládání s nebezpečnými odpady
si vyžádá provozovatel souhlas místně příslušného odboru životního prostředí jakožto orgánu
státní správy. Odpady jsou zařazeny podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.
503/2004 Sb., v platném znění, Katalog odpadů.
1/ Předpokládané druhy odpadů, které by mohly pravděpodobně při realizaci stavby vzniknout:

Katalogové
číslo
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 01 01
17 04 05
17 04 07
17 09 04
20 03 01

Název druhu odpadu

Kategorie Způsob nakládání

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Beton
Železo a ocel
Směsné kovy
Směsné stavební a demoliční odpady
Směsný komunální odpad

O
O
O
N
O
O
O
O
O

Oznámení záměru EIA č. 13/2015

Další využití, recyklace
Další využití, recyklace
Další využití, recyklace
Další využití, recyklace
Recyklace, další využití
Další využití, recyklace
Další využití, recyklace
Skládka
Recyklace, další využití
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2/ Odpady vznikající při provozu (odhad)
Při provozu lze předpokládat vznik odpadů souvisejících celkově s provozem záměru,
tj.:
Katalogové
číslo
13 01 11
15 01 01
15 01 02
15 01 07
15 02 03

16 01 07
20 01 01
20 01 39
20 01 40
20 03 01
20 03 03

Název druhu odpadu

Kategorie Způsob nakládání

Syntetické hydraulické oleje
Papírové nebo lepenkové obaly
Plastový obal
Obal ze skla
Absorpční činidla, filtrační materiály,
čisticí tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
Olejové filtry
Obaly z papíru a lepenky
Plasty
Kovy
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

N
O
O
O
O

Oprávněná firma
Recyklace, další využití
Recyklace, další využití
Recyklace, další využití
Recyklace, další využití

N
O
O
O
O
O

Oprávněná firma
Recyklace, další využití
Recyklace, další využití
Recyklace, další využití
Oprávněná firma
Oprávněná firma

3) odpady vzniklé po ukončení činnosti (odhad)
Po demolici stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným způsobem
dále využít nebo zneškodnit. Dle Katalogu odpadů lze tyto materiály po dožití stavby zařadit
následovně:
Kód odpadu

Kategorie odpadu

17 09 04
17 04 05
17 04 07

O
O
O

Název odpadu
Smíšené stavební a demoliční odpady
Železo a ocel
Směsné kovy

Likvidaci odpadů společnost zajistí odbornými firmami.

B.3.4 Doprava, hluk
Hala A2, A3 je součástí průmyslové zóny Mexiko Nýřany, která se rozkládá severovýchodně od
dálnice D 5, exit 93. Leží jihovýchodním směrem od obce Nýřany. Území je zde determinováno
hlavními silničními tahy.
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
stanoví hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku součtem základní hladiny hluku a
korekcí dle druhu chráněného prostoru v denní a noční době (příloha nařízení č. 3).
V chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny
tyto hygienické limity:
Základní hladina hluku denní doba:

LAeq,T = 50 dB ( A )

Základní hladina hluku denní doba:

LAeqT

Oznámení záměru EIA č. 13/2015
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Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a
v chráněném venkovním prostoru
Druh chráněného prostoru

Korekce [dB]
1)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
-5
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických
0
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
0
chráněný ostatní venkovní prostor
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

2)

3)

4)

0

+5

+15

0

+5

+15

+5

+10

+20

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

1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku,
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li
o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků,
prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy
starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a
drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do
31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně
kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení
pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

- Hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy.
- Nejvyšší přípustnou hodnotou se rozumí zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro
místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo
vibrací.
- Stavbami pro bydlení se rozumí stavby, které slouží byť i jen zčásti k bydlení.
- Stavbami občanského vybavení stavby určené pro využívání veřejnosti pro zdravotní,
sociální nebo veterinární péči, přechodné ubytování, školní nebo předškolní výchovu, vědu a
výzkum, kulturu, sport, služby, obchod, veřejné stravování.
- Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení nebo
stavby občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné
činnosti, s výjimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní pracoviště.
Nejbližší chráněné prostory jsou vzdálené cca 500 m západním směrem. Předpokládá
se třísměnný provoz. Navýšení dopravní intenzity na silnici II/180 o 2 NA denně, v porovnání se
současnou celkovou dopravní zátěží je únosné.

