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V ys v ě t l e n í o p a k o v a n ě p o u ž í v a n ýc h zk r a t e k a o d b o r n ýc h p o j m ů
NÚP ............ návrh územního plánu
OLK ............ odlučovač lehkých kapalin
OP .............. ochranné pásmo
OLK ............ odlučovač lehkých kapalin
OZKO ......... oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší
PA ............... polyamid semiaromatický
PD ............... projektová dokumentace
PD ............... projektová dokumentace
PDZ ............ provozní deníku zařízení
PS ............... pohraniční stráž
r .................. rok
RS ............... rozptylová studie
RTP ............ regulátor tlaku plynu
STL ............. středotlak (zemní plyn)
tč ................. toho času, k dnešnímu dni
tl. ................. tloušťka
TNV ............ těžké nákladní vozidlo
TV ............... teplá voda
TZB ............. technické zabezpečení budov
ÚAP ............ územně analytické podklady
ÚP ............... Územní plán Bor
ÚPD ............ územně plánovací dokumentace
ÚSES .......... územní systém ekologické stability
VHM ............ vodohospodářská mapa
VN ............... vysoké napětí
VS ............... veřejná správa
VO .............. venkovní osvětlení
VOC ............ těkavé organické látky v ovzduší
(volatile organic compound)
VZT ............. vzduchotechnika
ZL ............... znečišťující látky
ZPF ............. zemědělský půdní fond
ZZŘ............. závěr zjišťovacího řízení
Ž ................. ženy
ŽP ............... životní prostředí

ABS............. akrylonitril/butadien/styren
BC ............... biocentrum
BK ............... biokoridor
BOZP .......... bezpečnost a ochrana zdraví při
práci
ČKAIT ......... Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve
výstavbě
č.p. .............. číslo popisné
č.p.p. ........... číslo pozemkové parcely
č.st.p. .......... číslo stavební parcely
ČÚZK ........ Český úřad zeměměřický a
katastrální
DOSS.......... dotčené orgány státní správy
EPS............. elektrická požární signalizace
etapa I. ........ současný provoz
etapa II. ....... plánovaný rozvoj firmy – hodnocený
záměr
hala č. I ....... stávající výrobní hala
hala č. II ...... plánovaná přístavba
HPV ............ hladina podzemní vody
HTÚ ............ hrubé terénní úpravy
CHOPAV .... Chráněná oblast přirozené
akumulace vody
KHS ............ Krajská hygienická stanice
KO............... komunální odpad a odpad obdobný
komunálnímu odpadu
KN ............... katastr nemovitostí
Kolektor ...... obecný název pro relativně
propustnou horninu
k.ú. .............. katastrální území
KÚ ............... krajský úřad
M ................. muži
MKR ............ místo krajinného rázu
ML ............... mapový list
MZd ............ Ministerstvo zdravotnictví ČR
MŽP ............ Ministerstvo životního prostředí
NA ............... nákladní automobily
Nn ............... nízké napětí
NP ............... nadzemní podlaží

S (N), J, Z ,V a jejich
kombinace ……. světové strany
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
KH-Bohemia s.r.o.

2. IČ
264 11 296

3. Sídlo
Nejdecká 814, Chodov, PSČ 357 35

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Zodpovědný projektant a oprávněný zástupce:
Ing. David Kojan, autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby - ČKAIT 1201520

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb.
Název:

Rozvoj KH-Bohemia 2015 – II. Etapa

Zařazení:

Změna záměru kategorie II, bod 7.1 zák. č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění – zvýšení
výroby při zpracování polymerů – výroba plastových výlisků z granulátu ABS a PA
(polymerů). Zvýšení objemu zpracovávaného granulátu na cca 790 t/rok.
Součástí záměru bude i zkušební provoz lakovací kabiny, která je svou kapacitou podlimitní
2
záměr kategorie II, bod 4.2. – povrchová úprava plastických materiálů cca 9.000 m /rok.
V současné době není možné stanovit přesnou plochu upravovaných plastických materiálů
v případě jejího zařazení do plného provozu.
S lakovací linkou souvisí skladování hořlavých a toxických látek v množství jednorázově
uložených látek do 500 kg. Záměr tak spadá do podlimitní kategorie II, bod 10.4 - skladování
vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických,
toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních,
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v
množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad
100 t.
Součástí záměru bude i výstavba parkoviště pro osobní automobily zaměstnanců a návštěv
v počtu 57, která svou kapacitou nenaplňuje zařazení záměru do kategorie II, bod 10.6 –
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Jedná se tedy o podlimitní záměr kategorie II, bod 10.6.

Záměr byl v r. 2007 posuzován pod kódem OV4051 pro objem zpracovávaného granulátu 280 až 300
t/rok - Závěr zjišťovacího řízení byl vydán Ministerstvem životního prostředí dne 7.2.2007 pod č.j.
6469/ENV/07 (viz str. 6–9):
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2. Kapacita (rozsah) záměru
HLAVNÍ CÍL:
Zvýšení objemu zpracovávaného granulátu na 790 t/rok.
(Záměr byl v r. 2007 hodnocen pro množství 280-300 t/rok)

PRO SPLNĚNÍ HLAVNÍHO CÍLE:
- PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY Č.II
S plánovaným nárůstem výroby a zařazením nového technologického kroku souvisí přístavba výrobní
haly č. II - provozně napojené na stávající halu č. I. Přístavba bude sloužit k umístění výroby a
administrativy. Součástí záměru jsou také skladovací prostory: sklad granulátu, sklad expedice, sklad u
lakovny, přičemž stávající sklad haly č. I bude rozdělen na sklad granulátu a prostoru dosoušení
lakovaných výrobků (meziskladu). Jedná se o stavbu trvalou.
Plocha parcel dle KN –

p.č. 2479/41
p.č. 2479/5
p.č. 2479/50
p.č. 2479/48
p.č. 2479/15
p.č. 2479/49
CELKEM

2

03 783 m
2
02 397 m
2
04 441 m
2
00 0019 m
2
05 058 m
2
00 642 m
16 340 m

2

2

Zastavěná plocha stávající haly č. I ........................ 03 783 m
2
Zastavěná plocha navrhované haly č.II ................... 03 522 m
2

Rozsah stávajících zpevněných ploch .................... 03 041 m
2
Rozsah nových zpevněných ploch ......................... 02 722 m
3

Obestavěný prostor stávající haly č. I ..................... 28 020 m
3
Obestavěný prostor navrhované haly č. II ............... 51 070 m
Výška stávající haly č. I ........................................... 0008,4 m
Výška navrhované haly č. II..................................... 0016,5 m
- NÁRŮST POČTU ZAMĚSTNANCŮ
Maximální počet pracovníků hodnocený v rámci EIA v r. 2007 byl 126.
Se zvýšením výroby a zařazením nové technologie souvisí i nárůst počtu zaměstnanců o 499.
V porovnání s r. 2007 souvisí také navýšení počtu směn na kombinaci tří a čtyř směnného provozu s
administrativními pracovníky v ranní směně.
Celkový počet pracovníků bude 625 osob, z toho 50 administrativa a 575 výroba. Tomuto nárůstu bude
odpovídat i zvýšení kapacit pro WC, sprchy, šatny, stravování atd.
Uvažované kapacity hygienického zázemí výroba (M = muži, Ž = ženy):
1. NP
1. NP
1. NP
2. NP
2. NP
2. NP

WC M
WC Ž
celkem
WC M
WC Ž
celkem

50 nově + 10 stávající
30 nově + 50 stávající
140 zaměstnanců
50 nově
50 nově + hygienická kabina
100 zaměstnanců
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Kapacita objektu celkem 230 zaměstnanců ve výrobě. Kapacita šaten M 262 + 26 (10 % rezerva) = 288,
cca 115 M zaměstnanců ve směně. Kapacita šaten Ž 262 + 26 (10 % rezerva) = 288, cca 115 Ž
zaměstnanců ve směně
Vzhledem k využité kombinaci třísměnného a čtyřsměnného provozu je předpokládaný maximální počet
pracovníků výroby v nejpočetněji zastoupené směny stanoven na základě poměru celkového počtu
zaměstnanců výroby a počtu zaměstnanců směny, který v maximu činí cca 40 %. Protože u třísměnného
provozu dochází ke střídání v 6-14-22 hodině a u čtyřsměnného v 8-20 hodině, jsou špičky provozu v
šatnách rozděleny do 5 cyklů. S ohledem na to jsou stanoveny i počty hygienických zařízení (umyvadel).
2 * 288 * 0,4 = 230 zaměstnanců výroby v nejpočetněji zastoupené směně
- ZMĚNA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Stávající areál firmy KH Bohemia s.r.o., je napojen na silnici II/181 v úseku z Chodova do Vintířova
obousměrným sjezdem. Sjezd je pro vjezd a výjezd rozměrných vozidel velikosti N3. Silnice II/181 je
v tomto úseku dvouproudá vedená v zastavěném a zastavitelném území.
Nový sjezd je navržen pro vjezd osobních a nákladních automobilů velikosti N3 a pouze pro výjezd
osobních automobilů velikosti N1. Pro nákladní automobily je v areálu firmy navržen jednosměrný provoz,
tj. nový sjezd určen pouze pro vjezd, stávající sjezd určen pouze pro výjezd. Pro osobní automobily je
areál firmy zachován jako obousměrný.
Rozsah dopravního řešení viz výše uvedené stávající a nové zpevněné plochy: 3 041 m2 + 2 722 m2.
Průměrně je počítáno s 5 kamiony plně vytíženými tam a 5 kamiony zpět za den. Frekvence dopravy
posuzované v r. 2007 související se záměrem činila max. 2 kamiony jedním směrem denně, tj.
kamionová přeprava se zvýší cca 2,5 krát, ovšem bude rozložena do tří až čtyř směn (v porovnání
s posouzením z r. 2007, kdy byl hodnocen provoz dvousměnný).
Osobní doprava rovněž vzroste - celkový počet pracovníků bude 625 osob.
Počet parkovacích míst v r. 2007 činil 28 pro 126 zaměstnanců. Vzhledem k nízké obsazenosti tohoto
parkoviště, není nutné, aby kapacita parkoviště byla úměrné nárůstu počtu zaměstnanců. Parkoviště se
proto plánuje pouze s celkovým počtem 57 stání pro OA.

VEDLEJŠÍ CÍL:
- VYZKOUŠENÍ NOVÉHO TECHNOLOGICKÉHO KROKU
Součástí záměru bude i vyzkoušení nového technologického kroku - lakovací kabiny. Povrchová úprava
2
plastických materiálů je v režimu zkoušení odhadována na 9.000 m /rok.
Jedná se o činnost dosud zajišťovanou dodavatelsky. Účelem zkušebního provozu lakovací kabiny bude
prověření ekonomické náročnosti a porovnání s dodavatelskými službami. Pokud se potvrdí efektivita
vlastního provozu, budou současné dodavatelské služby nahrazeny včetně zákonných administrativních
povinností.
V současné době není možné stanovit přesnou plochu upravovaných plastických materiálů v případě
zařazení lakovny do plného provozu.
Nárůst počtu zaměstnanců nebude žádný, neboť kapacita 625 osob uvedená u hlavního cíle pokryje i
tuto technologii.
S technologií lakovací linky souvisí nutnost skladování hořlavých a toxických kapalin. Je odhadováno
celkové množství látek do 500 kg, z toho látek klasifikovaných jako hořlavé bude 97 % (lak + tvrdidlo) a
látek klasifikovaných jako nebezpečných pro životní prostředí (ředidlo) bude skladováno 3 %
z uvedeného množství.
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3. Umístění záměru – kraj, obec, katastrální území
Kraj:

Karlovarský

Okres, obec:

Sokolov, Chodov

Katastrální území:

Dolní Chodov

V r. 2007, kdy byl záměr posuzován, vypadal letecký snímek takto:
Obr. č. 1.

Letecký snímek území z r. 2007, červeně označena výstavba areálu KH-Bohemia s.r.o.

V r. 2014 vypadá letecký snímek území takto:
Obr. č. 2.

Letecký snímek území z r. 2014 – výřez území i měřítko se shoduje s obrázkem č. 1
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Areál firmy je umístěn v průmyslové zóně na JZ okraji města Chodov. Z jihu je dotčené území ohraničeno
silnicí II/181 (výpadovkou na Vintířov). Ze západní a severní strany zemědělskými pozemky. Z východu
pak stávající halou KH Bohemia a zpevněnými plochami.
Řešené území se nachází částečně v zastavěném území města Chodov, k.ú. Dolní Chodov – č.p.p.
2479/47, 2479/50, 2479/5, 2479/49, 2480/1, a část se nachází mimo zastavěné území - č.p.p. 2479/15.
Do řešeného území zasahuje částečně ochranné pásmo lesa nacházejícího se na p.č. 1314/1.
V zájmovém prostoru se nachází poddolované území ID 406, Dolní Chodov, avšak podle posouzení
dotčeného území z hlediska možného vlivu poddolování (Báňský posudek, zpracoval ing. Dalibor Tichý,
01/1994) je možné lokalitu považovat za území bez vlivu hlubinné těžby. V prostoru stavby se nachází
také ochranné pásmo vedení vysokého napětí VN 22 kV - 7 m od krajního vodiče. STL plynovod, jenž
prochází územím stavby, má ochranné pásmo 1m od osy potrubí.
Současný areál a blízká zástavba podél Vintířovské ulice se nachází v ploše definované územním
plánem jako výrobní plochy. Dosavadní využití a zastavěnost území odpovídá tomuto využití včetně
dodržení povolené zastavitelnosti a dalších regulativů.
Obr. č. 3.

1 - pohled z Vintířovské ul. (silnice II/181) směrem k východu - ke kruhovému objezdu
v Chodově, za stromy je vidět jihozápadní roh stávající haly č. I; 2 - pohled jižněji na blízkou
výrobní halu v průmyslové zóně jižně od silnice; 3 - pohled na severozápadní roh haly č. I
s nelesní zelení severně od haly č. I; 4 - pohled na západní stěnu haly č. I přes plochu
staveniště se známkami pojezdů vrtné soupravy – geol. průzkum (vrtné jádro) (foto
z 25.10.2014)

1

2

3

4
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Obr. č. 4.

1 - pohled od západu na sloup VN a severní stěnu haly č. I; 2 -pohled na náletový porost
podél silnice II/181 v těsném sousedství staveniště; 3 + 4 - pohled na plochu budoucího
staveniště z jeho severního okraje směrem k silnici II/181 – na snímcích je vidět severní až
západní stěna haly č. I a náletový porost břízy, jasanu, topolu aj. v ploše plánované haly č. II
(foto z 25.10.2014)

1

2

3

4

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
C H A R A K T E R Z Á MĚ R U
Charakter záměru –

zvýšení objemu výroby, přístavba ke stávající hale, nové dopravní napojení,
rozšíření parkoviště, vyzkoušení nové technologie

Technologický proces výroby začíná ve skladu granulátu, odkud je výrobní materiál na bázi polymerových
plastů transportován technologickým rozvodem k jednotlivým lisům. Zde dochází k jeho předehřevu,
tlakovému vstříknutí do formy a prudkém ochlazení.
Následuje zkušební provoz - lakování v lakovací lince, jejíž součástí je vypalovací pec.
Dále výrobky putují do meziskladu, kde dochází k jejich dosoušení. Pokračují k montáži a kompletaci, kde
probíhá popis symbolů pomocí laserů, kontrola kvality a balení do přepravních boxů. Ze skladu se
postupně výrobky expedují k zákazníkům.
Podrobněji viz kap. B.I.2 a B.I.6.
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M O Ž N OS T K U MU L A C E A S YN E R G I E S J I N Ý M I Z Á MĚ R Y
Záměr se nachází v průmyslové zóně, která se rozrůstá – viz vyjádření MěÚ Sokolov, Odbor stavební a
územního plánování č.j. 90120/2014/OSÚP/LUSD ze dne 5.11.2014 z hlediska souladu s územním
plánem:

- K U M U L A C E S J I N Ý MI Z Á M Ě R Y
V porovnání s r. 2007, kdy byl záměr posuzován jako zcela nová výstavba, je zřejmé, že potenciální
kumulace vlivů z dopravy, která byla zmíněna v OZNÁMENÍ z r. 2007, byla vyřešena v rámci nového
územního plánu města Chodov z r. 2009. Pro toto tvrzení dokládáme následující rozbor.
Stávající nákladní přeprava související se záměrem směřuje z rychlostní komunikace R6 přes Nové
Sedlo a přes jižní okrajovou část Chodova do/z areálu. Na následujícím obrázku je pod č. 1-5 zakreslena
trasa – čísla označují sčítané úseky – viz následující text.
Obr. č. 5.

Zákres sčítaných úseků v trase kamionové přepravy související se záměrem
S
Legenda:
1 … sčítací úsek č. 3-2760
2 … sčítací úsek č. 3-2761
3 … sčítací úsek č. 3-2762
4 … sčítací úsek č. 3-2841
5 … sčítací úsek č. 3-2840
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Sčítání dopravy z roku 2010 (počet vozidel za 24 hod.); Zdroj: www.rsd.cz
1. sčítací úsek č. 3-2760
R6 exit Nové Sedlo – Chodov, Horní, IPS
komunikace č. 209
TV
596
O
2 854
M
39
SV
3 489
2. sčítací úsek č. 3-2761
Chodov, Horní, IPS – rameno okružní křižovatky u Lidlu do ulice Horní
komunikace č. 209
TV
596
O
2 854
M
39
SV
3 489
3. sčítací úsek č. 3-2762
rameno okružní křižovatky u Lidlu do ulice U Porcelánky
komunikace č. 209
TV
702
O
5 425
M
79
SV
6 206
4. sčítací úsek č. 3-2841
rameno okružní křižovatky u Lidlu do ulice Vintířovská – II/181, levotočivá zatáčka východně od č. p. 502
v Chodově
komunikace č. 181
TV
529
O
1 208
M
20
SV
1 757
5. sčítací úsek č. 3-2840
II/181, levotočivá zatáčka východně od č. p. 502 v Chodově – křížení II/181 s III/1812
komunikace č. 181
TV
529
O
1 208
M
20
SV
1 757
Vysvětlivky:
TV
Těžká motorová vozidla celkem
O
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M
Jednostopá motorová vozidla
SV
Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
Z hlediska kumulace dopravy tedy záměr nelze považovat svým počtem kamionů – pět kamionů tam
(navážejících materiál) a pět kamionů zpět (odvážejících výrobky), tzn. 10 za rizikový vzhledem
k množství nákladních vozidel projíždějících v dané trase. Navíc doprava bude rozprostřena do 3 až 4
směn oproti dvousměnnému provozu hodnoceném v rámci EIA v r. 2007.
Jiná kumulace není známa.
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- S Y N E R G I E S J IN Ý M I Z Á MĚ R Y
Plánovaný další rozvoj firmy, která záměr investuje a bude jeho provozovatelem, je vzhledem
k nezaměstnanosti cca 11 % v této oblasti pozitivní jev.
Synergie se projevuje jako rozrůstání průmyslové zóny - původně sedmihektarová zóna, kterou
vybudovalo město vlastními silami v roce 1995, byla v r. 2013 zaplněna a za osm let tam pět firem
zaměstnávalo téměř 800 lidí. Město spolu s podnikateli – zájemci proto připravilo další rozvojové plochy
pro výrobu i bydlení.
Z předchozích leteckých snímků je zřejmé, že průmyslová zóna se mezi lety 2007 – 2014 zaplnila.
Rozrostla se i bytová zástavba cca 410 m severně od průmyslové zóny. Mezi oběma těmito plochami se
nachází lesní porost – při severní hranici průmyslové zóny a při jižní hranici obytné zástavby, dále pole,
louky a pastviny. Tento prostor je tedy dostatečně chráněn před případnými negativními vlivy a synergie
jimi není snížena.
Obr. č. 6.

