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                  �NR �.244/92 Sb.,�.osv�d�ení 5875/871/OPVŽP/96,Ministerstvo ŽP PRAHA). 
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I�O : 635 80 951                                 mail    :   J. Bohunek@seznam.cz                                     Škroupova 239 
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POUŽITÉ ZKRATKY  a  názvy: 
Nejsou uvedeny všeobecn� známé a b�žn� používané zkratky – nap�. fyzikální jednotky. 
 
  Zájmové území                 -  místo stavby s jeho nejbližším okolím,které bude         
                                                            stavbou bezprost�edn� ovlivn�no     
   KA                                                - kamiony 
��������OA                                      -  osobní automobily   
   NA                                     -  nákladní automobily  
��������RS                                      -  rozptylová studie 
   OP                                                - odborný posudek dle zákona o ovzduší 
   VZ                                      -  velký zdroj     zne�išt�ní ovzduší 
   SZ                                      -  st�ední zdroj          „               „   
   MZ                                     -  malý zdroj              „               „ 
   PD                                      -  projektová dokumentace 
   NOD                                     -  nebezpe�ný odpad  
   OOD                                     -  ostatní odpad  
   RL                                      -  ropné látky 
   NL                                                -  nebezpe�né látky  
   TZL                                     -  tuhé zne�iš�ující látky 
   BL                                                -  bezpe�nostní listy 
   SO                                       -  stavební objekt 
   ZP                                       -  zemní plyn 
   OEL                                             -   obecný emisní limit  
   EIA                               -  zkratka anglického výrazu Environmental Impact Assessment,  
                                                                              který  znamená Hodnocení vliv� na životní prost�edí. 
   ÚPD                                     -  územn�-plánovací dokumentace 
   ÚSES                               -  územní systém ekologické stability 
   VOC                                     -  t�kavé organické látky 
   PUPFL                                          -  pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa 
   ZPF                                               - zem�d�lský p�dní fond 
 
Pro vypracování tohoto oznámení byly zejména použity  následující právní p�edpisy: 
Zákon �. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu  
Zákon �NR �. 44/1988 Sb., horní zákon 
Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran� 
Zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny  
Zákon �. 289/1995 Sb., lesní zákon 
Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví 
Zákon �. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 
Zákon �.  320/2002 Sb. zákon o zm�n� a zrušení n�kterých zákon� 
Zákon �. 356/2003 Sb. o chem. látkách a chem. p�ípravcích v platném zn�ní 
Zákon �. 163/2006,186/2006 Sb. a zákon �.216/2007 Sb.,kterým se m�ní z.�. 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv� na životní prost�edí  ve  zn�ní zákona  �.93/2004 Sb./dále ��������������������/ 
Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech v platném zn�ní z.�.188/2004 Sb. 
Zákon �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� 
Zákon �. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování zne�išt�ní, o integrovaném  
                                      registru zne�iš�ování a o zm�n� n�kterých zákon� 
Zákon �. 472/2005 Sb.,úplné zn�ní zákona �. 86/2002 Sb. o ochran� ovzduší a o zm�n�  
                                       n�kterých dalších zákon� a p�íslušná NV a Vyhlášky.                                      
Vyhláška �.252/2004 Sb. ve zn�ní Vyhlášky �. 187/2005 Sb., kterou se stanoví požadavky na                
                                          pitnou vodu 
Vyhláška MŽP �. 381/2001 Sb., Katalog odpad� 
Vyhláška �. 41/2005 Sb., kterou se m�ní vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady    
Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a       
                                                     vibrací 
Vyhláška  MŽP �. 395/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �.  
                                                      114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny. 
 



 6 

 
 
 
��	6��	�%��	6��	�%��	6��	�%��	6��	�%���� ����
 
 
- STUDIE  stavby  Stavební úpravy haly ACERBIS 
    v�etn� p�íloh                                                                                                          z            04 / 2006. 
                                                                                                                                      
- Výpisy z katastru nemovitostí – internet  on line          z           09 / 2007. 
 
- Kopie katastrální mapy – Obce Moravany nad Lou�nou                                                 z        18. 9.2006.   
                    
 
- Výpis z obch. rejst�íku – ACERBIS  CZ,s.r.o.                                                                    z        14. 2.2006. 
                                                                                                                                     
-  Dále údaje �HMU,GEOFOND �R,Internet památky, chmu, Chrán�ná území �R ,  
     informa�ní systém EIA, a další podklady  
 
-  ÚPSÚ MORAVANY                                                                                                             z      roku  1995. 
 
-   BL suroviny mPE M 4041 UV a  MP XL 400 UP                                                              z           09/2007. 
  
 -  maily od projektanta   a  další podklady. 
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        OZNAMOVATEL 
 
      A.I                        Obchodní jméno           :      ��
�����
�����
�����
����������
���)'�'�'���
���)'�'�'���
���)'�'�'���
���)'�'�'  
      A.II                       I�O                               :      274 88 331 
                               DI�                               :      CZ  274 88 331 
      A.III                  Sídlo                               :      Polni 226 ,  533 52 SRCH                                                                              
                                   TELEFON                     :       +390 357 735 77    
                                   e-mail                              :      stefano.G@acerbis.it   
���������������������������������"�"'��)"+� #�9#:��"#$��%��Guido Acerbis,dat. nar. 22.07.1973 
                                                                                                   Albino, Via Belloloco 23, PS� 240 21 
                                                                                                   Italská republika 
                                                                                                    den vzniku funkce:  18.ledna 2006 
                                          Koresponden�ní adresa v �R: Srch, Polní 226, PS� 533 52����
                                                                                                �
                                       
 

     INVESTOR                  Obchodní jméno           :      ��
�������
���)'�'�'��
�������
���)'�'�'��
�������
���)'�'�'��
�������
���)'�'�' 
                                     I�O                                :      274 88 331 
                                DI�                                :      CZ  274 88 331 
                                 Sídlo                               :       Polni 226    
                                                                                     533 52 SRCH 
                                                                                         
    Zpracovatel PD              Obchodní jméno     :��������������������������; ���; ���; ���; �<<<<��"�!="#$)"!>��)'�'�'���"�!="#$)"!>��)'�'�'���"�!="#$)"!>��)'�'�'���"�!="#$)"!>��)'�'�'�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#))#$�!����? '�0@ 
                                   Sídlo                         :        537 01  CHRUDIM 
                                        Zástupce                   :         �&'��+��A�6��
�  
                                        TEL/FAX                 :         469 622 833 / 469 622 399 
                                        e-mail                        :         krbec@bwstavitelstvi.cz 
                                        Stupe� PD                :        studie 
 
    Aktuální název  projektanta                      :        BW-Stapron,s.r.o.                                        
                                                                                   Vysokomýtská718,534 01 HOLICE v �. 
                                                                                    I�O 429 36 578 
 
    Provozovatel zám�ru  Obchodní jméno     :        ��
�������
���)'�'�'��
�������
���)'�'�'��
�������
���)'�'�'��
�������
���)'�'�'                                            
                                         I�O                          :        274 88 331 
                                   DI�                          :        CZ  274 88 331 
                                    Sídlo                          :           Polni 226    
                                                                                    533 52  SRCH 
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     B.I   ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 
 