Oznámení záměru EIA č. 13/2015
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Zdroje hluku - technologie:
Jako zdroje hluku uvnitř objektu určeného pro výrobu a skladování hotových výrobků je možno
považovat provoz vlastní technologie a vzduchotechnických jednotek. Technologická zařízení
nezpůsobují hlukovou zátěž, která by mohla být negativně vnímána mimo prostory haly. Je
utlumena vlastní stavební konstrukcí pláště haly.
Doprava uvnitř hal bude zajišťována elektrickými akumulačními vozíky, které mají nízkou
intenzitu hlukové zátěže.
Větrání:
Výměna vzduchu v objektu je řešena pro administrativní část, sociální zařízení a šatny
zaměstnanců. Skladová část haly je větrána přirozeným způsobem. Výrobní část haly bude
odvětrána 2 ventilátory zajišťujícími výměnu vzduchu v hale. Pro dílčí zdroje hluku se
předpokládá vřazení tlumičů hluku do potrubí. Vzduchotechnika nebude významným zdrojem
hlukové zátěže ve vnějším prostředí.
Akustické parametry zdrojů hluku:
Ventilátory budou provedeny tak, aby maximální hladina akustického tlaku A do okolí objektu, a
to na nejbližším sledovaném akustickém místě (chráněném prostoru) nepřekročila hodnotu 40
dB(A) v noci a 50 dB(A) ve dne (soulad s NV č. 272/2011 Sb.).
Zdroje vibrací:
Nebudou užívány žádné stroje a zařízení, které by mohly být zdrojem vibrací.

B.3.5 Záření radioaktivní, elektromagnetické
Netýká se záměru. Území spadá do středního stupně radonového nebezpečí.

B.3.6 Rizika havárií
Z provozu haly neplynou pro okolí rizika. Hlavní riziko představuje možnost vzniku
požáru. Všechny prostory budou vybaveny hasicími přístroji dle požadavků požární ochrany
HZS.
Nebezpečné látky budou uloženy na zabezpečených místech dle platných právních předpisů.
Další riziko může představovat únik nebezpečných a ropných látek při havárii vozidel, případně
úkapy ze zaparkovaných vozidel. Stav pojezdových ploch a postup při jejich znečištění řeší
havarijní a provozní řád. Při závažnějších následcích se předpokládá zásah hasičského sboru.
Pravidelnou kontrolou provozu a dodržováním bezpečnostních předpisů se rizika výrazně
eliminují.


Ke všem skladovaným chemikáliím jsou k dispozici bezpečnostní listy, zpracované
dle zákona č. 350/2011 Sb., resp. dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES)
č. 1907/2006 (REACH). K nakládání s chemickými látkami jsou zaměstnanci
periodicky školeni.



Požadavky na nakládání s nebezpečnými odpady jsou uvedeny v Identifikačních
listech nebezpečných odpadů, zpracovaných dle zákona č. 185/2001 Sb., a vyhlášky
č. 383/2001 Sb., v platném znění.



Ve výrobním objektu je k dispozici havarijní souprava, požární vybavení (hasicí
přístroje), podlaha je zpevněná.

Oznámení záměru EIA č. 13/2015

- 19 -

HAPPICH CZ-změna v užívání haly A2, A3 Nýřany

C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ

C.1. Výčet
nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Město Nýřany leží cca 12 km od Plzně západním směrem. K 1.1.2015 zde žije 7 101
obyvatel. Území je zde silně ovlivněno dřívější těžbou v okolí a polohou vůči dálnici D5 a
blízkostí krajského města. Zájmová lokalita se nachází v průmyslové zóně „Mexiko‘‘, vpravo od
dálnice D5, v blízkosti sjezdu 93, ve směru Plzeň – Rozvadov. Rozvoj průmyslové zóny přispívá
k vyšší zaměstnanosti v regionu. Vlastní území záměru je dopravně napojené ze silnice II/180
D5 - Nýřany a je po její levé straně. Nadmořská výška lokality záměru je 355 m n.m.
Charakteristika dotčeného území odpovídá průmyslové zóně, s vazbou na lidská sídla
regionálního významu. Technická infrastruktura je vybudována. Širší území je protkáno
zalesněnými plochami a využíváno pro zemědělskou prvovýrobu. Území nezasahuje do zvláště
chráněného území podle národní legislativy (zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění) jako národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace,
národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka. Územní systém ekologické
stability krajiny je dle zákona (č.114/1992 Sb.) soubor vzájemně propojených ekosystémů za
účelem udržení přírodní rovnováhy. Biocentrum je část krajiny umožňující existenci druhů či
společenstev rostlin a živočichů. Lokální biocentrum leží severovýchodně od stávající haly.
Jedná se o lesík, na který navazují zahrady. Jižním okrajem města Nýřany protéká Vejprnický
potok, číslo hydrologického pořadí 1-10-01-195, který vede severně od průmyslové zóny. Jižně
pod lokalitou záměru a pod dálnicí D5 protéká Luční potok, číslo hydrologického pořadí 1-1002-103. Jedná se o významný vodní tok, který ústí do Radbuzy.
Významné krajinné prvky jsou pouze prvky stanovené zákonem (lesy, toky, rybníky, rašeliniště,
údolní nivy). Stávající hala A2, A3 nezasahuje do VKP. Jihovýchodním směrem cca 1 500 m od
záměru je PR Nový Rybník. Nejbližší stojatá povrchová voda je cca 7,5 km východním směrem
vodní nádrž České údolí. Přírodní zdroje jsou orná půda (ZPF) a lesní půda (PUPFL). V okolí
záměru je orná půda zastoupena. Záměr leží mimo záplavové území.
V řešeném území se nenachází žádný z významných přírodních biotopů mapovaných v
rámci soustavy Natura 2000, které vycházejí z Katalogu biotopů ČR (Chytrý, Kučera et Kočí
2001), směrnice Evropských společenství č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť a z
přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Nejedná se o území historického či kulturního významu. Záměr nevyžaduje odstranění žádných
objektů. Území není zatěžováno nad míru únosného zatížení, nepatří mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Ovzduší a klima
Řešené území leží dle Atlasu podnebí v klimatické oblasti MT11 podnebí mírně teplé, mírně
suché, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota 7 – 80 C, průměrný roční úhrn srážek v mm 500
– 550, průměrná roční rychlost větru 2 – 3 m.
Základní klimatické údaje:
počet jasných dnů
počet dnů s prům. teplotou 100 C
průměrná teplota v lednu
průměrná teplota v červenci
průměrná teplota v dubnu
průměrná teplota v říjnu
srážkový úhrn za vegetační období
srážkový úhrn v zimním období