Umístění záměru s ohledem na rozvoj města, využití sousedního území; 408 m je
vzdálenost mezi záměrem a nově vybudovanou obytnou zástavbou, která nebyla hodnocena
v r. 2007 z hlediska vlivů na ŽP; S
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Z D Ů V OD N Ě N Í P O T Ř E B Y Z Á MĚ R U
Vysoká poptávka po zboží firmy KH-Bohemia s.r.o. je hlavním důvodem záměru.
Firma KH-Bohemia s.r.o. vznikla v České Republice jako společný podnik pro zákazníky dvou společností
Kunststoff Helmbrechts AG (a.s.) a Cetto-Group (s.r.o.). Tyto společnosti se vzájemně doplňují v
rozmanitosti produktů. Společnost Kunststoff-Helmbrechts s celkovým počtem zaměstnanců 1.200 je
specialista pro náročné povrchové komponenty. Společnost Cetto GmbH se 130 zaměstnanci je
specialista na „Insert-techniku“ a výrobu autoklíčů. Obě společnosti jako jeden celek představují obchodní
partnerství výhodné pro obě strany i pro zákazníka, tzv. „win/win-situation“.
Současná výroba firmy KH-Bohemia s.r.o. Chodov byla v r. 2007 posouzena z hlediska svého vlivu na ŽP
pod kódem OV4051 – viz ZZŘ na str. 6-9 (vydalo MŽP pod č.j. 6469/ENV/07 dne 7.2.2007).
Firma spolupracuje s městem Chodov, je otevřená řešení problémů města s nezaměstnaností i svých
problémů s kvalifikovanými pracovními silami. Proto např. podpořila spolu s dalšími místními firmami
projekt otevření pracovních dílen v ZŠ, Husova ul. v r. 2013. Lze předpokládat, že bude nápomocna i
projektu pro sociální začleňování a druhému cíli zaměřenému na zaměstnanost, který byl zahájen letos
v červenci a který bude pokračovat až do r. 2017.

V A R I A N T Y Z Á MĚ R U
Předkládaná je pouze jedna varianta.
Pozn.: Z důvodů časové tísně je zároveň s předkládanou variantou řešena varianta umístěná v zahraničí.
Pokud vydání stavebních povolení v Chodově narazí na překážky, jejichž odstranění bude časově
neúnosné, upřednostní se varianta zahraniční. V Chodově by nastal útlum výroby, prodej objektu a
zahájení jiné výroby. Tuto variantu vzhledem k nedostatku informací není možné hodnotit.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Zájmové území se nachází na jihozápadním okraji města Chodov v ploše definované územním plánem
jako výrobní plochy. Pozemek lichoběžníkového tvaru je svou podélnou osou orientován ve směru
východ-západ. Území je součástí protáhlé, mísovité deprese, která se generálně mírně uklání k východu
až severovýchodu. Z jižní strany je plocha rozvoje ohraničena silnicí II. třídy č. II/181 Chodov-Vintířov. Ze
západní a severní strany zemědělskými pozemky. Z východu pak stávající halou KH Bohemia a
zpevněnými plochami. Následuje popis:
1)
2)
3)
4)

členění stavby na objekty a jejich podrobnější popis (str. 18 – 22)
technologický proces výroby (str. 22)
dopravní napojení (str. 23)
seznam souvisejících a podmiňujících investic (str. 23)

Č L E N Ě N Í S T A V B Y N A O B J E K T Y A J E J I C H P OD R O B N Ě J Š Í P O P I S
SO 01 – Hrubé terénní úpravy (HTÚ)
SO 02 – Zajištění stavební jámy
SO 03 – Výrobní hala + administrativa
SO 04 – Komunikace + zpevněné plochy
SO 05 – Splašková a dešťová kanalizace, vodovod
SO 06 – Přeložka STL + přípojka
SO 07 – Vnější silnoproudé a slaboproudé rozvody
SO 08 – Sadové úpravy
TZ 01 – Technologická zařízení
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Příprava staveniště, hrubé terénní úpravy a zajištění stavební jámy (SO 01 + SO 02)
Přístup na staveniště bude zajištěn novým sjezdem z Vintířovské ulice, který bude následně využit pro
zokruhování areálové komunikace a jako hlavní vstup pro zaměstnance. Stávající stavba je napojena
přípojkami inženýrských sítí, které jsou uloženy v přilehlé komunikaci.
Příprava staveniště bude zahrnovat vykácení zeleně na samotném pozemku a aleje podél Vintířovské
ulice (podrobněji viz Dendrologický průzkum).
Před zahájením výstavby bude realizován druhý sjezd z komunikace, kterým bude během stavby
zásobováno staveniště.
Pro realizaci stavebního záměru bude v předstihu nutno provést hrubé terénní úpravy (HTÚ) a prodloužit
stávající opěrnou stěnu, která bude v nejvyšším bodě mít výšku až 8 m. HTÚ budou obnášet vytvoření
parapláně a sanaci podkladních vrstev v tl. cca 800 mm. Opěrná stěna bude provedena stejným
systémem jako stávající tj. z velkoprůměrových železobetonových pilot spojených monolitickou převázkou
a s lanovými kotvami. Mezi pilotami bude použit celoplošně stříkaný vyztužený beton.
Dále bude zapotřebí přeložit vzdušné vedení vysokého napětí 22 kV.
Povolení sjezdu a HTÚ s opěrkou jsou řešeny samostatnými dokumentacemi a povoleními. Přeložku VN
řeší provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.
Z hlediska projektované výstavby je tedy se zabývat mělkou kvartérní zvodní - mělce infiltrovanou
srážkovou vodou v propustnějších polohách deluviálních až deluvio-fluviálních sedimentů. Zmíněná
mělká zvodeň se bude projevovat zvláště krátce po obdobích intenzívních srážek, kdy dojde k objevení
se omezeně vydatných, nespojitých horizontů infiltrované srážkové vody v prostředí kvartérních zemin.
Při realizaci výkopu hlubokého odřezu stavební jámy pod silnící se budou v závislosti na srážkách
projevovat častější lokální průsaky až drobné vývěry, které budou zvládnutelné běžným čerpáním ze
sběrných jímek. Směr proudění podzemní vody je konformní s celkovým sklonem svahu k jihovýchodu, k
místní erozivní bázi, kterou reprezentuje soutok Vintířovského a Chodovského potoka vzdálený cca
1000 m. Pro stavební a zemní práce související se zakládáním projektované výrobní haly v zářezu terénu
bude třeba s přítomností podzemní vody počítat. Pro trvalý stav objektu bude nutná ochrana
odpovídajícím typem hydroizolace i obvodovou drenáží. Nespojitý, omezeně vydatný horizont se bude
místy projevovat také při vrtání pilot hlubinného způsobu zakládání v prostředí kaolinicky rozložené žuly.
Podrobněji viz kap. C.1.
Výrobní hala č. II a administrativní zázemí (SO 03)
Stávající hala je v projektové dokumentaci (PD) označována římskou jedna (I).
Přístavba haly č. II je navržena jako trojlodní hala o dvou nadzemních podlažích, s tím že 1.NP se
nachází z cca 1/2 pod úrovní okolního terénu. Zaříznutí stavby do stávajícího terénu je dáno požadavkem
na jednoúrovňový provoz v hlavní výrobní ploše a morfologií terénu, který stoupá západním a jižním
směrem.
Nosná konstrukce haly je navržena z prefabrikovaného železobetonového skeletu o 10 modulech v
podélném a 3 modulech v příčném směru rozměru 60 x 54 m. Konstrukční výška 2.NP je 8,20 m, výška
hřebene je 16,5 m.
Objekt bude založen hlubině na velkoprůměrových pilotách s využitím plášťového tření. Hlavy pilot budou
opatřeny monolitickými železobetonovými kalichy, do kterých budou vetknuty prefabrikované sloupy.
Sloupy budou rozmístěny v modulu 6 x 18 m v 1. NP, ve 2. NP pak bude modul zvětšen na rozměry 12 x
18 m. Stropní konstrukce 1. NP je navržena z přepjatých TT desek o rozměrech 3 x 18 m. Desky budou
uloženy na průvlaky stejné výšky a celá konstrukce bude spřažena nadbetonávkou. Nosné prvky sedlové
střechy tvoří přímopasé prefabrikované předpjaté vazníky délky 18 m v osové vzdálenosti 12 m, na
kterých budou uloženy prefabrikované vaznice délky 12 m s osovou vzdáleností 6 m. Střešní plášť bude
tvořen trapézovým plechem, tepelnou izolací z minerální vlny a foliovou hydroizolací. Nosná konstrukce
2
2
podlahy 1. NP bude z drátkobetonové desky o nosnosti 2 t/m . Nosnost stropu 1. NP bude 500 kg/m .
Obvodový plášť vytvoří vodorovně umístěné sendvičové panely kotvené do svislých sloupů a ve spodní
části stavby prefabrikovaný betonový sendvičový sokl.
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Lisovna je umístěna ve dvou lodích v přízemí haly II, její součástí je prostor údržby lisů, vestavba zázemí
mistrů výroby na výškové úrovni + 4,100 m a hygienické zázemí zaměstnanců pracujících v 1. NP. Ve
třetí lodi je umístěna technologie lakovací linky a sklad hořlavých látek (laků, …). Ve 2. NP je nad
prostorem lisovny uvažováno s plochou pro montáž a kompletaci. V lodi nad lakovnou je umístěna
administrativní část se šatnami zaměstnanců a hygienickým zázemím.
K provoznímu propojení podlaží nové haly bude ve středu dispozice umístěn nákladní výtah o min.
nosnosti 2000 kg a rozměrech kabiny 2 x 3 m.
V lisovně budou osazeny obě lodě haly dvojicí mostových jeřábů o nosnosti 5 t. V prostoru zkušební
lakovny bude provedena pouze příprava pro tyto jeřáby.
Změny ve stávající hale č. I
V rámci realizace haly č. II dojde k úpravě výroby i v hale č. I. Stávající sklad haly I bude rozdělen na
sklad granulátu a prostor dosoušení lakovaných výrobků, vzájemně od sebe oddělených spojovacím
koridorem. Stávající výrobní plocha bude rozdělena na prostor, kde bude probíhat montáž s kompletací a
sklad s expedicí. Objekt administrativy bude bez větších dispozičních zásahů. Šatny zaměstnanců výroby
budou přesunuty do 2. NP nové haly.
Obr. č. 7.

Zákres do mapy KN

Plocha parcel dle KN –

p.č. 2479/41
p.č. 2479/5
p.č. 2479/50
p.č. 2479/48
p.č. 2479/15
p.č. 2479/49
CELKEM

2

03 783 m
2
02 397 m
2
04 441 m
2
00 0019 m
2
05 058 m
2
00 642 m
16 340 m
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Zastavěná plocha stávající haly č. I ........................ 3 783 m
2
Zastavěná plocha navrhované haly č. II .................. 3 522 m
2

Rozsah stávajících zpevněných ploch .................... 3 041 m
2
Rozsah nových zpevněných ploch ......................... 2 722 m
3

Obestavěný prostor stávající haly č. I ..................... 28 020 m
3
Obestavěný prostor navrhované haly č. II ............... 51 070 m
Výška stávající haly č. I ........................................... 8,4 m
Výška navrhované haly č. II..................................... 16,5 m
Přístavbou také dojde k provozním úpravám, co se týče zaměstnanců. Hlavním vstupem se pro ně stane
vstup přístavby, na který navazuje vstupní hala s recepcí. Zde se větví provoz mezi administrativní
pracovníky sídlící v oddělené části vybavené šesti kancelářemi pro šest pracovníků s vlastním
hygienickým zázemím, zasedací místností a archivy.
Zaměstnanci výroby ze vstupní haly procházejí chodbou, která je zakončena ve výrobní hale 2NP, dále
do šaten oddělených pro muže a ženy. Z této chodby je také přístupná denní místnost. Koncepce šaten
je podřízena minimalizaci komunikačních prostor. Šatny jsou skříňkové se šatními skříněmi poloviční
velikosti, protože při práci nedochází ke znečištění oděvu. Jednotlivé sestavy jsou napojeny na průchozí
koridor vedoucí k hygienickému zázemí. Přestože v pracovním procesu nedochází ke znečištění, jsou pro
případ potřeby navrženy sprchy jak pro muže, tak pro ženy. Šatny jsou vybaveny v souladu s vyhláškou
398/2009 (bezbariérové užívání) a ČSN 73 4108 vybaveny hygienickými bloky s požadavky na
bezbariérové užívání.
Ze šaten se dále pokračuje chodbou ke schodišti doplněnému výtahem pro přepravu výrobků a osob. Po
schodišti se sestupuju do centrální části dispozice 1NP v místě komunikačního křížení výroby, lakovny a
skladů.
Hygienická zařízení ve stávající přístavbě haly budou sloužit jako WC v dostupové vzdálenosti dle
požadavků vyhlášky 361/2007 Sb (ochrana zdraví při práci) a ČSN 73 4108 (Hygienická zařízení a
šatny). Z tohoto důvodu je také v 1NP přístavby umístěno další WC pro nové provozy lakovny, lisovny a
kancelářské vestavby.
Ve stávající přístavbě haly budou zachovány kanceláře v patře, recepce bude sloužit už jen pro vstup
klientů.
Bezbariérové WC je umístěny po jednom v šatnách mužů a žen, další je v bloku hygienického zázemí
administrativy. Stávající WC v přízemí zůstane z důvodu zajištění přiměřené vzdálenosti z pracoviště.
Pracovníci administrativy budou umístěni jednak ve stávající přístavbě v počtu 14 zaměstnanců s tím, že
WC budou využívat stávající v přízemí v počtu 1WC M a 1WC Ž. V nové přístavbě se uvažuje s počtem
36 administrativních zaměstnanců.
Uvažované kapacity hygienického zázemí výroba:
1. NP
1. NP
1. NP

WC M
WC Ž
celkem

50 nově + 10 stávající
30 nově + 50 stávající
140 zaměstnanců

2. NP
2. NP
2. NP

WC M
WC Ž
celkem

50 nově
50 nově + hygienická kabina
100 zaměstnanců

Kapacita objektu celkem 230 zaměstnanců ve výrobě. Kapacita šaten M 262 + 26 (10 % rezerva) = 288,
cca 115 M zaměstnanců ve směně. Kapacita šaten Ž 262 + 26 (10 % rezerva) = 288, cca 115 Ž
zaměstnanců ve směně
Vzhledem k využité kombinaci třísměnného a čtyřsměnného provozu je předpokládaný maximální počet
pracovníků výroby v nejpočetněji zastoupené směny stanoven na základě poměru celkového počtu
zaměstnanců výroby a počtu zaměstnanců směny, který v maximu činí cca 40 %. Protože u třísměnného
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provozu dochází ke střídání v 6-14-22 hodině a u čtyřsměnného v 8-20 hodině, jsou špičky provozu v
šatnách rozděleny do 5 cyklů. S ohledem na to jsou stanoveny i počty hygienických zařízení (umyvadel).
2 * 288 * 0,4 = 230 zaměstnanců výroby v nejpočetněji zastoupené směně
- Větrání a klimatizace
Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být dle nařízení vlády
č. 361/2007 Sb., 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb., kterými se staví podmínky ochrany zdraví při práci:
-

3

25 m /h na osobu pro práci převážně vsedě na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů
nebo jiných zdrojů škodlivin
3
50 m /h na osobu pro práci převážně vsedě na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů
nebo jiných zdrojů škodlivin
3
70 m /h na osobu pro práci převážně ve stoje a v chůzi
3
90 m /h na osobu při těžké fyzické práci

V místnostech kde je povoleno kouření nebo při další zátěži větraného prostoru např. teplem nebo pachy
3
se množství vzduchu zvyšuje o 10 m /h.
Nejmenší dovolená výměna vzduchu v hygienických zařízeních na pracovišti v době provozu dle nařízení
vlády č. 361/2007 Sb., 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb., kterým se staví podmínky ochrany zdraví při práci a
ČSN 734108:
-

3

na jeden výtok teplé vody 30 m /h
3
na sprchu 150 až 200 m /h
3
na mísu WC 50 m /h
3
na pisoár 25 m /h
3
na šatní místo 20 m /h

Místnosti dále neuvedené jsou větrány přirozeně okny. Zařízení je navrženo podle současně platných
hygienických předpisů, zákonů, technických standardů, odborné literatury a norem.
• Sklad hořlavých látek
Sklad hořlavých látek bude větrán v souladu s ČSN 650201 - Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady. V
prostoru skladu bude navrženo provozní větrání s minimální výměnou vzduchu 6x za hodinu. V případě,
že ve skladu budou skladovány hořlavé kapaliny I. a II. Nebezpečnosti, bude navrženo havarijní větrání s
min. výměnou vzduchu 10x za hodinu. Větrání bude upřesněno v dalším stupni projektu.
• Lisovna
Pro větrání prostoru lisovny bude navržena vzduchotechnická jednotka umístěná na střeše objektu.
Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení bude navržena v sestavě:
-

přívod: klapka, filtr EU4, deskový výměník ZZT s obtokem a směšováním, přímý výparník, ventilátor
odvod: filtr EU4, ventilátor, deskový výměník ZZT, klapka

Výparník vzduchotechnické jednotky bude propojen potrubím chladiva s venkovními kondenzačními
jednotkami umístěnými na střeše objektu. Upravený vzduch bude do prostoru lisovny vyfukován přes
vytěsňovací výusti nebo nastavitelné anemostaty. Z prostoru bude odsáván přes mřížky umístěné pod
stropem. Zařízení bude navrženo jako rovnotlaké. Vzduchotechnická jednotka bude ovládána
samostatnou regulací. Ventilátory budou vybaveny frekvenčními měniči. Filtrace odsávané sušiny bude
upřesněna v dalším stupni projektu, předpokládá se použití filtrů např. K35-1V/0360/04/05-třída filtrace
G4 v potřebném počtu kusů.
• Údržba
Pro větrání prostoru údržby bude navržena vzduchotechnická jednotka umístěná na střeše objektu.
Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení bude navržena v sestavě:
-

přívod: klapka, filtr EU4, deskový výměník ZZT s obtokem, vodní ohřívač, ventilátor
odvod: filtr EU4, ventilátor, deskový výměník ZZT, klapka
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Upravený vzduch bude do prostoru údržby vyfukován přes nastavitelné anemostaty. Z prostoru bude
odsáván přes mřížky umístěné pod stropem. Zařízení bude navrženo jako rovnotlaké. Vzduchotechnická
jednotka bude ovládána samostatnou regulací. Ventilátory budou vybaveny frekvenčními měniči.
• Kanceláře
Pro větrání kanceláří, recepce a zasedací místnosti bude navržena vzduchotechnická jednotka umístěná
v podhledu. Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení bude navržena v sestavě:
-

přívod: klapka, filtr EU4, deskový výměník ZZT s obtokem, vodní ohřívač, ventilátor
odvod: filtr EU4, ventilátor, deskový výměník ZZT, klapka

Upravený vzduch bude do jednotlivých místností vyfukován přes anemostaty. Zpět bude odsáván přes
anemostaty. Zařízení bude navrženo jako rovnotlaké. Vzduchotechnická jednotka bude ovládána
samostatnou regulací. Ventilátory budou vybaveny frekvenčními měniči.
• Denní místnost
Pro větrání denní místnosti bude navržena vzduchotechnická jednotka umístěná v podhledu.
Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení bude navržena v sestavě:
-

přívod: klapka, filtr EU4, deskový výměník ZZT s obtokem, vodní ohřívač, ventilátor
odvod: filtr EU4, ventilátor, deskový výměník ZZT, klapka

Upravený vzduch bude do jednotlivých místností vyfukován přes anemostaty. Zpět bude odsáván přes
anemostaty. Zařízení bude navrženo jako rovnotlaké. Vzduchotechnická jednotka bude ovládána
samostatnou regulací. Ventilátory budou vybaveny frekvenčními měniči.
• Šatny – ženy, šatny - muži
Pro větrání šaten bude navržena vzduchotechnická jednotka umístěná v podhledu. Vzduchotechnická
jednotka ve vnitřním provedení bude navržena v sestavě:
-

přívod: klapka, filtr EU4, deskový výměník ZZT s obtokem, vodní ohřívač, ventilátor
odvod: filtr EU4, ventilátor, deskový výměník ZZT, klapka