          �'�'�'�'''''4�4�4�4��������#!���? ,�+���9#*����C��#�>���:$#��C>$�*D�E'4����#!���? ,�+���9#*����C��#�>���:$#��C>$�*D�E'4����#!���? ,�+���9#*����C��#�>���:$#��C>$�*D�E'4����#!���? ,�+���9#*����C��#�>���:$#��C>$�*D�E'4���������������������������������
����
                

           Název zám�ru   ��	
�����
��������������������
������
������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F:�$#����? ,��F��F:�$#����? ,��F��F:�$#����? ,��F��F:�$#����? ,��F����
����
������������������������������������Za�azení podle p�. �.1 ������������������������ 

Dle ������������������������  je zám�r za�azen pod bod �.7.1. Kategorie II/zám�ry vyžadující zjiš�ovací �ízení/ 
p�íl. �.1 „Výroba nebo zpracování polymer� a syntetických kau�uk�,výrobu a zpracování výrobk� na 
bázi eleastomer� s kapacitou������:�433�"+�F���'  
�
�6
� ��C#:���$�:�������� ="��!G��HD����H��=�#$#�)"�? #�I��������  ��4�433�"+�'�
 
 Zám�r je uveden ve sloupci A  p�. �.1 ������������������������ , tudíž 
 
                                   ��)+��!��>���? ,�+���9=AJ+9#���&�����K�������' 

 
�
�����������������������������''L��''L��''L��''L�����6��� ="�6��� ="�6��� ="�6��� ="����������������)�*���? ,�+���)�*���? ,�+���)�*���? ,�+���)�*���? ,�+����
 
                                     Jde o instalaci  za�ízení technologie  s ho�ákem p�ímého procesního  
oh�evu na ZP  o jmenovitém  tepelném výkonu   CELKEM    výkon   2 150  kW.   
   
             Jde o výrobu plast� s kapacitou  CELKEM   cca 1 100 tun výrobk� za rok. 
              Temperance dle projektu p�edstavuje výkon  tepla v množství  1 000 kW. 
               
 
                  ZASTAV	NÁ PLOCHA  ZÁM	RU  a  období výstavby :  
 
                            Plánovaná výstavba bude rozd�lena do dvou let na dv� etapy. 
 
                            1.fáze   Jde o stavební úpravy a modernizaci  stávající haly  na 
                                        pozemku  �.381  o rozm�rech  HALY po rekonstrukci 45 x 82 m.                        

                                                    a                   Demolice stávající  haly na st.p. �.378. 
 
                                 2.fáze 
                                        P�ístavba na st.p.�. 378    -   HALA    60 x 22 m.  
 
 
 
      OBSLUHA :  10 d�lnických profesí  ,  5THP   Ž / M    (  10% / 90 % ) 
                              3 sm�nný provoz 
 
 
 
     VÝROBKY :   Plastové židle, archivní zaklada�e,nádrže,nádoby,apod.   
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                                                                                     Ilustra�ní foto výrobk� 
 
 
 
         �''2��''2��''2��''2�����5? >)",�>���? ,�+5? >)",�>���? ,�+5? >)",�>���? ,�+5? >)",�>���? ,�+����<<<<�A=�A>�!�"�*D�A=�A>�!�"�*D�A=�A>�!�"�*D�A=�A>�!�"�*D����

 
Místo  zám�ru  se  nachází  v objektu bývalého závodu �SAO Moravany 
                                                                                       -viz mapa širších vztah� - p�íloha �. 5 OZN  
 

    KAT. Ú   : Moravany  nad Lou�nou   �.k.ú.  698 482 

                                                              �.p.  381,619,378 a 95/12 

Nejedná se o výstavbu  nového areálu ,ale využití stávajících výrobních prostor 
ve firm�  �SAO, demolici jednoho objektu a na míst� stavba menšího . 
 
                 Údaje o existujících inženýrských sítích            
              Na pozemku investora se nenacházejí  žádné ve�ejné inženýrské sít� s výjimkou 
obslužných pro provoz areálu �SAO. 
 
 
              Popis  výroby a seznam firem ve stávajícím areálu �SAO v Moravanech 
 
                 Ve stávajícím areálu se nacházejí firmy s následující �inností:         
                     �SAO            - Autoopravna užitkových vozidel  /cca 50 ks za m�síc/ 
                                            - GO  motor� AVIE-LIAZ   cca  37/den 
                                            - výroba nástaveb  /cca 10 ks za m�síc 
                     EISY   -  Sklady spojovacího materiálu. 
                     SVS KOVO -  Záme�nická výroba. 
                     Sklad Kancelá�ského nábytku.             
                     Exeku�ní ú�ad. 
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        �''M��''M��''M��''M������*����"#����? ,�+���? �N��)"��+? +$� #�)�*����"#����? ,�+���? �N��)"��+? +$� #�)�*����"#����? ,�+���? �N��)"��+? +$� #�)�*����"#����? ,�+���? �N��)"��+? +$� #�)����9=�G? =���? ,�D9=�G? =���? ,�D9=�G? =���? ,�D9=�G? =���? ,�D��������OOOO+!�N�!��G? =-+!�N�!��G? =-+!�N�!��G? =-+!�N�!��G? =-����
���������������������������������������������������������������������C=���!�!��G? =�C=���!�!��G? =�C=���!�!��G? =�C=���!�!��G? =) 

 
                   Investor je vlastníkem  pozemku i stávající haly  pro realizaci zám�ru. 
Výstavbou nevznikají nároky na další stavební  investice �i související výstavbu. 

 
 

Zám�r    je  v  souladu   se   závaznou   �ástí   územn�  plánovací dokumentace, umíst�ní  
není  v  rozporu  s  Územním  plánem  sídelního útvaru  MORAVANY /z ledna 1995/. 
 

Areál  je za�azen do  zóny pr�myslové výroby/v souladu s VYHLÁŠKOU  obce 
Moravany �.3/2006.  

 
Citace Vyhlášky �.3/2006 : 

    Místo zám�ru    /objekt bývalého areálu �SAO /   „  Slouží  pro  umíst�ní  výrobních a 
obslužných za�ízení,p�edevším t�ch,které z hygienických a provozních d�vod� nemohou 
být integrována do jiných zón“.  
 

Tento  soulad zám�ru s platnou územn� plánovací dokumentací   je aktuáln�  
vyjád�en ve sd�lení  Magistrátu m�sta Pardubice  St. ú�adu, OUP  Pardubice ze dne 
5.10.2007,�.j. OÚP/935/2007/šv. 
           
