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BiB Associated architects Praha – Leipzig spol. s.r.o.
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru: Aisan Bitron Louny Phase 2
Předkládaný záměr znamená rozšíření stávajícího závodu, který byl podroben
procesu posuzování vlivů na životní prostředí pod názvem „Výroba karburátorů –
AISAN 2“. Záměr byl posuzován v kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Tento procesem EIA posouzený záměr byl zařazen dle Přílohy č.1 k zákonu
č.100/2001 Sb. do kategorie II, bod 4.1. Průmyslové provozy na zpracování
železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na
tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně
recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití, kde příslušným úřadem
v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je krajský úřad, v tomto případě
Krajský úřad Ústeckého kraje.
K záměru byl vydán
100467/109389/02/ŽPZ.

závěr

zjišťovacího

řízení

14.8.2002

pod

č.j.

Dle stávajícího zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č.163/2006 Sb. je
předkládaný záměr zařazen do kategorie II, bodu:
7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování
výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok,
protože jak je patrné z údajů o nárocích na suroviny, celková roční spotřeba
granulovaného plastu činí 335 tun.
Příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je v tomto
případě Ministerstvo životního prostředí.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se jednak o rozšíření výrobní plochy, jednak o zavedení nové výroby.
Nová výrobní plocha – rozšíření je zřejmé ze situace v příloze č.2 - jedná se o
rozšíření zastavěné plochy z 6923 m2 o 9615 m2 na 16538 m2.
Součástí záměru je také rozšíření zpevněných ploch z 5272 m2 o 4706 m2 na 9978
m2.
Z hlediska technologie související s rozšířením zastavěných ploch se jedná o
zavedení následujících výrob:
– výroba modulů
– výroba plastových hadic
Kvantitativní parametry zaváděných technologií jsou uvedeny v následujících
tabulkách.
Tab.: Výroba modulů čerpadel pro osobní automobily:
2007
2008
Palivová čerpadla modul A
tis. ks
218
2018
Pozn.: (předpokládá se náběh výroby koncem roku 2007)

2009
2018

2010
2018

Tab.: Výroba spojovacích hadic (plastových) pro automobily:
2007
2008
2009
2010
tis. ks
17
156
156
156
Pozn.: (předpokládá se náběh výroby koncem roku 2007)

Součástí záměru je i rozšíření stávajících parkovacích ploch o 77 stání+ 6 VIP proti
stávajícímu stavu - 68 parkovacích míst + 6 pro hosty.

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:
stavební úřad:

Ústecký kraj
Louny
Město Louny
Louny
Louny

Výpis z katastrální mapy je uveden na následujících stránkách.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
V území průmyslové zóny se již nachází AISAN BITRON CZECH s.r.o., dále výrobní
závody firem FUJIKOKI Czech s.r.o, ISHIMITSU Manufacturing Czech s.r.o.,
TAKADA Industry Czech Republic s.r.o., EKOSTAVBY Louny s.r.o. Dipra, výrobní
družstvo Louny s.r.o., NACHI Czech s.r.o. a TBG Louny s.r.o. V době vypracování
předkládaného oznámení nebyly v daném území známy žádné další jiné aktivity.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Existence průmyslové zóny a návaznost na stávající objekt AISAN BITRON LOUNY
s.r.o. a AISAN BITRON CZECH s.r.o. (výroba čerpadel). Dobrá strategická poloha
z hlediska dopravního napojení a dostatečná vzdálenost od obytné zástavby a
existence potřebných inženýrských sítí.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stávající výroba v AISAN BITRON LOUNY s.r.o. (AISAN 2)

Výroba karburátorů spočívá v tavení nepřímým ohřevem hliníkové slitiny
odpovídajícího složení a odlévání vlastních těles karburátorů. Tento proces je
zajišťován jedním tavícím zařízením a celkem při plné kapacitě pěti licími linkami.
Následuje opracování odlitků, spočívající odstranění přelivů, úprava povrchu
tryskáním zinkovou krupicí a realizace konečného tvaru pro montáž a to ve čtyřech
linkách. Montáž karburátorů spočívá v kompletaci z dovezených součástek ve dvou
montážních linkách. Původně uvažovaná výroba osiček pro karburátory je
realizována v sousedním provozu Ishimitsu.
Historie stavby v rámci předkládaného záměru
Území stavby je umístěno v lokalitě industriální zóny Města Louny v katastrálním
území Louny, v těsné blízkosti areálu firmy EKOSTAVBY Louny.
Záměr Aisan Bitron Louny Phase 2 znamená další zaplňování průmyslové zóny
Města Louny v návaznosti na již realizované záměry.
V daném prostoru se již nachází jeden objekt oznamovatele – AISAN BITRON
CZECH s.r.o., dále výrobní závod firmy FUJI KOKI, firmy ISHIMITSU, firmy TAKADA,
areál firmy EKOSTAVBY, Stavebniny a areál firmy DIPRA. V době vypracování
předkládaného oznámení nebyly v daném území známy žádné další jiné aktivity.
AISAN BITRON CZECH s.r.o. (původně označovaný jako AISAN nebo AISAN 1) byl
po EKOSTAVBÁCH jeden z prvních nových areálů v průmyslové zóně. V závodě se
vyrábějí pohonné jednotky benzínových čerpadel osobních aut.
Tento záměr nepodléhal posuzování vlivu na životní prostředí podle tehdy platného
zákona č. 244/1992 Sb. Později se provozovatel rozhodl a rozšíření výrobních ploch i
vlastní výroby. Tento záměr již podléhal posuzování vlivu na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 firmou
ENVIGEA s.r.o. - RNDr. Zbyněk Ryšlavý, CSc. v květnu 2003 pod názvem –
Přístavba výrobní haly závodu AISAN 1 na výrobu palivových čerpadel pro
automobily.
Záměr byl posuzován v kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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V návaznosti na stávající závod AISAN BITRON CZECH s.r.o., se provozovatel
rozhodl vybudovat další závod a to na výrobu karburátorů pro různé výrobce
automobilů, s tím, že bude prováděno tavení hliníkové slitiny a lití těles karburátorů a
montáž spočívající v kompletaci karburátorů z dovezených součástek. Oznámení dle
zákona 100/2001 Sb. bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 firmou ECO-ENVICONSULT, Jičín - RNDr. Tomáš Bajer, CSc. pod názvem - Výroba karburátorů –
AISAN 2. Záměr byl posuzován v kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
K záměru byl vydán závěr zjišťovacího řízení 14.8.2002 pod č.j.
100467/109389/02/ŽPZ-závěr s tím, že záměr „Výroba karburátorů – AISAN 2“
nebude posuzován podle citovaného zákona. V závěru zjišťovacího řízení nejsou
stanoveny žádné podmínky pro realizaci záměru.
Stavební povolení pro předmětný záměr bylo vydáno Městským úřadem Louny,
stavební úřad 26.11.2006 pod č.j. 1984/330/02/Imm/K s tím, že pro provedení stavby
byly stanoveny tyto podmínky: (jsou uvedeny jen podmínky týkající ochrany životního
prostředí)
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Ústí
nad Labem ze dne 1. 11. 2002 a 25. 11. 2002:
Ø Požadujeme svedení výduchů z výrobní haly (na výkrese střechy č. 3-E2 je
zakresleno celkem 33 výduchů) do několika „komínů“ po větších technologických
celcích tak, aby mohlo být prováděno měření emisí v souladu s právními předpisy
(viz. § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v němž se uvádí,
že emise znečišťujících látek jsou zjišťovány především měřením. Má-li
stacionární zdroj několik výduchů, komínů nebo výpustí, měří se emise na
každém z nich).
Plnění požadavku: Technologické výduchy byly svedeny pouze do dvou. První
výduch sdružuje výduchy od tří slévacích automatů, druhý výduch sdružuje výduchy
od tří tavících pecí.
Ø Upozorňujeme, že v případě velkého zdroje znečišťování ovzduší se měření
emisí provádí jednorázově jedenkrát za kalendářní rok (viz. § 8 odst. 2, písm. b)
vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.)
Plnění požadavku: Velký zdroj je zaregistrován a povolen. Měření emisí se provádí
pravidelně jedenkrát za rok.
Ø Úpravu výduchů požadujeme řešit v dalším stupni projektové dokumentace
(prováděcí projekt).
Plnění požadavku: Bylo provedeno.
Okresní úřad Louny - referát životního prostředí ze dne 18. 11. 2002:
Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a nakládání s chemickými
látkami
Ø Ochrana ovzduší: Podle NV č. 353/2002 Sb. se jedná o technologii 2.5.2.
Zařízení na výrobu nebo tavení neželezných kovů a je proto středním zdrojem
znečišťování ovzduší. Jako nový zdroj je třeba doložit souhlas k umístění stavby
nového zdroje od ČIŽP v Ústí nad Labem. Jinak bez připomínek.
Plnění požadavku: Bylo provedeno, nejedná se o střední ale velký zdroj a byl
povolen.
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Ø Odpadové hospodářství: Ke kolaudaci stavby požadujeme doložit způsob využití
nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě. Jinak bez připomínek.
Plnění požadavku: Při kolaudaci byl doložen systém odstraňování odpadu externí
oprávněnou osobou.
Oddělení ochrany přírody a ZPF
Ø Ochrana přírody: Bez připomínek.
Ø Ochrana ZPF: Bez připomínek.
Česká inspekce životního prostředí Ústí nad Labem ze dne 8. 11. 2002:
Respektovat podmínky uvedené v rozhodnutí dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší.
Městský úřad Louny - odbor životního prostředí ze dne 4. 11. 2002:
Ø Ochrana ZPF: Bez připomínek.
Ø Ochrana přírody a krajiny: Doporučujeme nahradit výsadbu dubů jiným
sortimentem z důvodu nízké ujímavosti ve zdejších podmínkách. Dále
doporučujeme zvýšit počet zálivek během vegetační doby.
Plnění požadavku: Dub letní byl nahrazen dubem zimním. Počet zálivek byl
zdvojnásoben.
Ø Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší: S odpady vzniklými realizací akce
musí být naloženo v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Ke kolaudaci požadujeme předložit doklady o tom, jak
bylo s odpady naloženo. Z hlediska ochrany ovzduší požadujeme, aby ke
kolaudaci byl předložen seznam zdrojů znečišťování ovzduší včetně jejich
kategorie a zařazení dle § 4 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů.
Plnění požadavku: Při kolaudaci byl doložen systém likvidace odpadu externí
oprávněnou osobou a seznam zdrojů znečišťování ovzduší včetně kategorizace.
Povodí Ohře, st. p., Chomutov ze dne 8. 11. 2002:
Ø Všechny objekty, kde se manipuluje s ropnými látkami, se musí zabezpečit tak,
aby nedošlo k úniku těchto látek do povrchových a podzemních vod, nebo ke
znečištění terénu.
Plnění požadavku: Všechny objekty jsou zabezpečeny
Ø Havarijní jímka skladu hořlavých kapalin bude odzkoušena na nepropustnost dle
ČSN 75 0905.
Plnění požadavku: Sklad hořlavých kapalin nebyl realizován.
Ø Vypracovaný provozní a havarijní řád skladu hořlavých kapalin bude před
kolaudací předložen Povodí Ohře, s. p., závod Terezín k vyjádření.
Plnění požadavku: Sklad hořlavých kapalin nebyl realizován.
Respektovat připomínky formulované do protokolu z místního šetření ze dne 14. 11.
2002:
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Městského úřadu Louny - odboru životního prostředí:
Ochrana ZPF: souhlasíme bez připomínek.
Ochrana přírody a krajiny: souhlasíme bez připomínek.
Návrh výsadeb: Je upozorněno na skutečnost, že Quercus robur, dub letní, má větší
požadavky na stanoviště (dostatek vláhy) než Quercus petrea, dub zimní. V našich
podmínkách se Quercus robur špatně ujímá, a to i na lokalitách u řeky.
Plnění požadavku: Dub letní byl nahrazen dubem zimním. Počet zálivek byl
zdvojnásoben.
Nově zaváděná výroba dle záměru:

Předkládaný záměr Aisan Bitron Louny Phase 2 znamená rozšíření výrobních ploch
přístavbou výrobní haly, zavedení výroby modulů benzínových čerpadel osobních
aut, zavedení výroby spojovacích hadic pro automobily, rozšíření parkovacích míst a
další související aktivity. Záměr se netýká rozšíření stávající výroby v závodě výroby karburátorů, ani tavení a lití hliníkových slitin.
Záměr představuje další rozšiřování výroby automobilových komponentů, které byly
realizovány, nebo jsou ve stadiu realizace na různých místech v republice (Nejdek,
Kladno – Kročehlavy, Slaný, Unhošť, Lovosice, Benátky nad Jizerou, Liberec,
Havlíčkův Brod, Pardubice, Písek atd.).
Z technologického hlediska táměr představuje následující hodnocené výroby:
Ø výroba modulů palivových čerpadel pro osobní automobily
Ø výroba plastových trubek pro automobily
Základem výroby je granulovaný plast, který je injekčně odléván do forem a následné
opracování odlitků pomocí lisování, svažování, příp. dalších úprav do produkční
formy.
Vlastní výroba není zdrojem emisí do ovzduší.
Pro část výrobní haly bude realizováno teplovodní vytápění zásobované novou
kotelnou na zemní plyn.
Pro tento záměr bude rozšířen stávající objekt o 9615 m2 na pozemcích
oznamovatele.
Charakteristika provozu:

Ø třísměnný provoz – pondělí až pátek
Ø počet pracovních dnů 20 dnů/měsíc, 240 dnů/rok
Počty zaměstnanců - stávající stav
D
THP
celkem

ranní směna
90
11
101

odpolední směna
70
5
75

noční směna
60
4
64

celkem
220
20
240

noční směna
106
5
111

celkem
424
35
459

Počty zaměstnanců - budoucí stav
ranní směna
odpolední směna
D
165
153
THP
20
10
celkem
185
163
Pozn.: Jedná se o cílový stav při plné kapacitě.
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Stavební objekty:

Využití ploch v přístavbě stávajícího objektu (orientační):
2

logistika

výroba

m
1440

expedice
příjem
produkce modulů
plastové trubky
rezervní plocha pro rozšíření stáv.
výroby karburátorů

technické zázemí

1390
4060
266
251

600
440
95
255
1513

administrativní zázemí
spojovací prostory
celkem

2

m
2830

poznámky

4577

695

přízemí
patro
přízemí
patro

1513
9615

Parkoviště - rozšíření stávajících parkovacích ploch o 77 stání + 6 VIP proti
stávajícímu stavu - 68 parkovacích míst + 6 pro hosty. Situace rozšíření areálu
včetně nových parkovišť je zřejmé ze situace v příloze č.2.
Stručný popis technologického postupu výroby:

Předmětem výroby jsou moduly palivových čerpadel pro osobní automobily a
spojovací hadice. Základem výroby obou výrobků jsou granulované plasty.
Rozmístění technologie je zřejmé ze situace v příloze č.2.

Na následujících stránkách jsou uvedena zjednodušená schémata výroby modulů
palivových čerpadel a spojovacích plastových trubic.
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Zjednodušené schéma výroby:

plastové trubice
plast
granulát

sušení

tavení

tlakové lití

svařování

matice

připevnění
matice

objímka

připevnění
objímky

těsnění

montáž
těsnění

vzduch

zkouška
těsnosti
vzduchem
výstupní
kontrola
expedice

15
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moduly palivových čerpadel
plast
granulát

sušení

tavení

tlakové lití

chladící
voda

lisování

díly

svařování
ultrazvukov
é

stlačený
vzduch

zkouška
funkčnosti
1
kontrola
těsnosti
svařování

lisování

zkouška
funkčnosti
1
dokončov
ací práce
výstupní
kontrola

expedice
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tavící zařízení –oktabín s granulovaným
plastem

montážní a dokončovací linky
Sestava zařízení pro výrobu modulů palivových čerpadel:
zařízení

kVA

Coating Sealant
injekční lití 1
injekční lití 2
injekční lití 3
lis 1
ultrazvukové svařování
dávkování
svařovací zařízení 1
svařovací zařízení 2
zkouška funkčnosti 1
kontrola těsnosti
svařovací zařízení 3
svařovací zařízení 4
lis 2
svařovací zařízení 5
lis 3
zkouška funkčnosti 2
pracovní stůl
celkem

1
30
30
30
1
5
10
5
5
5
5
5
5
1
5
1
1
1
146

stlačený vzduch
l/min
10
10
10
10
30
50
100
50
50
100
50
30
30
30
30
30
30
5
655

odpadní plyny
3
m /hod
0
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chladící voda
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100
100
100
300

odpadní voda
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1
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:

březen 2007

Dokončení stavby:

září

2007

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Louny

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na
životní prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr stavebním
úřadem Louny a souhlas se změnou zdroje znečišťování ovzduší, který by měl být
vadán Krajským úřadem Ústeckého kraje.
Širší vztahy v zájmovém území a fotodokumentace jsou uvedeny v následujícím
mapovém podkladu:
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Fotodokumentace zájmového území:

výrobní objekty ve stávající průmyslové zóně

Dipra

retenční nádrže pro dešťovou vodu před novým závodem
v průmyslové zńě

Aisan Bitron Czech s.r.o.