40 - 50
140 - 160
-2 až -30 C
17 - 180 C
7 - 80 C
7 - 80 C
350 - 400 mm
200 - 250 mm

Území jižně od dálnice D5 je rovinaté, dobře provětrávané. Území severně od dálnice D5 je
zvlněné, s mírně zhoršenými rozptylovými podmínkami a možností vzniku lokálních inverzí. V
území převládá jihozápadní a jižní proudění větru.
Měření znečištění ovzduší v lokalitě záměru není prováděno. Nejbližší měřící stanice AIM je
stanice v Plzni –Skvrňanech, nadmořské výšce 337 m n.m., jejíž provoz zabezpečuje Město
Plzeň. Jde o typ stanice pozaďové, předměstské, obytné.

Aktuální hodnoty znečištění ovzduší
SO2
Datum a čas

1h

24h

NO2

CO

1h

8h
klouzavě

1h

8h
klouzavě

1h

24h
klouzavě

[µg/m³]

[µg/m³]

[µg/m³]

[µg/m³]

[µg/m³]

[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]

O3

PM10

PM2,5

BZN

1h

1h

[µg/m³] [µg/m³]

17.11.2015
13:00 - 14:00
SEČ

1.3

1.7

10.5

9.0

11.1

8.0

17.11.2015
14:00 - 15:00
SEČ

1.3

1.7

11.5

9.0

11.2

8.0

17.11.2015
15:00 - 16:00
SEČ

1.3

1.7

10.5

8.0

11.1

8.0

18.11.2015
03:00 - 04:00
SEČ

1.3

1.3

4.2

1.0

7.1

1.0

18.11.2015
04:00 - 05:00
SEČ

1.3

1.3

4.2

1.0

6.8

1.0

18.11.2015
05:00 - 06:00
SEČ

1.3

1.3

4.6

1.0

6.4

1.0

18.11.2015
06:00 - 07:00
SEČ

1.3

1.3

5.0

2.0

6.1

1.0
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Kvalita ovzduší
Tabelární přehledy dat z automatizované stanice Plzeň - Skvrňany za 10/2015
Kraj: Plzeňský
Krátkodobé údaje