 
        �''1��''1��''1��''1������:I!�:�,�>���"C#HD���? ,�+���9#*��+? >)",�>-�!E#"�,��C#*$#:+��:I!�:�,�>���"C#HD���? ,�+���9#*��+? >)",�>-�!E#"�,��C#*$#:+��:I!�:�,�>���"C#HD���? ,�+���9#*��+? >)",�>-�!E#"�,��C#*$#:+��:I!�:�,�>���"C#HD���? ,�+���9#*��+? >)",�>-�!E#"�,��C#*$#:+�����������������
���������������������������������������������������������������������!�N�!��G *�!��=��"���*$�!�> *�:I!�:I��!�N�!��G *�!��=��"���*$�!�> *�:I!�:I��!�N�!��G *�!��=��"���*$�!�> *�:I!�:I��!�N�!��G *�!��=��"���*$�!�> *�:I!�:I�O=��O=��O=��O=������*$#:=)���N=!�"�>*��*$#:=)���N=!�"�>*��*$#:=)���N=!�"�>*��*$#:=)���N=!�"�>*�����)"C#:>7����)"C#:>7����)"C#:>7����)"C#:>7�����
������������������������������������������������������������������������9#9= *�!GH,�-��#)�'��:? >"�+">����9#9= *�!GH,�-��#)�'��:? >"�+">����9#9= *�!GH,�-��#)�'��:? >"�+">����9#9= *�!GH,�-��#)�'��:? >"�+">7777��������
 
 
Navrhovaná  výroba je vyvolána rozší�ením sortimentu výrobk� Fy ACERBIC CZ  na 
základ� nových zakázek . Investor zajiš�uje požadavky zákazník� s cílem p�edevším 
zlepšení ekonomiky dopravy. 

 
 

 
        �''@��''@��''@��''@��������=)�"# *�= �.*����"# *��$�&= �.*���C#A#�>���? ,�+���=)�"# *�= �.*����"# *��$�&= �.*���C#A#�>���? ,�+���=)�"# *�= �.*����"# *��$�&= �.*���C#A#�>���? ,�+���=)�"# *�= �.*����"# *��$�&= �.*���C#A#�>���? ,�+����
 
                     Stavební a technické �ešení 
 
                              ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAVRHOVANÉ STAVB	 
                    Název : ���	
�����
��������������������
������
��P  
                             Druh stavby               :   Zavedení nové technologie 
                        Místo stavby              :   Areál  bývalé fy �SAO Moravany. 
                                                                 9.kv�tna 338,533 72 MORAVANY 
                        Nadmo�ská  výška    :    564   m.n.m. 
                        Kraj                           :    PARDUBICKÝ 
                        Kat.ú�ad                    :    pro Pardubický kraj, kat.  prac. Pardubice 
                        Kat.území                 :     Moravany 
                        Stavební ú�ad           :    Pardubice 
                        Zp�sob provedení    :    dodavatelsky    
                        Zahájení/dokon�ení  :   2007/2009 
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                              STAVEBNÍ OBJEKTY 
                         SO 01 Výrobní hala I. fáze 
                         SO 02 Výrobní hala II. fáze 
                         SO 03 Stávající objekt(demolice) 
                         SO 04 Komunika�ní plochy 
 
Jedná se o výrobu plast�  v rekonstruované stávající hale,zahrnující �innosti 

� výrobu plastu  z dovezené suroviny- polyethylenu                    
� o�išt�ní a kontrola jakosti 
� uskladn�ní a distribuce 

 V novém objektu budou výrobní prostory a sociální za�ízení. 
  Sou�ástí výroby je drobná  údržba za�ízení. 
                     
 
          Stru�ný popis technologického zám�ru: 
         Rota�ní tvá�ení plast� (RTP) je �eské pojmenovaní pro výrobní technologii, ve 
sv�t� znám�jší svými anglickými názvy rotomoulding nebo rotational moulding. Jiné 
dostupné �eské zdroje též používají názvy rota�ní spékání, rota�ní sintrování, rota�ní 
odlévání nebo rota�ní natavování plast�, ale v podstat� hovo�íme stále o stejné 
technologii. 
 Zjednodušen� princip RTP spo�ívá v natavení vsázky nap�. velmi jemn� mletého 
polyethylenu za daných teplot, �ímž vznikne polotekutý gel, který se ve form� b�hem 
výrobního cyklu p�esn� rozvrství. Následuje kontrolované ochlazování — i tento proces 
probíhá za neustálého �ízeného pohybu formy, tedy rotování (odtud pochází �ást názvu 
p�edstavované technologie), a pak už zbývá jen vyjmutí výrobku a jeho dokon�ení. 
 
 Tato technologie je velmi rozší�ená na americkém a australském kontinentu, 
z britských ostrov� se ší�í dál do Evropy a postupn� nabízí své výhody producent�m 
strojírenských výrobk�, dopravní techniky, obcím a m�st�m jiným potenciálním 
uživatel�m. V �eské republice se touto technologií za�aly vyráb�t palivové nádrže pro 
traktory Zetor v r. 2001. 
  
 Spektrum plastových výrobk� vyrobených RTP a jejich využití je velmi široké. 
Od malých výrobk� o hmotnosti n�kolika desítek gram� až po velké výrobky. Rota�ní 
tvá�ení plast� je progresivní technologie výroby st�edních a velkých výrobk� z plast� v 
malých a st�edních sériích. Využití po�íná v léka�ské praxi p�es uplatn�ní v 
domácnostech a strojírenství až po velké nádrže pro pitnou vodu, ropné látky nebo jiné 
kapaliny. Je mnoho výrobk�, které nelze kv�li vysokým požadavk�m na n� kladeným 
nebo velikosti výrobk� vyrobit jinou metodou zpracování plast�. 
  
 Výhodou RTP výrobk� je jejich zpracování p�i absenci tlaku a násilných zm�n 
tvaru plastu — p�i RTP procesu dochází k vytvo�ení nove základní struktury 
zpracovávaného materiálu — výrobky tedy nemají tzv. tvarovou pam��, a tím žádné 
vnit�ní pnutí. Charakteristickým výrobkem, zhotoveným touto technologií je prostorový 
dutý výrobek – nap�. palivové nádrže pro mobilní kompresory ATMOS vyrobené RTP, 
dnes se touto metodou standardn� vyrábí jak nádrže nebo potrubí, tak i r�zné druhy 
kryt� nebo blatník�. Obecn� platí, že p�i zpracování výrobk� RTP technologií dochází 
k p�esnému definování vn�jších stran st�n výrobku, p�i�emž tvar vnit�ní st�ny výrobku 
je ovliv�ován zprost�edkovan� pomocí �ízení p�ívodu tepla a �ízení pohybu formy. V 
porovnání s výrobky vyráb�nými vyfukováním nebo vakuovým lisováním jsou hrany 
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RTP výrobk� rovnom�rn�jší a zpravidla dochází k zesílení st�ny ve vnit�ních a k 
mírnému zeslabení st�ny ve vn�jších zak�iveních. To je umocn�no možností vyráb�t z 
jedné formy produkt o r�zných silách st�ny, které mohou dosáhnout až n�kolika desítek 
mm. Tato vlastnost dává konstruktér�m výrobk� široké možnosti p�i hledání 
optimálního �ešení návrhu plastového výrobku. 
  
Nespornou výhodou technologie je možnost vkládat do forem kovové vložky, které jsou 
zataveny p�ímo co výrobku a slouží jako p�ipojovací místa nebo upev�ovací body. 
Neopomenutelnou výhodou je možnost vytvá�et p�ímo p�i základní operaci vn�jší závit 
pro kompletaci výrobku uzáv�rem nebo napojení p�íslušenství. 
 