FUJI KOKI

objekty pod Aisan Bitron Louny s.r.o.
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Aisan Bitron Louny s.r.o.

objekty při konci pozemku Aisan Bitron Louny s.r.o. –
Ekostavby, vpravo část objektu ISHIMITSU

páteřní komunikace v průmyslové zóně

výjezd na hlavní komunikaci z průmyslové zóny

pohled od Aisan Bitron Czech s.r.o. k Lounům
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pohled od Aisan Bitron Czech s.r.o. k Lounům k silnici č.7
směrem na západ

pohled od Aisan Bitron Czech s.r.o. k silnici č. 7 – v pozadí
Citoliby

pohled od Aisan Bitron Czech s.r.o. – vpravo objekt Aisan
Bitron Louny s.r.o., v pozadí objekty při komunikaci do Loun

retenční nádrž u FUJI KOKI

souběh staré komunikace s novou silnicí č. 7

komunikace č. 7 před průmyslovou zónou v pozadí Chlumčany
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Stávající Aisan Bitron Louny s.r.o.

plocha budoucího rozšíření závodu

plocha budoucího rozšíření závodu – pozadí výrobní objekt
ISIMITSU

stávající parkoviště

stávající vzduchotechnika z tavení a lití hliníkových slitin
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Podle funkčního vymezení ploch, daném územní plánem a vyhláškou města, je
dotčená plocha výrobního areálu AISAN a okolí určena pro průmyslovou výrobu, tedy
se změnou charakteru užívání bylo počítáno při jeho sestavování. Původní využití
bylo zemědělské (pole a později i zatravněné plochy). Celý areál včetně možného
rozšíření činí 41340 m2 a je tvořen následujícími pozemky:
Tab.: Plochy v průmyslové zóně ve vlastnictví AISAN BITRON LOUNY s.r.o.:
parcela

druh pozemku

využití

3347/16
3356/2

výměra
2
m
1907
18513

způsob ochrany

BPEJ

výměra zastavěnost
2
(m )

ostatní plocha
orná půda

jiná plocha
zemědělský půdní fond

10100
11904

5572
12941

3356/5
3356/6

6498
4826

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

3356/7

3374

orná půda

zemědělský půdní fond

3356/8
3356/9
3356/10

221
10
5

orná půda
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří

zemědělský půdní fond

čp.2725 - výroba
ostatní
komunikace
10100
11904
11904

1901
1473
221
jiná stavba
technická
vybavenost

5305/1
5305/2

5324
ostatní plocha
662
ostatní plocha
41340
Pozn.: žlutě jsou zvýrazněny plochy, kde dojde k rozšíření záměru

Tab.: Rozdělení ploch v areálu dle záměru:
celková plocha pozemku
oplocená plocha pozemku
výrobní hala + vrátnice + IMC
nová podlažní plocha- I. patro
komunikace + parkoviště – živičný povrch
chodníky
komunikace štěrk
zeleň
celkem
podlažní plocha

stávající
41 340
23645
stávající
6923
5125
147
680
28465
41340

nová
41340
35440
nová - rozšíření stávající+nová
9615
16538
695
4569
9694
137
284
0
0
14824
41340

6923

10310

%
48,9
23,4
0,7
0
35,9
100

17233

Realizací záměru dojde ke změně oplocení areálu.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu
kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c
zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona.
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Ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném
znění (obojí 50 m „ze zákona“).
Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr se nenachází v přímém územním kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky charakteru VKP. Zájmové území záměru není registrovaným VKP podle § 6
zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, ani s žádným takovým prvkem není v
kontaktu.
Ostatní ochranná pásma
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
Ø u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva,
Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí - 7 m,
Ø u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí - 2 m,
Ø u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
Ø u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
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Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m
a ve vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy
větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I.
třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy

B.II.2. Voda
Průmyslová zóna, a tedy i posuzovaný záměr, bude napojen na přeložku přívodního
řadu veřejné vodovodní sítě.
Výstavba

Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12
vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 125 l/den.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

40
250
500

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě v rámci přípojky
pro průmyslovou zónu případně bude pitná voda na staveniště dovážena v PET
lahvích a na staveništi budou používána pouze chemická WC.
Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech
na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však
bude jednat o nevýznamný odběr.
Provoz
Nároky na vodu pro sociální účely

Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu. Zde je uvedena hodnota potřeby 30 m3 na jednoho pracovníka za rok, za
předpokladu, že je umožněno sprchování teplou vodou. Pro THP je uvažována
potřeba vody 12 m3 za rok.
Tab.: Výpočet potřeby vody pro sociální účely stávající stav

D
THP
celkem

ranní směna
počet lidí množství vody
3
m /rok
90
2700
11
132
101
2832

odpolední směna
počet lidí množství vody
3
m /rok
70
2100
5
60
75
2160

noční směna
počet lidí
množství vody
3
m /rok
60
1800
4
48
64
1848

počet lidí
220
20
240

celkem
množství vody
3
m /rok
6600
240
6840

Dále je nutno počítat se spotřebou vody pro jídelnu - 12 m3/rok, pokud počítáme pro
všechny zaměstnance využívání jídelny jedná se o 2 880 m3/rok. Celkem tedy
teoretická spotřeba pro sociální účely 9720 m3/rok.
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Tab.: Výpočet potřeby vody budoucí stav

D
THP
celkem

ranní směna
počet lidí množství vody
3
m /rok
165
4950
20
240
185
5190

odpolední směna
počet lidí množství vody
3
m /rok
153
4590
10
120
163
4710

noční směna
počet lidí
množství vody
3
m /rok
106
3180
5
60
111
3240

počet lidí
424
35
459

celkem
množství vody
3
m /rok
12720
420
13140

Dále je nutno počítat se spotřebou vody pro jídelnu - 12 m3/rok, pokud počítáme pro
všechny zaměstnance využívání jídelny jedná se o 5 508 m3/rok. Celkem tedy
teoretická spotřeba pro sociální účely 18648 m3/rok. Realizací záměru vzniká
teoretický nárůst nároků na vodu pro sociální účely o cca 8928 m3/rok, tj. cca o 37,3
m3/den.
Technologická spotřeba

Vlastní technologie nároky na vodu nevyžaduje. Součástí záměru je nová chladící
stanice s instalovaným výkonem (chladícího okruhu) 192 kW.
Z hlediska nároků na vodu se jedná prakticky jen o výměnu vody v chladícím okruhu.
Proti stávajícímu stavu se jedná o cca 15 m3 ročně.
Spotřeba vody na údržbu zeleně

Na údržbu zeleně se počítá dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. 4 m3 na 100 m2
ročně. Při ploše zeleně v budoucím stavu cca 14824 m2 se bude jednat o 593 m3
vody za rok. Stávající stav je vyčíslen pro budoucí oplocení.
Spotřeba vody na údržbu komunikací

Na údržbu komunikací je možno počítat s roční spotřebou cca 100 m3 vody
Tab.: Celkem nároky na vodu v m3 :
sociální účely
technologie
údržba zeleně
údržba komunikací
celkem

stávající stav
9720
30
1139
100
10989

budoucí stav
18648
45
593
100
19386

nárůst záměrem
8928
15
-546
0
8943

Průměrná denní spotřeba (v pracovní dny) cca 80,8 m3, nárůst záměrem cca 37,3
m3. Jedná se o teoretickou spotřebu. Skutečná spotřeba je podle zkušenosti z jiných
obdobných provozů výrazně nižší.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění
sortimentu a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech
stavby.
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Provoz

Suroviny budoucí provoz
Jedná se především o granulovaný plast - 335 t/rok. Plasty jsou dováženy
v oktabinech nebo v jiných obalech. Ostatní suroviny nejsou z hlediska množství
významné
Zemní plyn
Stávající nároky
Tab.: Nároky na zemní plyn technologické stávající
spotřeba
tavení
zemní plyn

hod
3
150 m

den
3
3600 m

měsíc
3
72000 m

rok
3
864 000 m

Nároky na zemní plyn pro vytápění: stávající
Roční spotřeba plynu – vytápění:
Roční spotřeba plynu – VZT:
Celkem:

16 194 m3
259 806 m3
1 140 000 m3

ü Stávající hala je vytápěná a větrána plynovými přímotopnými jednotkami
ü Administrativa je vytápěna, větrána a ohřev TUV je zajištěn dvěma plynovými
kotly VIESSMANN
Budoucí nároky
Nároky na zemní plyn technologické nejsou.
Nároky na zemní plyn pro vytápění: budoucí
nárůst proti stávajícímu stavu:
Dva stacionární klasické plynové kotle VIESSMANN VITOPLEX 300, každý o výkonu
1120kW. Kotle budou vybaveny tlakovými hořáky WEISHAUPT G7 - umístění
v kotelně.
Tab.: Předpokládaná spotřeba zemního plynu:
3

max. m /hod
jeden kotel

134,4

odhad roční spotřeby
3
m /hod
235469

Elektrická energie
Spotřeba el. energie - odhad 1 000 MWh/rok (nárůst proti stávajícímu stavu)
Součástí záměru nová trafostanice 1600 kVA
Tlakový vzduch
Výrobu tlakového vzduchu budou zajišťovat dva kompresory - à 90 kW - (jeden jako
rezerva) v technickém zázemí. Jedná se o standardní vybavení stanice, tj. včetně
sušení vzduchu, vzdušníku, odlučovače oleje a navazující nadzemní potrubní rozvod
do míst odběru ve výrobní hale. Tlakový vzduch bude používán především pro
mazání a chlazení, případně v dalších technologických uzlech realizované
technologie v jednotlivých výrobních linkách.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa výstavby

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které
bude způsobeno odvozem ornice a dovozem stavebních materiálů a strojního
zařízení. Dovoz technologického zařízení nebude představovat, z hlediska nároků na
dopravní infrastrukturu, významnější zatížení. Jednotlivé stroje a ostatní zařízení
budou dodávány jako kompletní dodávky od jednotlivých dodavatelů.
Přesun hmot se bude provádět převážně po stávající hlavní komunikaci, tj. po silnici
č. 7. a dále po spojce do Loun z odbočkou na účelovou komunikaci do průmyslové
zóny.
Z této účelové komunikace bude vjezd do závodu.
Etapa provozu

V době provozu bude komunikační napojení nákladních i osobních aut stejné, jak je
popsáno v předešlém odstavci. Veškerá doprava surovin, polotovarů a pomocných
materiálů a expedice hotových výrobků bude prováděna silniční dopravou. Areál není
napojen na železnici. Rozvaha o počtech vozidel (TNV) je uvedena dále.
Doprava po veřejných komunikacích
Nákladní doprava - Doprava je vedena z průmyslové zóny na silnici I. třídy č. 7, jen
cca 10 % se předpokládá ve směru Louny.
Tab.: Nároky na dopravu - dovoz materiálu:
t/rok
plasty
ostatní
celkem

15 %

335
50
385

odhad TNV
67
10
77

počet jízd TNV za rok
134
20
154

Tab.: Nároky na dopravu - expedice
ks/rok
2018000

moduly
plastové trubky
ostatní
celkem

odhad TNV/rok
270
30
30
330

počet jízd TNV za rok
540
60
60
660

Tab: Nákladní doprava celkem:
počet jízd TNV za rok
Dovoz materiálu
expedice
celkem

počet jízd TNV za rok
154
660
814

počet jízd za den
0,64
2,75
3,39

Pozn.: Nákladní doprava jen v ranní a odpolední směně.
Z hlediska osobní dopravy jsou uvažovány následující předpoklady:
Ø v pohybu osobních aut je uvažován jednak pohyb aut zaměstnanců, dále pohyb
aut služebních, a dále pohyb aut zákazníků, dodavatelských a servisních firem
Ø v případě pohybu aut zaměstnanců je předpokládáno, že v ranní směně použije
k dopravě do zaměstnání 40 % zaměstnanců osobních aut, v odpolední směně
pak 55 %, v noční směně 70 % zaměstnanců
Ø nástup na směnu je předpokládán ve shodě s tuzemskými zvyklostmi v 6 hod.
ráno, na odpolední směnu v 14 hod, dále je předpokládáno, že THP v ranní
směně nastupuje do práce až v 8 hod
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Ø počet služebních výjezdů během dne je odhadován na 20 denně
Ø ve stejné výši je odhadován počet příjezdů zákazníků, dodavatelských a
servisních firem
Na základě těchto předpokladů byl vytvořen model pohybů osobních aut. Z hlediska
směrů dopravy je předpokládáno, že 50 % jízd je ve směru Louny, 50 % ve směru na
rychlostní komunikaci.
Model pohybu osobních aut (stávající stav):
osobní auta
auta zaměstnanců
auta služební
auta ostatní
celkem
auta zaměstnanců
auta služební
auta ostatní
celkem
jízdy celkem

5-6

6-7

7-8

36

5
2
2
28

36
42

42
36

0
42

12
9

hod
8 - 13 13 - 14 14 - 15 16 - 17 17-21 21-22 22-23 23-5
příjezdy
41
42
16
2
12
2
2
1
1
45
2
1
1
42
0
0
0
odjezdy
36
5
41
2
15
1
1
1
10
2
2
6
17
39
12
1
0
41
0
0
40
62
41
13
2
42
41
0

celkem
124
20
20
142
124
20
20
142
328

Model pohybu osobních aut (dle záměru):
osobní auta
příjezdy
auta zaměstnanců
auta služební
auta ostatní
celkem
odjezdy
auta zaměstnanců
auta služební
auta ostatní
celkem
jízdy celkem
nárůst záměrem

5-6

6-7

7-8

66

hod
8 - 13 13 - 14 14 - 15 16 - 17 17-21 21-22 22-23 23-5

20

66

0

24

2
2
28

90
16
12
94

2
2
2

2
1

0
24
15

2
10
12
40
0

15
2
17
111
49

66
1
2
69
71
30

20
1
6
27
28
15

78

66
30

78
78
36

78
1
1

1
78

254

0

0

294

0
0
0

254
20
20
294
588
260

90
1
1
2
0

0
78
36

celkem

90
90
49

Stávající doprava na veřejných komunikacích:
Podle sčítání v roce 2000
profil
2
1
3

4-4720
4-0760
4-0761

nákladní automobily
lehké
střední

N1
661
963
567

N2
166
128
104

bez přívěsu
s přívěsem
těžké
bez přívěsu
s přívěsem
návěsové soupravy
autobusy
sólo
kloubové
traktory
bez přívěsu
s přívěsem
nákladní automobily celkem
osobní automobily
motocykly
celkem
*
těžká nákladní vozidla

PN2
36
12
19

N3
459
495
204

PN3
80
102
31

PTR
7
10
7

(N1)
(N2)
(PN2)
(N3)
(PN3)
(NS)
(A)
(PA)
(TR)
(PTR)
(T)
(O)
(M)
(S)
(TNV)

TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA
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T
1823
2240
1108

O
5736
9249
5219

M
33
36
36

S
7592
11525
6363

TNV
1268
1438
600
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Podle sčítání v roce 2005:
USEK 05
4-4720
4-0760
4-0761

Sil
7
7
2469

N1
925
1493
298

N2
385
241
124

úsek
4-4720
4-0760
4-0761

PN2
30
22
4

N3
883
836
126

PN3
110
91
7

NS
639
651
80

S
11638
14194
3507

A
192
213
45

PA
0
0
0

TR
5
10
4

PTR
3
6
0

O
8430
10589
2805

T
3172
3563
688

O
8430
10589
2805

M
36
42
14

S
11638
14194
3507

TNV
2484,7
2374,5
427,4

TNV
2484,7
2374,5
427,4

Nárůst frekvence dopravy na dotčených komunikacích 2000 - 2005 v %:
úsek
4-4720
4-0760
4-0761

celkem
153,3
123,2
55,1

O
147,0
114,5
53,7

TNV
196,0
165,1
71,2

Stávající stav je zahrnut ve sčítání frekvence za rok 2005.
Podle shora uvedených bilancí nárůst na komunikaci 2469:
stávající stav
TNV
osobní auta

427,4
2805

prům. zóna - Louny
nárůst
celkem
záměrem
0,5
427,9
130
2935

nárůst v
%
0,12
4,63

stávající stav
427,4
2805

prům. zóna - silnice č. 7
nárůst
celkem
záměrem
3
430,4
130
2935

Nárůst dopravy na komunikaci v průmyslové zóně (ul. Průmyslová):
TNV – 3,5 jízdy/den
O – 260 jízd/den
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Etapa výstavby
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány
provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního
materiálu. Vzhledem k uvedenému rozsahu výstavby se bude jednat pouze o
krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. Odhad přepravních tras
nákladních automobilů v této fázi výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z
liniových zdrojů v etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat, protože není znám
dodavatel stavby, použitá technika apod. Vzhledem k ne příliš významným nárokům
na bilance hmot a stavebních materiálů lze liniové zdroje znečišťování ovzduší
v etapě výstavby označit za málo významné.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní
prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení
zpracovatelů oznámení k minimalizaci sekundární prašnosti jsou uvedena v dalších
částech oznámení.
Etapa provozu
Bodové zdroje

Bodové zdroje znečištění ovzduší představují:
•
•

energetické zdroje
technologické zdroje

Energetické zdroje - vytápění

V rámci záměru bude realizováno teplovodní vytápění nových prostor kotelnou na
zemní plyn. Kotelnu budou tvořit dva stacionární klasické plynové kotle VIESSMANN
VITOPLEX 300, každý o výkonu 1120 kW. Kotle budou vybaveny tlakovými hořáky
WEISHAUPT G7.
Tab.: Spotřeba zemního plynu:
3

max. m /hod
134,4
268,8

jeden kotel
kotelna

3

odhad roční spotřeby m /hod
235469
470938

Tab.:Emise dle přílohy 352/2002 Sb.(pro oba kotle):
6

3

škodlivina
emisní faktor kg/10 m zemního plynu
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1920
CO
320
CxHy*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

max g/hod
3,83
1,84
367,2
61,2
12,24

kg/rok
9,13
4,38
876
146
29,2

Výduchy: DN komína (2 ks) bude 350 mm , výška komína: 1 m nad atiku střechy t,j,
dle podkladů 11-12 m nad 1NP., rychlost proudění: 7,5 m/s.
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Technologické zdroje:

Bez identifikovatelných škodlivin. Tavení a tlakové lití plastů bez měřitelných emisí
VOC. Montážní a kompletační linky budou sice odtahovány, nejsou však přítomny
žádné polutanty ovzduší.
Předběžná kategorizace zdroje:

Stávající provoz je velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Provoz dle záměru je
z hlediska spalovacích procesů středním zdrojem znečišťování ovzduší. Realizací
záměru se tedy kategorizace zdroje nemění. Změna zdroje znečišťování ovzduší
bude předmětem odborného posudku dle zákona 86/2002 Sb. v platném znění, kde
bude zpřesněna i kategorizace zdroje.
Plošné zdroje

V bilancích plošných a liniových zdrojů znečištění ovzduší jsou použity emisní faktory
pro rok 2007 dle programu MEFA, které jsou uvedeny v rozptylové studii, která je
přílohou č.3 předkládaného oznámení.
Osobní automobily
Parkoviště uvažovány tři plochy - dvě plochy stávající (68 parkovacích míst + 6 pro
hosty) - 1 plocha nová (77 stání+ 6 VIP). V rozptylové studii je uvažovaná pouze
plocha nová, ke které je zjednodušeně vztažen nárůst pohybů osobních aut spojený
se záměrem. Z hlediska vyvolané dopravy se jedná o nových 260 pohybů OA dle
modelu dopravy uvedeném v příslušné pasáži předkládaného oznámení.
Nákladní automobily
Plochy pro příjem a výdej - celkem 5 ploch - 3 plochy nové
Nové plochy tvoří - příjem materiálu + expedice plastových potrubí
- expedice modulů ABC
- expedice modulů ABL
S ohledem na modelovou frekvenci pohybů TNV v areálu dle záměru je provedeno
následující rozdělení:
příjem materiálu + expedice plastových potrubí
expedice modulů ABC
expedice modulů ABL
CELKEM

počet jízd TNV za den
2
1
1
4

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů
byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30
sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku
2007:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj

g.s
0,000202

NOx
-1
kg.den
0,017411

-1

t.rok
0,00444

-1

g.s
3,03E-06

Benzen
-1
kg.den
0,000262

-1

t.rok
6,68E-05

Liniové zdroje

Jedná se o dopravu na veřejných komunikacích a na účelových komunikacích
v areálu. Z hlediska osobních aut se jedná o trasu na nové parkoviště. Mimo areál
pak na silnici č. 2469, a dále 50 % směr Louny, a 50 % směr silnice č. 7. Nárůst jízd
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osobních aut činí 260 osobních aut denně. V případě nákladních aut se jedná o 10 %
jízd směr Louny, 90 % směr silnice č. 7. Nárůst jízd TNV záměrem je minimální - cca
3,4 jízd TNV/den (ve výpočtech rozptylové a akustické studie je uvažováno se 4
pohyby TNA). Řešené úseky komunikací jsou patrné z následujícího obrázku:

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

Ve výpočtu rozptylové studie jsou zohledněny následující vyvolané příspěvky
dopravy na komunikačním systému dle modelu dopravy uvedeného v příslušné
kapitole předkládané rozptylové studie:
Ø Úsek 1: OA – 260, TNA - 4
Ø Úsek 2: OA – 130, TNA - 1
Ø Úsek 3: OA – 130, TNA - 3

Pro rok 2007 jsou pak emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem
posuzovaného záměru odhadnuty následujícím způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) – rok 2007
Komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
9,67E-07
0,034822
0,008880
4,44E-07
0,015992
0,004078
5,23E-07
0,018830
0,004802
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Benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1,46E-08
0,000524
7,07E-09
0,000255
7,49E-09
0,00027

-1

t/km.rok
0,000134
6,49E-05
6,87E-05
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B.III.2. Odpadní vody
Výstavba

Odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu v této etapě.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

40
250
500

Jedná se o splaškové vody, které budou odváděny do městského kanalizačního
sběrače. Nutnou podmínkou pro produkci splaškových vod v období výstavby je
realizace kanalizační přípojky a napojení objektů zařízení staveniště na tuto
kanalizační přípojku. Pokud tato přípojka nebude realizována, budou používána
pouze chemická WC a produkce splaškových vod do městského kanalizačního
sběrače bude nulová. Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají.
Srážkové vody z areálu budou po převážnou dobu výstavby odváděny stávajícím
způsobem – zasakováním do okolního terénu.
Provoz

V etapě provozu budou produkovány:
-

splaškové vody
odpadní technologické vody
srážkové vody

Splaškové vody

Bilance splaškových vod vychází z předpokládaného počtu 459 zaměstnanců firmy.
Množství splaškových vod se rovná spotřebě pro sociální účely.
Tab.: Teoretická produkce splaškových vod:
specifikace nároku

denní produkce
ranní směna
odpolední směna
noční směna

stávající stav
pracovní dny
produkce
3
(m /den)
splaškových vod
3
(m /rok)
40,5
9720
16,85
12,75
10,9

budoucí stav
pracovní dny
produkce
3
(m /den)
splaškových vod
3
(m /rok)
77,7
18648
30,875
27,775
19,05

nárůst záměrem
pracovní dny
3
(m /den)
37,2
14,025
15,025
8,15

Splaškové vody zahrnují i vody z jídelny. Splaškové vody budou odváděny
splaškovou kanalizací na ČOV .
Technologické vody

Chladící technologická voda je recirkulována přes 2 chladící věže (chlazení
vzduchem). Jedná se jen o občasnou náhradu vody v chladícím uzavřeném okruhu.
Nejde tedy o vypouštění kontaminovaných vod a nelze tudíž v žádném případě
předpokládat, že by mohlo dojít k překročení povolených hodnot znečištění pro
odpadní vody dle kanalizačního řádu ČOV, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Povolené hodnoty v odpadních vodách dle kanalizačního řádu ČOV Louny
ukazatel
teplota
CHSKCr
BSK5
nerozpustné látky
celková solnost
pH
amoniak
celkový dusík
sírany

jednotka
o
C
mg O2/l
mg O2/l
mg/l
mg/l
mg NH4 - N/l
mg/l
mg/l

limit
30
600
300
150
600
6-9
10
50
400

ukazatel
komplexně vázané kyanidy
fenoly
celkové železo
rtuť
nikl
měď
chrom celkový
olovo
arzen
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jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

limit
10
1,0
10
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
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ukazatel
chloridy
fluoridy
tenzidy
extrahovatelné látky
ropné látky
volné kyanidy

jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

limit
100
2,4
5,0
50
8
0,05

ukazatel
zinek
selen
molybden
kobalt
kadmium

jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

limit
1,0
0,01
0,01
0,01
0,01

Srážkové vody

Srážkové vody byly počítány na základě roční výšky srážek 456 mm.
Tab. Výpočet množství srážkových vod stávající stav:
2

Povrch

Plocha [m ]

zastavěná plocha
parkoviště, přístupové a objezdové komunikace, chodníky a ostatní zpevněné plochy
komunikace štěrk
plochy zeleně
čištění komunikací
Celkem za rok

6923
5272
680
22565

Koeficient
odtoku
0,9
0,7
0,2
0,1

35440

3

Qr [m /rok]
2841,2
1682,8
62,0
1029,0
100,0
5715,0

*pro odpovídající srovnání uvažována plocha areálu dle záměru

Tab. Výpočet množství srážkových vod budoucí stav dle záměru:
2

Povrch

Plocha [m ]

zastavěná plocha
parkoviště, přístupové a objezdové komunikace, chodníky a ostatní zpevněné plochy
plochy zeleně
čištění komunikací
Celkem za rok

16538
9978
8924

Koeficient
odtoku
0,9
0,7
0,1

35440

3

Qr [m /rok]
6787,2
3185,0
406,9
100,0
10479,1

Množství srážkových vod (resp. vod do dešťové kanalizace) je představováno
objemem 10 479 m3 ročně, s průměrným odtokem 0,33 l/s (z celého areálu závodu
AISAN II). Jedná se o teoretické hodnoty, skutečné hodnoty jsou obvykle výrazně
nižší. Proti stávajícímu stavu jde o nárůst o 4764 m3/rok v odvodu srážkových vod, tj.
0,15 l/s průměrného odtoku.
Výpočet množství přívalových dešťových vod je uveden dále:
návrhový déšť QN: doba trvání 15 minut, p = 1; 0,2, 0,1, 0,05, 0,02
(pravděpodobnost opakování dešťů o dané intenzitě 1 x ročně, 1
x za 5 let, 1x za 10 let, 1 x za 20 let, 1 x za 50 let)
QN = Si . ψi . Qs . 15 . 60 /1000
kde

Si - plocha v ha
ψi - součinitel odtoku dle přílohy č. 16 vyhlášky 428/01 Sb.
QS = vydatnost deště (počítána dle Trupla)

i = Ht/t = (a.logt + b).Nn
kde

-1

- i - náhradní intenzita deště (mm.min )
- Hs - dešťový úhrn (mm)
- t - doba trvání deště (min.)
- N - počet let, za který se intenzita v dlouhodobém průměru dosáhne nebo
překročí jednou, tedy např. pro intenzitu dosaženou nebo překročenou
jednou za 100 let bude N = 100
- a,b,n, parametry pro příslušnou srážkoměrnou stanici

Pro výpočet bylo použito průměrných vydatností deště pro srážkoměrnou stanici
Lenešice: 9,51;1,6; 0,18 (a,b,n).
Odpovídající návrhové 15-ti minutové deště pro různé periodicity jsou uvedeny
v následující tabulce:
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1

0,5

0,2

142

161

190

periodicita
0,1
l/ha.s
215

0,05

0,02

0,01

244

287

325

Tab.: Stávající stav
druh plochy

plocha
2
m

1

zastavěná plocha
zpevněné plochy
komunikace štěrk
plochy zeleně*
celkem

6923
5272
680
22565
35440

88,5
52,4
1,9
32,0
174,9

zastavěná plocha
zpevněné plochy
komunikace štěrk
plochy zeleně*
celkem

6923
5272
680
22565
35440

79,6
47,2
1,7
28,8
157,4

periodicita
0,2
0,1
0,05
0,02
objem dešťových vod z areálu v l/s
100,3
118,4
134,0
152,0
178,8
59,4
70,1
79,3
90,0
105,9
2,2
2,6
2,9
3,3
3,9
36,3
42,9
48,5
55,1
64,8
198,2
234,0
264,7
300,5
353,4
3
objem dešťových vod z areálu v m za 15 min.
90,3
106,5
120,6
136,8
160,9
53,5
63,1
71,4
81,0
95,3
2,0
2,3
2,6
3,0
3,5
32,7
38,6
43,7
49,6
58,3
178,4
210,6
238,3
270,4
318,1

0,5

0,01
202,5
119,9
4,4
73,3
400,2
182,2
107,9
4,0
66,0
360,2

Tab.: Budoucí stav
druh plochy

plocha
2
m

zastavěná plocha
zpevněné plochy
komunikace štěrk
plochy zeleně*
celkem

16538
9978
0
8924
35440

zastavěná plocha
zpevněné plochy
komunikace štěrk
plochy zeleně*
celkem

16538
9978
0
8924
35440

periodicita
0,2
0,1
0,05
objem dešťových vod z areálu v l/s
211,4
239,6
282,8
320,0
363,2
99,2
112,5
132,7
150,2
170,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,7
14,4
17,0
19,2
21,8
323,2
366,5
432,5
489,4
555,4
3
objem dešťových vod z areálu v m za 15 min.
190,2
215,7
254,5
288,0
326,9
89,3
101,2
119,4
135,2
153,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,4
12,9
15,3
17,3
19,6
290,9
329,8
389,2
440,4
499,8

1

0,5

0,02

0,01

427,2
200,5
0,0
25,6
653,2

483,7
227,0
0,0
29,0
739,7

384,5
180,4
0,0
23,1
587,9

435,4
204,3
0,0
26,1
665,8

Tab.: Nárůst přívalových vod záměrem
druh plochy

celkem stávající stav
celkem po realizaci
nárůst záměrem
celkem stávající stav
celkem po realizaci
nárůst záměrem

plocha
2
m
35440

35440

periodicita
0,2
0,1
0,05
objem dešťových vod z areálu v l/s
174,9
198,2
234,0
264,7
300,5
323,2
366,5
432,5
489,4
555,4
148,4
168,2
198,5
224,6
254,9
3
objem dešťových vod z areálu v m za 15 min.
157,4
178,4
210,6
238,3
270,4
290,9
329,8
389,2
440,4
499,8
133,5
151,4
178,7
202,2
229,4

1

0,5

0,02

0,01

353,4
653,2
299,8

400,2
739,7
339,5

318,1
587,9
269,9

360,2
665,8
305,6

Srážkové vody budou odváděny do retenční nádrže vybudované Městem Louny
v průmyslové zóně.
Zařízení pro čištění odpadních vod
Splaškové odpadní vody

Splaškové vody ze sociálních zařízení a provozu kantýny nejsou v místě čištěny, ale
jsou svedeny splaškovou kanalizací do ČOV Louny. Na odpadní vody z kantýny je
instalován lapač tuku.
Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody odpovídají kanalizačnímu řádu a nevyžadují před
vypuštěním úpravu. Jedná se prakticky jen o občasné odpouštění vod z chladícího
okruhu.
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Srážkové vody
Srážkové vody z parkoviště a vnitrozávodových komunikací, které mohou být
znečištěny drobnými úkapy ropných látek z pohybu motorových vozidel, budou
svedeny do vnitrozávodní dešťové kanalizace přes lapol ropných látek a lapák písku.
Vody ze střech a ozeleněných ploch budou neošetřeny. Vnitrozávodní dešťová
kanalizace bude vyústěna do retenční nádrže, vybudované jako investice Města
Louny v průmyslové zóně. Retenční nádrž byla vybudována pro případ zcela
zaplněné průmyslové zóny, má tedy dostatečnou kapacitu.
Dešťové vody z nového parkoviště budou svedeny pomocí betonového žlabu do
stávající horské vpusti a následně do stávajícího odlučovače ropných látek se
sorbčními filtry.
Srážkové vody z areálu závodu AISAN II. (Aisan Bitron Louny s.r.o.), stejně jako
dešťové vody ze závodů v daném dílčím povodí jsou svedeny do retenční nádrže (B).
Retenční nádrž je určena jen pro průmyslovou zónu, není tedy možné připojení
jiných, třeba i blízkých areálů. Nádrž o objemu 2.133,1 m3 se nachází prakticky
v bezodtoké zóně, proto je obsah přečerpáván na retenční nádrže (A) pod firmou
FUJI-KOKI, odtud již gravitačně odtéká potrubím do Cítolibského potoka. Přečerpání
je zajišťováno dvěma čerpadly s hladinovým spínáním. Výkon každého čerpadla je
11,4 l/sec.
Z hlediska vlastního záměru bude kapacita retenční nádrže (B) dostatečná, lze však
doporučit zvýšit výkon čerpadel tak, aby byly zvládnutelné i víceleté vody (v projektu
retenční nádrže uvažována pouze periodicita 0,5).

B.III.3. Odpady
Odpady v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i
etapě provozu.
Výstavba
Z hlediska druhové skladby odpadů a jednotlivých fází výstavby lze produkci odpadů
rozdělit do dvou částí:
Ø odpady vznikající v průběhu zemních prací
Množství výkopové zeminy bude upřesněno v projektu pro stavební řízení. Převážná část
této zeminy bude využita při provádění hrubých terénních úprav na vlastním staveništi.
Předpokládá se přibližně vyrovnaná bilance. Případné přebytečné množství zeminy bude
využito na jiných stavbách v regionu, nebo bude odvezeno na odpovídající typ skládky.

Ø odpady vznikající v průběhu vlastní výstavby uvažovaného záměru
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního
procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé
a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a
hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný
za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo
odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude
upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.
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Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150110
150202
170101
170102
170103
170104
170106
170201
170203
170302
170400
170411
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Keramické výrobky
Sádrová stavební hmota
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Kovy, včetně jejich slitin
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

Kategorie
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou opět
jasně formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné
formulovat doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění
režimu o posuzování vlivů na životní prostředí.
Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech
stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního
provozu. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas
k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.
Provoz
V období provozu lze na základě charakteru a technologie výrobního postupu
očekávat vznik odpadů uvedených v následující tabulce.
Z procesu v nové hale budou kromě vadných polotovarů či výrobků (jejichž množství
bude minimalizováno) odpadat přetoky ze vstřikování (plast), odříznuté kousky filtru,
zbytky aktivního uhlí z dávkovače. Množství odpadů z výroby modulů bude relativně
malé a nepůjde o odpady nebezpečné.
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě provozu – údržba a administrativní část
objektu
pořadové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

název odpadu

ostatní hydraulické oleje
kal z lapáků nečistot
sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál
pneumatiky
olověný akumulátor
kabely
ostatní izolační materiály
zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti
směsný komunální odpad
sběrový papír
kal z lapáku tuků
zbytky potravin
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kategorie

kód odpadu

N
N
N
O
N
O
O
N
O
O
O
O

130110
130503
150202
160103
160601
170411
170604
200121
200301
200101
190802
200108

způsob
nakládání s
odpady
předání
oprávněné
firmě
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Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě provozu – ve vlastní technologii
katalogové číslo
prázdné nádoby od činidel
(olejů)
odpadní oleje
odpadní plasty
použité kovové nástroje
vadné výrobky obalový materiál - papír, PE,
dřevo
kompresorový olej

15 01 10

kategorie
odpadu
N

13 02 08
12 01 04
12 01 21
20 01 40
15 01 01, 15 01 02, 15
01 03
130208

odhad produkovaného
množství
0,2 t

N
O
O
O
O

0,2 t
2t
1,5 t
1,1 t
1,5 t

N

0,2 t

způsob nakládání
odstraněníí, využití

Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provozovat v souladu s platnou
legislativou (zákon 185/01 Sb. v platném znění, prováděcí předpisy k tomuto zákonu)
z čehož je důležité upozornit zejména na dále uvedené zásady:
-

povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti

-

odpady upravovat, využívat a odstraňovat pouze v souladu s platnou legislativou

-

s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako s nebezpečnými
látkami včetně všech dalších souvisejících opatření

-

původce je povinen zajistit předností využití odpadů

-

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů

-

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

Žádné vznikající odpady nebudou v provozovně dlouhodobě skladovány. Přechodně
budou skladovány v transportních obalech dodaných specializovanými firmami.
Odpadní oleje budou odvezeny oprávněnou firmou ihned po výměně.
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především
úniky paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních
prostředků při jejich poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat
odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady
nebezpečné s obsahem ropných látek. Patří k nim především:
kód druhu
odpadu
17 05 03*
15 02 02*
17 09 03*
19 13 01*

název odpadu

pravděpodobný způsob nakládání

zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištění nebezpečnými látkami
jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

odstranění oprávněnou firmou
odstranění oprávněnou firmou
odstranění oprávněnou firmou
odstranění oprávněnou firmou

Neuvádíme zde plný výčet povinností vyplývajících z legislativních předpisů
nakládání s odpady. Tyto povinnosti jsou obecně známé a patří již do běžných
povinností provozovatele.
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B.III.4. Ostatní výstupy
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí,
způsoby jejich omezení)

Hluk
Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry
v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako
stavební stroje používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební
činnost prováděnou standardními technologiemi, které významně neovlivní životní
prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních,
dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění
zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude
pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která
je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z
budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká, a to i s ohledem na
vzdálenost nejbližší obytné zástavby. Základem výpočtu může být určitý odhad
nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad
hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby.
Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu
ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší.
V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které
vycházejí z archivních údajů.
Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
rypadlo UDS 110A (1kus)
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy)

LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Typ stroje, název
autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
čerpadlo betonové směsi (1 kus)
domíchávače betonové směsi (3 kusy)
stavební míchačky (2 kusy)
stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)
nákladní automobily Liaz s návěsem (3
kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
92 dB(A)
-

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)
LpA10 = 79 dB(A)
LpA10 = 80 dB(A)
LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)
7
2
4
4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod
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Provoz
Bodové zdroje hluku

Díky indexu vzduchové neprůzvučnosti, kde u navrženého stavebního řešení je RW =
20 (dB), by neměly technologické zdroje hluku ovlivňovat akustickou situaci mimo
výrobní závod, protože již za objektem haly by měla být plněna hodnota 40 dB (A),
což je základní hygienický limit pro noc. Chladící věže jsou situovány směrem
k areálu Ekostaveb a nemohou ovlivnit akustickou situaci ve vztahu k nejbližší obytné
zástavbě.
Uvažovány jsou tedy následující zdroje hluku:
Nakládka a vykládka materiálu: protože tento hluk vzhledem k jeho charakteru nelze
objektivně kvantifikovat, byl v místě působení tohoto zdroje zadán v nepřetržitý zdroj
hluku o akustické charakteristice 60 dB (A) - ve výpočtovém programu HLUK + se
jedná o zdroj hluku č. 1, 2 a 3 (provoz zdroje je uvažován pouze v denní době, výška
zdroje 3m).
Dále uváděné zdroje hluku jsou uvažovány ve výšce 11 m.
Sání kotelny: zdroj je charakterizován následujícím parametrem: 50 dB (A) - ve
výpočtovém programu HLUK + se jedná o zdroj hluku č. 4 (provoz zdroje je
uvažován z hlediska zimního období, tedy v denní i noční době).
Výduch kotelny: zdroj je charakterizován následujícím parametrem: 55 dB (A) - ve
výpočtovém programu HLUK + se jedná o zdroj hluku č. 5 a 6 (provoz zdroje je
uvažován z hlediska zimního období, tedy v denní i noční době).
Výduch ostatní technologie (linky lití, montáže a kompletace): : zdroj
je
charakterizován následujícím parametrem: 65 dB (A) - ve výpočtovém programu
HLUK + se jedná o zdroj hluku č. 7 a 8 (provoz zdroje je uvažován v denní i v noční
době)
Klimatizace: hala bude osazena celkem 8 výduchy vzduchotechniky o akustické
charakteristice 60 dB(A) 1 m od zdroje - ve výpisu HLUK+ zdroje č. 9-16 (provoz
zdrojů je uvažován v denní i noční době)
Plošné zdroje hluku