Upravený vzduch bude do prostoru šaten vyfukován přes anemostaty. Zpět bude odsáván přes
anemostaty a talířové ventily. Vzduch bude odsáván částečně z umýváren a částečně ze šaten. Prostor
šaten a umýváren bude propojen stěnovými mřížkami. Zařízení bude navrženo jako rovnotlaké.
Vzduchotechnická jednotka bude ovládána samostatnou regulací. Ventilátory budou vybaveny
frekvenčními měniči.
• Montáž, kompletace
Pro větrání prostoru montáže a kompletace bude navržena vzduchotechnická jednotka umístěná na
střeše objektu. Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení bude navržena v sestavě:
-

přívod: klapka, filtr EU4, deskový výměník ZZT s obtokem a směšováním, vodní ohřívač, přímý
výparník, ventilátor
odvod: filtr EU4, ventilátor, deskový výměník ZZT, klapka

Výparník vzduchotechnické jednotky bude propojen potrubím chladiva s venkovními kondenzačními
jednotkami umístěnými na střeše objektu. Upravený vzduch bude do uvedeného prostoru vyfukován přes
anemostaty. Z prostoru bude odsáván přes mřížky umístěné pod stropem. Zařízení bude navrženo jako
rovnotlaké. Vzduchotechnická jednotka bude ovládána samostatnou regulací. Ventilátory budou
vybaveny frekvenčními měniči.
• Dozor
Pro větrání dozoru lakovny a kanceláří výroby bude navržena vzduchotechnická jednotka umístěná v
podhledu. Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení bude navržena v sestavě:
-

přívod: klapka, filtr EU4, deskový výměník ZZT s obtokem, vodní ohřívač, ventilátor
odvod: filtr EU4, ventilátor, deskový výměník ZZT, klapka
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Upravený vzduch bude do jednotlivých místností vyfukován přes anemostaty. Zpět bude odsáván přes
anemostaty. Zařízení bude navrženo jako rovnotlaké. Vzduchotechnická jednotka bude ovládána
samostatnou regulací. Ventilátory budou vybaveny frekvenčními měniči.
• Zkušební provoz lakovny
Lakovna bude větrána v souladu s přílohou D ČSN650201 – Prostory pro nanášení kapalných nátěrových
hmot. Větrání bude součástí uzavřené lakovací linky, která bude dodávkou technologie. Větrání prostorů
pro nanášení nátěrových hmot bude navrženo tak, aby i při minimálním dovoleném odvětrání byla
koncentrace plynů v tomto prostoru pod 25 % spodní meze výbušnosti použitých ředidel, nejvýše však 20
3
g/m . Prostor bude zajištěn pomoci samočinných zařízení tak, aby nebylo možno zahájit nanášení
nátěrových hmot a spuštění celé aplikační technologie, pokud nebude v provozu účinné větrání.
• Technologické odtahy
Od jednotlivých zařízení technologie bude vzduch odsáván sběrným potrubím ukončeným nad střechou
objektu. Technologie bude řešena v dalším stupni projektu.
- Sociální zázemí
Prostory WC a úklidu budou větrány podtlakově ventilátory umístěnými v podhledu nebo na střeše.
Zařízení bude navrženo jako podtlakové. Ventilátory budou ovládány prostorovými čidly s časovým
doběhem.
- Kanceláře - klimatizace
Pro klimatizaci kanceláří budou navrženy Split nebo Multisplit systémy. Vnitřní kazetové jednotky do
pohledu bodu propojeny s venkovními jednotkami umístěnými na střeše objektu. Zařízení bude vybaveno
dálkovými kabelovými ovladači, které umožňují nastavení provozních režimů, teploty a otáček ventilátorů.
Potrubí odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek bude napojeno do kanalizace přes protipachový uzávěr.
Komunikace, zpevněné plochy a parkovací plochy (SO 04)
V rámci areálu II. etapy budou řešeny areálové účelové komunikace s neveřejným provozem. Jako hlavní
komunikace je řešena účelová komunikace o š=5, resp. 4,5m mezi obrubami. Je napojena na sjezd na
silnici II/181 ve správě KSÚS KK. Sjezd je řešen v rámci samostatné PD. Na konci úseku je OSA 1
napojena na stávající zpevněné plochy v rámci I. Etapy. V rámci OSY 1 budou řešena parkovací stání č.
23-57. Ty jsou navržena jako kolmá o rozměrech 2,5 x 5,0m, resp. 2,75 x 5,0m. Na OSU 1 budou
napojena pomocí tří UK o š = 6,0m mezi obrubami. V areálu je dále řešena druhá účelová komunikace
označená jako OSA 2 o š = 6,0m mezi obrubami napojující řadu kolmých stání č. 1-22 o rozměrech 2,5 x
5,0m, resp. 3,5 x 5,0 a 3,1 x 5,0m pro invalidy. Areál II. etapy bude pro pěší zpřístupněn nově
vybudovaným sjezdem, dále propojovacím chodníkem o š = 1,5m mezi areálem I. a II. etapy a po
stávajících či nových areálových komunikacích.
Zpevněné plochy (komunikace) i parkoviště budou opatřeny venkovním osvětlením.
Kanalizace a vodovod (SO 05)
Vodohospodářská část stavby - kanalizace a vodovod představuje z hlediska vodního zákona
č. 254/2001 Sb. vodní dílo dle §55, odst. 1 písm. c) zákona a bude plnit tyto funkce:
-

stavební část kanalizace splašková představuje novou tlakovou kanalizaci neveřejnou, která bude
sloužit k nakládání se splaškovými vodami z objektu etapy II., tj. k jejich čerpání a odvádění do
veřejné části kanalizace,

-

stavební část kanalizace dešťová představuje novou dešťovou kanalizaci neveřejnou včetně
souvisejících objektů, které budou sloužit k nakládání s dešťovými vodami, tj. k jejich jímání,
transportu, čištění, retenci a vypouštění do recipientu,

-

stavební část vodovod představuje nový vodovodní řad neveřejný a bude sloužit pro zásobování
objektu etapy II. pitnou vodou.
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T E C H N O L O G I C K Ý P R OC E S V Ý R O B Y
Technologický proces výroby začíná ve skladu granulátu, odkud je výrobní materiál na bázi polymerových
plastů transportován technologickým rozvodem k jednotlivým lisům. Zde dochází k jeho předehřevu,
tlakovému vstříknutí do formy a prudkém ochlazení.
Následuje zkušební provoz - lakování v lakovací lince, jejíž součástí je vypalovací pec.
Dále výrobky putují do meziskladu, kde dochází k jejich dosoušení. Pokračují k montáži a kompletaci, kde
probíhá popis symbolů pomocí laserů, kontrola kvality a balení do přepravních boxů. Ze skladu se
postupně výrobky expedují k zákazníkům.
Technologická zařízení a jejich nároky na příkon
V lisovně budou použity tři typy vstřikovacích lisů s různým pracovním tlakem 100, 200 a 400t.
Požadovaný jednotlivý příkon je 10 kW, 20 kW a 40 kW. Celkem bude osazeno 38 lisů o celkovém
příkonu 760 kW. V lisovně budou osazeny obě lodě haly dvojicí mostových jeřábů o nosnosti 5 t, příkon
každého jeřábu bude 6 kW.
V prostoru montáže a kompletace v hale I a hale II bude osazeno celkem 5 laserů o příkonu 10 kW a 10
laserů o příkonu 2 kW. V hale II bude dále umístěno 10 strojů na vyřezávání folií o příkonu 10 kW.
Nákladní výtah bude mít nosnost 3,2 t a jeho příkon bude 20 kW.
V prostoru lakovny ve zkušebním i případném trvalém provozu bude umístěna uzavřená lakovací linka v
kombinaci s průběžnou vypalovací pecí, požadovaný je příkon 65 kW.

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
Stávající areál firmy KH Bohemia s.r.o., je napojen na silnici II/181 v úseku z Chodova do Vintířova
obousměrným sjezdem. Sjezd je navržen pro vjezd a výjezd rozměrných vozidel velikosti N3. Silnice
II/181 je v tomto úseku dvouproudová vedená v zastavěném a zastavitelném území.
Nový sjezd je navržen pro vjezd osobních a nákladních automobilů velikosti N3 a pouze pro výjezd
osobních automobilů velikosti N1. Pro nákladní automobily je v areálu firmy navržen jednosměrný provoz,
tj. nový sjezd určen pouze pro vjezd, stávající sjezd určen pouze pro výjezd. Pro osobní automobily je
areál firmy zachován jako obousměrný.

S E Z N A M S O U V I S E J ÍC Í C H A P O D M I Ň U J ÍC Í C H I N V E S T I C
Související a podmiňující investicí je přeložka vedení vysokého napětí v majetku ČEZ Distribuce a
přeložka podzemního vedení STL plynovodu. Provedení nových přípojek kanalizace, vodovodu, elektřiny
a slaboproudu a dále řešení dopravního napojení a nového parkoviště.
Při jižním okraji objektu výrobní haly etapy II. v prostoru navrženého parkoviště se nachází metalický
signalizační kabel v majetku VAK KV. V rámci stavby bude provedena přeložka tohoto kabelu do
souběhu s novou tlakovou kanalizací. Celkové délka přeložky kabelu bude činit 172 m.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládané termíny realizace:
kácení dřevin ............... 04/2015
sjezd ............................ 04/2015
HTÚ + opěrka .............. 04-06/2015
přeložka vedení VN ..... 06/2015
stavební objekty ........... 06-12/2015
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:
Okres:
Obec s rozšířenou působností:
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec:

Karlovarský
Sokolov
Sokolov
Chodov
Chodov

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
-

Územní rozhodnutí a stavební povolení bude vydávat Městský úřad v Chodově – stavební úřad
Vodoprávní povolení bude vydávat speciální stavební úřad v Sokolově
Povolení dopravních staveb - areálové komunikace a parkoviště, bude vydávat Městský úřad
v Chodově – stavební úřad

B.II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
O C H R A N A Z E MĚ D Ě L S K É H O P Ů D N Í H O F O N D U
Pozemky dotčené výstavbou jsou vedeny v KN jako orná půda.
Dne 1.8. 2011 byl vydán odborem ŽP MěÚ v Sokolově souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu k pozemkům 2479/5 a 2479/50 pod č.j. 97937/20/2011/ZP/EVBR. O trvalé odnětí
zbývajících pozemků ze ZPF č. 2479/15 a 2479/49 bude nově požádáno.
Dotčená plocha zemědělské půdy je označena kódem bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 5.53.11
a 5.67.01, což je dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. zemědělská půda ve IV. a V. třídě ochrany (TO)
zemědělského půdního fondu (ZPF).
TO jsou podle přílohy metodického pokynu ze dne 12.06.1996 č. j. OOLP/ 1067/96 charakterizovány
následovně:
„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.“
„Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou
produkční schopností, 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.“
Dotčená půda se v rámci ÚP Chodov nachází v území, které je označeno jako plocha výroby a
skladování. Návrh řešení předpokládá trvalé odnětí v takovém rozsahu, aby korespondovalo s rozsahem
požadavků na stavbu. Trvalý zábor je navržen s ohledem na trvalý charakter stavby.
Na dotčeném pozemku zemědělské půdy nejsou vybudována žádná zařízení (meliorace, zavlažování) za
účelem zlepšení půdní úrodnosti.
2

ZPF dozná v důsledku realizace stavby úbytek orné půdy na ploše 5.700 m , kde dojde k sejmutí ornice a
následné realizaci výše popisované stavby. Jedná se o změnu trvalou, avšak vzhledem k umístěním
v části obce určené pro výrobu, akceptovatelnou.
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Tab.č.1.

Dolní Chodov

k. ú.

Výkaz výměr (pozemky KN viz Obr. č. 7, str. 20, fotodokumentace viz Obr. č. 3a Obr. č. 4 na
str. 13-14)

č. p. p.
KN

Výměra celé
parcely dle
2
KN (m )

Výměra
plochy
k odnětí
2
ZPF (m )

2479/15

5 058

5 058

2479/49

642

642

5 700

5 700

Celkem

2

Plocha k odnětí dle jednotlivých BPEJ (m )
ze

I. TO II. TO III. TO

-

-

-

IV. TO
5.53.11

V. TO
5.67.01

5 041

17

642
-

-

-

5 683

17

Klimatický region, první číslice kódu BPEJ:
Celé zájmové území patří do klimatického regionu MT2, který je charakterizován jako mírně teplý
a mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 7 – 8 °C, s průměrným ročním úhrnem srážek v hodnotách 550
– 650 mm a s pravděpodobností suchých vegetačních období 15 – 30 %.
Charakteristika jednotlivých HPJ, druhá a třetí číslice:
53

Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), středně těžké až těžké, pouze ojediněle
středně skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené

67

Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a
rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce
hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné

Sklonitost a expozice, čtvrtá číslice:
0

sklonitost 0° – 1°, úplná rovina; expozice všesměrná

1

sklonitost 1° – 3°, rovina; expozice všesměrná

Skeletovitost a hloubka půdy, pátá číslice:
1

slabě skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 10 – 25 %; středně hluboká 30 – 60 cm

Předběžná bilance skrývek
2

dotčená plocha ............. 5 700,00 m
průměrná mocnost............... 0,25 m
3
bilance skrývek ........... ~1 425,00 m
Mocnost ornice je na základě geologického průzkumu stanovena na 25 cm. Mocnost ornice se však
v terénu může mírně lišit a při výstavbě je nutné zohlednit též výškové uspořádání okolní výstavby. Orná
půda bude po svém sejmutí využita k povrchovým terénním úpravám na pozemku investora.
Snímání a deponování ornice bude probíhat jednorázově. Ornice bude zpočátku deponována odděleně
na haldě při okraji zájmového území a bude řádně ošetřována proti zaplevelení a zajištěna proti krádeži.
V případě nedostatečného prostoru pro deponii ornice a výstavbu bude ornice deponována na
pronajatých pozemcích, které jsou v současné době v jednání. Doba jejího uložení nepřesáhne 6 měsíců.
Podrobněji viz příloha „Odnětí půdy ze ZPF“.
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O C H R A N A P O Z E MK Ů U R Č E N Ý C H K P L N Ě N Í F U N K C E L E S
Žádný z pozemků dotčených výstavbou není učen k plnění funkce lesa. Do zájmového území zasahuje
ochranné pásmo lesa. V současné době je tento střet zájmů administrativně vypořádáván. Lze
předpokládat - na základě souladu záměru s územním plánem, že podmínky pro činnosti v části území,
na níž se OP lesa vztahuje, neznemožní realizaci záměru.

2. Odběr a spotřeba vody
VÝSTAVBA
Během stavby bude běžná spotřeba vody odpovídající druhu stavby, způsobu provádění stavebních prací
a meteorologickým podmínkám, a to jak pitná voda, tak užitková (např. pro kropení prašných míst, čištění
přilehlé komunikace – silnice II/181 a zpevněných ploch u haly č. I). Množství pitné vody bude záviset na
počtu pracovníků, s předpokládanou spotřebou vody 2 l/den na osobu.

P R OV O Z
Potřeba vody
Při návrhu potřeby vody (a zároveň množství splaškových vod – viz kap. B.III.2) se vycházelo ze
skutečné spotřeby vody v rámci současného provozu (dále označovaného jako etapa I.). Z dlouhodobých
fakturačních údajů vyplynula specifická spotřeba vody 19,5 l/os/d.
Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci plánovaného rozvoje firmy, který nyní v rámci EIA hodnotíme (dále
popisovaného jako etapa II.) nebudou navrženy technologie se spotřebou vody, představuje spotřeba
vody etapy II. výhradně potřebu vody pro pití, mytí a sociální zařízení. V následující tabulce je uvedena
potřeba vody etapy I. a II.
Tab.č.2.

Potřeba vody a množství splaškových vod současného provozu a plánovaného rozšíření

Pozn.: Výpočet potřeby vody vychází z měřených údajů provozu I. etapy. Specifická spotřeba na osobu a den je na
1/3 úrovni tabulkových hodnot. Z tohoto důvodu byly nastaveny hodnoty denní specifické potřeby na 30 a 35 l/os x
den.

Napojení na vodovod
Stávající vodovodní přípojka I. – vodovodní přípojka pro objekty etapy I. PE 63 PN16 zůstane beze změn.
Nárůst odběrů bude mít za následek navýšení rychlosti v tomto úseku nad doporučené hodnoty bez
zásadního vlivu na vnitřní instalace. Z důvodu zajištění vhodných tlakových poměrů ve vnitřních
instalacích ZTI bude provedena kontrola velikosti vodoměrné sestavy a případně provedena výměna
kapacity měřidla správcem veřejných vodovodů.
Nový vnější domovní vodovod - zásobování pitnou vodou objektu II. etapy je řešeno novým vnějším
domovním vodovodem. Tento vodovod je napojen za stávající vodoměrnou šachtou vybudovanou v I.
etapě. Kapacita a DN tohoto vodovodu je daná charakterem budovy, současností odběrů a počtem /
druhem výtokových armatur ve vnitřních instalacích pitné vody a TV.
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Z uvedeného výpočtu jsou zásadní tyto údaje:
Výpočtový průtok .................................................................................. 5,48 l/s
Požadovaný rozměr domovního vodovodu pro objekt II. etapy ........... PE75 x 6,8 mat. PE100.
Výpočtový průtok splaškových vod ...................................................... 8,1 l/s
Vnitřní vodovod
Za prostupem vnějšího domovního vodovodu do objektu haly II. etapy bude umístěn hlavní uzávěr vody.
Následně bude instalovaný rozdělovač pro připojení požárního vodovodu a vnitřního rozvodu pitné vody.
Od sekčního uzávěru pro vnitřní vodovod bude vybudovaná nová část vnitřního vodovodu dle ČSN EN
806_1,2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Bude provedeno zokruhování
rozvodů stávajících s novými. V místě propojení (kotelna) budou uzavírací armatury. Nový ohřívač TV v
kotelně bude opatřen pojistným a expanzním zařízením dle ČSN.
Požární vodovod
V hale II. bude vybudovaný nový požární vodovod. Jedná se o zavodněný požární vodovod z
ocel/pozinkovaného potrubí. Provedení dle ČSN 73 0873 - Zásobování požární vodou. Na tomto
vodovodu bude provedeno osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí dle zprávy PBŘ.
Hydrantový systém ............................................................................... DN 25/30m
Současnost ........................................................................................... 2 ks
Požadovaný průtok požární vody ......................................................... 0,6 l/s při přetlaku 0,2 MPa.

3. Suroviny a materiály, napojení na energetické zdroje a jejich spotřeba
VÝSTAVBA
Stavební suroviny a materiály
Použité stavební suroviny a materiály jsou uvedeny v předchozích kapitolách, např. kap. B.I.6, dále pak
v následující podkapitole „Provoz“. Podrobnější popis je dostupný v PD a vzhledem k tomu, že se jedná o
běžné, normované materiály a suroviny, není nutné uvádět jejich podrobnější popis.
Ornice bude skryta, deponována a využita v rámci konečných sadových úprav venkovního areálu.
Hrubé terénní úpravy budou prováděny se snahou o nulový přebytek výkopové zeminy a zároveň
nenásilné zapojení areálu do prostoru - sousedního území. Druh zeminy je podrobněji popsán v kap. C.1.
– jedná se o písčitý jíl až kaolin.
Napojení na energetické zdroje a jejich spotřeba
Z prostoru stávající haly č. I a jejího zázemí včetně zpevněných ploch bude provedeno napojení na zdroje
elektrické energie, na vodovod a kanalizaci. Stavební materiál bude přivážen postupně, krátkodobě
skladován v prostorech současného areálu a na staveništi. Vzhledem k plošnému a časovému rozsahu
stavby a běžné stavební technologii není nutné podrobněji popisovat fázi výstavby.