Veličin
a

Stanice

Maximum

Inte Datu Hodnot
Měřicí program Název
rval m
a

PPL
SA

PMSkvr
ňan
y

SO2

1h

03.
10

PPL
SA

PMSkvr
ňan
y

NO2

1h

05.
10

PPL
SA

PMSkvr
ňan
y

PM10

1h

10.
10

Kvalita
Index
ovzduší

75,1

Rozdělení do tříd v %
1

98,9

42,3 94,3

71,0

Denní údaje

2

3

0,8

0,3

5,7

24,2 36,6

4

5

Maximum

6

N

Datu Hodn Prům
m
ota
ěr

N

0

0

0

711

03.1
16,3
0

3,6

31

0

0

0

690

15.1
20,3
0

15,7

30

33,8 5,0 0,4

0

743

13.1
46,6
0

25,8

31

0

SO2

NO2

CO

O3

PM10

1h
µg/m³

1h
µg/m³

8h
µg/m³

1h
µg/m³

1h
µg/m³

1

velmi dobrá

0 - 25

0 - 25

0 - 1000

0 - 33

0 - 20

2

dobrá

> 25 - 50

> 25 - 50

> 1000 - 2000

> 33 - 65

> 20 - 40

3

uspokojivá

> 50 - 120

> 50 - 100

> 2000 - 4000

> 65 - 120

> 40 - 70

4

vyhovující

> 120 - 350

> 100 - 200

> 4000 - 10000

> 120 - 180

> 70 - 90

5

špatná

> 350 - 500

> 200 - 400

> 10000 - 30000

> 180 - 240

> 90 - 180

6

velmi špatná

> 500

> 400

> 30000

> 240

> 180

Hydrogeologie a hydrologie
Zájmové území je odvodňováno Lučním potokem a spadá do oblasti povodí Berounky, povodí
Radbuza po Úhlavu, číslo hydrologického pořadí 1-10-02, hydrogeologický rajon 5110 –
Plzeňská pánev. Území záměru náleží do povodí Lučního potoka, číslo hydrologického pořadí
1-10-02-103, který teče jižně od dálnice a je přítokem Radbuzy. Další větší potok severně od
plochy záměru je Vejprnický potok č. hydrologického pořadí 1-10-01-195. Od místa záměru je
oddělen místní rozvodnicí. Na Lučním potoce jsou malé průtočné rybníky, větší vodní nádrž je
přehrada České údolí na Radbuze u jižního okraje Plzně. Podle Atlasu životního prostředí a
zdraví obyvatelstva České republiky je vodohospodářský potenciál povrchové vody v zájmovém
území nízký až velmi nízký. Proudění podzemních vod bylo narušováno důlní činností.
Zvodněné vrstvy vznikají v arkózách a pískovcích.
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Nejbližší hlásný profil je v obci Lhota, stanice Lhota, na toku Radbuza, hydrologické pořadí 110-02-102.
N – leté průtoky:
[m3s-1]

Q1
33,7

Q5
83,2

Q10
114,0

Q50
209,0

Q100
261,0

Průměrný roční stav vody je 72 cm, průměrný roční průtok 5,34 m3s-1.
Geomorfologie a geologie
Podle geomorfologického členění České republiky náleží zájmové území následujícím
jednotkám:
Začlenění zájmového území dle geomorfologické mapy (1996) :
Systém:
Subsystém:
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:
Podcelek

Hercynský systém
Hercynská pohoří
Česká vysočina
Poberounská subprovincie
Plzeňská pahorkatina
Plaská pahorkatina
Plzeňská kotlina

Dominantním útvarem oblasti je plzeňská pánev – morfologicky nápadná rozsáhlá deprese s
kontinentální molasoidní výplní karbonského stáří, diskordantně spočívající na horninách
svrchního proterozoika. Hranice pánevních uloženin proti svrchnoproterozoickému podloží je
bud transgresivní, nebo je tvořená zlomy místního významu. Pánev je součástí středočeské
hnědouhelné oblasti, považované za sporogenně vyplňovanou vnitrohorskou depresi. Největší
mocnosti cca 860 m dosahují karbonské sedimenty jižně od lokality u obce Zbůch. Skalní
podklad předmětné lokality je tvořen paleozoickými sedimentárními horninami karbonského
stáří – líňským souvrstvím, které je označováno místním názvem „svrchní červené“. Tvoří jej
převážně aleuropelity pestrých barev (jílovce, prachovce), které se nepravidelně střídají s
psamity - arkózovými pískovci. Mocnost tohoto souvrství se pohybuje cca od 150 do 200 m.