Bilance plošných zdrojů hluku souvisí s provozem na parkovišti a u vykládacích a
nakládacích ramp a je bilancována 260 pohyby OA a 4 pohyby TNA.
Liniové zdroje hluku

Jedná se o dopravu na veřejných komunikacích a na účelových komunikacích
v areálu. Z hlediska osobních aut se jedná o trasu na nové parkoviště . Mimo areál
pak na silnici č. 2469, a dále 50 % směr Louny, a 50 % směr silnice č. 7. Nárůst jízd
osobních aut činí 260 osobních aut denně. V případě nákladních aut se jedná o 10 %
jízd směr Louny, 90 % směr silnice č. 7. Nárůst jízd TNV záměrem je minimální - cca
3,4 jízd TNV/den (ve výpočtech rozptylové a akustické studie je uvažováno se 4
pohyby TNA).
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Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

Úsek 4

Úsek 5

Ve výpočtu rozptylové studie jsou zohledněny následující vyvolané příspěvky
dopravy na komunikačním systému dle modelu dopravy uvedeného v příslušné
kapitole předkládané rozptylové studie:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Úsek 1: OA – 260, TNA – 4
Úsek 2: OA – 130, TNA – 1
Úsek 3: OA – 130, TNA – 3
Úsek 4: OA – 130, TNA – 3
Úsek 5: 0

Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Napájení je ze standardní elektrické
přípojky 6 kV.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole
překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.
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B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnosti vzniku havárií
Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
Dopady na okolí
Požár objektu
Požární zabezpečení stavby bude řešeno dle ČSN 730804 - výrobní objekty.
Provozy administrativy a sociální zabezpečení zaměstnanců dle ČSN 730802 nevýrobní objekty. Členění do požárních úseků bude přizpůsobeno provozu a
konstrukčnímu řešení.
V souladu s ČSN 730804 bude vybudována objezdová komunikace kolem výrobní
budovy pro případný zásah požárních jednotek.
V projektu stavby pro stavební řízení musí být problematice požáru věnována
maximální pozornost a musí být navržena přiměřená prevenční opatření, která
možnost vzniku požáru minimalizují na technicky přijatelné minimum. Součástí
projektu stavby bude i požární zpráva ve které budou rizika vzniku požáru
vyhodnocena a navržena příslušná protipožární opatření ( potřeba požární vody,
stanovení požárních úseků, počty hasících přístrojů, případné objemy jímek pro
záchyt požární vody, posouzení nutnosti instalace elektrické požární signalizace,
stabilního hasícího zařízení a podobně). Stavební řešení záměru a zajištění objektu
musí být takového charakteru, aby byla maximálně vyloučena možnost šíření
kontaminované vody v případě hasebního zásahu mimo vlastní areál. Tuto
problematiku však nelze detailněji řešit v rámci procesu posuzování vlivů na životní
prostředí. Tento proces totiž probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to je v etapě
před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na
životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů
není k dispozici vůbec – například i charakteristika stavebních a konstrukčních
materiálů, údaje o nárocích na požární vodu apod. Názorem zpracovatelského týmu
dokumentace je, že posuzovaný záměr nepředstavuje významné riziko z hlediska
pracovního prostředí, a to i z toho důvodu, že zásobování závodu příslušnými
chemickými látkami a chemickými přípravky se bude přibližovat systému „just in
time“, který bude znamenat skladování minimálních množství příslušných látek
v areálu závodu.
Z uvedených skutečností vyplývá i možný způsob vyhodnocení vlivu požáru na
životní prostředí, a proto jsou v doporučeních předkládané dokumentace
formulovány podmínky v předložené a v zásadě jedině možné formě.
Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti
K úniku ropných látek - převážně motorové nafty může dojít pouze při pohybu vozidel
v areálu. Vzhledem k velikosti areálu, přehlednosti vnitropodnikových komunikací a
četnosti dopravy je pravděpodobnost vzniku této havárie nízká. Tuto problematiku
bude řešit investor v materiálu „ Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti
vod “, který předloží ke schválení vodohospodářskému orgánu do zahájení provozu.
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou
vedeny samostatnou kanalizací přes lapol ropných látek do retence, lze dopad
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takovéto havárie označit za lokální a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné
funkčnosti navrženého zařízení na předčištění srážkových vod.
Preventivní opatření
Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají
především ve volbě bezpečné koncepce závodu a v konstrukčním a dispozičním
řešením objektu dle platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci
odpovídajících samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení
provozní dokumentace. Nutnou podmínkou zajištění
bezpečného provozu je
zpracování a dodržování provozních předpisů, požárního řádu a havarijního plánu.
Jiná preventivní opatření vzhledem k charakteru objektu nejsou touto dokumentací
požadována.
Následná opatření
Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření,
znečištění půdy, vody - t.j. odstraněním
jednorázových a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v havarijním plánu
resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci objektu není nezbytné požadovat
realizaci dalších následných opatření.
Při realizaci navržených opatření lze dopady havarijního úniku látek škodlivých
vodám označit za lokální, neprojevující se mimo areál závodu. V rámci
předkládaného záměru lze pro další projektovou přípravu formulovat následující
doporučení:
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření
pro případ havárie a zhoršení jakosti vod
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád
závodu
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není
v bezprostředním kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani nijak
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.
Zájmové území z hlediska fytogeografického členění spadá do Českého termofytika,
do fytogeografického okresu 2. Střední Poohří, podokresu 2a. Žatecké Poohří.
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o
ovlivněnou lokalitu.

významně nadlimitně

V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky
nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo
rašelinných luk). Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru
s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin,
případně vysychavá lada na výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu
kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c
zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona.
Oznámení je vypracováváno na záměr, který předpokládá výstavbu na volném
prostoru. Nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru.
Předkládaný záměr Aisan Bitron Louny Phase 2 nezasahuje do žádné historické a
kulturní památky, na lokalitu nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy
jako tradice, dějiště významné události, místo spojené s významnou osobou.
Vlastní město Louny, respektive jeho centrum, je vyhlášenou památkovou zónou,
s množstvím chráněných objektů. V oblasti zastavované průmyslové zóny se však
žádné kulturní, archeologické ani technické památky nevyskytují. Není zde ani žádný
hmotný majetek, který by byl při rozvoji zóny zasažen či znehodnocen.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí
k předpokladu jejich existence. Původně plocha areálu sloužila k zemědělské
činnosti.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Zájmové území spadá do mírně teplé oblasti, mírně teplého okrsku suchého s mírnou
zimou. Pro charakteristiku klimatických podmínek bylo použito údajů meteorologické
stanice v Peruci (333 m n.m.). Částečně bylo použito Atlasu podnebí ČSSR. Údaje
jsou vyjádřeny v dlouhodobých průměrech.
Zájmové území se vyznačuje značně teplým létem s mírnou zimou. Po mírnějším
prosinci mínus 0,8 °C, přichází leden s průměrnou teplotou - 2,4 °C jako nejchladnější
měsíc roku. Jaro a podzim se v celku teplotně vyrovnávají. Délka vegetačního období
činí 219 dní (28.XII. - 1.XI.).
Měsícem nejbohatším na srážky je červenec 77 mm a nejchudší únor 24 mm. Podzim
je vlhčí než jaro.
Základní charakteristiku jednotlivých meteorologických charakteristik udává následující
tabulka:
Průměrná roční teplota vzduchu
Průměrná teplota vzduchu ve vegetačním období (IV – IX)
Průměrný počet letních dnů (t max> 25oC)
Průměrný počet mrazových dnů ( ve 2m nad zemí tmin < -0,1oC)
Průměrný počet ledových dnů (ve 2 m nad zemí tmax < -0,1oC)
Průměrná relativní vlhkost
Průměrný roční úhrn srážek
Průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (IV-IX)
Průměrný počet dnů se srážkami 0,1 mm a více

8,5 – 10 oC
15 oC
20 – 30
110 – 130
40 – 50
75%
450 mm
260 mm
120 -130

Průměrná doba sněhové pokrývky je 40 dní. Maximum sněhové pokrývky je v průměru
20 cm.
Znečištění ovzduší
Údaje o imisním pozadí v zájmovém území z nejbližších stanic AIM je obsahem
rozptylové studie, která je samostatnou přílohou č.3 předkládaného oznámení.
C.2.2. Voda
Povrchové vody
Okres Louny patří až na nepatrné výjimky k povodí Ohře, která odvádí téměř všechny
vody území okresu do Labe. Hydrografická síť je poměrně řídká, hlavně v oblastech
tvořených slíny, t.j. v pahorkatině Břvánsko-litoměřického středohoří a pahorkatině
Klapské vysočiny. Lepší poměry v tomto směru jsou v jihozápadní a jižní části okresu.
Hlavním vodním tokem je Ohře vstupující na území okresu u Číňova. Sleduje přibližně
východní směr, protéká Žatec, Postoloprty, Louny a u Koštic okres opouští. Dělí
střední a východní část okresu na dvě poloviny - severní a jižní. Dlouhodobý roční
průměrný odtok na Ohři (v profilu Louny) činí 36,30 m3/s, stoleté minimum 0,49 m3/s.
Ohře - č.h.p. 1 - 13 - 01 (II.), orient. mapa 1, 2, 3, 8, pramení u Wiesenstadtu na
svazích Schneebergu ve výšce 752 m n.m., ústí zleva do Labe u Litoměřic v 143 m
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n.m., plocha povodí 5 613,7 km2, délka toku 300,2 km, prům. průt. u ústí 37,94 m3 . s-1.
Po soutoku s pravostranným přítokem Roslau přitéká západně od Chebu na území
ČR. Protéká Chebskou a Sokolovskou pánví, dále teče severní okrajovou částí
Doupovských hor a u Kadaně přitéká na území Mostecké pánve. V dolní části svého
toku protéká Dolnooharskou tabulí. Vodohospodářsky významný tok, mimopstruhová
voda po celém úseku toku na území ČR. Čistota vody po Žatec II. tř., od Žatce po ústí
III. tř.
Mimo nejvýznamnější pravostranný přítok Blšanky přibírá Ohře několik dalších potoků,
které odvádějí vody z jižní části okresu.
Plošně velmi malá území na severu a jihovýchodě okresu patří k jiným povodím.
Široká a mělká údolíčka katastrů Pánenský Týnec, Telce a Žerotín jsou odvodňována
drobnými potůčky tekoucími od západu k východu přes hranice okresu až do Vltavy.
Vodní režim zájmového území je velmi nepříznivý vzhledem k rozložení srážek během
roku. V sušším období se projevuje nedostatek vody. Srážková voda, které je i tak
málo, se silným výparem vrací zpět do ovzduší, aniž by vůbec pronikla do spodiny.
Toto silně ovlivňuje hydrologický režim půd, který spolu s ostatními faktory dával
předpoklad k vytvoření černozemního půdotvorného procesu. Posuzované území lze
označit za oblast klimaticky teplou a relativně suchou.
Řešené území patří k oblastem s lokálním hydrogeologickým významem, které
nebudou v dohledné době zapojeny do oblastních vodovodních systémů.
Na následující mapě je uveden odpovídající výřez vodohospodářské mapy.
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Podzemní vody
Řešené území patří k oblastem s lokálním hydrogeologickým významem, protože
v křídovém souvrství se nevytváří žádná vodohospodářsky využitelná zvodeň. jako
vodní zdroje. Jako zdroje pitné vody je využívána řada studní, vyhloubených
v kvartérních akumulačních sedimentech podél vodních toků, především Ohře.
Hladina této podzemní vody je poměrně mělce pod povrchem 1,5-3 m. Kolísání
hladiny úzce souvisí se množstvím vody ve vodotečích.
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Poměrně nejlepší hospodaření s atmosférickými srážkami vykazují hlubší sprašové
pokryvy na území mezi Břvany a Velemyšlevsí, jiho-západně od Žatce, Perucka a
méně svažité polohy Kryrské pahorkatiny tvořené zvětralinami permských arkos a
lupků.
Půdy uvedených částí okresu se vyznačují schopností přijmout poměrně značné
množství dešťové vody, která je dobře zadržována v kapilárních pórech a jen zvolna
propouštěna do spodiny. Tato schopnost přijmout a poutat větší množství srážek činí
uvedené půdy odolnějšími proti výkyvům vlhčích či sušších období a jistějšími ve
výnosech.
Hladina podzemních vod na území okresu leží vesměs velmi hluboko pod povrchem
terénu, takže přímo neovlivňuje povrchové vrstvy profilů. Výjimku tvoří rovinaté polohy
při vodních tocích. V nivních polohách Ohře byla hladina podzemní vody zjišťována v
hloubce 1,5 - 2,5 m. Kolísání hladiny podzemní vody je však značné - vždy závislé na
stavu vody v Ohři.
V nivách menších vodních toků (většinou vlivem zmenšení průtočnosti koryt) byla
hladina podzemní vody zjišťována v hloubce kolem 1 m, mnohdy i ještě výše.
Chemizmus podzemních vod v zájmovém území lze předpokládat typu Ca - SO4
s mineralizací > 1 g/l. V zájmovém území se nevyskytují využívané zdroje vody.

C.2.3. Půda
Přechodný klimatický charakter zájmového území je určován nízkým úhrnem srážek
(537 mm) společný s teplou klimatickou oblastí. Naznačené klimatické poměry území
vytváří za současného působení řady dalších určujících faktorů vhodné podmínky jak
pro vznik půd černozemního
tak i hnědozemního charakteru. Černozemě a
hnědozemě jako vedoucí typy oblasti se tudíž vytvořily za stejných klimatických
podmínek na stejném geologickém substrátu - spraši.
Klimatickými podmínkami je zároveň podmíněn i fenologický charakter zájmového
území.
Teplejší ráz klimatu umožňuje úspěšné pěstování i náročných plodin. Vhodné
podmínky poskytuje pro pěstování cukrovky, pšenice, ječmene a řepky. Méně vhodné
jsou pro žito, oves, pozdní brambory v důsledku nepříznivého rozložení srážek během
vegetačního období zvláště u půd lehčího zrnitostního složení. Půda na dotčeném
pozemku je zařazena do BPEJ 1.19.04.
První číslice označuje příslušnost ke klimatickému regionu. V tomto případě se jedná o
region T 1 teplý, suchý; suma teplot nad + 10 °C 2 600 - 2 800; prům. roční teplota 8 9 °C; průměrný roční úhrn srážek 500 mm; pravděpodobnost suchých vegetačních
období 40 - 60 %, vláhová jistota 0 - 2. 2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní
půdní jednotce. V případě HPJ 19 se jedná o rendziny a rendziny hnědé na opukách,
slínovcích a vápenitých svahových hlínách; středně těžké až těžké, se štěrkem,
s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě převlhčené. 4. číslice stanovuje
kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám. 5. číslice potom vyjadřuje
kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu.
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Vysvětlivky k BPEJ:
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
svažitost

expozice
Bez sklonu

0

0

0–3

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
*)

skeletovitost
4

*)

hloubka
hluboká až středně hluboká

střední

vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

Půdní mapa zájmového území je patrná z následující situace:

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické poměry

Z hlediska utváření povrchu terénu vyznačuje se lounský okres velmi různorodými
poměry. Setkáváme se zde s terénem plochým velmi málo členitým, stejně tak jako s
velmi svažitými členitými polohami. Celkově zasahuje okres do 11 t.zv.
geomorfologických oblastí. Od východu k západu to jsou: pahorkatina Klapské
vysočiny, pahorkatina Břvansko-litoměřického středohoří, pahorkatina Perucké
stupňoviny, plošina Slánská, Žatecká pánev, vrchovina Džbánu, pahorkatina Kryrská,
vrchovina Doupovských vrchů, pahorkatina Jesenická, pahorkatina Žihelská a t.zv.
úval Žihelské brázdy.
Pahorkatina Perucké stupňoviny zabírá střední úsek východní části okresu. Na severu
je ohraničena tokem Ohře, na jihu přechází jednak v plošinu Slánskou, jednak ve
vrchovinu Džbánu. Směrem k západu vybíhá úzkým klínem až ke Klučku, na východ
pokračuje až za hranice okresu. Tato oblast je charakterizována řadou terénních
stupňů, které se zvedají od nejníže položených míst při Ohři směrem k jihu. Jejich
vznik je vysvětlován poklesem jednotlivých zlomových ker křídové tabule při
třetihorních horotvorných pohybech, při nichž se dostaly na povrch vedle tvrdých
opukových materiálů i horniny měkčí - slín, pískovce vystupující na zlomových
plochách. Pískovce byly také později denudovány erozivní činností vody v údolí
vodních toků směřujících severním směrem, zatím co tvrdší opukové zvětraliny se
zachovaly v podobě hřbetů. Nejnižší nadmořská výška je v povodí Ohře - 160 m.
Odtud terén stoupá směrem k jihu stupňovitě až na výšku kolem 360 m. Průměrná
nadmořská výška celé oblasti je asi 260 m. Převládají severní a jižní expozice svahů.
Jižní svahy jsou téměř vždy velmi mírné, severní expozice svahů se vyznačují na
četných místech větším sklonem. Celkově možno označit oblast pahorkatiny Perucké
stupňoviny za velmi vhodnou pro použití nejvyšší mechanizace.
Původní více členitý povrch byl ve čtvrtohorách zarovnán eolickými nánosy, takže v
dnešní podobě převládají mírné formy reliéfu s malými výškovými rozdíly. Území je
charakterizováno slabě členitým povrchem plošiny v průměrné nadmořské výšce 320
m.
Geologické poměry

Geologické poměry lounského okresu jsou rovněž velmi pestré. Setkáváme se zde s
horninami téměř všech geologických útvarů od nejstarších hlubinných vyvřelin až po
nejmladší holocenní náplavy.
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V přehledu je možno uvést zastoupení geologických útvarů v historickém pořadí s
výčtem příslušných hornin:
Krystalinikum - žuly
Algonkium (Proterozoikum)
- břidlice
Paleozoikum (Prvohory)
- Permokarbon - arkosové pískovce, pískovce,
slepence, lupky, jíly
Mesozoikum (Druhohory)
- Cenoman - pískovce
- Turon - slíny, opuky, vápnité pískovce
(vápence)
Kenozoikum (Třetihory
- terciér) - Paleogen - písky, jíly
- Neogen -písky,jíly,porcelanity,čediče (s tufy a
tufity)
Anthropozoikum (čtvrtohory, kvartér) - Pleistocén - spraše, svahoviny, terasy
- Holocén - nivní uloženiny
Základní geologická mapa je patrná z následujícího obrázku:
Hydrogeologické podmínky území jsou určovány především filtračními vlastnostmi
sedimentů souvrství křídy a kvartéru. Nízký koeficient filtrace (n.10-7 m/s) převažujících
slínovců je charakteristický téměř pro celý křídový profil, vyjma korycanských a
peruckých vrstev. Pro akumulaci podzemní vod je příznivý pouze bazální křídový
kolektor s cenomanskými pískovci, Tato voda díky nevhodnému chemismu (Ca - SO4
s mineralizací > 1 g/l) není využitelná k vodárenským účelům. Ve vyšších členech
souvrství se nevytvářejí významné zvodně, kolektorem zde může být pouze zóna
připovrchového rozpojení a zóna zvětralin, případně puklinové zóny (jako např. u
Měcholup). Využitelná kvartérní zvodeň vznikla v akumulačních sedimentech podél
vodních toků, především Ohře, kde je také jímána řadou vrtů a studní.
Na oharské zlomové pásmo a příčné zlomy v žule je vázán výskyt termální kyselky
typu Na-HCO3 s celkovou mineralizací 17,1 g/l a teplotou na výtoku 28,5°C.
Situace geofaktorů životního prostředí je patrná z následujících podkladů:

52

Aisan Bitron Louny Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.163/2006 Sb.