P R OV O Z
Suroviny a materiály
Technologický proces výroby začíná ve skladu granulátu, odkud je výrobní materiál na bázi polymerových
plastů transportován technologickým rozvodem k jednotlivým lisům. Zde dochází k jeho předehřevu,
tlakovému vstříknutí do formy a prudkém ochlazení.
Polymerové plasty ABS - akrylonitril/butadien/styren a PA - polyamid semiaromatický jsou skladovány
v množství přiměřeném jednodenní spotřebě, neboť dochází k vytížení kamionů oběma směry – cestou
do Chodova přivážejí materiál potřebný k výrobě, cestou z Chodova odvážejí hotové výrobky. Tento stav
bude zachován, takže skladové prostory svou kapacitou budou odpovídat denní výrobě a počtu
přijíždějících kamionů. Z plánovaného množství zpracovaného granulátu 790 t/rok a 5 ks kamionů/den v
jednom směru vyplývá kapacita skladu granulátu na 0,6 t s rezervou 1 t.
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Bezpečnostní listy pro ABS a PA uvádějí následující podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí
včetně neslučitelných látek a směsí, které jsou v současném provozu dodržovány, pro příklad uvádíme
materiál ABS:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby .......... Je třeba dodržet obecné předpisy vodního zákona
Upozornění k hromadnému skladování................... Není nutné
Další údaje k podmínkám skladování:
Nádobu přechovávat jen na dobře větraném místě
Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu
o
maximální skladovací teplota ˂ 70 C
Se zkušebním provozem lakovací linky souvisí skladování hořlavých a toxických kapalin. Je odhadováno
celkové množství skladovaných látek do 500 kg, z toho látek klasifikovaných jako hořlavé bude 97 % (lak
+ tvrdidlo) a látek klasifikovaných jako nebezpečných pro životní prostředí (ředidlo) bude skladováno 3 %
z uvedeného množství. Lakovací systém bude využívat materiál ALEXIT Haptiklack 349-76. Dodavatel
laků bude firma Mankiewicz Gebr. & Co. (Hamburg / Germany). Z bezpečnostních listů a množství
skladovaných látek lze usuzovat, že objekt lakovny nebude zařazen do kategorie A ani B dle zákona č.
59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. (Připomínáme, že z tohoto zákona vyplývá pro každou
právnickou osobu nebo podnikatele povinnost zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství,
klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení, přijmout
nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a na základě seznamu navrhnout případné zařazení
objektu do příslušné skupiny (A, B) atd.)
Napojení na energetické zdroje a jejich spotřeba
- Vzduchotechnika (VZT) a technologické zdroje tepla
Profese VZT požaduje pro VZT jednotky a dohřev přiváděného vzduchu následující topné výkony:
údržba .......................................10 kW
kanceláře ..................................15 kW
denní místnost ..........................15 kW
šatny – muži, šatny – ženy .......20 kW
montáž, kompletace .................40 kW
zkušební provoz lakovny ..........82 kW
dozor ..........................................18 kW
Celkem ......................................200 kW
Součástí instalovaných technologických strojů jsou stroje na zpracování plastů formou lisování a
vstřikování. Součástí zpracování plastů jsou vytápěné formy nebo reaktory vstřikovacích jednotek, které
využívají jako zdroj elektrickou energii.
V lisovně budou použity tři typy vstřikovacích lisů s různým pracovním tlakem 100, 200 a 400 t.
Požadovaný jednotlivý příkon je 10 kW, 20 kW a 40 kW. Celkem bude osazeno 38 lisů o celkovém
příkonu 760 kW.
Stroje jsou vybaveny chladícím technologickým okruhem a slouží dále jako zdroje tepla. V letních
měsících je toto teplo mařeno v suchém chladiči a odváděno do venkovního prostoru nebo v případě
vysokých letních teplot v chladící jednotce s okruhem chladiva R407C - přímý výparník - kondenzátor.
Z důvodu hospodaření s energiemi je nutné produkci tepla z technologických zařízení distribuovat do
požadovaných VZT výměníků případně i do topných okruhů. VZT výměníky je nutno v tomto případě
dimenzovat na nízkoteplotní spády 50/40 °C. Odpadní teplo bude do VZT soustav dodávané cestou
rekuperace z vnitřního prostoru provozu a dále formou dohřevu z technologického chlazení. Soustava
bude hydraulicky provázaná tak, aby byla primárně zajištěna požadovaná teplota na technologickém
zařízení pro výrobu.
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Pro funkčnost je nutné řídit se normami ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a
montáž; ČSN 060830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení; ČSN EN 12828 Tepelné
soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav; ČSN 73 4201 Navrhování komínů a
kouřovodů.
- Vytápění v hale č. I (= etapa I.) a plánované hale č. II (= etapa II.)
Ve výrobní hale č. I (etapa I.) je instalovaný stávající zdroj tepla – kotelna III. kategorie s instalovaným
výkonem 65 kW. V topném období a běžném provozním režimu haly (20 °C) je hlavním zdrojem tepla
instalovaná technologie. Jedná se o lisovací a vstřikovací stroje plastových hmot s el. příkony 10 až 40
kW / soustrojí. Mimo přímé sálání disponují zařízení vlastním chladícím technologickým okruhem s
možností distribuce tepla do systémů technického zabezpečení budov (TZB). Provozně (3směnný
provoz) a ekonomicky jsou tyto technologie určeny jako hlavní zdroje tepla.
Z výpočtů a bilancí tepelných výkonů pro halu č. I je zřejmé, že současný zdroj tepla slouží pro komfortní
vytápění prostorů sociálního zázemí, kanceláří a doplňkově jako zdroj tepla pro ohřev teplé vody. V době
dlouhodobé odstávky provozu (5 a více dnů) je zdrojem tepla i pro výrobní haly a sklady. V tomto režimu
je investorem akceptovaný útlum teplot na +10 až + 15 °C (ve výpočtech +15 °C – zázemí a kanceláře,
+10oC sklady a výrobní prostory) při výpočtové te= -15 °C.
Z výpočtu tepelných ztrát je zřejmé, že pro zajištění útlumových teplot je požadovaný výkon zdroje tepla
155 kW. V režimu plného provozu bude zdroj vytápět zázemí a administrativní části objektu s
požadovaným příkonem 55 kW (-15 °C). Stávající kotelna v hale č. I. bude doplněna o nový kondenzační
kotel o min. tepleném výkonu 93 kW. Pro zajištění kompatibility systému tedy Wiessmann Vitodens
200 W – 105 kW. Kategorizace kotelny III. kat. dle ČSN 070703 bude zachována, bude provedena
úprava strojní části pro napojení nových topných okruhů objektu II. etapy. Veškeré úpravy na zdroji tepla
budou probíhat ve stávajícím objektu.
Nová otopná soustava, okruhy pro objekt II. etapy, budou uzavřená (max. 0,3 MPa), otopná soustava s
nuceným oběhem vody. Okruhy budou členěny dle provozních požadavků a samostatně regulovatelné.
Ochrana celého systému bude řešena zabezpečovacím zařízením dle ČSN 06 0830.
Účinnost navrženého zdroje tepla - plynový kotel VITODENS dle vyhl. 441/2012 Sb.
Dle technické dokumentace výrobce zdroje VIESSMANN 5369 295 v1.5 nový plynový kotel VITODENS
200 WB2B 105 (Tab. 1, strana 4) má následující technické parametry:
Vstupní energie ................... 30 – 108 kW
Výstupní energie .................. 29 - 103 kW
Dle vyhlášky 441/2012 Sb. bude účinnost výroby tepla v plynovém kotli v rozsahu 95 až 96 %. Navržený
zdroj tepla tedy splňuje požadavek vyhl. 441/2012 Sb. který je 85 %.
Výpočet potřeby tepla pro vytápění
Bez ohledu na to, jakým zdrojem bude objekt II. etapy vytápěn, byl proveden výpočet potřeby tepla.
Výpočet byl vztažen k meteorologické stanici v Karlových Varech a převzaty průměrné měsíční teploty
(2009) s přepočtem hodnot na polohu plánované výstavby. Přepokládá se, že teplo bude z 80 % dodané
z technologických strojů a 20 % z fosilního paliva zemního plynu tedy:
technologie .......................... 260 MWh
plynové kotle ........................ 66 MWh
celkem ................................. 326 MWh/rok
- Ohřev teplé vody (TV)
Výpočet potřeby teplé vody pro finální obsazenost 625 osob je 12 m3/den.
V objektu výrobní haly I. je v prostoru sociálního zázemí a kanceláří instalovaný ohřívač teplé vody 500 l/
30 kW. Zdrojem tepla pro tento ohřívač TV je plynový kotel v kotelně s propojovacím topným okruhem.
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Obdobně je přímo v kotelně instalovaný ohřívač 500 l s výměníkem pro přednostní ohřev TV z
kompresorové jednotky tlakového vzduchu a výměníkem pro dohřev z plynového kotle. V etapě I. byla
instalace provozovaná pro cca 200 osob. Z hlediska potřeby teplé vody lze vycházet z měřených údajů
na straně pitné vody, kdy uváděný údaj činí max. 30 l/os x den. Předpokládaná potřeby teplé vody je v
tomto případě na úrovni 25l/os x den 45 oC.
Z výpočtů vychází následující nároky na systém ohřevu teplé vody:
3

Denní potřeba TV ................ 12 m /den 55 °C
Kapacita zásobníků ............. 2 000 litrů
Potřebný výkon pro ohřev.... 100 kW (max. 7 hod. provozu)
Roční potřeba tepla pro TV . 235 MWh (finální potřeby tepla pro 625 osob)
Pro ohřev teplé vody je přednostně využívané odpadní teplo z kompresorové stanice výroby tlakového
vzduchu. Stávající systém ohřevu teplé vody bude doplněn o akumulační nádobu 1000 l. Instalace je
doporučená v prostoru plynové kotelny tak, aby byla umožněná distribuce odpadního tepla ze sousední
kompresorové stanice pro přednostní ohřev. V případě požadavku bude dohřev nebo i celý ohřev TV
řešen plynovými kotli. Pro nové zařizovací předměty v objektu II. etapy bude v rámci vnitřních instalací
realizovaný rozvodný systém teplé vody a cirkulace se zabezpečením proti legionelle.
- Napojení na doplňkový zdroj tepla – návrhy výstavby plynovodů
Přeložka: V trase vedení stávajícího STL plynovodu DN 150 je plánovaná výstavba parkovacích ploch a
vjezdu do areálu KH Bohemia. Z důvodu zabezpečení požadovaného krytí a ochrany zařízení dojde k
přeložení plynovodu mimo upravované plochy. Stávající STL přípojka plynu pro objekt I. etapy je
ukončená hlavním uzávěrem v pilířku u obvodového zdiva. V místě vjezdu do areálu bude plynovod
uložen do ocelové chráničky s čichačkou. Napojovací body přeložky jsou vyznačené v situaci. V případě
napojení PE/PE se jedná o přepojení na PE plynovod, který byl součástí přeložky již v I. etapě. V případě
napojení OC.B./PE se jedná o přepojení přeložky d = 160 na stávající ocel. plynovod DN 150. Křížení a
souběh inženýrských sítí v trase bude odpovídat požadavkům ČSN 73 6005.
V rámci II. etapy dojde k posílení výkonu stávající plynové kotelny realizované v I. etapě. Jedná se o
3
instalaci, doplnění plynového kotle o výkonu 105 kW – příkon 12,5 m /hod (vše v prostoru etapy I).
Instalované prvky plynovodu nevyžadují zásadní změny.
3

stávající max. odběr ............ 6,0 m /hod
3
nový odběr max. .................. 12,5 m /hod
3
celkový odběr max............... 18,5 m /hod
3

roční potřeba plynu pro vytápění + ohřev teplé vody = 15 000 + 15 700 = 30 700 m /rok
Nová STL přípojka: V hale č. II. bude instalovaná technologie zkušební technologie lakovny s
požadovaným příkonem 65 kW. Pro tyto potřeby bude obdobně jako u haly I. vybudovaná nová STL
přípojka připojená při výstavbě na řešenou přeložku plynovodu. Přípojka bude ukončena HUP v pilířku.
Součástí výstroje bude RTP a plynoměr. Plánovaný průtok plynu na NTL části je 10 m3/hod.
3

Nový odběr max. ................. 10 m /hod.
3

V závislosti na využití bude roční potřeba plynu: 30 000 m /rok
- Napojení na elektrickou energii
Při stavbě bude použit normalizovaný materiál v souladu se zákonem č. 22/1987 Sb. Připojení k napájecí
distribuční síti bude provedeno prostřednictvím stávající areálové transformační stanice 22 kV/0,4 kV – 2
x 630 kVA, která je napojena na venkovní distribuční vedení VN. Stupeň dodávky elektrické energie
podle ČSN 34 1610 bude zajištěna ve 3. stupni důležitosti bez zvláštních opatření.
Elektrická energie bude používána pro napájení výrobních zařízení, vzduchotechnické technologie, MaR
vytápění, výtahu, jeřábů, osvětlení a drobných elektrických spotřebičů. Podle dostupných údajů byla
sestavena následující výkonová bilance:
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Tab.č.3.

Bilance elektrické energie

- Rozvodná soustava silnoproudu
síť TN-C-S, 3 + N + PE,~ 50 Hz, 400/230V
K zajištění napájení nové haly bude zprovozněn druhý transformátor 630 kVA ve stávající areálové
transformační stanici. Zprovoznění zajistí investor jako majitel technologického zařízení. Z transformační
stanice bude vyvedeno podzemní napájecí vedení nn pro novou halu, které bude ukončeno v nové
přípojkové skříni haly s přepěťovou ochranou, která bude osazena v místě vstupu do objektu haly.
Z přípojkové skříně bude vedení pokračovat do samostatné místnosti rozvodny elektro, ve které bude
osazen hlavní rozvaděč objektu a rozvaděč kompenzace jalového výkonu. Hlavní rozvaděč bude sloužit k
napájení podružných okruhových rozvodnic, rozvodnici technologických celků, hlavních společných
okruhů a okruhů místních a přilehlých. V hlavním rozvaděči bude instalován vypínač CENTRAL STOP,
který zajistí odpojení všech zařízení od napájení. Vypnutí tohoto vypínače bude možno provádět místně
nebo dálkově z recepce haly II. etapy. Pro dálkové vypínání bude využit stávající systém EPS haly I.
etapy, který bude za tímto účelem upraven nebo rozšířen. Okruhové rozvodnice budou v nástěnném
nebo zapuštěném provedení a budou instalovány podle provozních potřeb výroby nebo situačních celků
objektu. Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou, v instalačních lištách, na
kabelových lávkách, v podlaze nebo na povrchu; podle druhu podkladu, prostředí a požadavku investora.
Přechody kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny. V případě částečně
chráněných únikových cest budou vedení uložena pod omítkou nebo musí být v provedení podle
vyhlášky 23/2008 Sb. Elektrické předměty musí vyhovovat prostředí, ve kterém budou instalovány.
Elektrická zařízení ve sprchách a v umývacích prostorech musí odpovídat ČSN 33 2000-7-701. Elektrické
zařízení v hořlavých látkách a na nich bude vyhovovat ČSN 33 2312. V rámci silnoproudých rozvodů
budou připraveny vývody pro připojení výrobních technologií nebo jejich rozvodnic a obslužných zařízení
(výtah apod.). Pro osvětlení vnitřních prostorů bude použito základní, nouzové a orientační umělé
osvětlení. Základní osvětlení bude v případě potřeby doplněno osvětlením lokálním. Vnější prostory
budou osvětleny venkovním osvětlením.
- Slaboproudé rozvody
V přístavbě haly se plánuje rozšíření datových a telefonních rozvodů, domácího videotelefonu, kartového
systému a kamerového systému. Návrh slaboproudých rozvodů bude proveden s ohledem na ČSN 34
2300 a dále se musí dbát na zásady elektromagnetické kompatibility a ochrany proti přepětí. Veškerá
instalovaná zařízení nesmí být zdrojem rušení a musí splňovat podmínky pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) ve smyslu ČSN IEC 1000-2-1. Rozšíření kapacit komunikačního vedení bude řešeno
posílením stávající linky O2 Czech Republic, a.s. nebo novým bezdrátovým přístupovým bodem. Pro
datové a telefonní rozvody bude použita strukturovaná kabeláž napojená z podružného datového
rozvaděče, který bude umístěn na příhodném místě v administrativní části nové haly. Nový datový
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rozvaděč bude propojen se stávajícím datovým rozvaděč ve stávající hale kabelem typu SYKFY pro
telefonní rozvody a metalickým nebo optickým vedením pro datové rozvody. Od plánované venkovní
závory do prostoru recepce bude zajištěna komunikace (audio + video) rozšířením stávajícího systému
vrátného nebo doplněním systému nového. Na nové hale budou umístěny venkovní kamery, které
vhodným způsobem doplní stávající kamerový systém. Nové kamery budou připojeny do stávajícího
digitálního systému, se kterým musí být kompatibilní.
- Osvětlení
Vnitřní osvětlení
Základní osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 případně bude postupováno podle
požadavků investora nebo hlavního architekta. K osvětlování budou výhradně používána úsporná svítidla
se zářivkovými, výbojkovými nebo LED světelnými zdroji. V prostorech se zvýšeným komfortem a v
místech kde je nutno zamezit vzniku stroboskopického jevu budou svítidla vybavena elektronickými
předřadníky. Přisazené, závěsné nebo zapuštěné provedení svítidel bude voleno podle situačních
možností stavebních konstrukcí a montážních návodů výrobců jednotlivých typů. Do technických
místností budou osazována průmyslová svítidla s prismatickým nebo opálovým krytem. Pro osvětlení v
prostorech s nepříznivými vnějšími vlivy budou volena svítidla se zvýšeným krytí IP.
Venkovní osvětlení
Zpevněné plochy (komunikace) i parkoviště budou opatřeny venkovním osvětlením napojeným na
stávající podzemní vedení. Pro venkovní osvětlení bude použita osvětlovací soustava obdobná stávající
soustavě instalované v I. etapě. Světelné body budou stožárového typu se silničními svítidly, která budou
osazena do výšky 10 m. Světelné body budou osazovány do zelených ploch s minimálním odstupem 0,5
m od komunikací i parkovacích ploch. Napájení nového venkovního osvětlení bude vyvedeno z napájecí
soustavy stávajícího venkovního osvětlení, která je vyvedena z haly I. etapy a má dostatečnou
výkonovou rezervu. Napájecí soustava bude tvořena podzemním kabelovým vedením. V souběhu s
napájecím vedením bude kladen zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm, ke kterému se připojí kovové části
světelných bodů. Pro venkovní osvětlení bude použito 10 ks světelných bodů s celkovým příkonem, 1,1
kW.
Nouzové osvětlení
Nouzové osvětlení bude jako orientační instalováno na únikových cestách (chodby a schodiště vedoucí k
východu ven) a nad východy ven. Pro orientační osvětlení budou použita nouzová svítidla s vlastním
dobíjecím zdrojem s dobou zálohování podle požadavků PBŘ. Napájení svítidel bude provedeno ze
stávající okruhové rozvodnice požární ochrany, která je instalována v hale I. etapy. Napájecí kabely
budou od ostatních vedení uloženy odděleně nebo budou v provedení podle vyhl. 23/2008 Sb. Zapnutí
orientačního osvětlení bude provedeno při výpadku dodávky elektrické energie z distribuční sítě,
vypnutím hlavního vypínače objektu nebo na povel EPS. Zemní práce nesmí být v rozporu s ČSN 73
6110. Pokládka kabelů a jejich chrániček musí být provedena v souladu ČSN 2000-5-52 a ČSN 73 6005
a ostatních požadavků správců stávajících podzemních sítí.
- Elektrická požární signalizace
Pro ovládání zařízení požární ochrany bude využita stávající elektrická požární signalizace (EPS)
instalovaná v hale I. etapy, která bude upravena nebo rozšířena. EPS bude ovládat hlavní vypínání
CENTRAL/TOTAL STOP, zavírače dveří a nouzové osvětlení.
- Ochrana
Ochranné pospojování
V přístavbě bude zřízena hlavní ochranná přípojnice MET, která bude připojena k uzemnění s
maximálním zemním odporem 0,2 Ω (uzemnění objektu musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 a ČSN EN
62305-3). K MET (PE okruhové rozvodnice) musí být připojena veškerá kovová potrubí, armatury,
svodiče přepětí i nosné prvky kabelových vedení. Při vstupu potrubí do objektu musí být připojení k MET
provedeno co nejblíže k místu vstupu. Propojeny musí být i veškeré konstrukční kovové části a hlavní
kovové armatury, které se připojí k zemniči.
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Ochrana před bleskem a uzemnění
Ochrana před bleskem bude řešena v následujících stupních projektové dokumentace podle ČSN EN
62305-3. Objekt bude zařazen do příslušné třídy LPS a k ochraně před bleskem bude instalován
neoddálený neizolovaný hromosvod. Jako svody od jímací soustavy bude využita ocelová konstrukce
stavby. Uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 a ČSN EN 62305-3. Systém uzemnění
elektrických zařízení a hromosvodu bude tvořen mřížovou uzemňovací soustavou doplněnou obvodovým
zemničem pro vyrovnání potenciálu obvodového kovového opláštění budovy. K mřížové soustavě budou
připojeny veškeré ocelové konstrukce stavby. Venkovní osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN
12464-2 případně bude postupováno podle požadavků investora nebo hlavního projektanta.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
1. Množství a druh emisí do ovzduší
VÝSTAVBA
Z důvodu délky a objemu prací, souvisejícímu množství aut a mechanizace, běžnému způsobu provádění
prací z hlediska způsobu organizace práce (práce v denních hodinách mimo dny pracovního volna,
mechanizace v bezvadném stavu včetně opatření pro snížení prašnosti, např. čištění vozovky, kropení),
dále s ohledem na umístění parkoviště, na terénní překážky (vegetace a terén) mezi staveništěm a
obytnou zástavbou, s ohledem ke vzdálenosti nejbližších objektů bydlení, nelze očekávat, že by výstavba
byla z hlediska ovzduší zaznamenatelná jako významný zdroj znečištění. Proto nebylo nutné pro fázi
výstavby pořizovat rozptylovou studii.