Ložiska nerostných surovin a poddolovaná území
V posuzované lokalitě se nachází tzv. bilanční zásoby černého uhlí. Území je poddolované,
těžba zde byla ukončena v minulém století. Dle územního plánu je výstavba areálu v dané
lokalitě možná. Záměr řeší pouze změnu v užívání haly.
Fauna a flóra
Dotčená lokalita je silně antropicky ovlivněná. Ze zoologického hlediska je málo cenná, nedojde
k narušení zájmů ochrany přírody v této oblasti. Zastoupení živočišných i rostlinných druhů na
lokalitě odpovídá geografickým poměrům (tzn. výskyt běžných druhů rostlin, ze živočichů nebyl
během průzkumů přímo žádný zastižen, spíše v blízkém okolí se však dá předpokládat výskyt
odpovídajícího spektra zejména běžných druhů hmyzu i obratlovců), tzn. ochuzená fauna a
flóra hercynské zkulturněné krajiny transformované do plochy zemědělsky využívané. Výskyt
zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin nebyl při běžných terénních průzkumech v měsíci
listopadu 2015 zaznamenán. Vliv záměru, změnu v užívání haly A2, A3 je omezen převážně na
plochu průmyslové zóny.
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Doprava a hluk
Průmyslová zóna Nýřany je dopravně napojena z dálnice D5 přes sjezd exit 93 a obslužnou
komunikaci s kruhovým objezdem. V souvislosti se záměrem se nepředpokládá nárůst dopravy
oproti současnosti. Počítá se s průjezdem 2 NA denně.
S dopravou souvisí i akustická situace v lokalitě. Hlavní zátěž přichází z dálnice, vedoucí jižně
pod průmyslovou zónou. Hluk z dálnice je severním směrem cloněn vyšší úrovní terénu
stěnami hal.
Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability záměrem nebude dotčen. Vliv na Evropsky významné
lokality a ptačí oblasti, tj. Naturu 2000 – evropskou soustavu navržených chráněných lokalit
chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů, biotopy a stanoviště, tak jak je definuje §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, nelze v areálu
stávajícího areálu předpokládat. Nejblíže záměru se nachází lokální biocentrum lesík (dubový
bor) s přechodem na zahrady.
Využívání krajiny v okolí zájmového území je determinováno dálnicí a je možno ho
charakterizovat jako předměstské průmyslové. V širším okolí jsou v převaze zemědělské
pozemky a časté zalesněné pozemky. Z hlediska ekologické stability krajiny se jedná o
antropogenně podmíněné území s nízkou ekologickou stabilitou typickou pro zemědělsky
obhospodařovanou krajinu.
Oblast krajinného rázu je možno charakterizovat jako zemědělskou rovinu na
permokarbonských sedimentech překrytých vesměs půdou nižšího nebo středního produkčního
potenciálu. Krajinná zeleň a další krajinářsky a biologicky významné prvky se v bezprostředním
okolí záměru zachovaly pouze ve fragmentech, které jak svojí kvalitou, tak rozsahem významně
nezvyšují přírodní hodnoty území. Struktura krajiny v dotčeném krajinném prostoru je značně
sterilní a bez výrazných estetických hodnot. Terén je vizuálně členěn jen lidskými sídly a
stavbami. Tento fenomén je akcentován ve směru k Nýřanům a k Plzni, kde se zemědělský ráz
krajiny rychle mění do příměstské zóny s hustými prvky dopravní a jiné infrastruktury se
stavbami průmyslového a obchodního charakteru.
Dotčený krajinný prostor, je determinován již existující průmyslovou zónou. Zemědělský
ráz krajiny je pozměňován a začleňován do příměstské zóny plzeňské aglomerace.

Kulturní památky
Přestože bylo Plzeňsko a Nýřansko osidlováno již v raných historických dobách, nejsou
v okolních obcích záměru registrovány významnější kulturní nebo historické památky nebo
archeologické nálezy. Kulturní památky jsou soustředěny do obytných sídel. V Nýřanech je
památkou registrovanou v seznamu ministerstva kultury kostel sv. Prokopa, ve státním
seznamu památek je vedena kaplička na staré návsi a socha u této kapličky, pomník
zastřelených horníků u bývalé šachty Marta a radnice. V Úhercích je do seznamu památek
zařazen kostel sv. Josefa na návsi a brána usedlosti č.p.19 s kapličkou. V Tlučné je
registrovanou památkou zemědělský dvůr čp. 4 s kapličkou, ve státním seznamu památek jsou
vedena boží muka, jejichž původ údajně sahá, dle internetových stránek obce, do roku 1078.
Památky registrované ve státním seznamu památek nebo v registru Ministerstva kultury, mají
jen lokální význam bez významnějších kulturních přesahů. Souvislost lze hledat v malé
úrodnosti půd, které nedovolily větší hospodářský rozmach, takže zásadní rozvoj obcí nastal až
s objevem černého uhlí a zahájením jeho dobývání zhruba v polovině 19. stol. V zájmovém
území ani v okolí záměru se nenacházejí stavební, architektonické či historické památky. Záměr
řeší změnu v užívání haly A2, A3 a nedojde k reálnému zasažení případných památek.
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.1.

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

Vliv na obyvatelstvo
Město Nýřany má 7 101 trvale žijících obyvatel. Průmyslová zóna Nýřany je umístěna
jižně od okraje města, nad dálnicí D5. Realizací záměru, změnou v užívání haly A2, A3,
vznikající hluk, prašnost a emise ze stavebních mechanismů nepřesáhnou v jednotlivých fázích
úprav uvnitř haly limity dané příslušnými vyhláškami a zákony. Doba činnosti stavebních
mechanismů je časově omezená. Jde tudíž o vlivy jednorázové a málo významné, které
nepodmiňují podstatné změny kvality obytného prostředí.
Při běžném provozu výrobní a skladové haly A2, A3 je vliv na veřejné zdraví minimální.
Hygienické limity pro chráněné venkovní prostory nebudou překročeny. Dopad na veřejné
zdraví lze hodnotit jako nulový.
Vlivy na ovzduší a klima
Imisní limity jsou stanoveny podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č.
330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování
veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Relevantní limity jsou uvedeny
následovně:

Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Mez pro posuzování
[µg.m-3]