53

Aisan Bitron Louny Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.163/2006 Sb.

54

Aisan Bitron Louny Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.163/2006 Sb.

55

Aisan Bitron Louny Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.163/2006 Sb.

C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Biogeograficky je hodnocené území součástí hercynské subprovincie (Culek 1996).
Biota této subprovincie je biotou západní a centrální části střední Evropy. V širší
oblasti záměru ji představuje Mostecký bioregion, který náleží k nejteplejším a
nejsušším oblastem České republiky, s převažujícím druhým vegetačním stupněm.
V historických dobách převažovaly v oblasti listnaté lesy. Nejvýznamnější byly lesy
dubohabrové a kyselé doubravy. Plošně menší celky zabíraly lesy suťové, lužní lesy,
bučiny a teplomilné doubravy. Původní lesy byly z velké části vymýceny, přeměněny
na zemědělskou půdu - kulturní step a pokud se někde udržely, byla změněna jejich
druhová skladba na monokultury jehličnanů. K přeměně lesní půdy na zemědělskou
došlo již v prehistorických dobách.
Současný stav bioregionu charakterizují velkoplošné antropocenozy, v nichž flóru tvoří
převážně expanzivní druhy ruderální např. třtina křovištní (Calamagrostis epigeios),
ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a řada neofitů s podobným chováním ječmen
hřívnatý (Hordeum jubatum), slanobýl obecný (Salsola australis) nebo zlatobýl
obrovský (Solidago gigantea).
Výstavba je umístěna na ploše, dříve intenzivně zemědělsky využívané.Tedy
přirozená rostlinná společenstva se zde historicky dlouhou dobu nevyskytují a podle
hospodářských záměrů vlastníků zde byly pěstovány zemědělské monokultury.
V okolí areálu závodu se nevyskytují žádné remízky ani stromořadí, vhodná jako
útočiště a rozmnožoviště fauny. Rozsáhlá pole v okolí neposkytovala dostatečně
vhodné prostředí pro usídlení většiny živočišných druhů a mohla sloužit pouze jako
jejich dočasný úkryt v období růstu kulturních plodin. K rozšíření výrobní části závodu
dojde v bezprostřední návaznosti na stávající objekt, tedy dlouhodobý biologický
průzkum by byl zde bezpředmětný, chráněné druhy rostlin a živočichů ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb. a vyjmenované ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb, se zde
nemohou vyskytovat.
Flora
Vysvětlivky ke značkám před českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Aethusa cynapium L. tetlucha kozí pysk
Achillea millefolium L. agg. řebříček obecný
+ Amaranthus powellii S.Watson laskavec zelenoklasý
+ Amaranthus retroflexus L. laskavec ohnutý
Anagallis arvensis L. drchnička rolní
Arctium lappa L. lopuch větší
Arenaria serpyllifolia L. agg. písečnice douškolistá
+ Armoracia rusticana G.,M.et Sch. křen selský
Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl et C.Presl ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl
Atriplex patula L. lebeda rozkladitá
Ballota nigra L. měrnice černá
++ Brassica oleracea L. brukev zelná
Calystegia sepium (L.) R.Br. opletník plotní
Campanula rapunculoides L. zvonek řepkovitý
Capsella bursa-pastoris (L.) Med. kokoška pastuší tobolka
Cirsium arvense (L.) Scop. pcháč rolní
Cirsium vulgare (Savi) Ten. pcháč obecný
Convolvulus arvensis L. svlačec rolní
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+ Conyza canadensis (L.) Cronquist turanka kanadská
Crepis biennis L. škarda dvouletá
(+) Dactylis glomerata L. srha laločnatá
Daucus carota L. mrkev obecná
+ Digitaria ischaemum (Schweier) Mühlenb. rosička lysá
(+) Dipsacus fullonum l. štětka planá
+ Galinsoga parviflora Cav. pěťour maloúborný
+ Galinsoga quadriradiata Ruyz et Pavón pěťour srstnatý
Galium album Mill. svízel bílý
Galium aparine L. svízel přítula
Geranium pratense L. kakost luční
Geranium pusillum Burm.fil. kakost maličký
Glechoma hederacea L. popenec obecný
Heracleum sphondylium L. bolševník obecný
Chaerophyllum aromaticum L. krabilice zápašná
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší
+ Chenopodium album L. merlík bílý
+ Chenopodium pedunculare Bertol. merlík stopečkatý
+ Chenopodium polyspermum L. merlík mnohosemenný
+ Chenopodium sueccicum J.Murr merlík zelený
Lactuca serriola L. locika kompasová
Medicago lupulina L. tolice dětelová
+ Medicago sativa L. tolice setá
+ Oenothera biennis L. agg. pupalka dvouletá
Papaver rhoeas L. mák vlčí
Persicaria amphibia (L.) Delarbre rdesno obojživelné
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre s.l. rdesno blešník
Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý
Plantago media L. jitrocel prostřední
Poa compressa L. lipnice smáčknutá
Polygonum aviculare L. agg. truskavec ptačí
Potentilla reptans L. mochna plazivá
Rumex obtusifolius L. šťovík tupolistý
Senecio sylvaticus L. starček lesní
Senecio vulgaris L. starček obecný
+ Solidago canadensis L. celík kanadský
Sonchus arvensis L. mléč rolní
Symphytum officinale L. kostival lékařský
Tanacetum vulgare L. vratič obecný
Taraxacum officinale Wigg. pampeliška lékařská
(+) Trifolium pratense L. jetel luční
(+) Trifolium repens L. jetel plazivý
+ Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. heřmánek nevonný
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá
Verbascum thapsus L. divizna malokvětá
Viola arvensis Murray violka rolní

Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Zájmové území záměru je prosté prvků dřevin rostoucích mimo les.
Fauna

Pro vlastní zájmové území prakticky nejsou k dispozici komplexnější faunistické studie,
podle obecných kriterií zoogeografických je možno toto území zahrnout do zóny
zvířeny listnatých lesů a hájů.
Obecně je možno konstatovat, že druhové spektrum fauny je velice ochuzené. Z
uvedené obecné charakteristiky posuzované lokality vyplývá pravděpodobné druhové
složení fauny zájmového území (přičemž případná zvláštní ochrana je vyjádřena
následovně - podtržením názvu a označením §§§ kriticky ohrožený druh, §§ silně
ohrožený druh, § ohrožený druh). Orientačním šetřením zpracovatele dokumentace
byly zaznamenány následující druhy:
Obratlovci:
Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc obecný (Lepus europaeus), myšice (Apodemus sp.). Nelze
vyloučit přítomnost lasicovitých šelem (žádný z těchto druhů nebyl přímo pozorován).
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Ptáci: Běžné druhy: skřivan polní (Alauda arvensis), vrabec domácí (Passer domesticus), vrabec polní
(Passer montanus), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konipas
bílý (Motacilla alba), holub domácí (Columba livia f. domestica), bažant obecný (Phasianus colchicus).
Výskyt ohrožené koroptve polní (Perdix perdix) nebyl přímo zaznamenán, nelze jej však vyloučit
(polních lokalit v okolí dostatek). Těžiště výskytu dalších druhů ptáků v okolních porostech stromů
rostoucích mimo les: slavík obecný (Luscinia megarhynchos- §), pěnice pokřovní (Sylvia curucca), p.
hnědokřídlá (S. communis), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), budníček menší (Phylloscopus
collybita), b. větší (P. trochyllus), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), sojka obecná (Garrulus
glandarius), straka obecná (Pica pica), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora modřinka (Parus
caeruleus), s. koňadra (P. major), s. babka (P. palustris), drozd zpěvný (Turdus philomenos). Tyto
plochy jsou již mimo zájmové území výstavby.
Plazi, obojživelníci: Přímo na ploše staveniště nebyl vzhledem k charakteru plochy zaznamenán žádný
druh.
Bezobratlí:
Hmyz: Biologickým průzkumem byli zaznamenáni zástupci níže uvedených druhů, případně vybraných
skupin:
* brouci : některé druhy drobných střevlíčků rodu Pterostichus (P. cupreus, P. coreuleus, P. vulgaris, v
lese P. niger), rodu Agonum (A. dorsale, A.assimile), rodu Calathus (C. fuscipes, C. melanocephalus),
rodu Amara (A. aenea) a rodu Harpalus (H. affinis, H. pubescens). V lese střevlík fialový (Carabus
violaceus), dále např. kovaříci rodu Athous (A. niger, A. vittatus), Agriotes (A. ustulatus,A. lineatus),
Adelocera murina, v lese Elater sanquineus, jinak všichni na travách. Dále drobní tesaříci Leptura
sanquinolenta a Strangalia melanura, z mandelinek na pcháčích hojně štítonoš Cassida vibex. Z
nosatců např. lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus ligustici), dále zástupci rodu Phyloobius na listech
dřevin. Ze zlatohlávků na květech zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), dále zaznamenáni např. páteříčci
rodu Cantharis a Malachius.
* motýli: bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi), žluťásek čičorečkový (Colias hyale),
babočka paví oko (Nyphalis io), b. kopřivová (Vanessa urticae), b. síťkovaná (Araschnia levana),
modrásci rodu Plebejus, okáč poháňkový (Coenonympa pampilus), o. luční (Maniola jurtina), o. zední
(Pararge megera), můra gamma (Plusia gamma)
* blanokřídlí: zastiženy pouze blíže neurčené druhy pilatek rodů Arge a Tenthredo, dále včela
medonosná (Apis melifera), vosy rodu Paravespula, ojediněle poletující čmeláci (Bombus - §), dále
běžné druhy mravenců rodu Lasius
* ploštice - zaznamenáni zejména běžní zástupci rodů Aelia, Eurydema, kněžice páskovaná
(Graphosoma italica) z čeledi kněžicovitých (Pentatomidae), v loužích ojediněle klešťanky (Corixidae).
* rovnokřídlí - zastiženy nymfy sarančat, nelze zatím řadit ani do rodů (vývoj této skupiny s výraznou
dominancí lze předpokládat až v letním a podzimním aspektu), nymfy kobylky zelené (Tettigonia
viridis)

Podrobný faunistický průzkum vlastní zájmové plochy i souvisejících dotčených ploch
nebyl prováděn během celého vegetačního období, s ohledem na dobu zadání byl
hodnocen prakticky vrcholný jarní aspekt fenologického vývoje ekosystémů a
společenstev.
Shrnutí
V rámci zpracování dokumentace EIA bylo hodnocené území podrobeno běžnému
terénnímu šetření, na základě kterého lze spolehlivě konstatovat, že na lokalitě nebyly
nalezeny druhy a jejich výskyt lze vzhledem k charakteru lokality vyloučit.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a krajinný
ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
V ust. § 4 téhož zákona, t. j. základních povinnostech při obecné ochraně přírody se
v odstavci 1. uvádí, že vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování
a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části
krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho
hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci
s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy
lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce a stát.
V širším okolí plochy investičního záměru jsou oslabeny prvky systému ekologické
stability krajiny, jak lokální tak regionální a nadregionální. Ekologická stabilita území je
díky poměrně intenzivní antropogenní činnosti snížena. Nejbližší biocentra a
biokoridory jsou situovány podél toku Ohře. Předchozí intenzivní zemědělské
využívání pozemků a rozsáhlá těžba hlín s provozem cihelny mezi lokalitou záměru a
městem potlačily přirozený vývoj ekosystémů. Tyto skutečnosti byly jistě také jedním
ze základních faktorů pro výběr území k umístění průmyslové zóny města Louny a její
začlenění do územního plánu. K tomu jistě přispěla i nízká pravděpodobnost výskytu
historických, kulturních a archeologických památek v lokalitě. Důležitým faktorem pro
výběr místa, určeného pro rozvoj nových průmyslových aktivit je i dostatečná
vzdálenost od lidských sídel.
Vzhledem k lokalizaci záměru v průmyslové zóně je patrné, že nedochází k žádnému
kontaktu s prvky lokálního respektive regionálního územního systému ekologické
stability. Vztah celé průmyslové zóny ve vztahu k nadregionálnímu systému ÚSES byl
zohledněn při schvalování průmyslové zóny.
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Zvláště chráněná území a území přírodních parků

Záměr se nachází mimo ZCHÚ přírody, ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru
dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny, poněvadž jde o prostory na
odpřírodněných agrocenózách či antropogenně částečně až výrazně pozměněných
stanovištích.
Území nevykazuje parametry na registraci VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb.,
v platném znění.
Situování záměru ve vztahu k nejbližším chráněným územím a lokalitám evropského
významu je patrná z následujících situací:
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Lokality evropského významu

Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu §
45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona, jak je patrné z následujícího vyjádření:
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Umístění zájmového území ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000 je zřejmá z
následující situace:

Krajinný ráz

Stavba bude situována v průmyslové zóně Louny a nebude představovat z hlediska
svého charakteru změnu jak co do výškových, tak co do plošných parametrů objektů
nacházejících se v této oblasti.
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny

Původně zájmové území sloužilo k zemědělské činnosti, nyní je plocha průmyslové
zóny již významně využívána stávajícími průmyslovými podniky v této zóně. Základní
údaje o městu Louny jsou patrné z následujícího přehledu:
Město Louny

ZUJ:
ID obce:
Statut města:
Počet částí:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Z toho v produkt. věku:
Průměrný věk:

565971
8739
Ano
3
2447 ha
20026
12943
36.1
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Seznam katastrů, které patří pod obec Louny
Kód katastru
61781
68739
70190

Název
Brloh
Louny
Nečichy

Charakter městské čtvrti

Zájmové území je situováno do prostoru určeného jako průmyslová zóna. Zvláště
chráněná území přírody se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od zájmového území.
Území obecné ochrany přírody charakteru přírodního parku se v posuzovaném
zájmovém území nenachází. V území se projevuje i silný vliv antropogenních činností
představovaných hustou sítí komunikací, inženýrských sítí a stávajících objektů
průmyslové výroby.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska Zákona ČNR č.
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ani v jeho blízkosti se tato
zvláště chráněná území nenacházejí.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.
Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění
(obojí 50 m „ze zákona“). Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto
posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována
v dokumentaci pro územní řízení.
Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha č. 1 předkládaného oznámení).
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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)
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba
Rozsah stavebních a zemních prací není významný, přesto lze očekávat, že etapa
výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární
prašnost lze technicky eliminovat. Záměr je realizován zcela mimo souvislou obytnou
zástavbu, tudíž etapa výstavby nemůže v žádném případě negativně narušit faktory
pohody trvale bydlícího obyvatelstva. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou
formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
n znečištění vody a půdy
Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související
s provozem posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného záměru
k imisní zátěži . Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím
programu SYMOS 97, verze 2003, a to pro NO2 a benzen související s emisemi
z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění ovzduší. Z výsledků výpočtů je
patrné, že příspěvky z uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší lze označit za malé a
málo významné.
Hluk

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a
plošných zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou
situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci
v lokalitě v souvislosti s provozem nových stacionárních zdrojů hluku.Zpracovatel
akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program
HLUK+, verze 7.16 na základě registrační karty z ledna 2000 v rámci hlukové studie,
která je doložena v příloze č.4 předkládaného oznámení.
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Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Varianta 1 – vyhodnocuje samotné příspěvky předkládaného záměru z hlediska
bodových, plošných a liniových zdrojů hluku
Varianta 2 – vyhodnocuje výhledový stav po rozšíření závodu (z hlediska provozu
stacionárních zdrojů hluku Aisan Bitron Louny s.r.o.) a veškeré dopravy na nejbližším
komunikačním systému
Vstupní podklady pro výpočet, použitá metoda výpočtu a zjištěné výsledky jsou patrné
z akustické studie, která je přílohou č. 4 předkládaného oznámení.
Stávající i očekávaný stav akustické situace v území byl řešen v 1 výpočtové oblasti
celkem pro 3 výpočtových body. Výpočtové body jsou patrné z následující situace:
Situace výpočtových bodů:

Výpočtový bod 201

Výpočtový bod 202

Výpočtový bod 203

Výsledky Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový
produkt HLUK+, verze 7.16, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Situování výpočtových
bodů je patrné z úvodní části předkládané akustické studie.
Výsledky výpočtů jsou sumarizovány v tabulkách. V následujících 2 tabulkách je
provedeno vyhodnocení samotného předkládaného rozšíření závodu.
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Tab.: Výsledky výpočtů pro etapu provozu – den – samotné příspěvky záměru
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 1076.5; 2384.9 | 23.5 |
8.4 | 23.6 |
|
|
| 1 |
6.0 | 1076.5; 2384.9 | 23.5 |
8.4 | 23.7 |
|
|
| 1 |
9.0 | 1076.5; 2384.9 | 23.6 |
8.4 | 23.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1153.5; 2398.6 | 24.1 |
9.0 | 24.2 |
|
|
| 2 |
6.0 | 1153.5; 2398.6 | 24.1 |
9.0 | 24.2 |
|
|
| 2 |
9.0 | 1153.5; 2398.6 | 24.1 |
9.0 | 24.3 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1440.2; 2490.8 | 26.7 | 11.0 | 26.8 |
|
|
| 3 |
6.0 | 1440.2; 2490.8 | 26.7 | 11.0 | 26.8 |
|
|
| 3 |
9.0 | 1440.2; 2490.8 | 26.7 | 11.0 | 26.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Tab.: Výsledky výpočtů pro etapu provozu – noc – samotné příspěvky záměru
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 1076.5; 2384.9 | 17.8 |
8.0 | 18.3 |
|
|
| 1 |
6.0 | 1076.5; 2384.9 | 17.8 |
8.0 | 18.3 |
|
|
| 1 |
9.0 | 1076.5; 2384.9 | 17.9 |
8.0 | 18.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1153.5; 2398.6 | 18.5 |
8.6 | 18.9 |
|
|
| 2 |
6.0 | 1153.5; 2398.6 | 18.5 |
8.6 | 18.9 |
|
|
| 2 |
9.0 | 1153.5; 2398.6 | 18.5 |
8.6 | 18.9 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1440.2; 2490.8 | 20.5 | 10.6 | 20.9 |
|
|
| 3 |
6.0 | 1440.2; 2490.8 | 20.5 | 10.6 | 20.9 |
|
|
| 3 |
9.0 | 1440.2; 2490.8 | 20.5 | 10.6 | 20.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