P R OV O Z
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
Záměr byl v r. 2007 posuzován pod kódem OV4051 pro objem zpracovávaného granulátu 280 až
300 t/rok - Závěr zjišťovacího řízení byl vydán Ministerstvem životního prostředí dne 7.2.2007 pod č.j.
6469/ENV/07 (viz str. 6–9). Rozptylová studie a odborný posudek z hlediska zápachu z r. 2007, které byly
součástí tohoto hodnocení, nevyvolal žádné zásadní připomínky a posouzení stavby dle zák. č. 100/2001
Sb. bylo považováno za přijatelné.
Zpracovávání polymerů ABS a PA
Při posuzování záměru v r. 2007 (EIA) byl v platnosti zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení
vlády č. 353/2002 Sb. Podle těchto předpisů nebyl technologický proces tavení a tlakového lití plastu na
vstřikovacích lisech žádným kategorizovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Vlastní
technologický proces neměl stanoveny žádné emisní limity ani další podmínky pro provozování.
Z hlediska současné legislativy, zejm. zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., se jedná o stacionární
zdroj vyjmenovaný v příl. 2, ve složce 6. Chemický průmysl – a to bod 6.5. „Výroba a zpracování
ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde.“ Do
této kategorie se výroba řadí zpracováním polymerů ABS (terpolymer akrylonitrilu, butadienu
a styrenu) a PA (polyamid), ačkoliv nedochází k chemické reakci, takže se nejedná o zdroj srovnatelný
s výrobou polymerů.
U daného typu zdroje je k řízením o umístění stacionárního zdroje nebo o jeho stavbě dle stavebního
zákona vydáváno krajským úřadem závazné stanovisko (podle § 11 odst. 2 písm. b), c) zákona o ochraně
ovzduší). K řízením o vydání závazného stanoviska je zpracováván odborný posudek (podle § 11 odst.
8). Není-li vedeno řízení podle jiného právního předpisu, pak tento odborný posudek je předmětem řízení
o povolení provozu zdroje nebo změny povolení. K rozhodnutí o umístění zdroje je zpracovávána také
rozptylová studie (podle § 11 odst. 9). Povolení provozu tohoto stacionárního zdroje vydává krajský úřad
(podle § 11 odst. 2 písm. d)). Žadatel obyčejně předkládá rozptylovou studii pro znečišťující látky, které
mají stanoven imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší (podle § 11 odst. 9).
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Povinnost provozovatele stacionárních zařízení s kódem 6.5. dle Příl.2 zák o ochraně ovzduší je
upřesněna vyhl. 415/2012 Sb., která pro kód 6.5. stanovuje specifické emisní limity pro TOC. Limity je
nutné splňovat jako technickou podmínku provozu od 1.1.2016. Tyto limity se však nevztahují na
zpracovávaný polymer ABS ani PA, neboť se týká kapalných epoxidových pryskyřic s aminy a
polyuretanu (bez polyueratnu nadouvaného uhlovodíkem). Na záměr se tedy vztahuje jediná technická
podmínka provozu platná od 1. ledna 2016: Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek
obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí
organických látek na jednotku termického spalování.
Obr. č. 8.

Ilustrační obrázek vstřikovacího lisu (Zdroj: http://www.14220.cz/technologie/tvareni-plastua-vyroba-forem-i/)

Velmi zjednodušený princip práce stroje spočívá v jedné pevné (1) a jedné pohyblivé ocelové desce (4), které jsou spolu
s deskou (7) spojeny vodítky (5). K desce (1) je připevněna pevná část formy (2). Pohyblivá část formy (3) je upevněna na
pohyblivé desce lisu (4). Tato pohyblivá část lisu je posunována směrem k pevné části formy uzavíracím mechanizmem (6) který
je ovládám hydraulickým válcem (8) až do uzavření formy v dělící rovině. Po uzavření formy je přisunut plastifikační válec (16) ve
kterém je umístěno elektrické topení směrem k desce (1). Přisunutím plastifikačního válce najede tryska (19) na vtok formy a
dojde k jejímu stlačení, čímž se otevře vnitřní uzavírací mechanizmus trysky. V tomto okamžiku je uveden do pohybu vpřed šnek
(16) umístěný uvnitř plastifikačního válce (17) a tím vstříkne roztavenou hmotu do formy. Po vstříknutí taveniny do formy je
v činnosti tzv. dotlak, což je vstřik taveniny do formy nižším tlakem než je tlak vstřikovací. Po ukončení dotlaku je těleso
převodovky (14) společně s plastifikačním válcem (17) odsunuto do své výchozí polohy a probíhá fáze chlazení výlisku. Při
odjezdu od formy dojde k uzavření trysky (19) a pomocí šneku v plastifikačním válci je připravována nová tavenina z materiálu
(18) umístěného v násypce (20). Po zchlazení výlisku uzavírací mechanizmus (6) ovládaný válcem (8) otevře formu pohybem
posuvné části lisu (4) od dělící roviny formy směrem k zadní desce lisu (7). Vyrobený výlisek zůstává na posuvné části formy (3),
odkud je sejmut (vyhozen) pomocí vyhazovačů (10), které uvede v činnost zařízení (9) umístěné na konci dráhy posuvné části
formy. Následně se celý cyklus opakuje uzavřením obou částí formy. Tlakový olej pro lis zajišťuje olejové zubové čerpadlo (11)
poháněné elektromotorem (13). Zásoba hydraulického oleje je uložena v zásobníku (12). Otáčivý pohyb šneku (16) zajišťuje
pomocí převodových kol (15) elektromotor (21) umístěný na převodovce (14). Přísun a odsun plastifikačního válce (17) společně
s násypkou (20) převodovkou (14) a elektromotorem (21) provádí hydraulický válec (22). Ovládací prvky, pomocí kterých je
prováděno nastavení vstřikovací rychlosti, tlaku, rychlosti příjezdu a odjezdu plastifikačního válce a uzavírání formy je umístěno
uvnitř lisu v části pod převodovkou (14). Zařízení pro dávkování množství zpracovávaného materiálu je umístěno na pohyblivém
tělese spojeném s převodovkou (14). Elektricky ovládané části stroje jsou obsluhovány pomocí relé a spínačů umístěných
v rozvodné skříni, která je příslušenstvím lisu.
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Celkový objem spotřeby plastových polymerů je plánován na 790 t/rok. Stěžejním technologickým krokem
ve výrobě je termoelektrické a tlakové tváření plastů bez chemických procesů. Vstřikovací lis je
mechanický tvářecí stroj, který slouží k mechanickému zpracování polymerů – v tomto případě
termoplastů ABS a PA6, tlakem nebo tlakovým rázem. Při výrobě touto technologií se surovina (plastový
granulát) plní do násypky vstřikovacího lisu. Odtud padá do komory, kde je plastifikačním šnekem tlačena
do válce, ve kterém se ohřívá a ve formě taveniny vstupuje do trysky, kterou je vstřikována do formy. Po
vychlazení se forma otvírá, výrobek se vyklopí (tzv. vyhodí) a celý cyklus se opakuje. Rychlost vstřiku,
dekomprese atd. je stanovena potřebou a nastavením parametrů lisu – vstřikovacím tlakem, dotlaky,
dávkovací dráhou a rychlostí dávkování. Záleží též na teplotě chlazení obou částí formy (viz Obr. č. 8, str.
36).
Termoplasty obecně jsou charakterizovány mnoha termomechanickými fázovými stavy a přeměnami.
Každý polymer má určité teplotní intervaly, ve kterých vykazuje zřetelně odlišné mechanické vlastnosti.
Hodnoty tokových vlastností (změna indexu toku taveniny) uváděné v materiálových listech jsou velmi
důležitou informací, kterou je nutno respektovat při nastavení parametrů strojů (při dávkování vstupního
granulátu, při nastavení doby tavení, strojních časů, doby chlazení,…). Vstřikovací cyklus tvoří sled
přesně specifikovaných a řízených úkonů. Jedná se o proces neizotermický, během něhož plast prochází
teplotním cyklem. Proto je vybaven několika kontrolními a jistícími mechanismy.
Z výše uvedených informací vyplývá:
1. V případě technologie vstřikování plastů nedochází k emisím tuhých znečišťujících látek z etapy
plnění zásobníků lisů, protože celý proces je uzavřený a granulát je nasáván vakuovým podavačem.
2. Lze odůvodněně předpokládat, že obsah reziduí volných těkavých látek v polymerní matrici
v používaných plastech je zanedbatelný.
3. Je velmi málo pravděpodobné, že by zpracovatelské teploty dosáhly teploty rozkladu používaných
polymerů PA6 a ABS, kdy by depolymerizace byla doprovázena uvolněním monomerů nebo látek
o
splňujících definici VOC - dle bezpečnostních listů činí teplota rozkladu PA6 a ABS ˃300 C, přitom
o
o
zpracovatelské teploty PA6 se pohybují mezi 230-260 C, u ABS mezi 190-250 C.
4. Pro tento typ stacionárního zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity. Jediná technická
podmínka provozu platná od 1. ledna 2016 se týká předcházení emisím látek obtěžujících
zápachem, a to využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických
látek na jednotku termického spalování.
Z porovnání obdobných záměrů hodnocených v dimenzích současné legislativy chránící ovzduší (záměry
jsou uvedeny pod kódem v informačním systému EIA), např.:
-

OV8145:

novostavba s plánovanou spotřebou 675 t plastových polymerů - zpracovávaný materiál
z 90 % ABS v Technologickém parku Olomouc (3/2013)

-

OV8156:

rozšíření výroby o 540 t/rok na 2.875 t/rok se zpracovávaným materiálem z 90 % ABS
v Prostějově (3/2014)

-

OV6177:

záměr zvýšení výroby zpracovaných plastů v Dolní Ředici z 960 t/rok na 4.500 t/rok se
vstupním materiálem tvořeným ze 60-70 % PA (10/2014),

plyne, že někteří zpracovatelé rozptylových studií (RS) pro tento výrobní proces emise vůbec
nezapočítávají - viz např. RS u záměru s kódem OV8156. Podobný přístup mají zpracovatelé RS
k záměru s kódem OV8145, kteří na základě zkušeností odhadují koncentraci těkavých organických látek
3
ze vstřikovacích lisů vyjádřených jako celkový organický uhlík na výduchu na 0,01 mg/m (ani v tomto
případě nebyly emise z procesu vstřikování a lisování plastů započítány).
Odlišný přístup byl zaznamenán u záměru s kódem OV6177, kde je v rozptylové studii zvolena emisní
3
koncentrace pro technologii lisování (vč. vstřikování) na 5 mg/m . Lze odvozovat, že zdrojem této hodnoty
je souhrnná provozní evidence. Je zřejmé, že se jedná o emise produkované technologií vstřikování a
lisování plastů plus emise z plynového hořáku 100 kW, který však s technologií nesouvisí (veškerá nutná
energie pro výrobu je pouze elektrická). U hodnot vypočtených v této RS pro organické sloučeniny
(vyjádřené jako TOC) je vzhledem k absenci imisního limitu možné pouze orientační řádové porovnání
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s hodnotami pro některé organické látky (reprezentanty těkavých organických látek) dle SZÚ – viz
„Referenční koncentrace“ vydané dle § 27 odst. 6 písm. b) zák. č. 201/2012 Sb, které se pohybují ve
3
stovkách µg/m v ročním průměru. Zjištěné výsledky příspěvků z technologie u záměru OV6177 – ročních
průměrů jsou o 3 až 4 řády nižší než orientační doporučené zdravotně významné hodnoty.
Zpracovatelé RS pro tento typ technologie tedy naráží na vypovídací schopnost RS. Záměr totiž
představuje zdroj emisí organických látek, pro které nejsou stanoveny imisní limity. Nejsou-li imisní limity
ani jiné relevantní mezní hodnoty pro sumu těkavých organických látek stanoveny, rozptylová studie
nemůže zhodnotit stávající úroveň znečištění. Vzhledem k absenci vztažných porovnávacích absolutních
hodnot nemůže být vyhodnocen ani příspěvek tohoto zdroje ke stávající imisní zátěži, ale ani případné
překračování imisních limitů nebo jiných mezních hodnot imisních koncentrací.
Je tedy na místě v případě předkládaného záměru postupovat dle zákona o ochraně ovzduší a povinnost
předložení rozptylové studie řešit v souladu s § 11 odst. 9 - povinnost předložení RS se nevztahuje na
případy, kdy dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity, ale nepochybně nedochází
ke zvýšení příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění. V případě pochyb je závazné vyjádření
krajského úřadu.
Zkušební provoz lakovací kabiny
Údaje k lakovacímu systému - lakování krytů pro interiéry automobilů:
- Lakovací systém ALEXIT Haptiklack 349-76
- Dodavatel laků: Fa. Mankiewicz Gebr. & Co. (Hamburg / Germany)
Jedná se o kapalinový lakovací systém, který je nabízen s následujícími maximálními údaji v technických
a bezpečnostních listech:
-

mísení v poměru 4:1 objemu s tvrdidlem 345-77
jako ředidlo může být použita demineralizovaná voda
3
podíl VOC 349-76 90D3 H: 18g/l; hustota 1,1 g/cm
3
podíl VOC 3415-77: 0 %, 0g/l; hustota 1,14 g/cm
2
teoretická vydatnost: 350 m /kg materiálu při tloušťce vrstvy 1 µm
maximální tloušťka vrstvy 40 µm
2

Propočet lakovacích potřeb pro 1 m s konvenčním lakovacím automatem:
2

- teoretická vydatnost: 350 m /kg materiálu při tloušťce vrstvy 1 µm
2
- při maximální tloušťce: 8,75 m /1 kg materiálu při tloušťce vrstvy 40 µm
- vydatnost při využití 60 % lakovacího materiálu na lakovaný předmět (40 % dopadne mimo)
2
2
5,25 m /1 kg materiálu při tloušťce vrstvy 40 µm = spotřeba 0,191 kg/m
3
2
- při hustotě 1,1 g/cm = 0,174 l/m
2
- podíl VOC při 18 g/l: 3,132 g/m
Hodinová spotřeba:
-

lakovaná plocha: 0,8 x 1,2 m
přesah automatické lakovací pistole ca 10 cm
2
skutečná lakovací plocha 0,8 x 1,4 m = 1,12 m
posuv lakovaného materiálu 0,8 m/min
2
2
při lakování 1,12 m /min z toho vyplývá 67,2 m /hod
2
2
při spotřebě 0,174 l/m a podílu VOC 3,132 g/m vychází teoretická spotřeba laku 11,693 l/hod a
VOC 210,5 g/h

Povrchová úprava plastických materiálů je v režimu zkoušení pro zjištění efektivity zavedení technologie
2
2
do výroby odhadována na 135 hodin, tj. při lakování 67,2 m /hod se jedná cca o 9.000 m .
3

Teoretická spotřeba laku vychází, při hustotě 1,1 g/cm a spotřebě 11,693 l/hod na 1579 l, tj. 1,7 t.
Na zkušební provoz lakovny se vztahuje § 2 písm. e) zák. o ochraně ovzduší jako na technickou jednotku
ke zkoušení nových výrobků: „stacionárním zdrojem (se rozumí) ucelená technicky dále nedělitelná
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stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o
stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a
procesů“.
V případě zařazení lakovny do plného provozu je nutné administrativně vypořádat její povolení coby
vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. Tento zdroj je vyjmenován v zákoně o ochraně ovzduší –
Příl. 2, složka 9. Použití organických rozpouštědel, bod 9.8: „Aplikace nátěrových hmot, včetně
kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok.“ Pro povolení tohoto zdroje je vyžadován provozní řád
jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d).
V případě zařazení lakovny do plného provozu není v současné době možné stanovit přesnou plochu
upravovaných plastických materiálů za rok ani spotřebu organických rozpouštědel (k upřesnění těchto
údajů bude sloužit zkušební provoz). Proto nelze dodržet princip předběžné opatrnosti a hodnotit lakovací
kabinu jakoby již byla zařazena do plného provozu.
Provoz tohoto zdroje tak, aby jeho vliv na ovzduší vyhovoval stanoveným limitům z hlediska ochrany
ovzduší, je právně zajištěn. Neznalost přesných údajů proto není považována za natolik závažnou, aby
toto hodnocení bylo považováno za nedostatečné.
Plynová kotelna
Zdrojem tepla - plynová kotelna o výkonu 99 kW bylo hodnocena v r. 2007 v rámci EIA takto: „Budou
instalovány dva teplovodní litinové kotle o výkonu po 49,5 kW. Podle instalovaného tepelného výkonu se
jedná o malý zdroj znečišťování ovzduší, pro který nejsou stanoveny emisní limity. V souladu s
ustanovením § 11 NV č. 352/2002 Sb. a přílohy č. 7 bude pravidelně sledována účinnost spalování paliv
u instalovaných kotlů.“
V rámci II. etapy dojde k posílení výkonu stávající plynové kotelny realizované v I. etapě. Jedná se o
3
instalaci, doplnění plynového kotle o výkonu 105 kW – příkon 12,5 m /hod. Podle současné legislativy
není stávající zdroj ani jeho posílení vyjmenovaným stacionárním zdrojem ve složce energetika –
spalování paliv, neboť jmenovitý tepelný příkon nedosahuje 0,3 MW.
Účinnost navrženého zdroje tepla - plynový kotel VITODENS dle vyhl. 441/2012 Sb. Dle technické
dokumentace výrobce zdroje VIESSMANN 5369 295 v1.5 nový plynový kotel VITODENS 200 WB2B 105
má následující technické parametry:
Vstupní energie ................... 30 – 108 kW
Výstupní energie .................. 29 – 103 kW
Dle vyhlášky 441/2012 Sb. bude účinnost výroby tepla v plynovém kotli v rozsahu 95 až 96 %. Navržený
zdroj tepla tedy splňuje požadavek vyhl. 441/2012 Sb. který je 85 %.
Plynová kotelna bude jako zdroj znečišťování ovzduší zařazena rovněž do zmíněné rozptylové studie.
Mobilní (dopravní) zdroje
Zdrojem znečišťování ovzduší budou emise z dopravy. V rámci hodnocení EIA z r. 2007 nebyla zákonem
o ochraně ovzduší upravena kategorizace a zařazování mobilních zdrojů. Tyto zdroje byly pouze
definovány. V tomto ohledu se současná legislativa shoduje se zákonnou úpravou z r. 2007 – zákon o
ochraně ovzduší v §2 písm. f) říká, že mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další pohyblivá,
případně přenosná technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu
pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást technologického vybavení. Podmínky ochrany ovzduší
před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji upravují zvláštní předpisy.
Stávající nákladní automobilová přeprava související se záměrem směřuje z rychlostní komunikace R6
přes Nové Sedlo a přes jižní okrajovou část Chodova do/z areálu. Na následujícím obrázku je pod č. 1-5
zakreslena trasa – čísla označují sčítané úseky – viz následující text.
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Obr. č. 9.