Imisní limit
[µg.m-3]
LV

Dolní
LAT

Horní
UAT

1 hodina

—

—

350
max. 24x za
rok

24 hodin

50
max. 3x za
rok

75
max. 3x za
rok

125
max. 3x za
rok

1 hodina

100
max. 18x za
rok

140
max. 18x za
rok

200
max. 18x za
rok

26

32

40

25
max. 35x za
rok

35
max. 35x za
rok

50
max. 35x za
rok

kalendářní rok

20

28

40

PM2,5

kalendářní rok

12

17

25

Pb

kalendářní rok

0,25

0,35

0,5

CO

maximální denní 8hod. klouzavý
průměr

5 000

7 000

10 000

Benzen

kalendářní rok

2

3,5

5

SO2

NO2
kalendářní rok
24 hodin
PM10
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Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Mez pro posuzování
[µg.m-3]
Znečišťující látka

Doba průměrování

SO2

rok a zimní období (1.10.-31.3.)

NOx

kalendářní rok

Imisní limit
[µg.m-3]
LV

Dolní
LAT

Horní
UAT

8

12

20

19,5

24

30

Imisní limity pro ochranu zdraví- celkový obsah v částicích PM10
Mez pro posuzování [ng.m-3]
Znečišťující látka

Doba průměrování

Dolní
LAT

Horní
UAT

Imisní limit
[ng.m-3]
LV

As

kalendářní rok

2,4

3,6

6

Cd

kalendářní rok

2

3

5

Ni

kalendářní rok

10

14

20

Benzo(a)pyren

kalendářní rok

0,4

0,6

1

Imisní limity pro troposférický ozón
Časový interval

Imisní limit

O3

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120 µg.m-3
max. 25x
průměr za 3 roky

AOT40

vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

18 000 µg.m-3.h
průměr za 5 let

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých
průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový
průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z osmihodinových
koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro
daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
-3

AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg.m (= 40 ppb) a
-3
hodnotou 80 µg.m v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi
8:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1.5. - 31.7.)

Imisní limity pro troposférický ozón
Časový interval
O3
AOT40

maximální denní 8hod. klouzavý průměr
vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

Imisní limit
120 µg.m-3
6 000 µg.m-3.h

Emise z výrobní a skladové haly jsou na nízké úrovni. Za nejvýznamnější zdroje znečištění je
nutno pokládat dopravu po přilehlé dálnici D5 a silnici II/180 a vzdálenější II/203 Plzeň –
Nýřany. Dle sčítání hustoty dopravy provedeného v roce 2010 Ředitelstvím silnic a dálnic,
projíždí na úseku dálnice kolem záměru průměrně 17 453 vozidel denně, po silnici II/180 až
5123 vozidel denně. Realizace záměru přinese zvýšení intenzity dopravy v akceptovatelném
rozsahu.
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K určitému ovlivnění teploty dojde v okolí silnic a zpevněných ploch v měřítku metrů, tedy
v oblasti mikroklimatu. Ovlivnění bude trvalé, nahlíženo v měřítku trvání lidského života, ale
malé a nevýznamné jak pro přírodu a krajinu, tak pro veřejné zdraví. Tento vliv je hodnocen
jako nevýznamný, stabilní.
Vlivy na vodu
Odpadní vody budou odváděny v rámci vybudované kanalizace pro stávající halu a
průmyslovou zónu. Změna v užívání haly A2, A3 nebude mít významný vliv na odtokové
poměry. Dopad na povrchové a podzemní vody vlivem záměru lze hodnotit jako málo
významný.
Vlivy na půdu a horninové prostředí
Záměr bude realizován ve stávající hale. Nedojde k záboru zemědělské půdy. Pozemek
je v katastru veden jako zastavěná plocha a nádvoří. V území se nachází bilanční zásoby
černého uhlí, těžba byla ukončena. Horninové prostředí nebude ovlivněno.
Vlivy na biotu
K ovlivnění vegetačního krytu nedojde. Lesního porostu severovýchodním směrem se
realizace záměru nedotkne. Ochranné pásmo je dodrženo. Doprava po obslužné komunikaci
v souvislosti se záměrem o 2 NA denně, nezmění podstatně situaci v lokalitě. Vliv na biotu bude
minimální, málo významný.
Ostatní vlivy
Území je dle ÚP začleněno jako plocha výroby a služeb. Vliv na krajinu je neutrální,
stabilní.

D.2.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vliv z autodopravy v době realizace nebude na dotčených přístupových komunikacích
významný. Realizace úprav haly bude provedena během roku 2016. Provoz výrobní a skladové
haly rovněž nebude mít negativní dopad. Sociální důsledky pro obyvatele jsou kladné.

D.3.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Nepřichází v úvahu.

D.4.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to
vzhledem k záměru možné
D.4.1 Územně plánovací opatření
Nenavrhují se žádná opatření.