V následujících 2 tabulkách je potom doložena akustická situace při provozu celého
rozšířeného závodu s tím, že je zohledněna veškerá doprava na nejbližším
komunikačním systému včetně vyvolané dopravy s průmyslovou zónou.
Tab.: Výsledky výpočtů pro etapu provozu – den – všechny stacionární zdroje po
rozšíření závodu a veškerá doprava na nejbližším komunikačním systému
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 1076.5; 2384.9 | 59.7 | 11.9 | 59.7 |
|
|
| 1 |
6.0 | 1076.5; 2384.9 | 59.7 | 11.9 | 59.7 |
|
|
| 1 |
9.0 | 1076.5; 2384.9 | 59.7 | 11.9 | 59.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1153.5; 2398.6 | 49.6 | 12.4 | 49.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 1153.5; 2398.6 | 49.6 | 12.4 | 49.6 |
|
|
| 2 |
9.0 | 1153.5; 2398.6 | 49.6 | 12.4 | 49.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1440.2; 2490.8 | 41.5 | 14.4 | 41.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 1440.2; 2490.8 | 41.5 | 14.4 | 41.5 |
|
|
| 3 |
9.0 | 1440.2; 2490.8 | 41.6 | 14.4 | 41.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Tab.: Výsledky výpočtů pro etapu provozu – noc – všechny stacionární zdroje po
rozšíření závodu a veškerá doprava na nejbližším komunikačním systému
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 1076.5; 2384.9 | 51.4 | 11.7 | 51.4 |
|
|
| 1 |
6.0 | 1076.5; 2384.9 | 51.4 | 11.7 | 51.4 |
|
|
| 1 |
9.0 | 1076.5; 2384.9 | 51.4 | 11.7 | 51.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1153.5; 2398.6 | 41.7 | 12.3 | 41.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 1153.5; 2398.6 | 41.7 | 12.3 | 41.7 |
|
|
| 2 |
9.0 | 1153.5; 2398.6 | 41.7 | 12.3 | 41.7 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1440.2; 2490.8 | 35.0 | 14.2 | 35.1 |
|
|
| 3 |
6.0 | 1440.2; 2490.8 | 35.0 | 14.2 | 35.1 |
|
|
| 3 |
9.0 | 1440.2; 2490.8 | 35.1 | 14.2 | 35.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Vyhodnocení výsledků výpočtů:
Z výsledků výpočtů je patrné, že stacionární zdroje hluku nebudou znamenat
překročení základního hygienického limitu 40 dB ve vztahu k provozu stacionárních
zdrojů hluku u žádného z modelově zvolených výpočtových bodů, a to ani
z posuzovaného rozšíření výrobního závodu, ani z celého objektu po rozšíření. Jak je
patrné z bilance dopravy související s posuzovaným záměrem, vyvolané pohyby jsou z
akustického hlediska téměř zanedbatelné (viz výsledky výpočtu pro samotný příspěvek
záměru), takže výsledná akustická situace z dopravy je v rozhodující míře způsobena
běžnou dopravou na komunikačním systému bez vlivu posuzovaného záměru. Ve
vztahu k výpočtovému bodu č.1 a vypočteným hodnotám hladin akustického tlaku
z dopravy je nezbytné uvést, že jsou pouze výsledkem běžné dopravy na komunikaci,
protože v rámci uvedeného modelu dopravy není uvažováno se záměrem vyvolanou
dopravou na tomto úseku komunikace.
Na základě uvedených skutečností lze vyslovit názor, že z hlediska akustické situace
v zájmovém území lze vliv předkládaného záměru označit za malý a málo významný.
Protože však kromě předkládaného záměru dochází k poměrně intenzivnímu
zastavování průmyslové zóny i jinými podnikatelskými objekty, které taktéž generují
stacionární zdroje hluku, lze doporučit zahájení monitoringu akustické situace zejména
ve vztahu k provozu stacionárních zdrojů hluku na hranicích pozemku výpočtového
bodu č.3, který je představován areálem nemocnice.
Z hlediska vyhodnocení akustické situace v zájmovém území jsou pro další
projektovou přípravu doporučena následující opaření:
• před zahájením zkušebního provozu provést kontrolní měření akustické situace venkovního
chráněného prostoru na hranicích pozemků areálu nemocnice (výpočtový bod č.3) ve vztahu
k provozu všech stávajících stacionárních zdrojů hluku v průmyslové zóně; detailní výběr
měřícího místa konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví; měření zopakovat po
zahájení zkušebního provozu rozšířeného závodu
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování nové hlukové
studie s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne
orgán ochrany veřejného zdraví
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Hodnocení vlivů na obyvatelstvo
Hodnocení zdravotních rizik
Teoretický přístup k ohodnocení zdravotních rizik

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit
v poklesu odolnosti organismu. Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení
takového vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl
akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života
a zdraví. Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních
vstupů do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a
přístupů, která by snížila riziko na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře.
Úvod

Hlavním cílem této studie je provést odhad a následné hodnocení možných
zdravotních rizik, plynoucích z plánovaného záměru. Použitá metodika vychází
z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 – 1987 pro hodnocení zdravotních
rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-87/045). Tato koncepce
se v devadesátých letech stala základem dokumentů EU pro hodnocení rizik (EEC No.
793/93 a EEC No. 1488/94). Terminologicky metodika vychází z materiálu
publikovaných odborem ekologických rizik a metodiky monitoringu MŽP ČR (Základní
pojmy spojené s hodnocením rizika – Zpravodaj MŽP VI, 2, červen 1995). Podrobně
byla metodika specifikována ve Věstníku MŽP ČR ze dne 15. září 1996, částka 3.
Metodiku lze využít pro hodnocení jak zdravotních, tak environmentálních rizik
plynoucích z působení chemických, fyzikálních a biologických faktorů, zejména jako
podklad konkrétních aplikací při hodnocení rizik plynoucích ze stávajících a
plánovaných staveb.
Základní pojmy spojené s hodnocením rizika

Nebezpečnost je vlastnost látky či fyzikálního nebo biologického faktoru působit
nepříznivý účinek na zdraví člověka či na životní prostředí. Je to vlastnost „vrozená„
(daný faktor jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu
vystaven (exponován).
Riziko je vyjádřeno jako pravděpodobnost, se kterou skutečně dojde za definovaných
podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku. V číselném vyjádření se tato
pravděpodobnost může pohybovat od 0 (k poškození vůbec nedojde) do 1 (k
poškození dojde ve všech případech).
Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle
současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti
představovaného určitým faktorem a dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo
v budoucnosti mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny
populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik
vyplývajících z uvedených zjištění.
Určení nebezpečnosti (Hazard Identification)

Jedná se o první krok v procesu hodnocení zdravotního rizika, který zahrnuje sběr a
vyhodnocení dat o předpokládaných typech poškození zdraví, která mohou být
vyvolána danými nebezpečnými faktory. Pro škodliviny emitované do ovzduší jsou
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shromážděny dostupné údaje o jejich účincích na lidské zdraví a na životní prostředí
(databáze IRIS, databáze dostupné na internetu, databáze WHO apod.).
K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat z hlediska vlivu na zdraví obyvatel
za významné, patří znečištění ovzduší související s emisemi především oxidů dusíku a
benzenu jako významných emitentů ovlivňujících imisní zátěž v souvislosti s dopravou
a technologické emise tuhých znečišťujících látek.
Na základě rozptylové studie lze vytipovat polutanty emitované do ovzduší, které lze
v rámci posuzovaného záměru buď vzhledem ke zjištěným koncentracím nebo
známým vlastnostem považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění
zdravotního stavu:
látka

CAS

Oxidy dusíku

10102-43-9

Benzen

71-43-2

Oxidy dusíku NOx, resp. NO2 – oxid dusičitý
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním
zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve
většině případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve
vnějším ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou
oxidů je označována jako NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší
mohou podílet na vzniku ozónu a oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím
vedoucím ke vzniku jemné frakce pevných částic a řady organických dusíkatých
sloučenin s možným vlivem na zdraví.
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm
k dispozici nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě
páchnoucí. Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen
v horních cestách dýchacích a proniká až do plicní periferie. Prahovou koncentraci
pachu uvádějí různí autoři mezi 200 až 410 µg/m3. Průměrné roční koncentrace NO2
se v městských oblastech obecně pohybují v rozmezí 20 až 90 µg/m3.
Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, ročním období a
meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné
koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší 22 měst ČR se dle závěrečné
zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí ČR v roce 2002 pohybovaly od 16 do 43 µg/m3. Roční imisní limit 43 µg/m3
byl překročen pouze ve dvou pražských obvodech (systém monitorování zahrnuje 21
sídel a 8 pražských obvodů).
NO2 působí na buněčné úrovni oxidačním mechanismem, pravděpodobně reaguje
přímo s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce.
Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost
respiračního traktu k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických
obtíží. Studie zaměřené na mutagenní a karcinogenní účinky zatím neumožňují
jednoznačné závěry.
Oxidy dusíku působí též na ekosystém. Kritická úroveň koncentrace NOx v atmosféře,
nad níž se mohou objevovat přímé nepříznivé účinky na vegetaci je odhadována na
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75 µg/m3 jako 24 hodinový průměr a 30 µg/m3 jako roční průměrná koncentrace.
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější
ovzduší se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových
spotřebičů. WHO uvádí průměrné koncentrace z 2–5 denních měření v bytech v 5
evropských zemích v rozmezí 20–40 µg/m3 v obývacích pokojích a 40-70 µg/m3
v kuchyních s plynovým vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným
dopravním provozem byly tyto hodnoty cca dvojnásobné. Při používání neodvětraných
kuchyňských sporáků však může být expozice ještě podstatně vyšší, průměrná
několikadenní koncentrace NO2 může přesáhnout 200 µg/m3 s maximálními
hodinovými hodnotami až 2000 µg/m3 .
Významnou pozici oxidu dusičitého mezi škodlivinami ve vnitřním ovzduší bytů
potvrzují i výsledky systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu
k životnímu prostředí v ČR, který provádí od roku 1993 hygienická služba. V období
1999-2000 bylo ve čtyřech městech ČR (Brno, Hradec Králové, Plzeň a Ostrava)
proměřeno v topné a netopné sezóně 120 bytů. Průměr z naměřených tříhodinových
koncentrací NO2 v kuchyni a dětském pokoji činil 25,2 µg/m3 v topné sezóně a 23,9
µg/m3 v netopné sezóně. Maximální hodnota byla naměřena v Brně a činila 325,9
µg/m3 v kuchyni v topné sezóně.
Benzen (C6H6)
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se
snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavní užití je v
chemickém průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších sloučenin a
jako aditivum do benzinu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo. Hlavními zdroji
uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot, výfukové plyny a
cigaretový kouř.
Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí je kolem 1 µg/m3, v městském
ovzduší se pohybuje v rozmezí 5 – 20 µg/m3 a závisí hlavně na intenzitě dopravy.
Vyšší koncentrace až stovek mikrogramů se mohou vyskytovat v okolí čerpacích
stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V ovzduší je benzen
poměrně stálý, jedinou významnější reakcí je reakce s OH radikálem.
Průměrné roční koncentrace benzenu se dle závěrečné zprávy Systému monitorování
zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2002
pohybovaly v sedmi sledovaných sídlech v rozmezí 1,8 – 4,5 µg/m3.
Vyšší koncentrace nežli ve vnějším ovzduší se mohou vyskytovat ve vnitřním prostředí
budov, což potvrzují i nálezy v rámci monitorování vnitřního prostředí, prováděného
hygienickou službou. V letech 1999 – 2001 bylo proměřeno ovzduší v dětských
pokojích 120 bytů ve čtyřech krajských městech. Průměr z 3 hodinových koncentrací
benzenu v topném období činil 5,9 µg/m3 a v netopném období 4,7 µg/m3. Nad
hodnotou 10 µg/m3 bylo v obou sezónách 9,9 % naměřených hodnot, maximální
zjištěná 3 hodinová koncentrace činila 89,8 µg/m3 . Hlavní cestou příjmu benzenu do
organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se absorbuje cca 50 % vdechovaného
benzenu. Ze zažívacího traktu je pravděpodobně absorbován kompletně. Kožní
absorpce je nízká. Po vstřebání je distribuován v těle nezávisle na bráně vstupu,
nejvyšší koncentrace metabolitů byly zjištěny v tukových tkáních. Benzen je v játrech
a snad i v kostní dřeni oxidován na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a katechol.
Část vstřebaného benzenu je v nezměněné formě vyloučena vydechovaných
vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí.
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Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, zejména
v místech s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však
mohou i koncentrace benzenu v interiérech budov, zejména v závislosti na
cigaretovém kouři. Významná je též expozice při cestování motorovými vozidly, kdy se
odhaduje, že při průměrné jedné hodině jízdy denně se zvyšuje karcinogenní riziko
benzenu ve srovnání s expozicí z vnějšího ovzduší asi o 30 % . V menší míře je
benzen přijímán i s potravou.
Expozice z pitné vody je pro celkový příjem při běžných koncentracích zanedbatelná.
Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na kuřáctví. Vykouření 20
cigaret denně představuje navíc příjem cca 600 µg benzenu, což vysoce převyšuje
běžný příjem inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.
Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci
a euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a
sliznic. Syndromy po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny
srdečního rytmu. Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem
metabolitů benzenu zde dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii.
Pozorovány byly též imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních
účincích benzenu nejsou přesvědčivé zprávy.
Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy
o kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické
myeloidní leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu
při vyvolání leukémie není dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění
buněk kostní dřeně metabolity benzenu, přičemž se zde kromě genotoxického efektu
patrně uplatňují i další cesty. Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy
z experimentů na zvířatech, u kterých benzen při inhalační i perorální expozici
vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace.
V testech na bakteriích sice benzen nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo
způsobuje numerické i strukturální chromosomální aberace a výměny sesterských
chromatid u savčích buněk včetně lidských. Tato data ukazují, že benzen má
mutagenní účinky.
Vzhledem k těmto podkladům je benzen zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum
rakoviny IARC do skupiny 1 mezi prokázané lidské karcinogeny.
Hodnocení expozice (Exposure Evaluation) a charakterizace rizika

Kvantitativnímu vyhodnocení expozice předcházejí dva kroky:
Ø charakterizace podmínek expozice
Ø popis expozičních cest

Charakterizace podmínek expozice je především kvalitativním popisem území
obklopujícího hodnocený objekt (člověka, ekosystém). Zahrnuje jednak co nejúplnější
údaje o fyzikálních podmínkách, které ovlivní osud a transport nebezpečných faktorů,
jednak charakteristiku populačních skupin žijících v oblasti. Informace získané v této
fázi slouží jednak k identifikaci a popisu expozičních cest, jednak usměrňují vlastní
kvantifikaci expozice.
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Pro nekarcinogenní látky

Expozice představuje kontakt výše popsaných faktorů s vnějšími hranicemi organismu.
Je definována součinem koncentrace látky a doby trvání expozice. Z výčtu již dříve
identifikovatelných faktorů je nutné uvažovat z hlediska zdroje znečištění následující
expozičních scénář:
Inhalační expozice
Velice důležitým krokem v procesu určení rizika je provést správný odhad dávky,
přijaté organismem (podíl skutečně překračující hranici organismu). Modelový výpočet
této dávky je závislý na expoziční cestě. Definice předpokládaného příjmu pro daný
expoziční scénář je dána vztahem:
I = (CA x IR x ET x EF x ED) / (BW x AT)
I
CA
IR
ET
EF
ED
BW
AT

= příjem faktoru (mg.kg-1.den-1)
= průměrná koncentrace faktoru v médiu = koncentrace kontaminantu v ovzduší (viz.
rozptylové studie)
= inhalované množství (průměrná inhalační rychlost je udávána (EPA 1991)
20 m3.den-1, což průměrně znamená 0,83333 m3.hod-1.
= doba expozice (24 hodin)
= frekvence expozice (350 dní – EPA 1991)
= trvání expozice (30 let)
= váha těla (70 kg)
= čas průměrování (70 let)

Pro screeningovou analýzu zdravotního rizika při inhalační expozici se volí
konzervativní expoziční scénář, tj. délka dožití 70 let, inhalace 20 m3 denně, expozice
350 dnů v roce a hmotnost exponovaného 70 kg. Dále se používá premisa, že celé
nadýchané množství škodliviny se vstřebá.
Pro karcinogenní látky

Výpočet je opět proveden pro inhalační cestu. Z hlediska pravděpodobnostního
přístupu k hodnocení zdravotního rizika karcinogenních látek se konkrétně přijatá
dávka za přesně definovaný čas přepočítává na celkovou předpokládanou délku života
exponované osoby - stanovuje se průměrná celoživotní denní expozice (LADD Lifetime Average Daily Dose), a to z toho důvodu, že se hodnotí celoživotní
pravděpodobnost možného karcinogenního rizika. Riziko takto vypočtené se považuje
za celoživotní vzestup pravděpodobnosti počtu nádorových onemocnění nad
všeobecný průměr v populaci pro jednotlivce CVRK (ILCR) nebo pro populaci (CVRP)
v důsledku definované expozice danému faktoru. Výpočet se provádí podle
následujícího vztahu:
CVRK = 1 - e(-LADD × OSF nebo IUR)
Výpočet rizika karcinogeneze vyvolává otázku, jak získaný výsledek posoudit, jakou
pravděpodobnost považovat za "ještě zdravotně bezpečnou" nebo také "pomyslně
zdravotně bezpečnou" (VSD - Virtually Safe Dose) a to z hlediska celé populace nebo
jednotlivce. V současnosti existuje ve světě dohoda, že pro populaci se za "ještě
zdravotně bezpečnou" označuje pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění
1:1000000 a pro jednotlivce 1:10000. V současné době je celospolečensky
akceptovatelné karcinogenní riziko doporučeno SZÚ Praha ve výši 5:10000.
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Hodnocení pro sledované látky
Hodnocení je provedeno na základě následujících výsledků dle rozptylové studie.
Maximální hodnoty ve výpočtové síti pro oxidy dusíku a benzen (µg.m-3):
Varianta
Příspěvky záměru

škodlivina
NO2
NO2
Benzen

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Výpočtová síť
min
max
0,002223
0,021426
0,648102
1,067457
0,000005
0,000129