Zákres sčítaných úseků v trase kamionové přepravy související se záměrem
S
Legenda:
1 … sčítací úsek č. 3-2760
2 … sčítací úsek č. 3-2761
3 … sčítací úsek č. 3-2762
4 … sčítací úsek č. 3-2841
5 … sčítací úsek č. 3-2840

Sčítání dopravy z roku 2010 (počet vozidel za 24 hod.); Zdroj: www.rsd.cz
1. sčítací úsek č. 3-2760
R6 exit Nové Sedlo – Chodov, Horní, IPS
komunikace č. 209
TV
596
O
2 854
M
39
SV
3 489
2. sčítací úsek č. 3-2761
Chodov, Horní, IPS – rameno okružní křižovatky u Lidlu do ulice Horní
komunikace č. 209
TV
596
O
2 854
M
39
SV
3 489
3. sčítací úsek č. 3-2762
rameno okružní křižovatky u Lidlu do ulice U Porcelánky
komunikace č. 209
TV
702
O
5 425
M
79
SV
6 206
4. sčítací úsek č. 3-2841
rameno okružní křižovatka u Lidlu do ulice Vintířovská – II/181, levotočivá zatáčka východně od č. p. 502
v Chodově
komunikace č. 181
TV
529
O
1 208
M
20
SV
1 757
5. sčítací úsek č. 3-2840
II/181, levotočivá zatáčka východně od č. p. 502 v Chodově – křížení II/181 s III/1812
komunikace č. 181

- 40 -

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Rozvoj KH–Bohemia 2015 – Etapa II.

TV
O
M
SV

529
1 208
20
1 757

Vysvětlivky:
TV
Těžká motorová vozidla celkem
O
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M
Jednostopá motorová vozidla
SV
Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
Vzhledem k navýšení četnosti nákladní dopravy v porovnání s hodnocením EIA v r. 2007 (nárůst o 8
kamionů/den) a malé četnosti osobní dopravy vyjádřené velikostí parkoviště s 57 parkovacími místy pro
osobní automobily, lze odvodit, že emise ze zvýšení dopravy posuzovaného záměru nebude mít
významný vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území. Navíc doprava bude rozprostřena do 3 až 4 směn
oproti dvousměnnému provozu hodnocenému v rámci EIA v r. 2007.

2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Ú D A J E O O D T O K OV Ý C H P O M Ě R E C H
Stávající zastavěné území areálu etapy I. disponuje soustavou dešťové kanalizace, která odvádí
srážkové vody ze střech a zpevněných ploch přes odlučovač lehkých kapalin do retenční a požární
nádrže. Dále je dešťová voda řízeně vypouštěna do částečně zpevněného odvodňovacího příkopu
vedoucího do rybníka Zpěváček. Do stejného příkopu jsou odváděny také dešťové vody z objektů
společnosti Stavelektro a Wiroplast. Z rybníku Zpěváček odtéká povrchová voda trubním odtokem z
betonového potrubí DN 400 do Chodovského potoka.

VÝSTAVBA
Obecné hydrogeologické poměry území jsou závislé především na místní geologické stavbě, tj. zejména
na propustnosti geologického prostředí, dále na přirozených zdrojích podzemních vod (povrchové
vodoteče a atmosférické srážky), morfologii terénu a na antropogenních vlivech. Hlavní zdroj podzemních
vod v prostoru hodnoceného pozemku a přilehlého okolí představují atmosférické srážky z plošně
rozlehlé sběrné infiltrační oblasti. Zájmové území je součástí protáhlé, mísovité deprese, která se
generálně mírně uklání k východu až VSV. Jedná se o starou, splachovou, široce rozevřenou rýhu, na níž
dále k východu, níže ve svahu navazuje drobná vodní nádrž.
Z hlediska projektované výstavby je nutno se zabývat zejména touto mělkou kvartérní zvodní, kterou zde
reprezentuje mělce infiltrovaná srážková voda v propustnějších polohách deluviálních až deluviofluviálních sedimentů. Zmíněná mělká zvodeň se bude projevovat zvláště krátce po obdobích
intenzívních srážek, kdy dojde k objevení se omezeně vydatných, nespojitých horizontů infiltrované
srážkové vody v prostředí kvartérních zemin.
Při realizaci výkopu hlubokého odřezu stavební jámy pod silnící se budou v závislosti na srážkách
projevovat častější lokální průsaky až drobné vývěry, které však budou zvládnutelné běžným čerpáním ze
sběrných jímek. Není proto nutné provádět jiná opatření.
Podrobněji viz hydrogeologická charakteristika území v kap. C. 1.

P R OV O Z
Nakládání s dešťovými vodami
Stejně jako v případě etapy I. budou dešťové vody vypouštěny přes odlučovač lehkých kapalin a retenční
nádrž do odvodňovacího příkopu a následně do rybníku Zpěváček. Je navržen oddělený systém pro
odvádění dešťových vod. Vody ze zpevněných ploch a parkovišť budou jímány prostřednictvím
dešťových vpustí a odváděny stokou 1 do odlučovače lehkých kapalin a následně do retenční nádrže.
Dešťové vody ze střechy výrobní haly budou jímány okapovými svody a odváděny stokou 2 do retenční

- 41 -

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Rozvoj KH–Bohemia 2015 – Etapa II.

nádrže. Z retenční nádrže budou vody regulovaně odtékat odtokovým potrubím do stávající šachty
drenážní a následně stávajícím potrubím DN 150 do odvodňovacího příkopu na severním okraji areálu
KH Bohemia.
Tab.č.4.

Množství vypouštěných dešťových vod

Podobně jako v případě etapy I. bude systém pro nakládání s dešťovými vodami etapy II. tvořen:
-

kanalizační stokou 1 odvodňující zpevněné plochy včetně dešťových vpustí, liniového a štěrbinového
žlabu
kanalizační stokou 2 odvodňující střechy
odlučovačem lehkých kapalin
retenční nádrží s odtokovým potrubím

Zpevněné plochy bude odvodňovat kanalizační stoka 1 s celkovou délkou 225 m. Stoka je navržena z PP
potrubí Ultra-Rib 2 DN 200 a DN 250 SN 10. Jímání dešťových vod zajistí dešťové uliční vpusti UV1 ÷
UV12 typové prefabrikované, liniové žlaby LV1 a LV2 a štěrbinový žlab. Tyto jímací prvky budou
napojeny přípojkami DN 150 v kontrolní šachtě nebo v trase stoky prostřednictvím odbočky DN 200/150.
V trase stoky jsou navrženy kontrolní šachty ŠK1 ÷ ŠK7. Šachty jsou navrženy jako typové z betonových
prefabrikátů s vnitřním průměrem 1000 mm. Vtokové mříže vpustí a poklopy šachet jsou navrženy pro
třídu zatížení D400.
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou stokou 1 odtékat do koalescenčního odlučovače lehkých
kapalin. Je navržen odlučovač společnosti RONNDRAIN typ ARONDE DHF130E třídy 1 dle ČSN EN
858-1 s kapacitou 35 l/s a s garantovanou účinností 1 mg C10÷40 na výstupu. Odlučovač představuje
samonosnou PE podzemní nádrž s délkou 4,3 x 1,55 x 1,7 m se dvěma vstupními otvory.
Dešťové vody ze střech bude odvádět kanalizační stoka 2 s celkovou délkou 72 m. Stoka je navržena z
PP potrubí Ultra-Rib 2 DN 200 a DN 250 SN 10. V trase stoky jsou navrženy kontrolní šachty ŠK8 ÷
ŠK10. Šachty jsou navrženy jako typové z betonových prefabrikátů s vnitřním průměrem 1000 mm.
Poklopy šachet jsou navrženy pro třídu zatížení D400. Dešťové vody ze střech budou odváděny
okapovými svody, které budou zaústěny do stoky 2 a dešťového svodu pod objektem haly II.
prostřednictvím přípojek z PP potrubí Ultra-Rib DN 150 přes revizní šachty RŠ1 ÷ RŠ10 na každém
svodu.
Kanalizační stoky 1 a 2 budou zaústěny do nové retenční nádrže s akumulačním prostorem provozním
82 m3. V případě deště mimořádné intenzity bude retenční nádrž sloužit k jímání a zdržení vody tak, aby
maximální odtok do odvodňovacího přítoku činil 6 l/s (vzestup hladiny v závislosti na přítoku je uveden v
tabulce v kap. B.1.E). Nádrž je navržena jako přírodní kopaná otevřené nádrž s lichoběžníkovým
půdorysem bez hrází. Dno nádrže nebude těsněné, svahy nádrže se sklonem 1:2 budou opevněny
pohozem z drceného kameniva fr. 63 ÷ 125. Ve dně nádrže bude instalováno odtokové potrubí PEHD
D160/9,1 PE80 s celkovou délkou 21 m. Regulaci odtoku zajistí vodárenské šoupátkem DN 150 ovládané
zemní soupravou. Odtokové potrubí bude zaústěno do stávající drenážní šachty, ze které odtékají vody
PVC potrubím do stávajícího odvodňovacího příkopu. Provozní parametry nádrže jsou uvedeny
v následující tabulce.
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Tab.č.5.

Parametry retenční nádrže

Napojení na kanalizaci
Stávající kanalizační soustava je oddílná: kanalizace dešťová a kanalizace splašková (limity vnitřní
splaškové kanalizace jsou dané vnější tlakovou kanalizační soustavou). Objekt etapy II. má vlastní
čerpací stanici se záložním čerpadlem. Nová vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN EN 12056-1-4
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy, ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, a bude napojena na příslušné
nové kanalizační svody v areálu. Vnitřní kanalizace bude provedena jako gravitační a řeší:
-

odvodnění dešťových vod ze střechy, dešťový svod procházející pod objektem haly
odvodnění zařizovacích předmětů na kanalizační svod k čerpací jímce č. 2

Kanalizace splašková bude napojena na stávající tlakovou kanalizaci PEHD D63 s délkou asi 155 m,
která byla realizována v roce 2007. Touto tlakovou kanalizací, která je ve vlastnictví stavebníka, jsou nyní
čerpány splaškové vody ze sběrné jímky etapy I. do kanalizační šachty gravitační kanalizace DN 300 ve
správě VAK KV, situované před objektem společnosti Wiroplast. Splaškové vody budou z objektu etapy
II. odtékat gravitační kanalizační přípojkou s délkou 12 m z PP potrubí UltraRib DN 200 a budou jímány v
nové sběrné jímce. Ze sběrné jímky bude splašková voda transportována čerpáním tlakovým potrubím do
stávající tlakové kanalizace. Tlaková kanalizace s celkovou délkou 272 m je navržena z PEHD potrubí
D90/8,2 PE100 PN16. Potrubí bude spojováno pomocí PEHD elektrotvarovek objímek D90. Potrubí bude
uloženo z větší části do společné výkopové rýhy s potrubím vodovodu podle podmínek ČSN 73 6005. Ve
staničení 271,3 bude potrubí napojeno na stávající tlakovou kanalizaci etapy I. z PEHD potrubí D63
prostřednictvím T-kusu D90/90 a PEHD elektrotvarovky redukce D90/63. V geodeticky nejvyšším bodě
kanalizace ve staničení 112,0 je navržena armaturní šachta, ve které bude na tlakové potrubí osazen
automatický odvzdušňovací ventil.
Sběrná jímka je navržena jako kruhová nádrž z betonových prefabrikátů s vnitřním průměrem 1700 mm.
Provozní parametry jímky jsou uvedeny v následující tabulce. Nádrž bude tvořena:
-

základovým dílem - dnem D1700 mm
středovými skružemi D1700 mm
přechodovou deskou D1700 mm se dvěma vstupními otvory 600 x 600 mm uzavřenými poklopem

Tab.č.6.

Parametry sběrné jímky

Provoz čerpadel ve stávající sběrné jímce etapy I. a jímce etapy II. bude řízen nově instalovanou řídící
jednotkou s hlášením havarijního stavu, která bude řídit střídavé čerpání v závislosti na provozní hladině
v jednotlivé jímce s prioritou čerpání jímky I. etapy.
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Tab.č.7.

Množství odpadních splaškových vod

Kanalizace dešťová nebude napojena na stávající zařízení technické infrastruktury. Dešťové vody budou
vypouštěny do stávajícího odvodňovacího příkopu stejně jako v případě etapy I.

3. Kategorizace a množství odpadů
VÝSTAVBA
Projektovaná stavba a zemní práce jsou navrženy v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí.
Při provádění zemních prací je třeba dbát na ochranu podzemních vod proti kontaminaci – zejména
ropnými produkty. Odpady ze stavby budou dle třídění podle Katalogu odpadů vyhl. 381/2001 Sb. z
kategorie 17. Pokud se na stavbě vyskytne nebezpečný odpad, bude tento zneškodněn v souladu s
platnou legislativou.
Původce odpadu, tj. společnost provádějící stavbu, je povinen dodržovat ustanovení zákona č.185/2001
Sb. o odpadech a především:
-

shromažďovat odpady utříděné podle druhu a kategorie odpady dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.
dodržet hierarchii nakládání s odpadem podle následující posloupnosti:
→ předcházení vzniku odpadu
→ příprava k opětovnému využití odpadu
→ recyklace odpadu
→ energetické využití odpadu
→ odstranění odpadu

-

předat odpad oprávněné osobě ve smyslu § 12, odst. 3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a
zároveň je původce povinen ověřit, zda je tato osoba oprávněna převzít odpad.
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Množství odpadu bude odpovídat velikosti stavby. Podrobnější údaje nejsou nyní známy.
Odpady kategorie O
15 01 01
15 01 02
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 02
17 01 03
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 09 04

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Beton
Cihla
Tašky a keramické výrobky
Dřevo
Sklo
Plasty
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina nebo kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Směsný stavební nebo demoliční odpad neuveden pod 17 09 01

Odpady kategorie N
08
150202

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laku a smaltů),
lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev
Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpeč. látkami

P R OV O Z
Rozvoj KH-Bohemia II. etapa rozšiřuje stávající provoz. Pro určení typů a množství odpadů můžeme
použít hlášení o produkci a nakládání s odpady z roku 2013. Přes cca trojnásobné zvýšení počtu
vstřikovacích lisů je předpoklad, že nárůst odpadů nebude ve stejném množství – nové lisy budou totiž
vybaveny modernější technologií. V současné době je produkce odpadů ve výši 140t/rok, předpokládaná
výše odpadů po dokončení II. etapy je odhadována na 250 t/rok. Stav z roku 2013:
Odpady kategorie O
07 02 13
15 01 01
15 01 02
20 01 01
20 01 39
20 03 01

Plastový odpad
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Papír a lepenka
Plasty
Směsný komunální odpad

106 t
20 t
0,03 t
0,005 t
5t
8t

Odpady kategorie N
13 05 07
15 01 10
15 02 02

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
0,03 t
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 0,005 t
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 0,01 t

4. Ostatní - hluk, vibrace
VÝSTAVBA
Hluk a vibrace během výstavby budou odpovídat běžnému průběhu stavebních prací organizovanému
z hlediska pracovní doby a pracovních dní. Také kvalita mechanizace se bude podílet na snížení hluku,
případně omezení souběhu práce hlučných stavebních strojů. Z tohoto důvodu nepovažujeme nutné
zpracování akustické studie a do opatření jsme zařadili spolupráci s městem Chodov ve smyslu
informovanosti obyvatel o postupu prací a koordinaci případných jiných staveb, aby jejich kumulace
nezatěžovala zbytečně místní obyvatele.

- 45 -

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Rozvoj KH–Bohemia 2015 – Etapa II.

P R OV O Z
Záměr byl v r. 2007 posuzován pod kódem OV4051 pro objem zpracovávaného granulátu 280 až
300 t/rok - Závěr zjišťovacího řízení byl vydán Ministerstvem životního prostředí dne 7.2.2007 pod č.j.
6469/ENV/07 (viz str. 6–9). Akustická studie z r. 2007, která byla součástí tohoto hodnocení, nevyvolal
žádné zásadní připomínky a posouzení stavby dle zák. č. 100/2001 Sb. bylo považováno za přijatelné.
Při provádění přístavby haly č. II je třeba zajistit, aby ve vnějším chráněném prostoru okolních staveb, ale
i vlastního objektu byla dodržena limitní ekvivalentní hladina akustického tlaku A dle NV č. 272/2011.
Z toho plynou požadavky na maximální hlučnost použitých stacionárních zdrojů (VZT jednotky, výtahy,
parkoviště, náhradní zdroje, kotelna apod.), jejich umístění a uložení. U zdrojů umístěných uvnitř hal, je
třeba zajistit, aby byla splněna limitní maximální hladina akustického tlaku LA,max.
Může nastat situace, kdy hluk ve vnějším prostoru projektant ovlivnit nemůže, např. hluk z dopravy,
zároveň je třeba zajistit komfort ve vnitřním chráněném prostoru stavby. Toho je možné dosáhnout
použitím adekvátních obvodových konstrukcí a oken. Neprůzvučnost oken je třeba navrhnout na základě
hluku z dopravy v dané lokalitě.
S ohledem na současné technické možnosti není problém dodržet zákonem stanovené limity, není proto
nutné zpracovávat novou akustickou studii. Je možné, že si ji dotčený orgán státní správy vyžádá v rámci
řízení o stavebním povolení, popř. že podmínkou kolaudace bude měření hladiny akustického tlaku ve
venkovním chráněném prostoru u zkušebního provozu.