 Standardn� zpracovávanými materiály jsou polyetylény, polykarbonáty, 
polypropylény, nylony a jiné materiály. Volba materiálu je závislá na požadavcích 
kladených na kone�ný výrobek. Obecn� lze �íci, že materiály zpracované RTP metodou 
mají mírn� odlišné vlastnosti než materiály zpracované jinými technologiemi. 

 

 

 V porovnání s jinými technologiemi zpracování plast� je tato vhodná všude tam, 
kde se jedná o v�tší výrobky pot�ebné v sériích od n�kolika desítek kus� až po série 
n�kolika desítek tisíc kus� za rok. Ekonomická výhodnost RTP technologie v tomto 
širokém okruhu je dána výrazn� nižší cenou výrobního ná�adí oproti jiným metodám. 
P�i RTP nedochází k úbytku suroviny nebo materiálu odpa�ením nebo spálením. 

 V �eské republice je tato technologie využívána na výrobu obalových produkt� a 
pro výrobu mí�� nebo figurín. V poslední dob� nachází RTP stále širší uplatn�ní v 
pr�myslu a výrob� dopravních prost�edk�. Nejv�tšího rozší�ení zatím dosáhla výroba 
produkt� v oblasti palivových nádrží pro dopravní prost�edky a ú�elové stroje všeho 
druhu. Na  modelových �adách traktor� Zetor jsou používány plastové palivové nádrže 
v objemové �ad� 80, 120 a 190 dm3. Velmi náro�ným zkouškám sledujícím spln�ní 
evropských p�edpis� pro bezpe�nost byla podrobena plastová palivová nádrž pro 
autobusy Karosa. Tato nádrž o objemu 300 dm3 v�etn� výbavy plovákem palivom�ru, 
sacím segmentem a uzáv�rem, usp�la i p�i zkouškách odolnosti vysoké teplot� a 
odolnosti t�snosti p�i p�ímém p�sobení plamene, a získala tak osv�d�ení o spln�ní 
podmínek stanovených EHK P�edpisem 34.01. Palivové nádrže vyráb�né touto metodou 
jsou nyní používány i na motocyklech, travních seka�kách, mobilních kompresorech, 
traktorech, autobusech, ale i v motorovém paraglidingu, o objemech od 6 do 330dm3. 

P�íkladem užití v komunální sfé�e mohou být kontejnery pro sb�r separovaného odpadu 
ve m�stech, silni�ní zátarasy, zásobníky na posypové materiály, mobilní WC, nádrže na 
LTO. Za povšimnutí stojí i mobilní zásobník pro motorovou naftu s vlastním výdejním 
za�ízením, kde je dokonale využito technologie RTP, provedení nádrže je dvoupláš�ové, 
s naprostou jistotou t�snosti vnit�ní i vn�jší nádrže. Tato nádrž je dodávána v objemech 
2500  a 5000 l a j 

e pln� vybavena pro ú�ely skladování motorové nafty a jejího výdeje. 

Ilustra�ní foto navržených výrobních stroj�-viz p�íloha �.6. 
 
 
 
 
 



 13

 
          Schéma technologie výroby 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroba probíhá na speciálních rota�n� tvá�ecích strojích, které jsou vybaveny ho�áky 
na zemní plyn. Surovina není v p�ímém kontaktu s plamenem, materiál je uzav�en ve 
 speciální form�. Rota�ní tvá�ení probíhá �ízené p�i teplotách 240 -260 oC, je regulována 
a sledována teplota v peci, ve form� a na povrchu formy. 
 
        Navrhované rota�n� tvá�ecí stroje 

�G��H #%�����������  �������������������	
��
�Via U. Giordano, 1/13 (Cascina Elisa)21017 Samarate (VA)  ITALY 

Tel. ++39 0331 707070 
Fax ++39 0331 234021 
Fax ++39 0331 234567 
email info@cacciaeng.it                              

TYP  CACCIA   ���LL32�	��F33                            

Topné médium: zemní plyn,spot�eba 12 kg/h 

Prac. teplota pece  330 st C 

Výkon ho�áku:  350 kW 

Instalovaný p�íkon 380 V/  24 kW 

Tlak  6 bar 

Hluková hladina    80 dBA 

Maximální rozm�r výrobk�:  2200 mm 

Výrobky: Velké technické výrobky 

Zpracovávané materiály:  PE 
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TYP CACCIA   ���L132�	�F33 
Topné médium: zemní plyn,spot�eba 15 kg/h 

Výkon ho�áku:  350 kW 

Instalovaný p�íkon : 380 V/18 kW 

Tlak : 6 bar 

Hluková hladina :              80dBA 

Maximální rozm�r výrobk�: 2500 mm 

Výrobky: Velké technické výrobky 

Zpracovávané materiály:  — PE 

 
TYP CACCIA   ���2333���
Topné médium: zemní plyn,spot�eba 17 kg/h 

Výkon ho�áku:  400 kW 

Instalovaný p�íkon  : 380 V/18 kW 

Tlak : 6 bar 

Hluková hladina :              80dBA 

Maximální rozm�r výrobk�: 3000 mm 

Výrobky: Velké technické výrobky 

Zpracovávané materiály:  — PE 

 
Stroje jsou vybaveny ho�ákem na plyn  fy Weishaupt  typ VG 30 s   maximálním 
tepelným výkonem 350  a 400 kW. Emise ze spalování ZP  spl�ují evropské standardy. 
 
Po�et instalovaných stroj� a jejich postupné uvedení do provozu:   
                                                   
                                    v 1. etap�           3 x  RT 2203 D/00      a   1 x   RT 2503 D/00 
                                    v 2. etap�           1 x  RT 2503 D/00      a   1 x   RT 3000 H    
 
                        
 
        �''0�''0�''0�''0���������C#:���$�:��G�"#�? >����*�9#�>��#�$=�� #��C#:���$�:��G�"#�? >����*�9#�>��#�$=�� #��C#:���$�:��G�"#�? >����*�9#�>��#�$=�� #��C#:���$�:��G�"#�? >����*�9#�>��#�$=�� #���? ,�+���9#*��:����E#�>��? ,�+���9#*��:����E#�>��? ,�+���9#*��:����E#�>��? ,�+���9#*��:����E#�>����
 
                                   Zahájení / dokon�ení  :                    2008 / 2009����
 
 
 
         �''/��''/��''/��''/������GE#"�:�"E#�G *�Q�#? �,�)���!�> *� #$�I�GE#"�:�"E#�G *�Q�#? �,�)���!�> *� #$�I�GE#"�:�"E#�G *�Q�#? �,�)���!�> *� #$�I�GE#"�:�"E#�G *�Q�#? �,�)���!�> *� #$�I����
                                  
                                                       - obec Moravany 
                                              - M�sto Pardubice  
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        �''R��''R��''R��''R������GE#"���!��+9> > *����*�:�+">���:$#�S�43���:)"'M���)���!�> *�QC�:I-�GE#"���!��+9> > *����*�:�+">���:$#�S�43���:)"'M���)���!�> *�QC�:I-�GE#"���!��+9> > *����*�:�+">���:$#�S�43���:)"'M���)���!�> *�QC�:I-�GE#"���!��+9> > *����*�:�+">���:$#�S�43���:)"'M���)���!�> *�QC�:I-����
�������������������������������������������������������������������������"#�.�H+:�+�"�"�����*�:�+">�!D:�!�"�"#�.�H+:�+�"�"�����*�:�+">�!D:�!�"�"#�.�H+:�+�"�"�����*�:�+">�!D:�!�"�"#�.�H+:�+�"�"�����*�:�+">�!D:�!�"����
 
 - Stavební ú�ad Pardubice 
                -  Rozhodnutí  v rámci územního a stavebního �ízení o povolení stavby.  
                                                  
 - Kraj.ú�ad  Pardubice  - odbor životního prost�edí 

                -  Rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší obsahující podmínky k  umíst�ní   

                    stavby  a  povolení provozu st�edního zdroje zne�išt�ní   ovzduší  na základ�  

                    odborného  posudku /OP/ dle zákona o ovzduší. 