Body mimo síť
min
Max
0,003872
0,004349
0,779039
0,871610
0,000009
0,000014

Hodnocení expozice pro oxidy dusíku

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že hodinová aritmetický průměr u žádného z
posuzovaných objektů nedosahují hodnotu 400 µg/m3, nad kterou by bylo možné
očekávat první prokazatelné projevy v podobě zvýšené reaktivity dýchacích cest a
malého ovlivněni plicních funkcí u nejvíce citlivé části populace, to jest u astmatiku a
pacientů s obstrukční chorobou plicní. Vzhledem k tomu, že přitom vycházíme z
maximálních krátkodobých koncentrací za teoreticky nejnepříznivějších rozptylových
podmínek, je v tomto odhadu dostatečná rezerva i pro případné další navýšeni o
pozadí koncentrace oxidů dusíku ze vzdálenějších zdrojů. Na základě znalosti
průměrných roční koncentrace je možné odhadnout nárůst výskytu chronických
respiračních symptomů a astmatických symptomů u dětí. U chronických respiračních
symptomů jde o frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický kašel,
sípot, katar se zahleněním průdušek apod. Též u frekvence akutních astmatických
potíží se předpokládá pouze určitý podíl vlivu znečištěného ovzduší spolu s dalšími
faktory, jako jsou studený vzduch, dráždivé látky ve vnitřním prostředí budov a
respirační infekce a vzájemně potencovaný efekt působení vyvolávajících alergenů a
znečištěného ovzduší. Dle epidemiologických studií se u neexponované dětské
populace chronické respirační syndromy vyskytují v cca 3%, výskyt astmatických
respiračních symptomů uvádějí české studie v rozmezí 4-6 %. Relativní riziko
chronických respiračních syndromů je pak možné stanovit podle vztahu OR =
exp(β.C), kde β je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,00260,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3. Pro riziko výskytu
astmatických respiračních symptomů je regresní koeficient (3 = 0,016 (95% CI =
0,002-0,030). K odhadu rizika chronických účinků NO2 byly do výpočtu dosazeny
modelové průměrné roční koncentrace IHr z rozptylové studie, které vycházejí pro
maximum výpočtové sítě a body mimo výpočtovou síť. Nejprve bylo provedeno
vyhodnocení pro stávající hodnoty ročních průměrů, poté pro hodnoty zjištěné
výpočtem pro výhledový stav. Ve výpočtu je zohledněna rovněž roční průměrná
koncentrace pozadí 13,6µg.m-3 Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v následující
tabulce:
Tab.:Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné
koncentraci – výpočtové body mimo výpočtovou síť
IHr
Varianta
Stávající stav
Výhledový stav

výpočtový bod
pozadí
maximum ve výpočtové síti

Výpočet OR= ex .C
3

(µg /m )
13,60
13,62

OR 5%
1,0360
1,0361

75

OR prům OR 95%
1,0777
1,1271
1,0778
1,1273

Výskyt chron.resp.symptomů
u dětí (%)
5%
Prům
95%
3,1080 3,2330
3,3814
3,1082 3,2334
3,3820
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Tab.: Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné
koncentraci – výpočtové body mimo výpočtovou síť
IHr
3
(µg /m )
Varianta
Stávající stav
Výhledový
stav

výpočtový bod
pozadí
max. ve výpočtové
síti

13,60
13,62

Výpočet OR= exp(b.C)
Výskyt astmat. symptomů u dětí současný stav(%)
5%
průměr
OR
OR
OR
95%
5%
prům.
95%
1,0276 1,2431 1,5038 4,11% 6,17% 4,97% 7,46% 6,02% 9,02%
1,0276 1,2435 1,5048 4,11% 6,17% 4,97% 7,46% 6,02% 9,03%

Výskyt astmatických symptomů u dětí by se měl dle výpočtu v současné době
pohybovat v poměrně širokém rozmezí daném intervalem spolehlivosti, tedy zhruba
mezi 4,11 – 9,02 % s průměrem 4,97 – 7,46 %. Z případných 100 exponovaných dětí
by tedy v průměru 5 – 8 mohlo mít astmatické potíže, přičemž pouze u 1- 2 nich by je
bylo možné přisuzovat znečištěnému ovzduší. Nárůstem znečištění ovzduší oxidy
dusíku v důsledku rozšíření výroby se tato situace opět významně nezmění.
Závěr k problematice oxidů dusíku

Je tedy možné konstatovat, že ani při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme
nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci nelze
předpokládat významné zvýšení rizika chronických zdravotních účinků oxidů dusíku v
důsledku provozu posuzovaného záměru.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen

Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní
karcinogenní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice. Z tohoto důvodu
nejsou hodnoceny krátkodobé maximální koncentrace a odhad rizika by měl být
založen na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných
průměrných ročních koncentrací. K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá
pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v
populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty
UR ( jednotky rakovinového rizika ) pro inhalační expozici, která udává horní hranici
zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici
koncentraci 1 µg.m-3 , dle vzorce : ILCR = IHr x UR. V následující tabulce jsou pro
výpočtové body mimo výpočtovou síť, které představují hygienicky významné nejbližší
objekty, dosazeny nejvyšší koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii pro
současný a pro očekávaný stav pro dané objekty a jim odpovídající hodnoty ILCR.
Protože benzen není v lokalitě monitorován, je ve výpočtu zohledněno pozadí
benzenu reprezentované hodnotou 1,7 µg.m-3, což je průměrná roční koncentrace pro
monitorovací stanici AIM Most 1005. Pro orientaci je shodné vyhodnocení provedeno i
z hlediska nejhorší ve výpočtové síti dosažené hodnoty z hlediska průměrné roční
koncentrace benzenu.
Tab.: Výpočet celoživotního přídatného karcinogenního rizika z inhalační expozice benzenu na
základě celoroční průměrné koncentrace
Varianta
Výhledový stav

výpočtový bod
Pozadí
maximum ve výpočtové síti

IHr
ug/m3
1,7000
1,7001

ILCR
min
7,48E-06
7,48E-06

max
1,28E-05
1,28E-05

Za akceptovatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika v ČR donedávna
platila hodnota CVRK = 5 E-05, doporučená Státním zdravotním ústavem Praha.
Tomuto kritériu by výše karcinogenního rizika benzenu s rezervou vyhověla. V
současné době se však za přijatelnou považuje stejně jako v USA a zemích EU
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přísnější hodnota CVRK = 1E-06, tedy jeden případ nádorového onemocnění na 1
milion exponovaných obyvatel. Tomuto přísnějšímu kritériu však většina měst s
rušnější dopravou nevyhovuje. Vzhledem k tomu, že při odhadu míry rizika se
předpokládá přesnost odhadu v rozmezí jednoho řádu a s přihlédnutím k podstatně
nižší skutečné expozici obyvatel domů škodlivinám z vnějšího ovzduší je možné
považovat toto riziko za akceptovatelné. Vlastní zvýšení rizika, ke kterému by mělo
dojít provozem posuzovaného záměru je zanedbatelné.
Analýza nejistot

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami,
danými použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace
apod. Proto je jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza
nejistot, které jsou s hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatel vědom. V daném
případě hodnocení zdravotního rizika provozu posuzovaného záměru jsou nejistoty
spojeny především s výchozími daty a hodnocením expozice obyvatel:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ne zcela přesná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Validita modelových hodnot byla
ověřena pouze rozptylovou studií.
Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými rozptylovými modely je omezena, neboť v zástavbě
dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných proudů, které modely nezohledňují.
Hodnocení zdravotního rizika oxidů dusíku z podkladů o oxidu dusičitém, tímto způsobem dochází k určitému
nadhodnocení rizika, které je však běžně akceptováno.
Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci ( přesné počty lidí,
složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod. )
Určitá míra nejistoty je samozřejmě spojená i se stanovením použitých referenčních nebo doporučených
hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií.
Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní způsob, který
skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje.

Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr že
v souvislosti s provozem posuzovaného záměru nepředstavuje tato aktivita významné
riziko pro lidské zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu
v zásadě nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních rizik.
Hluk – Určení nebezpečnosti, vztah dávky a účinku
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního
pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na
komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období (1).
Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o
nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat
takto :
-

-

Poškození sluchového aparátu
Zhoršení komunikace řečí
Nepříznivé ovlivnění spánku
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku

Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových
hormonů, změny imunitního systému, zvýšená motilita gastrointestinálního traktu,
nebo snížená porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku
v době těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit
k hodnocení zdravotních účinků hluku.
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové
expozice a projevů poruch duševního zdraví.
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Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem
v laboratorních podmínkách u dobrovolníků.

bylo zatím sledováno převážně

Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde
jak emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých
činnostech. Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje
nebo vyčerpání.
Zvýšení celkové nemocnosti
Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je
obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu
k životnímu prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob
obtěžovaných venkovním hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným
usínáním nebo osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní
hladině hluku.
Hluk – Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu k
liniovým zdrojům hluku. Výstupem hlukové studie jsou denní ekvivalentní hladiny hluku
pro jednotlivé výpočtové body. Vzhledem k výsledkům výpočtu reprezentovaných
vyhodnocením samotných příspěvků záměru k akustické situaci v území je patrné, že
nedojde k prokazatelné změně akustické situace v území a proto není v rozsahu
oznámení dle přílohy č.3 nutné tuto situaci posuzovat z hlediska zdravotních rizik
vyvolávaných předkládaným záměrem.
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Z hlediska celkového vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo lze pro další přípravu záměru
formulovat následující doporučení:
•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
provozní řád

•

seznámit dotčenou obec před zahájením zkušebního provozu s havarijním plánem, jehož
součástí bude i uvedení způsobu vyrozumění o vzniku havarijní situace, a to zejména u
objektů nejbližší obytné zástavby

D.1.2. Vlivy na ovzduší
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2003 na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešena je jedna varianta představující příspěvky hodnoceného záměru k imisní zátěži.
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny příspěvky uvažovaného záměru
k imisní zátěži území pro NO2 a benzen jako charakteristické škodliviny ze spalování
zemního plynu a z dopravy. Podrobněji je tato problematika komentována v rozptylové
studii, která je samostatnou přílohou č.3 předkládaného oznámení.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 200 m, která představuje
celkem 121 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 121). Výpočtová síť a výpočtové body
jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené
rozptylové studie a z fotodokumentace. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení
provedeno i pro body mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší
obytné zástavby. Tyto body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 201 až 203.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy
emisní faktory pro rok 2007 dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory, verze
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2002). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen
v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí
z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých
řešených variantách (µg.m-3 ):
Varianta

Příspěvky záměru

škodlivina
NO2
NO2
Benzen

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Výpočtová síť
min
max
0,002223
0,021426
0,648102
1,067457
0,000005
0,000129

Body mimo síť
min
max
0,003872
0,004349
0,779039
0,871610
0,000009
0,000014

Vyhodnocení výsledků
Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru. Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizují
překračování imisních limitů pro tuto škodlivinu z hlediska ročního aritmetického
průměru. Hodinové aritmetické průměry nejbližší stanice AIM pro roky 2004 a 2005
neuvádějí.
Posuzovaný záměr v zájmovém území přispívá k imisní zátěži ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru koncentracemi do 0,02 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,004
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
nepřesáhnou 1,07 µg.m-3 ve výpočtové síti a 0,87 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
což lze označit za zanedbatelný příspěvek jak ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska
platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr.
Z hlediska příspěvků k imisní zátěži NO2 tak lze posuzovaný záměr označit za malý a
málo významný.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního
limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3. Příspěvky k imisní zátěži
benzenu se pohybují hluboce pod hodnotou imisního limitu (maximálně do 0,00012
µg.m-3) a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem nebude
překročen. Samotné imisní příspěvky lze označit za malé a nevýznamné, nijak
prokazatelně neovlivňující pozadí zájmového území ani imisní limit nebo pozadí pro
tuto škodlivinu.
D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik

V současné době jsou veškeré srážkové vody v prostoru uvažovaného záměru
zasakovány do terénu. V následujících tabulkách jsou dokladovány změny v bilancích
vznikajících srážkových vod v zájmovém území:
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Tab. Výpočet množství srážkových vod stávající stav (Počítáno na budoucí oplocený
areál):
2

Povrch

Plocha [m ]

zastavěná plocha
parkoviště, přístupové a objezdové komunikace, chodníky a ostatní zpevněné plochy
komunikace štěrk
plochy zeleně
čištění komunikací
Celkem za rok

6923
5272
680
22565*

Koeficient
odtoku
0,9
0,7
0,2
0,1

35440

3

Qr [m /rok]
2841,2
1682,8
62,0
1029,0
100,0
5715,0

*pro odpovídající srovnání uvažována oplocená plocha areálu dle záměru

Tab. Výpočet množství srážkových vod budoucí stav dle záměru:
2

Povrch

Plocha [m ]

zastavěná plocha
parkoviště, přístupové a objezdové komunikace, chodníky a ostatní zpevněné plochy
plochy zeleně
čištění komunikací
Celkem za rok

16538
9978
8924
35440

Koeficient
odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
6787,2
3185,0
406,9
100,0
10479,1

Množství srážkových vod (resp. vod do dešťové kanalizace) je představováno
objemem 10 479 m3 ročně, s průměrným odtokem 0,33 l/s (z celého areálu závodu
AISAN II). Jedná se o teoretické hodnoty, skutečné hodnoty jsou obvykle výrazně
nižší. Proti stávajícímu stavu jde o nárůst o 4764 m3/rok v odvodu srážkových vod, tj.
0,15 l/s průměrného odtoku. S výjimkou snížení infiltrace srážkových vod do vod
podzemních nelze předpokládat výraznější ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě.
Způsob odvádění srážkových vod přes retenční nádrž průmyslové zóny je řešeno
městem Louny a konečné technické řešení této retenční nádrže uvažuje s celkovou
konečnou zpevněnou plochu celého areálu.
Dalším zastavěním prostoru v uvedené lokalitě dojde k snížení infiltrace srážkových
vod v území.
Významnější ovlivnění hladiny podzemní vody ve spojitosti s výstavbou se neočekává,
vliv lze označit za nevýznamný.
Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat zejména
v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu.
Výstavba

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality podzemních vod. Pro
eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace v etapě výstavby
navržena následující opatření:
• pro stavbu bude vypracován Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci
stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v
havarijním plánu
• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• v rámci další projektové přípravy je nezbytné zvýšit výkon čerpadel u retenční nádrže B tak,
aby byly zvládnutelné i víceleté vody (v projektu retenční nádrže je uvažována pouze
periodicita 0,5)
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Provoz
Srážkové vody

Problematika množství a odvodu srážkových vod byla hodnocena v předchozí části
dokumentace. Realizací uvažovaného záměru nedojde ke zhoršení kvality těchto vod
při respektování následujících doporučení:
•

odkanalizování srážkových vod ze všech zpevněných ploch bude provedeno přes stávající
odlučovače ropných látek

Splaškové vody

Z hlediska řešení likvidace splaškových vod nehrozí žádné významné ovlivnění
životního prostředí. Splaškové vody budou napojeny samostatnou kanalizační
přípojkou na veřejný kanalizační sběrač, který je zakončen ČOV.
Splaškové a technologické vody (které dle předpokladu budou splňovat limity
kanalizačního řadu) vody budou odváděny na městskou ČOV.
Technologické odpadní vody

Jedná se prakticky jen o výměnu vody v chladícím okruhu. Proti stávajícímu stavu se
jedná o cca 15 m3 ročně.
Ochrana povrchových a podzemních vod

Záměr Aisan Bitron Louny Phase 2 nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
podzemních vod. Vlastní výrobní objekt nebude napojen na kanalizaci. Skladování
látek nebezpečných vodám a shromažďování nebezpečných odpadů se bude
provádět v souladu se stávajícími předpisy. Skladování těchto látek a odpadů mimo
označené prostory bude příslušnými provozními předpisy přísně zakázáno. Pohyb
nákladních automobilů v areálu firmy bude pouze po zpevněných komunikacích.
Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel, lze tuto havárii
řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše. Vlivy provozu na jakost
podzemních vod lze označit za nevýznamné.
Z hlediska minimalizace negativních vlivů provozu skladu na vodu jsou doporučena
následující opatření:
•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnosti všech záchytných a
havarijních jímek

• veškeré prostory ve kterých se vyskytují látky nebezpečné vodám nebudou napojeny na
kanalizaci a budou zabezpečeny bezodtokovou záchytnou nebo havarijní jímkou příslušného
objemu
• do zahájení zkušebního provozu předložit „Plán opatření pro případ havárie a zhoršení
jakosti vod“, který bude v dostatečném předstihu předložen k vyjádření příslušnému
vodoprávnímu úřadu
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných
záchytných a havarijních jímek

Při realizaci všech navržených opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit z
hlediska velikosti za malý, z hlediska velikosti za malý. Z hlediska navržené koncepce
likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany vod lze konstatovat, že
posuzovaný záměr nebude představovat významnější ovlivnění kvality povrchových a
podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování doporučení uvedených
tímto oznámením.
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D.1.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF. Dle předaných podkladů s realizací záměru
nesouvisí dočasný zábor ZPF ani dočasný respektive trvalý zábor PUPFL.
Z nároků na trvalý zábor ZPF vyplývá, že celkový rozsah požadovaného záboru bude
činit 18513 m2. Z uvedené rozlohy připadá na BPEJ 10100 plocha 5572 m2 - I. třída
ochrany, na BPEJ 11904 plocha 12941 m2 . IV. třída ochrany.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona
vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro
eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Ve vztahu k I. třídě ochrany v rozloze 5572 m2 jde o zábor zemědělské půdy bonitně
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nejcennější, u bonity o rozloze 12941 m2 se jedná o půdy s převážně podprůměrnou
produkční schopností. Z uvedeného hlediska jak co do rozsahu záboru, tak co do
kvality potenciálně odnímaného ZPF se jedná o vliv velký a významný . Lze pouze
předpokládat, že uvedené skutečnosti byly ve vztahu k bonitě v třídě ochrany I.
zvažovány v rámci územního plánu, který realizaci uvedeného záměru v dané lokalitě
připouští (viz příloha č.1 předkládaného oznámení).
V předkládaném oznámení
následující doporučení:

jsou ve vztahu k této problematice prezentována

• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy podle bonit a kultur
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

Znečištění půdy

Z hlediska stávajícího využití pozemků pro zemědělské účely se nepředpokládá
kontaminace těchto půd z hlediska staré ekologické zátěže.
V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení tohoto
rizika může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření zhotovitelem
stavby tak, jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost
vod.
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr,
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po
dobu nezbytně nutnou.
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
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objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v
dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

Provoz

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Nakládání s odpady v etapě
provozu bude ošetřeno v rámci příslušného složkového zákona a souvisejících
předpisů. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo
významný.