5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnost vzniku havárií v případě posuzovaného záměru souvisí s únikem závadných látek a vznikem
požáru.
Úniky závadných látek
Závadné látky jsou takové látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
Předpokládat lze úniky ropných látek ze stavebních strojů a dopravních prostředků. Případné úniky
ropných látek je nutné okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků (vapex apod.), případně zajistit
sanaci horninového prostředí postižené lokality specializovanou firmou.
Požár
Při požárech zpravidla dochází ke vzniku nebezpečných zplodin s obsahem toxických látek poškozujících
zdraví. Podle zpracované požární zprávy splňuje projekt všechny požadavky z hlediska požární
bezpečnosti. Opatření k ochraně před požárem budou součástí provozního řádu areálu.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
a. Krajinná charakteristika
Město Chodov se nachází v Karlovarském kraji v okrese Sokolov v nadmořské výšce 418 m n. m. První
písemná zpráva o obci je z roku 1195.
Sokolovsko se nachází při státních hranicích ČR se SRN, ve středu Karlovarského kraje. Středem
Sokolovska je město Sokolov a jeho širší okolí, jehož pomyslné hranice jsou vymezeny přirozeně
chápanou hranicí krajinného prostoru. Tento prostor je ohraničen svahy Slavkovského lesa na
jihovýchodě, mírnými svahy předhůří Krušných hor na severozápadě, Kynšperskou vrchovinou na
západě a pomyslnou hranicí Loket – Nové Sedlo – Chodov na východě. Značnou část území zaujímají
urbanizované a technické areály na úkor přírodních.
Oblast je silně postižena hornickou činností hlubinnou i povrchovou. Chodov se nachází při východní
pomyslné hranici Sokolovska. Z hlediska hornické činnosti, která je s danou oblastí historicky spojena, je
možné onu pomyslnou hranici vnímat také jako hranici oblastí uhelné a kaolinové. Obě se viditelně
projevují v krajině jako otevřené povrchové lomy nebo sanované a rekultivované plochy.

b. Geologická charakteristika
V rámci přípravných prací byl proveden inženýrskogeologický průzkum, stavebně technický průzkum,
polohopisné a výškopisné zaměření a ověření skutečných tras inženýrských sítí na pozemku. V
předchozím projektu byl stanoven radonový index pozemku 2479/5.
Geologické a základové poměry jsou klasifikovány v souladu se zněním dříve platné ČSN 73 1001
„Základová půda pod plošnými základy“ článku 20 jako složité. Situace je zde komplikována poměrně
mocnou polohou kvartérních deluviálních až deluvio-fluviálních sedimentů a podložní, zcela kaolinicky
rozložené žuly, které vystupují v zóně potenciálního plošného zakládání a jsou nízké geotechnické
kvality. V důsledku svažitého terénu i v důsledku zahloubení stavby do svahu se základová půdu v
půdorysu výstavby mění. Základové poměry objektu bude ovlivňovat mělký horizont podzemní vody,
který byl zjištěn průzkumnými vrty v prostředí průlinově propustných polohách kvartérních zemin v
hloubce 2,0 – 2,5 m pod povrchem terénu.
V závislosti na projektované výstavbě rozměrné haly – tedy objektu se staticky náročnou konstrukcí, bude
nutno postupovat ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 podle principů 2. geotechnické kategorie s
využitím místních charakteristik základové půdy získaných na základě laboratorních rozborů a zkoušek
uskutečněných na staveništi v rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. Předpokládá se
spíše hlubinný způsob zakládání na širokoprofilových vrtaných pilotách nebo mikropilotách, vetknutých do
prostředí podložní kaolinicky zvětralé žuly charakteru zeminy až poloskalní horniny (plovoucí piloty).
Z hlediska využití místních zemin do násypů a pro podloží komunikací a parkingů bylo toto prostředí v
případě svrchní vrstvy zemin GT1, GT2 klasifikováno jako nevhodné pro použití bez dalších úprav
(stabilizace vápnem, ….).
Dle radonového průzkumu je pozemek zařazen do kategorie středního radonového indexu, třetí kvartil
koncentrace radonu v podloží je Cs = 33 kBq/m a propustnost zeminy je stanovena jako střední. Z tohoto
důvodu je třeba navrhnout protiradonové opatření 1. kategorie těsnosti, tj. pomocí celistvé protiradonové
izolace s plynotěsně provedenými spoji a prostupy.

c. Voda a vodní režim
Obecné hydrogeologické poměry území jsou závislé především na místní geologické stavbě, tj. zejména
na propustnosti geologického prostředí, dále na přirozených zdrojích podzemních vod (povrchové
vodoteče a atmosférické srážky), morfologii terénu a na antropogenních vlivech. Hlavní zdroj podzemních
vod v prostoru hodnoceného pozemku a přilehlého okolí představují atmosférické srážky z plošně
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rozlehlé sběrné infiltrační oblasti. Zájmové území je součástí protáhlé, mísovité deprese, která se
generelně mírně uklání k východu až VSV. Jedná se o starou, splachovou, široce rozevřenou rýhu, na níž
dále k východu, níže ve svahu navazuje drobná vodní nádrž.
Podzemní voda je ve zkoumaném území hlouběji zakleslá v prostředí podložního granitu (žuly);
karlovarský žulový masiv v této oblasti reprezentuje nejvýznamnější hydrogeologickou strukturu, na jejíž
hlubší, výrazně tektonicky porušenou část je také vázána cirkulace a výstup karlovarské termy. Prosté
podzemní vody vytvářejí mělké zvodně s rychlým oběhem a jsou vázány převážně na písčité eluvium žul
s průlinovou propustností. Ve zkoumané lokalitě jsou však svrchní vrstvy žul postižené kaolinizací, což
jejich průlinovou propustnost značně omezuje. Dochází zde k tvorbě nespojitých, omezených horizontů
podzemních vody, vázaných na propustnější polohy v kaolinicky zvětralé žule – jedná se o polohy s
vyšším obsahem vyvětralých zrn křemene, případně na omezené, málo mocné vrstvy se zachovalou
strukturou žuly, tj. charakteru drobného štěrku. V nově provedených vrtech nebyla podzemní voda v
prostředí kaolinicky rozložené žuly do hloubky 10 m pod terénem zjevně naražena; lze předpokládat, že
při následném ustálení podzemní vody ve vrtech v důsledku průsaků a přítoků z nadložních deluvií, došlo
i k drobným průsakům z prostředí kaolinicky rozložené žuly. Ustálená hladina podzemní vody byla
změřena cca 16 dní po odvrtání ve vrtech v hloubce 0,58 až 0,95 m pod stávajícím povrchem terénu.
Převážně se jedná o ustálenou mělce infiltrovanou srážkovou vodu, která po období výrazných srážek
místy prosakovala z prostředí kvartérních zemin až svrchní polohy kaolinicky zvětralé žuly.
Z hlediska projektované výstavby je tedy nutno se dále zabývat zejména touto mělkou kvartérní zvodní,
kterou zde reprezentuje mělce infiltrovaná srážková voda v propustnějších polohách deluviálních až
deluvio-fluviálních sedimentů. Zmíněná mělká zvodeň se bude projevovat zvláště krátce po obdobích
intenzívních srážek, kdy dojde k objevení se omezeně vydatných, nespojitých horizontů infiltrované
srážkové vody v prostředí kvartérních zemin. Při realizaci výkopu hlubokého odřezu stavební jámy pod
silnící se budou v závislosti na srážkách projevovat častější lokální průsaky až drobné vývěry, které
budou zvládnutelné běžným čerpáním ze sběrných jímek.
Směr proudění podzemní vody je konformní s celkovým sklonem svahu k jihovýchodu, k místní erozivní
bázi, kterou reprezentuje soutok Vintířovského a Chodovského potoka vzdálený cca 1 000 m.
Pro stavební a zemní práce související se zakládáním projektované výrobní haly v zářezu terénu bude
třeba s přítomností podzemní vody počítat. Pro trvalý stav objektu bude nutná ochrana odpovídajícím
typem hydroizolace i obvodovou drenáží. Nespojitý, omezeně vydatný horizont se bude místy projevovat
také při vrtání pilot hlubinného způsobu zakládání v prostředí kaolinicky rozložené žuly.
Podle nově provedených i archívních laboratorních rozborů vzorků podzemní vody se jedná o vodu
středně mineralizovanou, chemického typu CaMg-SO4Cl, kyselé reakce ( pH=5,5 – 6,5), agresívní
přítomností agresívního CO2 na beton (36,5 – 58,1 mg/l ) s nízkým obsahem síranů. Dle kritérií ČSN
731214 je tato podzemní voda hodnocena jako středně agresivní, označená stupněm „ma“ a z hlediska
agresivity na beton dle ČSN EN 206-1 označena stupněm XA2.
Z hlediska propustnosti geologického prostředí lze v posuzované oblasti hovořit jednoznačně o prostředí
s velmi nízkou propustností (jak v kvartérním patře, tak v prostředí předkvartérního podkladu). Svrchní
kvartérní kryt je výrazně jemnozrnného charakteru (GT1, GT2 - jíly se střední plasticitou) a díky jen
minimální průlinové propustnosti omezuje rychlost infiltrace srážkových vod. Rovněž podložní kaolinicky
rozložená žula se vyznačuje omezenou průlinovou propustností. Vyšší propustnost je možno očekávat v
místech výskytu štěrčíkovitě rozpadavé zvětralé žuly, kde k omezené cirkulaci infiltrovaných vod dochází.
Tato popisovaná prostředí s velmi nízkou propustností (GT1, GT2, GT3) jsou zcela rozhodující v
sektorech, kde bude výstavba výrazně zasahovat do místního terénu tj. v zářezu s relativně hlubokou
expozicí (limitně cca 6,5 metru). Souhrnně se tedy jedná o prostředí, která nepodmiňují existenci
významnějších akumulací podzemní vody. Dle práce H. Kříže „Regiony mělkých podzemních vod“(ČSAV
Brno), náleží studovaná lokalita k regionu II B4. Jedná se o region se sezónním doplňováním zásob.
Nejvyšší průměrná hladina podzemní vody a největší vydatnost pramenů je v měsících březen – duben,
nejnižší v září až listopadu. U tohoto regionu je možno počítat s průměrným specifickým odtokem
-1
-2
podzemních vod 1,01 – 1,50 l.s .km .
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d. Dendrologie
Dendrologický průzkum v zájmové lokalitě zaznamenal druhy: jasan, topol černý, bříza bílá, topol osika,
dub letní, jasan, hloh obecný, vrba jíva, šípková růže, pámelník obecný. Jedná se o alejové stromy,
skupiny stromů i solitéry, dále o plochu náletů a keřů.
Při průzkumu bylo zjištěno, že zdravotní stav topolů je v rizikovém stavu, vzhledem k tomu, že se jedná o
dřevinu s křehkým dřevem a krátkou dobou obmýtí. Topoly v intravilánu a zejména podél
frekventovaných komunikací představují vysoké riziko pro zajištění bezpečného provozu v okolí.
S ohledem na jejich věkovou kategorii a poškození byly všechny topoly navrženy ke kácení. Jedná se o
topol černý, sloupovitý kultivar Populus nigra ´Italica´.

e. Ovzduší
Celkově lze hodnotit kvalitu ovzduší v Karlovarském kraji v porovnání s jinými kraji spíše lepší – zejm.
v případě tuhých emisí a CO. Situace je horší v pouze u emisí SO2. Jeho hlavním zdrojem jsou
především hnědouhlelné elektrárny a lokální topeniště. Hodnoty SO2 zaznamenaly výrazný pokles mezi
r. 2007 a 2008, což lze spojovat s odsířením elektrárny Tisová.
V r. 2010 bylo evidováno 79 velkých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1). Mezi nejvýznamnější
bodové zdroje patří Sokolovská uhelná, p.n., a.s., dále Palivový kombinát Vřesová, Elektrárna Tisová,
Ostrovská teplárenská, a.s., Hexion Speciality Chemicals, a.s., Lias vintířov, lehký stavební materiál k.s.
a Avirunion, a.s.
Obr. č. 10.

Převzat z Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014-2020; šipkou vyznačeno
správní území Chodova
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Celkově lze hodnotit imisní situaci jako dobrou, neboť k překračování limitů dochází na malé části území
a pouze u jedné škodliviny. Přesto lze identifikovat riziková území, ve kterých může za nepříznivých
rozptylových podmínek dojít k vyššímu znečištění. Městská část Chodova patří k rizikovým územím.
Situaci ztěžuje stará ekologická zátěž – odkaliště hnědouhelných dehtů ve Vřesové. Vloni např. vlivem
enormně teplého počasí v červenci došlo k uvolňování par z odkaliště. Laboratorním rozborem bylo
zjištěno, že se jedná o alifatické a aromatické uhlovodíky (fenoly, bifenyly, naftaleny a další). Měřením na
území dotčených měst a obcí byly zjištěny pouze velmi nízké koncentrace, ovšem u vnímavějších osob
docházelo k nevolnostem, bolení hlavy či zažívacím potížím (v těchto případech by měly neodkladně
vyhledat lékařskou péči). Na úplné odstranění skládky dehtových kalů u Chodova na Sokolovsku chybí
stovky milionů korun. Ministerstvo financí žádá vládu o navýšení rezervy, ze které by bylo možné sanaci
zaplatit.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Současný stav jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území odpovídá výše uvedeným
charakteristikám. Navrhovaný záměr nebude mít významný vliv na jednotlivé složky životního prostředí.

D.

ÚD AJ E O VLIVECH ZÁMĚRU NA VE ŘEJNÉ ZDR AVÍ A NA ŽIVO TNÍ
PROS TŘE DÍ

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
1. Půda
Z hlediska ochrany ZPF dojde k negativnímu vlivu. Kompenzací je poplatek za trvalé odnětí půdy ze ZPF
a využití sejmuté půdy k sadovým úpravám areálu.
-

pravděpodobnost .... vysoká
doba trvání .............. trvalý jev
frekvence ................ jednorázový jev
vratnosti .................. nevratný jev*)
*) z hlediska porovnání délky lidského života a délky půdotvorného procesu

2. Voda
Z hlediska ochrany vody dojde k negativnímu vlivu zejm. vypouštěním většího objemu splaškových vod a
zrychlení odtoku dešťových vod ze zpevněné plochy a jejich znečištění úkapy. Kompenzací je regulace
odtoku, koalescenční odlučovač lehkých kapalin aj. technická dostupná opatření.
-

pravděpodobnost .... vysoká
doba trvání .............. dočasný jev úměrný délce provozu
frekvence ................ každodenní jev (zejm. v pracovní dny)
vratnosti .................. vratný jev*)
*) z hlediska samočistící schopnosti vody

Dílčí povodí zájmového území etapy II. výstavby je odvodňováno prostřednictvím rybníku Zpěváček. Při
severním okraji staveniště se nachází stávající odvodňovací příkop částečně zpevněný, do kterého je
zaústěno odtokové potrubí z retenční nádrže etapy I. a dešťové kanalizace z objektů sousedních firem
Stavelektro a Wiroplast. Odvodňovací příkop je následně zaústěn do rybníku Zpěváček, ze kterého
povrchové vody odtékají trubním odtokem DN 400 do Chodovského potoka.
S ohledem na charakter zastavěných ploch dojde v případě výskytu deště mimořádné intenzity k
prudkému nárůstu odtoku dešťové vody. Proto je navržena retenční nádrž s regulací odtoku tak, aby
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nedošlo k přetížení odtokového potrubí z rybníku Zpěváček. Retenční nádrž sníží odtok vody ze 78 l/s na
5,7 l/s.
Regulace odtoku bude provedena šoupátkem (hodnoty odtoku odpovídají otevření šoupátka na asi 13 ÷
15 % průtočného profilu), přičemž maximální odtok cca 6,0 l/s bude probíhat při maximální provozní
hladině vody v nádrži 435,20.
Tab.č.8.

Přítok a odtok z retenční nádrže

V následující tabulce je uvedena bilance odtokových poměrů stávajícího stavu a po realizaci objektu
etapy II. S přihlédnutím ke skutečnosti, že kapacita odtokového potrubí z rybníka Zpěváček činí 150 l/s, je
zřejmé, že realizace etapy II. stavby nebude mít negativní vliv na odtokové poměry širšího území.
Tab.č.9.

Bilance odtokových poměrů
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3. Ovzduší
Z hlediska stacionárních zdrojů:
Dojde k negativnímu vlivu působením a spolupůsobením několika stacionárních zdrojů znečišťování.
Kompenzací je např. výsadba zeleně, modernizace zařízení, důsledné dodržování provozního řádu atd.
-

pravděpodobnost .... vysoká
doba trvání .............. dočasný jev úměrný délce provozu
frekvence ................ každodenní jev (zejm. v pracovní dny)
vratnosti .................. vratný jev*)
*) z hlediska samočistící schopnosti ovzduší díky proměnlivosti meteorologických podmínek ve
smyslu „vítr zametá“

Zpracování polymerů
Záměr byl v r. 2007 posuzován pod kódem OV4051 pro objem zpracovávaného granulátu 280 až
300 t/rok - Závěr zjišťovacího řízení byl vydán Ministerstvem životního prostředí dne 7.2.2007 pod č.j.
6469/ENV/07 (viz str. 6–9). Rozptylová studie a odborný posudek z hlediska zápachu z r. 2007, které byly
součástí tohoto hodnocení, nevyvolal žádné zásadní připomínky a posouzení stavby dle zák. č. 100/2001
Sb. bylo považováno za přijatelné.
Z hlediska současné legislativy, zejm. zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., je technologický
proces tavení a tlakového lití plastu na vstřikovacích lisech stacionární zdroj vyjmenovaný v příl. 2, ve
složce 6. Chemický průmysl – a to bod 6.5. „Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a
výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde.“ Do této kategorie se výroba řadí
zpracováním polymerů ABS (terpolymer akrylonitrilu, butadienu a styrenu) a PA (polyamid).
Zpracovatelé RS pro tento typ technologie naráží na vypovídací schopnost RS. Záměr totiž představuje
zdroj emisí organických látek, pro které nejsou stanoveny imisní limity. Nejsou-li imisní limity ani jiné
relevantní mezní hodnoty pro sumu těkavých organických látek stanoveny, rozptylová studie nemůže
zhodnotit stávající úroveň znečištění. Vzhledem k absenci vztažných porovnávacích absolutních hodnot
nemůže být vyhodnocen ani příspěvek tohoto zdroje ke stávající imisní zátěži, ale ani případné
překračování imisních limitů nebo jiných mezních hodnot imisních koncentrací.
Je tedy na místě v případě předkládaného záměru postupovat dle zákona o ochraně ovzduší a povinnost
předložení rozptylové studie řešit v souladu s § 11 odst. 9 - povinnost předložení RS se nevztahuje na
případy, kdy dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity, ale nepochybně nedochází
ke zvýšení příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění. V případě pochyb je závazné vyjádření
krajského úřadu.
Aplikace nátěrových hmot
Na zkušební provoz lakovny se vztahuje §2 písm. e) zák. o ochraně ovzduší jako na technickou jednotku
ke zkoušení nových výrobků: „stacionárním zdrojem (se rozumí) ucelená technicky dále nedělitelná
stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o
stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a
procesů“.
V případě zařazení lakovny do plného provozu je nutné administrativně vypořádat její povolení coby
vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. Tento zdroj je vyjmenován v zákoně o ochraně ovzduší –
Příl. 2, složka 9. Použití organických rozpouštědel, bod 9.8: „Aplikace nátěrových hmot, včetně
kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok.“. Pro povolení tohoto zdroje je vyžadován provozní řád
jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d). Dále je nutné postupovat v souladu s vyhl. č.
415/2012 Sb., zejména příl. č. 5, bod 4.1.(emisní limity pro VOC a TOC).
V případě zařazení lakovny do plného provozu není v současné době možné stanovit přesnou plochu
upravovaných plastických materiálů za rok ani spotřebu organických rozpouštědel. Proto nelze dodržet
princip předběžné opatrnosti a hodnotit lakovací kabinu jakoby již byla zařazena do plného provozu.
Provoz tohoto zdroje tak, aby jeho vliv na ovzduší vyhovoval stanoveným limitům z hlediska ochrany
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ovzduší, je však právně zajištěn. Neznalost přesných údajů proto nepovažujeme za natolik závažnou,
abychom toto hodnocení považovali za nedostatečné.
Plynová kotelna
Zdrojem tepla - plynová kotelna o výkonu 99 kW bylo hodnocena v r. 2007 v rámci EIA takto: „Budou
instalovány dva teplovodní litinové kotle o výkonu po 49,5 kW. Podle instalovaného tepelného výkonu se
jedná o malý zdroj znečišťování ovzduší, pro který nejsou stanoveny emisní limity. V souladu s
ustanovením § 11 NV č.352/2002 Sb. a přílohy č. 7 bude pravidelně sledována účinnost spalování paliv u
instalovaných kotlů. V rámci II. etapy dojde k posílení výkonu stávající plynové kotelny realizované v I.
3
etapě. Jedná se o instalaci, doplnění plynového kotle o výkonu 105 kW – příkon 12,5 m /hod. Podle
současné legislativy není stávající zdroj ani jeho posílení vyjmenovaným stacionárním zdrojem ve složce
energetika – spalování paliv, neboť jmenovitý tepelný příkon nedosahuje 0,3 MW.
Z hlediska mobilních zdrojů:
Dojde k mírnému negativnímu vlivu zvýšením počtu mobilních zdrojů znečišťování. Kompenzací je např.
výsadba zeleně, modernizace vozového parku apod.
-

pravděpodobnost .... vysoká
doba trvání .............. dočasný jev úměrný délce provozu
frekvence ................ každodenní jev (zejm. v pracovní dny)
vratnosti .................. vratný jev*)
*) z hlediska samočistící schopnosti ovzduší díky proměnlivosti meteorologických podmínek ve
smyslu „vítr zametá“

Vzhledem k navýšení četnosti nákladní dopravy v porovnání s hodnocením EIA v r. 2007 (nárůst o 8
kamionů/den) a malé četnosti osobní dopravy vyjádřené velikostí parkoviště s 57 parkovacími místy pro
osobní automobily, lze odvodit, že emise ze zvýšení dopravy posuzovaného záměru nebude mít
významný vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území. Navíc doprava bude rozprostřena do 3 až 4 směn
oproti dvousměnnému provozu hodnocenému v rámci EIA v r. 2007.

6. Ekologická stabilita a biodiverzita, příroda a krajina
Dojde k mírnému negativnímu vlivu. Plocha areálu se nachází v území s nízkou ekologickou stabilitou
v krajině postižené lidskou činností a urbanizací prostoru. Do řešeného území nezasahují regionální
biocentra ani biokoridory. Z tohoto důvodu lze zhodnotit negativní vliv na ÚSES i biodiverzitu jako téměř
nulový, obdobně zásah do krajinného prostoru a přírody jako celku.
-

pravděpodobnost .... nízká
doba trvání .............. dočasný jev úměrný délce provozu
frekvence ................ každodenní jev
vratnosti .................. vratný jev*)
*) z hlediska schopnosti revitalizace přírody a krajiny jako celku a velikosti zásahu

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů bude minimální vzhledem k zasaženému území a obdobně i k zasažené populaci.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Možnost přeshraničních vlivů neexistuje.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Fáze přípravy
1.