 
 
 
B.II    ÚDAJE o VSTUPECH          
                                                        (nap�íklad zábor,odb�r a spot�eba vody,surovinové a energ.  zdroje)����

                          
 
 
        �''4��''4��''4��''4����������I:��I:��I:��I:��O���C>�$�:�:�+*-�"C>:��� *���D-�!#$=��)"���H��+7�O���C>�$�:�:�+*-�"C>:��� *���D-�!#$=��)"���H��+7�O���C>�$�:�:�+*-�"C>:��� *���D-�!#$=��)"���H��+7�O���C>�$�:�:�+*-�"C>:��� *���D-�!#$=��)"���H��+7����
 

Místo  pro  realizaci zám�ru se nachází  v areálu  �SAO ,nedojde 
k záboru p�dy,jde o modernizaci stávajících prostor a objekt�. 
                    

Rozsah zemních prací 
 

              Co se týká základové desky ,  v�tšina stávajícího podlahového betonu bude   
            ponechána  a  repasována . 
            Nová vrstva podlah. betonu  se navrhuje sp�áhnout se stávající, pomocí rastru  
            (nap�. 1x1m ) z bet. výztuže  navrtané  do stávajícího podkladu a prova�í . 
 
 
           �''L��''L��''L��''L�����������:����:����:����:��O�:��9�!�:D-)��"C#H�O�:��9�!�:D-)��"C#H�O�:��9�!�:D-)��"C#H�O�:��9�!�:D-)��"C#H�) 
 
      Období výstavby 
          
Pro zásobování  stavby,soc. za�ízení, pro technologii a požární vodu bude do objektu 
z�ízena nová vodovodní p�ípojka z prodlouženého vodovodu – ze stávajícího 
vodovodního �adu v ul.9. kv�tna (dle již zpracované PD). 
            
 
 
        Provoz zám�ru 
          
Technologická voda  
Voda je využívána pouze jako chladící medium pro udržování pot�ebné provozní teploty 
v lisovacích formách. Tento chladící okruh je uzav�ený, bezztrátový, dochlazování vody 
se provádí v chladících jednotkách.Technologická voda se pouze dopl�uje v minimálním 
množství. 
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Pot�eba pitné vody 
Výpo�et pot�eby pitné vody je proveden dle Sm�rnice �. 9/73 úst�edního v�stníku �SR a 
vyhl. �. 428/2001 Sb. 
Pot�eba pitné vody pro sociální za�ízení- 
 
P�edpokládaný po�et zam�stnanc�: 1. sm�na 10 zam�stnanci – výroba 
                    5 zam�stnanc� – THP 
 
                 2. sm�na 10 zam�stnanc� – výroba 
                     2 zam�stnanci – THP 
 
                 3. sm�na 10 zam�stnanc� – výroba 
                     2 zam�stnanci – THP 
 
         celkem  30 zam�stnanc� – výroba 
                     9 zam�stnanc� – THP 
 
Specifická pot�eba vody: zam�stnanci - výroba  125 l/zam/den 
    zam�stnanci – THP     60 l/zam/den 
Pr�m�rná denní pot�eba:  

Qd1 = (10+10+10) x 0,125 + (5+2+2) x 0,06  Qd1 = 4,29 m
3
/d 

Maximální hodinová pot�eba:         
Maximální hodinová pot�eba (výpo�et dle �SN 73 6655) : 
za�izovací  p�edm�ty  specif. pot�eba l/s     po�et sou�initel sou�asnosti 
 WC    0,1    7  0,3 
 urinály   0,1    4  0,1 
 bidety    0,2     1  0,5 
 umyvadla   0,2  10  0,8 
 sprchy    0,2    7  1,0 
 d�ezy    0,2    1  0,3 
 
Výpo�et pro budovy s p�evážn� nárazovým odb�rem vody: 
 Qh1 = 0,1x7x0,3 + 0,1 + 0,2 + 0,2x10x0,8 + 0,2x7x1 + 0,2    
                      Qh1 = 3,61 l/s 

Pr�m�rná ro�ní pot�eba   Qr1 = 240 x 4,29 Qr1 =  1030 m
3
/r 

 
Pot�eba požární vody (pro vnit�ní pož. vodovod v hale)        QPož = 1,5 l/s. 
 
Pot�eba požární vody je dle �SN 73 0873 14 l/s. Dle vyjád�ení Vodovod� a kanalizací 
Pardubice bude z ve�ejné vodovodní sít� možné odebírat pro požární ú�ely pouze 7 l/s. 
Zbývající �ást pot�eby požární vody bude zajišt�na vybudováním požární nádrže na 
deš�ové kanalizaci, která zajistí odb�r zbývajících 7 l/s. 
 
V dalším stupni  zpracování PD pro stavební povolení / povolení trvalého provozu / bude 
zpracováno požární posouzení na projektovanou  �innost  zám�ru  a  respektovány 
požadavky a vyjád�ení p�íslušných  orgán�  dot�ených  PO.  
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�#�&#"= �.��#�&#"= �.��#�&#"= �.��#�&#"= �.������������������)+��!=��!.�)+��!=��!.�)+��!=��!.�)+��!=��!.�������������:��9#�:��9#�:��9#�:��9#����O���C>�$�:�:�+*-��:��9-�)��"C#H�O���C>�$�:�:�+*-��:��9-�)��"C#H�O���C>�$�:�:�+*-��:��9-�)��"C#H�O���C>�$�:�:�+*-��:��9-�)��"C#H�) 
 
  
��������	
�
�	��������	�� � �� ����	
� �� � �� � 	� 	
�� � � � �� 	� � ����	�	

��������	
� ��  	�� ���� � �� �� �� � � �� � 	� �� ��� �	� ��� � � �� � � � � � � �
� � � � � � � � � � �  !"� #�$"%&� � '� �


� 	 �	�() * + �, �- � .� � �/ � 0!- 1 2 3 "� 4 � 5 * * � �� 6 (7 8) � �
	 � �� � 	� � � � 6 (7 8) � �
	 � 	�� �5 ) �� ��� 6 �� 9 %&� � � �
	 � :&� "� ; �< �� � (�� 9 %&� � � �

� 	 �	�((* + �, �- � .� � �/ � 0!- 1 2 3 "� 4 � �5 * * � �� = 7 8) � �
	 � �� � 	� � � � = 7 8) � �
	 � 	�� �5 ) �� ��� 6 �� 9 %&� � � �
	 � :&� "� ; �< �� � (�� 9 %&� � � �

� 	 �	�((* + �, �- � .� � �/ � 0!- 1 2 3 "� 4 � �5 * * � �� = 7 8) � �
	 � �� � 	� � � � = 7 8) � �
	 � 	�� �5 ) �� ��� 6 �� 9 %&� � � �
	 � :&� "� ; �< �� � (�� 9 %&� � � �

� 	 �	�((* + �, �- � .� � �/ � 0!- 1 2 3 "� 4 � �5 * * � �� = 7 8) � �
	 � �� � 	� � � � = 7 8) � �
	 � 	�� �5 ) �� ��� 6 �� 9 %&� � � �
	 � :&� "� ; �< �� � (�� 9 %&� � � �
	 � ��> ? !� �  �� ��@ � � 4 �A * * � 6 * * � �
	 �  �� ��@ � � 4 �6 () � 6 * * � �

� 	 �	�() * + �, �- � .� � �/ � 0!- 1 2 3 "� 4 � 5 * * � �� A * � B &2 - � �C� � � �� D !"1 � > � �
	 � �� � 	� � � � A * � �
	 � 	�� �5 ) �� ��� 6 �� 9 %&� � � �
	 � :&� "� ; �< �� � (�� 9 %&� � � �

� 	 �	�+ * * * �E �, �- � .� � �/ � 0!- 1 2 3 "� 4 � 5 * * � �� 6 ) * � B &2 - � �C� � � �� D !"1 � > � �
	 � �� � 	� � � � 6 ) * � �
	 � 	�� �5 ) �� ��� 6 �� 9 %&� � � �
	 � :&� "� ; �< �� � (�� 9 %&� � � �

 	 F G  � H �!� � .� � #� � 	 �
	 �&"� � #� � 	 �
	 F &� 2 I � � #� � 	 �
	 � � � "�  � � 	 �
	 � � 	 �
	 � � � �

����
 
 
Paliva a energie : 
                                         Energetická bilance elektro: 
Instalovaný p�íkon: 
výrobní technologie                                     130 kW 
ostatní spot�ebi�e                                           15 kW 
osv�tlení                                                          30 kW 
               Celkem                                                               175 kW. 
Maximální soudobý p�íkon                          136 kW 
provoz 3 sm�nný                                          24hod /d 
po�et pracovních dní                                     cca 250 
               Maximální ro�ní spot�eba elektrické energie:    816 000 kWh. 
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                                            Zemní plyn: 
Zám�r vychází  z  ro�ní spot�eby  cca  844 000 m3  ZP  ,   cca 350 m3/hod (NTL). 
Je uvažována spot�eba na technologii i na vytáp�ní/ ,pro výkony - topení cca 1000 kW, 
technologie cca 2  150 kW. 
 
  
 
 
         �''M���''M���''M���''M�������D����:����!�>���9=��+�=�T��)"�+�"+�+�O�����D����:����!�>���9=��+�=�T��)"�+�"+�+�O�����D����:����!�>���9=��+�=�T��)"�+�"+�+�O�����D����:����!�>���9=��+�=�T��)"�+�"+�+�O=�)�+!=)#9> >�)"�!HD7=�)�+!=)#9> >�)"�!HD7=�)�+!=)#9> >�)"�!HD7=�)�+!=)#9> >�)"�!HD7������������
 
             
     Likvidace provozu    
            Provoz vozidel  p�i   p�ípadné   likvidaci  stavby  / tohoto zám�ru /  v  budoucnu            
nebude   závažn�jší než p�i sou�asné  výrob�. 
            Vzhledem k tomu, že se jedná o  klasickou  instalaci  stroj�  v�.  el.instalace  bez  
vyjime�ných materiál�,bude likvidace b�žná  – bráno z dnešních hledisek.  
Proto není demolice,likvidace za�ízení ani doprava z hlediska vlivu na životní  prost�edí 
v daleké budoucnosti v tomto oznámení popsána ani nebude hodnocena. 
 
     Období výstavby  

    Demolice- 
               Nákladní v�z typu Tatra  2 ks , 1 Traktorbagr-naklada� ( JCB ) 1 ks  

   Obrátka: do   2  Tater / hodinu  (  15 za sm�nu x 8-10 m3) . 
              Zemní práce- 
              Rozsah bude minimální/vzhledem k zatížení okolí hlukem a dopravou /, 
              v menším rozsahu než demolice a stavba. 
 
 
 
 
      Provoz  zám�ru  
	

	� 3 �J � 3 &1 � � � 	� 3 �� � � 0J K1 � ������������ L M�� 1 �&� � �$: %� G !#L � G '� �� � � � � � 1 �
� � � � �

� � � � � �� 1 "M� :1 � 0N � �!�� � � G !� � ���� � O �� G !M� �
� ; 3 � J 0P � � � 1 KH �� � � KM�� � � � �$3 0P � 2 3 Q1 � 0� Q"&1 � !0"'���� � ) * �� G !M� �
	 �!� > � #�1 2 "1 ���� � 5 ) �J � � G � �
�1 &� � � � � #� ��	 � 6 �� #!"� � R� � 1 P #�!"� � #�
	 ��	 � ) �� #!"� R� � 1 P #�!"� � #��
	 ��	 � () �� #!"� �1 &� � � � � #�� 1 � G !"� 1 � P S �
� 1 � 03 2 K1 P � �
!�� D &� > � � �1 �
!2 &� � 0� � 2 �

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY-Po�et VZV: 2 ks 
-  pohon EL. 
�

� � �

																								
	
       Intenzita dopravy 

Z hlediska dopravní zát�že se bude jednat o pohyb vozidel – �ádov� v jednotkách 
za den. Tento se pro provoz na silnici  prakticky neprojeví nár�stem. 
Tabulka denních pr�jezd� a mapka s�ítání dopravy v r. 2005, zdroj 
editelství silnic a 
dálnic Praha 
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 B.III   ÚDAJE o VÝSTUPECH          
 

 
       �'�'�'�''4�'4�'4�'4������������	5U�����	5U�����	5U�����	5U������O���C>�$�:��C#*$#:��:��9I���#E=AJ�!��>-�:�+*���? ��N)"!>�O���C>�$�:��C#*$#:��:��9I���#E=AJ�!��>-�:�+*���? ��N)"!>�O���C>�$�:��C#*$#:��:��9I���#E=AJ�!��>-�:�+*���? ��N)"!>�O���C>�$�:��C#*$#:��:��9I���#E=AJ�!��>-�:�+*���? ��N)"!>���������������������������������������������
�������������������#? ="�!��G *���������������������#? ="�!��G *���������������������#? ="�!��G *���������������������#? ="�!��G *��A��:$=!=�7-A��:$=!=�7-A��:$=!=�7-A��:$=!=�7-���I)�HD���QE=���)"��� *D �!��>������I)�HD���QE=���)"��� *D �!��>������I)�HD���QE=���)"��� *D �!��>������I)�HD���QE=���)"��� *D �!��>�������
������������������������������������������������������������������������������#E=AJ+9> > *�$�"#���#E=AJ+9> > *�$�"#���#E=AJ+9> > *�$�"#���#E=AJ+9> > *�$�"#�)����
                    
 
     P�ÍPRAVA  STAVBY , VLASTNÍ  STAVBA,likvidace   
 
 
P�i realizaci navrženého zám�ru dojde ke stavb�  objektu ,jak je uvedeno  výše  
v kapitole B.II.1  a B.II.4 , ale po provedení demolice stávajícího objektu. 
 