-

D.4.2 Technická opatření
prašnost a znečišťování komunikací během realizace minimalizovat kropením a čištěním
vozidel před výjezdy na komunikace
omezit chod dopravních prostředků naprázdno
v případě souběhu více záměrů je nutno koordinovat postup prací
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-

-

D.4.3 Kompenzační opatření
nejsou navrhována
D.4.4 Provozní opatření
V období realizace úprav
likvidace skladovaných odpadů bude smluvně zajištěna
důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho prováděcích předpisů v aktuálním znění
využívat maximálně přirozené přístupové cesty

V období provozu
likvidaci obalů provádět v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho
prováděcích předpisů v aktuálním znění
omezit chod dopravních prostředků naprázdno
Vzhledem k charakteru navrženého projektu není navržen monitoring jednotlivých složek
životního prostředí.

D.5.

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při specifikaci vlivů

Při hodnocení a prognózování vlivu záměru na životní prostředí byla provedena fyzická
prohlídka zájmového území. Údaje a informace, které byly k disposici, je možno pro účely
„Oznámení“ považovat za dostačující.
Detailní průzkum fauny a flóry nebyl prováděn z důvodů, že se jedná o změnu užívání
stávající haly a její doplnění novou technologickou linkou. Umístění haly je v areálu průmyslové
zóny a v blízkosti komunikace. Při hodnocení bylo používáno standardních metod i všech
dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí byly hodnoceny a
posuzovány podle stanovených limitů, které jsou obsaženy v zákonech, prováděcích
vyhláškách a technických normách.
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky a neurčitosti ve
znalostech, které by významně snižovaly vypovídací schopnost tohoto oznámení.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Nejsou předkládány varianty řešení. Jedná se o změnu v užívání ve stávající hale
v průmyslovém území. Navržené řešení vychází z možností části haly A2, A3 a plánovaných
záměrů investora.
V případě nulové varianty, tj. bez změny v užívání haly by investor nemohl naplnit své
podnikatelské záměry a rozvoj firmy.

F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.1.

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Situace polohy místa jsou v textu a v příloze oznámení.
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F.2.

Další podstatné informace oznamovatele

Před hodnocením a prognózováním vlivu záměru byla provedená fyzická prohlídka
areálu. Dále byly analyzovány materiály uvedené v předchozích kapitolách a další údaje
získané od orgánů státní správy a především podklady od zadavatele. Poskytnuté podklady a
informace o záměru lze hodnotit jako dostatečné a postačující pro zpracování oznámení.
Podklady pro zpracování, literatura:
Atlas podnebí Česka ČHMÚ 2007
Podklady investora
Český úřad zeměměřický a katastrální
Vyšší geomorfologické jednotky ČR
Internet
Právní předpisy
Vodohospodářské mapy
Základní mapy ČR
Přehled zkratek:

AIM
CO
ČHMÚ
ČSN
DN
EIA
CHKO
LV
MÚ
MŽP
NA
NOx
OA
OŽP
OZKO
PM10
POV
PR
PUPFL
ŘSD
SO2
TKO
TOC
TPP
TTP
TZL
ÚP
ÚSES
VKP
VOC
ZCHÚ
ZPF