Předložit harmonogram stavebních prací a řešení dopravních tras v rámci PD pro stavební povolení
tak, aby stavba byla koordinována s případnou plánovanou výstavbou v sousedních plochách
(s cílem minimalizace kumulace těžkých stavebních strojů a nákladních automobilů zvyšujících hluk,
prašnost, koncentraci zplodin z výfukových plynů) a aby dopravní situace výrazně neomezovala
místní dopravu.

2.

Zpracovat dokumentaci nutnou pro provoz stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší na základě
projednání s příslušným obecním a krajským úřadem. Administrativně vypořádat povolení uvedení
těchto zdrojů do provozu s dostatečným časovým předstihem.

3.

Zahájit administrativu pro případ trvalého zařazení nově zkoušeného technologického prvku lakovací kabiny - do výroby (jedná se o případný vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší).

4.

Administrativně vypořádat provoz skladu hořlavých látek (laků, …) zejména z hlediska ochrany
jakosti podzemních a povrchových vod, ochrany veřejného zdraví a prevence závažných havárií –
aktualizovat stávající havarijní plán.

5.

Získat souhlas k provádění prací v ochranném pásmu lesa dle lesního zákona.

6.

Spolupracovat s městem Chodov ve smyslu zprostředkování informování veřejnosti o stavebních
pracích a o záměru. Doklad o spolupráci přiložit k vyjádřením DOSS a dalších účastníků řízení pro
stavební povolení.

7.

Spolupracovat s městem Chodov ve smyslu pomoci projektu pro sociální začleňování - jeho
druhému cíli zaměřenému na zaměstnanost (projekt byl zahájen letos v červenci a bude pokračovat
až do r. 2017). Doklad o spolupráci přiložit k vyjádřením DOSS a dalších účastníků řízení pro
stavební povolení.

8.

Spolupracovat s městem Chodov ve smyslu návrhu a realizace kompenzačních opatření pro provoz
nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příl. 2 zák. o ochraně ovzduší.
Doklad o spolupráci přiložit k vyjádřením DOSS a dalších účastníků řízení pro stavební povolení.

9.

Vyprojektovat technickou podmínku provozu platnou od 1. ledna 2016, která se týká předcházení
emisím látek obtěžujících zápachem, a to využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např.
svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování. Administrativně vypořádat
zařazení do provozu.

10. S ohledem na současné technické možnosti dodržet zákonem stanovené limity z hlediska akustické
zátěže.
11. Při provádění přístavby haly č. II je třeba zajistit, aby ve vnějším chráněném prostoru okolních
staveb, ale i vlastního objektu byla dodržena limitní ekvivalentní hladina akustického tlaku A dle NV
č. 272/2011. Z toho plynou požadavky na maximální hlučnost použitých stacionárních zdrojů (VZT
jednotky, výtahy, parkoviště, náhradní zdroje, kotelna apod.), jejich umístění a uložení. U zdrojů
umístěných uvnitř hal, je třeba zajistit, aby byla splněna limitní maximální hladina akustického tlaku
LA,max.
12. Řešit ochranu vnitřního prostoru před hlukem z vnějšku, např. hlukem z dopravy, vytvořením
překážek (terénními a sadovými úpravami) a použitím adekvátních obvodových konstrukcí a oken.
Řešení projednat s dotčeným orgánem státní správy.
13. Zajistit dostatečné množství sanačních prostředků pro případ likvidace úniku ropných látek.
14. Projednat s příslušným pracovištěm KHS Karlovarského kraje (na základě současných zkušeností
s provozem) nutnost zpracování akustické studie, popř. zjištění hladiny akustického tlaku na
pracovišti a ve venkovním prostoru.
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Fáze realizace
1. Respektovat stanoviska všech orgánů státní správy a samosprávy a podmínky stavebního povolení.
2. Před prováděním zemních prací seznámit odpovědné pracovníky s postupem v případě zjištění
archeologického nálezu.
3. Během realizace stavební práce koordinovat tak, aby bylo minimalizováno znečištění ovzduší a
zatěžování obyvatelstva hlukem (práce v denních hodinách mimo dny pracovního volna,
mechanizace v bezvadném stavu, případně omezení souběhu práce hlučných stavebních strojů)
včetně opatření pro snížení prašnosti, např. čištění vozovky, kropení.
4. Zabezpečit důslednou kontrolu plnění příslušných opatření vyplývajících 1) z projektové dokumentace
a z vyjádření dotčených orgánů státní správy v rámci stavebního povolení, 2) z aktuálních podmínek
provozu stavby v souladu s plánem organizace výstavby.
5. K omezení splachů z deponií ornice a zeminy provést odvodňovací strouhy podél deponií se
zaústěním do jímky.
6. Zajistit očistu vozidel vyjíždějících ze staveniště, popř. včasné čištění znečištěné komunikace
7. Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci dle zákoníku práce, zákona o BOZP a dalších platných předpisů s ohledem na
charakter prováděných prací.
8. Pokud dojde k úniku ropných látek, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do
nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci
vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů.
9. Kácení stromů a náletu v daném území proběhne dle zák. č. 114/1992 Sb. a vyhl. č. 189/2013 Sb., o
ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
10. Využít deponovanou zkulturnění schopnou vrstvu půdy pro sadové úpravy areálu tak, aby půda
nebyla zbytečně znehodnocena - v souladu se souhlasem k trvalému odnětí půdy ze ZPF.
11. Při realizaci výkopu hlubokého odřezu stavební jámy pod silnící se budou v závislosti na srážkách
projevovat častější lokální průsaky až drobné vývěry, které budou vyžadovat čerpání ze sběrných
jímek.
12. Zvýšenou prašnost omezit kropením.
13. Provádět průběžnou kontrolu stavebních a dopravních mechanismů s cílem předcházet únikům
ropných látek, zvýšeným exhalacím apod.

Fáze provozu
1. Nastavit kontrolní mechanismy a pojistky pro eliminaci havárií v aktualizovaných provozních řádech,
havarijním plánu, protipožárním plánu, ve vnitropodnikových směrnicích apod. a tyto dokumenty
vzájemně sladit.
2. V dostatečném časovém předstihu dokončit administrativní vypořádání případného přeřazení
lakovací kabiny ze zkušebního do trvalého provozu vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší).
3. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou stokou odtékat do koalescenčního odlučovače lehkých
kapalin s odpovídající kapacitou. Parkoviště musí být pravidelně udržováno a kontrolováno z hlediska
funkčnosti zařízení pro dočištění srážkové vody od případných úkapů.
4. S odpady bude nakládáno dle zákona, popř. příslušné obecně závazné vyhlášky vydané obcí.
5. Zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu plnění všech opatření vyplývajících z vyjádření
dotčených orgánů státní správy (týkajících se provozu). Zabezpečit průběžnou kontrolu stanovených
opatření z hlediska jejich souladu s aktuální platnou legislativou.
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D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
S ohledem na stávající provoz se žádné nedostatky v této fázi zpracování záměru neprojevily být natolik
zásadní, aby hodnocení vlivu na životní prostředí bylo zpochybnitelné.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Firma KH-Bohemia s.r.o. se snaží administrativně vypořádat také zahraniční variantu předkládaného
záměru. Pokud by projekční a inženýrská činnost k záměru umístěného v Chodově byla časově
náročnější, byla by upřednostněna varianta zahraniční. V Chodově by proto nastal útlum výroby, prodej
objektu a zahájení jiné výroby. Tuto variantu vzhledem na nedostatku informací není možné hodnotit.
Předkládaná je tedy pouze jedna varianta.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Dendrologický průzkum
Odnětí půdy ze ZPF – výňatek ze žádosti předkládané dotčenému orgánu státní správy
Výkresová část – celkový situační výkres

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Žádné další podstatné informace nejsou zpracovateli známy.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SOUČASNÝ STAV
Současná výroba firmy KH-Bohemia s.r.o. Chodov byla v r. 2007 posouzena z hlediska svého vlivu na ŽP
pod kódem OV4051 pro objem výroby 280-300 t/rok. ZZŘ vydalo MŽP pod č.j. 6469/ENV/07 dne
7.2.2007.
Areál firmy je umístěn v průmyslové zóně na JZ okraji města Chodov (dále hala č. I). Z jihu je dotčené
území ohraničeno silnicí II/181 (výpadovkou na Vintířov). Ze západní a severní strany zemědělskými
pozemky. Z východu pak stávající halou KH Bohemia a zpevněnými plochami. Areál je napojen na silnici
II/181 obousměrným sjezdem.

P Ř E D K L Á D A N Ý Z Á MĚ R
Záměrem je zvýšení výroby firmy KH-Bohemia s.r.o. Chodov při zpracování polymerů – výroba
plastových výlisků z granulátu ABS a PA. Tento záměr vyžaduje přístavbu.
Zájmové území pro tuto přístavbu se nachází v sousedství stávající výroby, v ploše definované územním
plánem jako výrobní plochy. Pozemek lichoběžníkového tvaru je svou podélnou osou orientován ve
směru východ-západ. Území je součástí protáhlé, mísovité deprese, která se generálně mírně uklání k
východu až severovýchodu.
Do řešeného území zasahuje částečně ochranné pásmo lesa. V zájmovém prostoru se nachází
poddolované území ID 406, Dolní Chodov, avšak podle posouzení dotčeného území z hlediska možného
vlivu poddolování je možné lokalitu považovat za území bez vlivu hlubinné těžby.

Potřeba záměru
Potřeba záměru je vyvolána vysokou poptávkou po zboží firmy KH-Bohemia s.r.o. Tato firma vznikla
v České Republice jako společný podnik pro zákazníky dvou společností Kunststoff Helmbrechts AG
(a.s.) a Cetto-Group (s.r.o.). Tyto společnosti se vzájemně doplňují v rozmanitosti produktů. Společnost
Kunststoff-Helmbrechts s celkovým počtem zaměstnanců 1.200 je specialista pro náročné povrchové
komponenty. Společnost Cetto GmbH se 130 zaměstnanci je specialista na „Insert-techniku“ a výrobu
autoklíčů. Obě společnosti jako jeden celek tak představují obchodní partnerství výhodné pro obě strany i
pro zákazníka, tzv. „win/win-situation“.

Cíle záměru
Hlavním cílem předkládaného záměru je zvýšení objemu zpracovávaného granulátu na 790 t/rok. Záměr
byl v r. 2007 hodnocen pro množství 280-300 t/rok. Pro zvýšení výroby je nutná přístavba výrobní haly
č. II, změna dopravního řešení a nárůst počtu zaměstnanců.
Přístavba výrobní haly č. II
Přístavba výrobní haly č. II bude provozně napojená na stávající halu č. I a bude sloužit k umístění výroby
a administrativy:
2

Zastavěná plocha stávající haly č. I ........................ 3 783 m
2
Zastavěná plocha navrhované haly č.II ................... 3 522 m
2

Rozsah stávajících zpevněných ploch .................... 3 041 m
2
Rozsah nových zpevněných ploch ......................... 2 722 m
3

Obestavěný prostor stávající haly č. I ..................... 28 020 m
3
Obestavěný prostor navrhované haly č. II ............... 51 070 m
Výška stávající haly č. I ........................................... 8,4 m
Výška navrhované haly č. II..................................... 16,5 m
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Změna dopravního řešení
Změna dopravního řešení spočívá v novém sjezdu, který je navržen pro vjezd osobních a nákladních
automobilů velikosti N3 a pouze pro výjezd osobních automobilů velikosti N1. Pro nákladní automobily je
v areálu firmy navržen jednosměrný provoz, tj. nový sjezd určen pouze pro vjezd, stávající sjezd určen
pouze pro výjezd. Pro osobní automobily je areál firmy zachován jako obousměrný.
Nárůst zaměstnanců
Nárůst zaměstnanců v porovnání s r. 2007 činí 499. Celkový počet pracovníků bude 625 osob, z toho 50
administrativa a 575 výroba. Tomuto nárůstu bude odpovídat i zvýšení kapacit pro WC, sprchy, šatny,
stravování atd. Výroba je organizována kombinací tří a čtyřsměnného provozu s administrativními
pracovníky v ranní směně.
Vedlejším cílem je vyzkoušení lakovací kabiny. Povrchová úprava plastických materiálů je v režimu
2
zkoušení odhadována na 9.000 m /rok. Jedná se o činnost dosud zajišťovanou dodavatelsky. Účelem
zkušebního provozu lakovací kabiny bude prověření ekonomické náročnosti a porovnání
s dodavatelskými službami. Pokud se potvrdí efektivita vlastního provozu, budou současné dodavatelské
služby nahrazeny včetně zákonných administrativních povinností.

Varianty záměru
Firma KH-Bohemia s.r.o. se snaží administrativně vypořádat také zahraniční variantu předkládaného
záměru. Pokud by projekční a inženýrská činnost k záměru umístěného v Chodově byla časově
náročnější, byla by upřednostněna varianta zahraniční. V Chodově by proto nastal útlum výroby, došlo by
k prodeji haly a zahájení jiné výroby. Pro tuto variantu nejsou dostatečné informace, proto je předkládaná
pouze jedna varianta.

Výstavba
Příprava staveniště haly č. II bude zahrnovat vykácení zeleně na samotném pozemku a části aleje podél
Vintířovské ulice. Před zahájením výstavby bude realizován druhý sjezd z komunikace, kterým bude
během stavby zásobováno staveniště. Pro realizaci stavebního záměru bude v předstihu nutno provést
hrubé terénní úpravy a prodloužit stávající opěrnou stěnu, která bude v nejvyšším bodě mít výšku až 8 m.
Stavební záměr je v kolizi s vedením vysokého napětí do 22kV v majetku ČEZ Distribuce a s trasou
středotlakého plynovodu STL DN 150 v majetku RWE GasNet – řešeno přeložkami.
Přístup na staveniště bude zajištěn novým sjezdem z Vintířovské ulice, který bude následně využit pro
zokruhování areálové komunikace a jako hlavní vstup pro zaměstnance. Stávající stavba je napojena
přípojkami inženýrských sítí, které jsou uloženy v přilehlé komunikaci.
Po dokončení výstavby budou hala č. I a č. II tvořit jednotný celek, jehož náplní bude výroba součástek
interiérů automobilů.

Výroba
Technologický proces výroby začíná ve skladu granulátu, odkud je výrobní materiál na bázi polymerových
plastů transportován technologickým rozvodem k jednotlivým lisům. Zde dochází k jeho předehřevu,
tlakovému vstříknutí do formy a prudkém ochlazení. Následuje zkušební provoz - lakování v lakovací
lince, jejíž součástí je vypalovací pec. Dále výrobky putují do meziskladu, kde dochází k jejich dosoušení.
Pokračují k montáži a kompletaci, kde probíhá popis symbolů pomocí laserů, kontrola kvality a balení do
přepravních boxů. Ze skladu se postupně výrobky expedují k zákazníkům.
V rámci realizace haly č. II dojde k úpravě výroby ve stávající hale označované č. I. Dnešní sklad haly č. I
bude rozdělen na sklad granulátu a prostor dosoušení lakovaných výrobků, vzájemně od sebe
oddělených spojovacím koridorem. Stávající výrobní plocha bude rozdělena na prostor, kde bude
probíhat montáž s kompletací a sklad s expedicí. Objekt administrativy bude bez větších dispozičních
zásahů. Šatny zaměstnanců výroby budou přesunuty do 2.NP nové haly. Lisovna je umístěna ve dvou
lodích v přízemí haly č. II, její součástí je prostor údržby lisů, vestavba zázemí mistrů výroby a hygienické
zázemí zaměstnanců pracujících v 1. NP. Ve třetí lodi je umístěna technologie lakovací linky a sklad
hořlavých látek (laků, …). Ve 2. NP je nad prostorem lisovny uvažováno s plochou pro montáž a
kompletaci. V lodi nad lakovnou je umístěna administrativní část se šatnami zaměstnanců a hygienickým
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zázemím. K provoznímu propojení podlaží nové haly bude ve středu dispozice umístěn nákladní výtah o
min. nosnosti 2 000 kg a rozměrech kabiny 2 x 3 m.

V L I V Y Z Á MĚ R U
Během stavby se budou projevovat běžné negativní vlivy související s pojezdy těžké mechanizace,
manipulací se stavebním materiálem, terénními úpravami. Sousední pozemky, které budou během
provádění výstavbou dotčeny, budou uvedeny do původního stavu.
Po ukončení výstavby nebude stavba negativně ovlivňovat okolí. Výroba se bude projevovat negativně
novými zdroji znečišťování ovzduší, vyšší frekvencí příjezdů a odjezdů kamionů, spotřebou a
znečišťováním vody, množstvím odpadů atd. S ohledem na současný stav území a zkušenosti se
stávající výrobou, nepokládáme její navýšení a související negativní projevy za rizikové pro dané území.
V r. 2007 při hodnocení vybudování nové výrobny, ani v tomto hodnocení nebyly shledány natolik
významné negativní vlivy, aby omezily realizaci záměru.
Navržená opatření se týkají především prevence a včasného provedení všech administrativních kroků a
splnění zákonných povinností.
Výroba se zvýší zhruba 2,6x oproti maximální plánované výrobě v r. 2007. Rozložení výroby se proto
plánuje z původně dvousměnného provozu na kombinaci tří až čtyř směnného provozu s
administrativními pracovníky v ranní směně. Ze zvýšení počtu směn vyplývá, že i dopravní nárůst
související s vyšší výrobou může být rozložen do více směn.
Pozitivní vlivy jednoznačně převažují a spočívají především v kladném přístupu firmy ke spolupráci
s městem Chodov - firma je otevřená řešení problémů města s nezaměstnaností i svých problémů
s kvalifikovanými pracovními silami. Proto např. podpořila spolu s dalšími místními firmami projekt
otevření pracovních dílen v ZŠ, Husova ul. v r. 2013. Lze tedy důvodně očekávat, že bude nápomocna i
projektu pro sociální začleňování a jeho druhému cíli zaměřenému na zaměstnanost (projekt byl zahájen
letos v červenci a bude pokračovat až do r. 2017). Plánovaný další rozvoj firmy je vzhledem
k nezaměstnanosti cca 11 % v této oblasti jistě pozitivní jev.
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H.

PŘÍLOH A

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/2004 Sb.
Datum zpracování oznámení: 18.11.2014
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování
oznámení:

jméno, příjmení

obor

RNDr. Gabriela Licková, Ph.D.

Posouzení vlivů na ŽP

Lubomír Mareš

ZPF

Podpis zpracovatele oznámení:

Za autorský tým RNDr. Gabriela Licková, Ph.D.
dne 18.11.2014
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telefon
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Použité zákonné předpisy
(Jsou uvedeny pouze základní zákony, bez citace jejich dalších změn a doplňků)

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech
 Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí
hluku
 Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči
 Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.
114/1992 Sb.
 Vyhláška MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu
 Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 Vyhláška MZ č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
 Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
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provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 Vyhláška MZ č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody
 Vyhláška MZ č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí
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KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MISOT, s.r.o.
Pařížská 1524/5
Teplice
415 01 Teplice 1

Váš dopis značka // ze dne

// 11-11-2014

Naše značka

Vyřizuje / linka

3349/ZZ/14

Chochel/594

Karlovy Vary

13-11-2014

Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem pro záměr „Rozvoj KHBohemia 2015 – Etapa II.“
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení
§ 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, po posouzení záměru „Rozvoj KH-Bohemia 2015 – Etapa II.“, žadatel MISOT, s.r.o.,
Pařížská 1524/5, Teplice, 415 01 Teplice 1, doručeného dne 11. 11. 2014, vydává v souladu
s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:
záměr „Rozvoj KH-Bohemia 2015 – Etapa II.“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti.

Odůvodnění:
Záměr nezasahuje za hranice žádné stávající evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a
představuje zásah takového charakteru, který nemůže ani druhotně negativně ovlivnit předmět ochrany
jakékoliv složky soustavy Natura 2000.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary -Dvory, Česká republika, IČO : 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e -mail: posta@kr-karlovarsky.cz