P�i provád�ní odstran�ní stávajícího objektu /uvedeno v �l. B.II.4 
                        se   nep�edpokládá   vznik   nadm�rného   množství     emisí.  Pouze  
                        krátkodob�   p�i   p�emis�ování  m�že  vzniknout   oblak  prachu  p�i  
                        nep�íznivých podmínkách-sucho, v�trno. Tento stav  lze  eliminovat  
                        opat�eními,jako skráp�ní nákladu  i  vozovky,�ist�ní vozovky apod. 
                        Tento stav bude ojedin�lý. 
                        Podobná  situace  m�že  nastat  p�i  doprav�  a  provád�ní prací – p�i  
                        realizaci stavby i likvidaci.Op�t jde o ojedin�lou a krátkodobou  
                        záležitost , která  musí být ošet�ena opat�eními , skráp�ním , omezením  
                        dopravy  apod.                                             
                        Emise z dopravy p�i výstavb�  se jist� zvýší,ale vzhledem k umíst�ní 
                        objektu v zón�  pr�myslového charakteru , a sou�asnému provozu v  
                        okolí stavby  by byl  výpo�et  emisí  pouhým odhadem  a  vzhledem   
                        ke  krátké  dob�  výstavby zám�ru  nevýznamný  pro  vliv na okolí. 
                                  TOTÉŽ PLATÍ pro hlukové posouzení p�i výstavb�. 
                         Proto je d�raz  p�i posouzení  vlivu  stavby/ zám�ru  / sm��ován  na 
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                         vzniklé  emise a  hluk v rámci užívání stavby /zám�ru / p�i  provozu  
                          /po kolaudaci  stavby / - viz p�íloha ( RS a HS).        
                         Emise a hluk není proto hodnocen ani p�i likvidaci stavby . 
 
 
     Provoz  zám�ru 
                                       
P
ÍR�STEK   EMISÍ  VLIVEM  PROVOZU   ZÁM	RU  
                     
Ovzduší   v   uvažovaném   prostoru   bude   vlivem   provozu     zat�žováno  emisemi  
z technologie –výroby plast�, dále dopravou a z  vytáp�ní 
 
Celkem je pot�eba max. 1000 kW výkonu pro temperaci zám�ru.             
 
 
��������������������	
�	�������������	��������������������������������������������� ����!"�������
�

Provád�cím p�edpisem k zákonu �. 86/2002 Sb. je pro p�ípad posuzovaného zám�ru:      
 - technologický p�ímý procesní oh�ev podle NV �. 615/2006 Sb., § 3 odst. 3 písm a) 
      /pokud zdroj není uveden v p�íloze �. 1 nebo �. 2 k tomuto na�ízení, považuje se za    
      st�ední  zdroj, u n�hož jmenovitý tepelný výkon p�ímého procesního oh�evu je od 0,2  
      MW do 5 MW v�etn�/. 
      #�$%&'���(���)���*	�(� +�",���+�����-.���/��(���0������	��������������

(�� �1��!���)���*	� k hlavní výrob�, 
���������broušení,vrtání, svá�ení , údržba  jsou   "��,"	�����	��20�, 
       /agregáty  s minimálními  výkony stroj�/���
(�
 ����)�� �)�
3��� ���,��,����-�����/ / SZ nebo MZ - dle  OP- dle 
podrobn�jší specifikace zdroj� tepla/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

      
P�ehled všech  zdroj� emisí v zám�ru a rozptylu zne�iš�ujících látek z výše uvedených 
zdroj� emisí v ref. bodech je uveden  v RS - viz p�íloha �.3.  
                                   
P�ír�stek emisí z technologie a spalování ZP /bodové zdroje/   zám�ru  vychází  z  ro�ní 
spot�eby  cca  844 000 m3  ZP.   
Uvažuje se  vytáp�ní lokální- plynovými zá�i�i- tyto emise uvažovány i v p�iložené RS/.  
 
  V dalším stupni zpracování PD pro Ú
 a stavební povolení  bude  doloženo  zpracování 
OP    na  kategorii ST
EDNÍ ZDROJ  ZNE�IŠT	NÍ OVZDUŠÍ dle zákona  �. 86/2002 
Sb. o ovzduší. V posudku  bude  použitá  technologie  ZA
AZENA ,popsána , 
zhodnocena   ve  vztahu  k  životnímu  prost�edí  a  budou  vypo�teny  emise  z  referencí 
provedených m��ení a ro�ní  aktuální  spot�eby ZP  a  aktuální  PD, která  m�že  doznat 
mírných up�esn�ní  /drobné úpravy,p�esn�jší výpo�ty apod./.   
       Zm��it skute�né emise,hmotnostní toky a koncentrace budou i p�edm�tem návrhu 
podmínek  navržených v OP  pro povolení stavby, které budou  uloženy zjistit  v rámci 
zkušebního provozu,tak ,jak je to b�žné p�i povolování provozu  u obdobných staveb. 
Další pravidelné m��ení emisí vyplývá provozovateli SZ zdroje ze zákona o ovzduší dle 
§11 zákona o ovzduší. 
 
           Výpo�et emisí: 
Tento výpo�et bude  i uveden a popsán detailn�,v�etn� zhodnocení úrovn� použité 
technologie ve výše uvedeném OP. 
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Tabulka: Platné emisní faktory (P�íloha  �. 5 k na�ízení vlády �. 352/2002 Sb.) 
Druh paliva Druh 

topeništ� 
Tepelný výkon 

kotle 
Tuhé 
látky 

SO2 NOx CO Org.  
látky * 

Jednotka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
zemní plyn 

            
jakékoliv ≤ 0,2 MW 

 
> 0,2 až do 5 
MW v�etn� 

 
> 5 až do 50 
MW v�etn� 

 
>50 až do 100 
MW v�etn� 
>100 MW 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 

2,0.S 
(9,6) 
2,0.S 
(9,6) 

    2,0.S 
     (9,6) 
    2,0.S 
     (9,6) 
    2,0.S 
     (9,6) 

      

1600 
 

1920 
 

3300 
 

4200 
 

5000 

320 
 

320 
 

270 
 

270 
 

270 
 

64 
 

64 
 

24 
 

24 
 

8 

kg/106m3 

spáleného 
plynu 

 

? =)#�vypo�ítané dle platných emisních faktor�/NV �.352/2002 Sb. pro spalování ZP: 
                             
                                                   Spalování ZP- p�ímý oh�ev                  

  

Druh 
paliva 

Druh 
topeništ� 

Tepelný 
výkon 
kotle 

Tuhé 
látky 

SO2 NOx CO Org.  
Látky 
* 

Jednotka 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Em.fa 
 

zemní 
plyn 

Jakékoliv 20 9,6 1920 320 64 kg/106m3 

 Zdroj 844 000 M3/rok 

> 0,2 až 
do 5 MW 

v�etn� 16,88 8,1 1620  270   54 kg/rok 
 
                                    Pro porovnání  výpo�et emisí dle m��ení:. 
 