automatické imisní měření
oxid uhelnatý
Český hydrometeorologický ústav
česká státní norma
průměr potrubí
posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (angl. Environmental Impact
Assessment)
chráněná krajinná oblast
limitní hodnota
městský úřad
Ministerstvo životního prostředí
nákladní auta
oxidy dusíku
osobní automobily
odbor životního prostředí
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
tuhé znečišťující látky frakce do 10 µm (angl. Particle Matter)
plán organizace výstavby
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkce lesa
ředitelství silnic a dálnic
oxid siřičitý
tuhý komunální odpad
celkový organický uhlík
osoby těžce pohybově postižené
trvalý travní porost
tuhé znečišťující látky
územní plán
Územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
těkavé organické látky
zvláště chráněná území
zemědělský půdní fond
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Průmyslová zóna “Mexiko„ katastrální území Nýřany, se rozkládá severně vedle dálnice
D5 u sjezdu 93 a vlevo od komunikace II/180 do Nýřan. Vlastní město Nýřany s bytovou
zástavbou je severním směrem. Investor firma HAPPICH CZ chce část stávající haly A2, A3
využít pro své podnikatelské záměry, výrobu kompozitní izolační folie. Zpracovávány zde budou
převážně pojiva ve formě polymeru na bázi polyamidu a ethylenvinylacetotátových kopolymerů,
barviva, inertní plniče ve formě prášku (uhličitan vápenatý a Barit-Sulfid baria). Využití území je
v souladu s územním plánem obce Nýřany.
Hala je umístěná na pozemku 1755/82 v katastru Nýřany. Je napojena na vybudovanou
technickou infrastrukturu, má objízdné komunikace i parkoviště. Areál je oplocený. Dosud hala
sloužila pro skladování. Realizace záměru nevyžaduje zábor zemědělské půdy ani PUPFL.
Při orientačním biologickém průzkumu nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy
rostlin ani živočichů. Poškození rostlinných druhů, které jsou na seznamu zvláště chráněných,
nebo kriticky ohrožených druhů, se nepředpokládá. Ostatní složky přírody budou oznamovanou
činností ovlivněny minimálně. Povrchová a podzemní voda nebudou záměrem v podstatě
dotčeny. Změnou v užívání haly nedojde ke zvětšení zastavěných ploch. Krajinný ráz se
nezmění. Nepředpokládá se, že hluk spojený s provozem záměru by převýšil akustickou situaci
pozadí. Celkově byly vlivy na životní prostředí a na zdraví obyvatel vyhodnoceny jako nízké,
mírné.
Ovzduší
Množství emisí nebude překračovat stanovené imisní limity. Znečištění tzv. druhotnou
prašností, vznikající vířením suchého prachu větrem nebo pojezdem vozidel bude bráněno
čištěním silnic a dalších ploch s pojezdem strojů kropením. Emise související s provozem
nezvyšují významně situaci v lokalitě.
Doprava
V okolí dojde k mírnému nárůstu dopravy pouze při realizaci úpravy uvnitř haly. Při vlastním
provozu výrobní linky v hale A2, A3 se intenzita dopravy na silnici č. II/180 zvýší o 2 NA denně.
Nárůst dopravy bude akceptovatelný.
Voda
Průmyslová zóna Nýřany je napojena na vodovod a kanalizaci. Splaškové vody budou
s ohledem na počet nových zaměstnanců minimální. Dešťové odpadní vody jsou svedeny do
kanalizace. Odtokové poměry nebudou nijak změněny.
Hluk
Při realizaci záměru i provozu se nepředpokládá negativní vliv na hlukovou situaci
zájmového území. Záměr lze z hlediska životního prostředí považovat za akceptovatelný.
Ostatní
Změny v užívání haly A2, A3 nebude negativně ovlivňovat prvky systému územní stability ani
významné krajinné prvky. Nedojde k negativnímu ovlivnění přírodních ekosystémů. V lokalitě se
nenachází žádné zvláště chráněné území přírody ani prvky ÚSES. VKP, les, je ve vzdálenosti
cca 70m od haly. V zájmovém území nejsou registrovány druhy rostlin a živočichů chráněných
a zvláště chráněných podle vyhlášky MŽP č. 393/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Lokalita se nenachází v záplavovém území.
Na základě posouzení všech přímých i nepřímých vlivů projektu na životní prostředí a za
splnění předpokladů uvedených v hodnocení, nebude realizací ani provozem v hale A2, A3
docházet k významnému zatížení antropogenních ani přírodních systémů. Po posouzení všech
účinků a dopadů projektu na životní prostředí lze konstatovat, že realizaci záměru z hlediska
životního prostředí lze považovat za akceptovatelnou.
Z hlediska životního prostředí nebyly v zájmovém území zjištěny skutečnosti, které by
jednoznačně bránily v realizaci navržené změny v užívání haly.
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H.

PŘÍLOHY

H.1.

Vyjádření stavebního úřadu
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H.2.

Stanovisko Natura 2000
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H.3.

Přehledná situace
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H.4.

Stavební situace
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H.5.

Katastrální a ortomapa
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H.6.

Fotodokumentace

Průmyslová zóna Mexiko

Haly A2, A3, pohled na východní a severní stranu
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H.7.

Datum zpracování a podpis zpracovatele
Datum zpracování oznámení:

4. prosince 2015

Projekce

CH Projekt Plzeň s.r.o. IČO: 25219235
Revoluční 1092/56a, 312 02 Plzeň
Ing. Jiří Novohradský

Zpracovatel
oznámení

Ing. Vladimír Křivka
IČO: 12844039
Doudlevecká 495/22, 301 00 Plzeň
Tel. 377 237 560, E-mail : krivka@top.cz

Spolupráce

Ing. Miroslava Křivková
Doudlevecká 495/22, 301 00 Plzeň

Zpracovatel:

Ing. Vladimír Křivka
Doudlevecká 22, 301 00 Plzeň
Tel.fax. 377 237 560
E-mail : krivka@top.cz
IČO 12844039

Oprávnění odborné způsobilosti č. j. 17 322/4745/OEP/92 ze dne 6.4.1993, prodloužení
autorizace č.j. 31291/ENV/06 ze dne 12.5.2006. Živnostenský list čj. 863/96, 340500-46339 ze
dne 10. 4. 1996 na předmět podnikání: Posuzování vlivů na životní prostředí
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