D.1.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr je navrhován v prostoru intenzivních agrocenóz a na plochách
ruderalizovaných bylinotravních vysychavých lad, v přímé návaznosti na stávající
průmyslové objekty.
Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný bylinotravní pokryv a agrocenózy na plochách rostlého terénu bude skryt a
bude realizována výstavba areálu. Záměr je realizován z části na zemědělské půdě a
v prostoru antropogenně výrazně přeměněných stanovišť. Jsou tak dotčeny pouze
plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu.
S ohledem na dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů
rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace.
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Případné dotčení populací uvedených druhů rostlin je nevýznamné s ohledem a
zastoupení těchto druhů na analogických biotopech v okolí, takže popsané vlivy je
možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti
za nevýznamné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, ve vztahu
k prevenci další ruderalizaci území v rámci rekultivace, vlivy na floru nevyžadují žádná
další specifická opatření.
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Vlastní záměr nevyžaduje žádný zásah do mimolesních porostů dřevin. Vliv tak
nenastává.
Vlivy na faunu

Druhové spektrum fauny je v zájmové lokalitě velice ochuzené. Lze tedy celkem
spolehlivě i v tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého
výskytu organismů vyžadujících zvláštní ochranu.
Drobnými zemními pracemi budou likvidovány některé populace epigeického hmyzu a
drobných hlodavců, vázaných na dané území, tyto druhy jsou však zastoupeny na
analogických lokalitách v okolí v hojném počtu. S ohledem na tuto skutečnost lze vliv
označit za malý až nulový.
Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění
uvedených vlivů je možno ošetřit následujícím doporučením:
•

těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

Vlivy na lesní porosty

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv lze
označit za nulový.
Vlivy na další významné krajinné prvky
Vlivy na vodní toky a údolní nivy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se územního systému ekologické
stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se přímo nedotýká žádného
stávajícího ani navrhovaného skladebného prvku lokálního nebo regionálního prvku
ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území.
Vlivy na další ekosystémy

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Významným biologickým
vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že plochy zasažené
stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž
vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat
i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto
doporučeno uplatnit následující podmínku:
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•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

D.1.7. Vlivy na krajinu
Posuzovaný záměr bude představovat určitý nárůst dopravy, a to jak nákladní, tak i
osobní.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru znamená určitou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Dikce § 12 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb. v platném znění, definuje krajinný ráz
jako zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti,
který je chráněn před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu; zásahy do
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Podle
odstavce 2 téhož paragrafu je pokládán za nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody
k činnostem (včetně povolování a umisťování staveb), které by mohly snížit nebo
změnit krajinný ráz.
V rámci rozboru uvedené problematiky je potřebné upozornit na následující
skutečnosti, které vyplývají mj. z publikovaných návrhů metodik pro hodnocení
krajinného rázu (např. sborník konference Hodnocení krajinného rázu, ČVUT Praha,
únor 1999 /Vorel, Slenička eds/, Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve
veřejné správě -I. Míchal a kol., AOPK ČR, Praha, duben 1999):
1. poloha zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru,
maloplošná chráněná území jsou dostatečně vzdálena. V kontextu pohledových
aspektů se pohledová poloha nejbližších zvláště chráněných území v určujících
pohledových osách od posuzovaného objektu (i přes něj) neprojevuje, nemůže být
tedy ovlivněna oslabením jejich estetického působení jako součásti vizuálně
vnímatelného krajinného prostoru. Tuto součást hodnocení není tedy nutno
uvažovat
2. poloha významných krajinných prvků „ze zákona“ se taktéž v přímém kontaktu se
záměrem nenachází
3. Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem v zásadě ovlivněny, pohledově se
v určujícím vizuálně vnímatelném krajinném prostoru totiž projevují jen omezeně
4. Harmonické měřítko v krajině – rozměry a celková plocha výrobního areálu v jeho
konečné podobě jsou však již částečně objektem velkého měřítka, který však není
v hmotovém rozporu se stávajícím stavem v území. V rámci krajinného rázu území
znamená posuzovaný záměr vytvoření další dominanty odlišné měřítkem či vztahy
v krajině, avšak navazující na stávající funkční využití průmyslové zóny. Argumenty
o narušení krajinného rázu či snížení parametrů krajinného rázu ohledně měřítka
však věcně obstojí.
5. Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda:
• je v území vytvářena nová charakteristika území (ano, jde o zástavbu většinově na
rostlém terénu v dosud omezeně zastavěném území stávajícího okraje průmyslové
zóny).
• mění se v zásadě určující negativní krajinná složka – zemědělský agroekosystém
tím, že v konečné fázi bude realizováno rozšíření výrobního závodu s obslužnými
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komunikacemi, parkovišti a provozním zázemím. Jde tedy o plošně patrnou změnu
určující negativní krajinné složky významným způsobem s doplňkovou trvalou
náhradou pozitivních složek zástavbou. V kontextu případné realizace sadových
úprav je možno konstatovat určité zmírnění nepříznivého poměru krajinných
složek, poněvadž sadové úpravy a ozelenění je na úkor negativní krajinné složky
orné půdy přeměnou na pozitivní složku – mimolesní porosty dřevin.
V dané souvislosti pokládá zpracovatelský tým oznámení za důležité shrnout
především následující aspekty, které je nutno pokládat za podstatné při řešení
problematiky ochrany krajinného rázu:
Vznik nové charakteristiky území - ano, na ploše 1,4 ha vznikne nová charakteristika
území formou trvalé zástavby s výrazným podílem trvalého zpevnění, avšak s přímou
návazností na jiné velkoplošné areály výrobního či skladového charakteru. V daném
kontextu jde o vliv nepříznivý, významný a trvalý.
Narušení poměru krajinných složek - jednoznačně ano, protože k patrným změnám
dojde: negativní krajinná složka intenzivně využívaných půd je ve výše uvedeném
rozsahu nahrazena výstavbou areálu výrobního závodu, včetně výrazného podílu
zpevnění dnešního rostlého terénu, tedy negativní složkou zastavěného území. Areál
je vnitřně členěn na přímo zastavěné plochy (objekty, parkoviště, komunikace) a další,
nezpevněné plochy. Dojde tak k prohloubení převahy negativních krajinných složek.
Na základě výše uvedeného rozboru lze konstatovat, že změny krajinného rázu je
možno pokládat za částečně nepříznivé až středně významné. Z hlediska výše
uvedených skutečností doporučuje zpracovatel oznámení následující opatření:
• v prováděcí projektové dokumentaci potvrdit určující střízlivé barevné řešení exteriéru, které
opticky sníží působení objektu monobloku haly včetně architektonizace objektu;
minimalizovat použití reflexních materiálů
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav areálu ve kterém
budou kromě jiného respektovány následující zásady:

⇒ liniová zahuštěná výsadba stromů a keřů podél hranic areálu
⇒ realizovat ucelené plochy sadových úprav
s respektováním rozhledových parametrů na
komunikacích a ochranných pásem podzemních inženýrských sítí
⇒ použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách sadových
úprav podél hranic areálu

Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové
území není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská
kolonie, sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit.
Záměr tak lze z hlediska uvedeného vlivu považovat za nulový.
Charakter provozu vylučuje šíření hlodavců, resp. vytváření podmínek pro jejich
přežívání v areálu, rovněž tak není nutno uvažovat s možností vzniku podmínek pro
přežívání obtížných druhů hmyzu.

D.1.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb.
o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.
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Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy s tím,
že důraz je nutno položit na rekultivaci všech prostorů, postižených stavebními
pracemi.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů na vodu
s ohledem na situování objektu.
Z hlediska akustické situace v území je patrné, že navržené řešení nepředstavuje
výraznější a hygienicky významnou změnu akustické situace.
Záměr představuje zábor ZPF.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně
významný.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
• v rámci další projektové přípravy je nezbytné zvýšit výkon čerpadel u retenční nádrže B tak,
aby byly zvládnutelné i víceleté vody (v projektu retenční nádrže je uvažována pouze
periodicita 0,5)
• odkanalizování srážkových vod ze všech zpevněných ploch bude provedeno přes stávající
odlučovače ropných látek
• před zahájením zkušebního provozu provést kontrolní měření akustické situace venkovního
chráněného prostoru na hranicích pozemků areálu nemocnice (výpočtový bod č.3) ve vztahu
k provozu všech stávajících stacionárních zdrojů hluku v průmyslové zóně; detailní výběr
měřícího místa konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví; měření zopakovat po
zahájení zkušebního provozu rozšířeného závodu
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování nové hlukové
studie s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne
orgán ochrany veřejného zdraví
• v prováděcí projektové dokumentaci potvrdit určující střízlivé barevné řešení exteriéru, které
opticky sníží působení objektu monobloku haly včetně architektonizace objektu;
minimalizovat použití reflexních materiálů
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav areálu ve kterém
budou kromě jiného respektovány následující zásady:

⇒ liniová zahuštěná výsadba stromů a keřů podél hranic areálu
⇒ realizovat ucelené plochy sadových úprav
s respektováním rozhledových parametrů na
komunikacích a ochranných pásem podzemních inženýrských sítí
⇒ použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách sadových
úprav podél hranic areálu

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy podle bonit a kultur
• pro stavbu bude vypracován Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci
stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v
havarijním plánu
• těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány
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• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů
• do zahájení zkušebního provozu předložit „Plán opatření pro případ havárie a zhoršení
jakosti vod“, který bude v dostatečném předstihu předložen k vyjádření příslušnému
vodoprávnímu úřadu
• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
provozní řád
• seznámit dotčenou obec před zahájením zkušebního provozu s havarijním plánem, jehož
součástí bude i uvedení způsobu vyrozumění o vzniku havarijní situace, a to zejména u
objektů nejbližší obytné zástavby
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnosti všech záchytných a
havarijních jímek
• veškeré prostory ve kterých se vyskytují látky nebezpečné vodám nebudou napojeny na
kanalizaci a budou zabezpečeny bezodtokovou záchytnou nebo havarijní jímkou příslušného
objemu
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných
záchytných a havarijních jímek
• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.16. Hodnocení vlivu
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2003.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Aisan Bitron Louny Phase 2 , TAKENAKA EUROPE, dokumentace pro územní
řízení, 2006
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
3) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
4) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
5) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
6) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
7) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
8) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
9) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
10) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
11) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
12) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
13) Rothmaler W.et al.(1976) : Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD.
Kritischer Band.- Berlin.
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Uváděný popis jednotlivých technologických částí výroby vychází z údajů
z rozpracovaného projektu pro územní řízení, nebo informací projektanta záměru.
Podrobnější popis technologie, včetně bilančních údajů a specifikace strojního zařízení
bude součástí dalších stupňů projektové dokumentace.Tyto podklady budou
promítnuty do projektu pro stavební řízení. Z výše uvedených důvodů jsou v souboru
doporučených opatření formulována i některá všeobecná opatření
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze
zpracování oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní
vlivy na životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve
znění zákona č. 163/2006 Sb. byl předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a
významnosti vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby
a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a následný
provoz předkládaného záměru by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při
respektování podmínek doporučených předkládaným oznámením.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Název záměru: Aisan Bitron Louny Phase 2
Předkládaný záměr znamená rozšíření stávajícího závodu, který byl podroben procesu
posuzování vlivů na životní prostředí pod názvem „Výroba karburátorů – AISAN 2“.
Záměr byl posuzován v kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tento
procesem EIA posouzený záměr byl zařazen dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb.
do kategorie II, bod 4.1. Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně
válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či
legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů –
kovového šrotu, jeho rafinace a lití, kde příslušným úřadem v procesu posuzování
vlivů na životní prostředí je krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Ústeckého
kraje.
K záměru
byl
vydán
100467/109389/02/ŽPZ.

závěr

zjišťovacího

řízení

14.8.2002

pod

č.j.

Dle stávajícího zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č.163/2006 Sb. je předkládaný
záměr zařazen do kategorie II, bodu:
7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování
výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok,
protože jak je patrné z údajů o nárocích na suroviny, celková roční spotřeba
granulovaného plastu činí 335 tun.
Příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je v tomto případě
Ministerstvo životního prostředí.

Stávající závod AISAN BITRON LOUNY s.r.o. se zabývá produkcí karburátorů pro
automobily. Výroba karburátorů spočívá v tavení nepřímým ohřevem hliníkové slitiny
odpovídajícího složení a odlévání vlastních těles karburátorů. Tento proces je
zajišťován jedním tavícím zařízením a celkem při plné kapacitě pěti licími linkami.
Následuje opracování odlitků, spočívající odstranění přelivů, úprava povrchu tryskáním
zinkovou krupicí a realizace konečného tvaru pro montáž a to ve čtyřech linkách.
Montáž karburátorů spočívá v kompletaci z dovezených součástek ve dvou
montážních linkách.
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Provoz plní uložené emisní limity. Výše emisí je významně nižší než bylo uvažováno
v oznámení dle zák. 100/2001 Sb. Závod má vypracovány všechny potřebné materiály
z hlediska ochrany životního prostředí a zajišťuje jejich uplatňování ve výrobním
procesu.
Záměr Aisan Bitron Louny Phase 2 znamená další zaplňování průmyslové zóny Města
Louny v návaznosti na již realizované záměry.
V území průmyslové zóny se již nachází AISAN BITRON CZECH s.r.o., dále výrobní
závody firem FUJIKOKI Czech s.r.o, ISHIMITSU Manufacturing Czech s.r.o., TAKADA
Industry Czech Republic s.r.o., EKOSTAVBY Louny s.r.o. Dipra, výrobní družstvo
Louny s.r.o., NACHI Czech s.r.o. a TBG Louny s.r.o.
Z hlediska vlastního záměru se nejedná o rozšíření stávající výroby v závodě ale spíše
o návaznost výroby v AISAN BITRON CZECH s.r.o.
Vlastní záměr související s rozšířením zastavěných ploch areálu představuje
z hlediska technologie:
– výrobu modulů – palivových čerpadel pro osobní automobily
– výroba plastových hadic – spojovací hadice pro automobily
Kvantitativní
tabulkách.

parametry

zaváděných

technologií

jsou

uvedeny

v následujících

Tab.: Výroba modulů čerpadel pro osobní automobily:
Palivová čerpadla modul A

tis. ks

2007
218

2008
2018

2009
2018

2010
2018

Tab.: Výroba spojovacích hadic (plastových) pro automobily:
tis. ks

2007
17

2008
156

2009
156

2010
156

Součástí záměru je i rozšíření stávajících parkovacích ploch o 77 stání + 6 VIP proti
stávajícímu stavu - 68 parkovacích míst + 6 pro hosty.
Předkládaný záměr znamená rozšíření výrobních ploch přístavbou výrobní haly,
zavedení výroby modulů benzínových čerpadel osobních aut, zavedení výroby
spojovacích hadic pro automobily, rozšíření parkovacích míst a další související
aktivity. Záměr se netýká rozšíření stávající výroby v závodě - výroby karburátorů, ani
tavení a lití hliníkových slitin.
Záměr představuje další rozšiřování výroby automobilových komponentů, které byly
realizovány, nebo jsou ve stadiu realizace na různých místech v republice (Nejdek,
Kladno – Kročehlavy, Slaný, Unhošť, Lovosice, Benátky nad Jizerou, Liberec,
Havlíčkův Brod, Pardubice, Písek atd.).
Základem výroby je granulovaný plast, který je injekčně odléván do forem a následné
opracování odlitků pomocí lisování, svažování, příp. dalších úprav do produkční formy.
Vlastní výroba není zdrojem emisí do ovzduší.
Pro část výrobní haly bude realizováno teplovodní vytápění zásobované novou
kotelnou na zemní plyn.
Širší vztahy v zájmovém území a fotodokumentace jsou uvedeny v následujícím
mapovém podkladu:
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Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související
s provozem posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného záměru
k imisní zátěži . Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím
programu SYMOS 97, verze 2003, a to pro NO2 a benzen související s emisemi
z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění ovzduší. Z výsledků výpočtů je
patrné, že příspěvky z uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší lze označit za malé a
málo významné.
Hluk

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a
plošných zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou
situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci
v lokalitě v souvislosti s provozem nových stacionárních zdrojů hluku.Zpracovatel
akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program
HLUK+, verze 7.16 na základě registrační karty z ledna 2000 v rámci hlukové studie,
která je doložena v příloze č.4 předkládaného oznámení.
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Varianta 1 – vyhodnocuje samotné příspěvky předkládaného záměru z hlediska
bodových, plošných a liniových zdrojů hluku
Varianta 2 – vyhodnocuje výhledový stav po rozšíření závodu (z hlediska provozu
stacionárních zdrojů hluku Aisan Bitron Louny s.r.o.) a veškeré dopravy na nejbližším
komunikačním systému
Jak vyplývá ze závěrů hlukové studie, nově uvažované stacionární zdroje a
bilancovaná doprava na komunikačním systému se nijak prokazatelně neprojeví na
vývoji akustické situace v zájmovém území. Nově uvažované zdroje jsou ve vztahu
k nejbližší obytné zástavbě nevýznamné.
Množství srážkových vod (resp. vod do dešťové kanalizace) je představováno
objemem 10 479 m3 ročně, s průměrným odtokem 0,33 l/s (z celého areálu závodu
AISAN II). Jedná se o teoretické hodnoty, skutečné hodnoty jsou obvykle výrazně
nižší. Proti stávajícímu stavu jde o nárůst o 4764 m3/rok v odvodu srážkových vod, tj.
0,15 l/s průměrného odtoku.
S výjimkou snížení infiltrace srážkových vod do vod podzemních nelze předpokládat
výraznější ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Způsob odvádění srážkových vod
přes retenční nádrž průmyslové zóny je řešeno městem Louny a konečné technické
řešení této retenční nádrže uvažuje s celkovou konečnou zpevněnou plochu celého
areálu.
Rozšíření výroby závodu nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
podzemních vod. Vlastní výrobní objekt nebude napojen na kanalizaci. Skladování
látek nebezpečných vodám a shromažďování nebezpečných odpadů se bude
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provádět v souladu se stávajícími předpisy. Skladování těchto látek a odpadů mimo
označené prostory bude příslušnými provozními předpisy přísně zakázáno. Pohyb
nákladních automobilů v areálu firmy bude pouze po zpevněných komunikacích.
Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel, lze tuto havárii
řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše. Vlivy provozu na jakost
podzemních vod lze označit za nevýznamné.
Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF. Dle předaných podkladů s realizací záměru
nesouvisí dočasný zábor ZPF ani dočasný respektive trvalý zábor PUPFL.
Z hlediska stávajícího využití pozemků pro zemědělské účely se nepředpokládá
kontaminace těchto půd z hlediska staré ekologické zátěže.
V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení tohoto
rizika může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření zhotovitelem
stavby tak, jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost
vod.
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr,
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný.
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Záměr je navrhován v prostoru intenzivních agrocenóz a na plochách
ruderalizovaných bylinotravních vysychavých lad, v přímé návaznosti na stávající
průmyslové objekty. Na základě provedených průzkumů lze vyslovit závěr, že vliv na
přírodní složky ekosystémů jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu je malý a málo
významný.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru znamená určitou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Na základě rozboru z příslušné části oznámení lze konstatovat, že změny krajinného
rázu je možno pokládat za částečně nepříznivé až středně významné. Z hlediska výše
uvedených skutečností jsou proto doporučena odpovídající opatření týkající se
stavebního řešení a projektu sadových úprav.
Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové
území není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská
kolonie, sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit.
Záměr tak lze z hlediska uvedeného vlivu považovat za nulový.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Vlivy na jiné složky životního prostředí nejsou předpokládány.
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