? =)#�vypo�ítané dle referen�ního m��ení / z r.2007/stejné technologie v Košt�nicích 
 /používá se obdobná surovina PE a pouze o n�co vyšší tepelné výkony rota�ních stroj�/. 
 Spot�eba rozd�lena na  ¼  na temperaci a ¾ na technologii. 
                                                       
                                                  Spalování ZP- p�ímý oh�ev                   

  

Druh 
paliva 

Druh 
topeništ� 

Tepelný 
výkon 
kotle 

Tuhé 
látky 

SO2 NOx CO Org.  
Látky 
* 

Jednotka 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Em.fa 
 

zemní 
plyn 

Jakékoliv 20 9,6 1920 320 64 kg/106m3 

  
Zdroj 

Temper. 
211 000 
Technol. 
 633 000 

M3/rok 

> 0,2 až 
do 5 MW 

v�etn� 
 

e.fa. 

4,22 
 
 

12,66 

2,0 
 
 

6,1 

405,1 
 

160 
101 

 67,5 
 
 1440 
  911 

 13,5 
 
  480 
  303 

kg/rok 

                                          -   mod�e uvedeny vypo�ítané e.f. a pod nimi  emise / z m��ení/ 
              
Celkové vyhodnocení emisí a imisí 

P�i provozu zdroje vznikají výhradn� emise ze spalování zemního plynu, 
spalování prysky�ice je vylou�eno a znamenalo by znehodnocení výrobku a v podstat� 
havarijní stav.Dle referen�ního m��ení budou ur�ité zvýšené emise VOC oproti 
pouhému spalování ZP.Tyto emise však nedosahují hmot. tok� pro stanovení obecného 
emisního limitu- viz vypo�ítané emise v tabulce- mod�e. 
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Celkové vypo�ítané množství emisí t�kavých látek za ROK dle referen�ního m��ení 
nedosahuje hodnoty 1 tuna  až  10 tun t�kavých org. látek/NV �.615/2006 Sb./ pro 
stanovení SZ zne�išt�ní ovzduší.  
Pro zhodnocení imisí   vzniklých provozem zám�ru  je  stávající stav a stav po realizaci  
uveden  v p�iložené RS viz p�íloha �.3 OZN,kde jsou zapo�ítány již zvýšené emise 
z technologie  na základ� referen�ního m��ení . 
                                                                                                              
Výsledky  RS  -  Provedený výpo�et imisních hodnot v referen�ních bodech p�i provozu 
zám�ru   dokládá  jejich úrove� zna�n� pod hranicí povolených hodnot. 
 
 
 

         �''L���''L���''L���''L�������	��	�����	��	��	�����	��	��	�����	��	��	�����	�����
 
Technologická voda 
Vzhledem k tomu,že není použita technologická voda,nejedná se o likvidaci odpadních 
vod vzniklých technologií  provozu zám�ru.-pouze chlazení –uzav�ený okruh a 
dopl�ování vody. 
  
Množství deš�ových odpadních vod: 
Výpo�et je proveden pro intenzity 15-ti minutového dešt� I = 155 l/s/ha,  p�i �etnosti n = 
0,5 dle �SN 75 6101. sou�initel odtoku j = 0,9 pro st�echy a zpevn�né plochy. 
 
- parkovací plochy a komunikace - plocha P1 = 3200 m2 
Qpark = P1 x I x j 
Qpark = 3200 x 0,0155 x 0,9     Qpark = 44,7 l/s 
- st�echy – plocha stáv. haly 3300 m2   
  - plocha nové haly 1300 m2 
  - plocha celkem P2 = 3300 + 1300 = 4600 m2 
Qst� = P2 x I x j 
Qst� = 4600 x 0,0155 x 0,9      Qst� = 64,2 l/s 
Qmax = Qpark + Qst� = 44,7 + 64,2     Qmax = 108,9 l/s 
 
Splašková voda 
 Pro odvedení splaškových a deš�ových vod bude vybudována v areálu nová venkovní 
kanalizace, která bude napojena na stávající kanalizaci na okraji areálu. 
 

 

         �''2�''2�''2�''2���������	��	��	��	��	��	��	��	�����

����

Obecn� pro celý pr�b�h realizace zám�ru – instalace nové  technologie musí být  
v souladu se zákonem �.185/2001 Sb., o odpadech a jeho provád�cích p�edpis�,  
Katalogu odpad� vydaného vyhláškou �.381/2001 Sb., a vyhláškou �.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání  s  odpady. Musí být zajišt�no odstran�ní všech odpad�  a  
nebezpe�né  odpady  musí odstra�ovat oprávn�ná osoba dle zákona  �.185/2001 Sb., o 
odpadech. 

 ��!=���)">���I!�: #��:��:I��9#�����? ,���)���!�.*������$�:��>��)��:��:D��:$#��
��N�:�!�I�����������:��:# *���9#*������!�:, > *���C#:�=)I���C#:#!A>? ��9#9= *��
? =�=? �$=�� #'�
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ODPADY  p�i  likvidaci  zám�ru (po  ukon�ení  provozu  zám�ru ) - nejsou uvažovány, 
nebo� nejde  o  závažné  nebezpe�né  látky, nebo zvláštní stavbu, ale b�žnou stavbu ze 
železobetonu,cihel  a oceli s b�žným instala�ním a ostatním materiálem a likvidace 
v pokro�ilém  systému nakládání s odpady by nem�la být v budoucnu u podobných 
staveb   problematická   s  v�tším  vlivem   na  zhoršení  okolního  ani ostatního  
životního prost�edí v�etn� z  dopravy.        
 
     P�ÍPRAVA  STAVBY,PROVÁD�NÍ STAVBY 
 
     DEMOLICE: 
     Na Demolici je vypracován samostatný projekt se specifikaci odpad�. Práce budou 
probíhat na základ� demoli�ního vým�ru, kde bude specifikace odpad� provedena. 
Seznam odpad� uvádím orienta�n�. 
Jako hlavní složka odpadu - 
                                 17 09 04 O  Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 
                                                       neuvedené pod �ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03. 
                                  160214 – Vy�azené elektrické za�ízení 
                                  170405 – Železo (kusové,odst�ižky,špony)  
 
 a další možný  odpad vzniklý t�íd�ním 
                                 20 01 01 O Papír a lepenka odd�lený sb�r – komunální odpad 
                                   20 01 02 O Sklo odd�lený sb�r – komunální odpad 
                                   20 01 39 O Plasty odd�lený sb�r – komunální odpad 
                                   20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad  
                                   20 03 01 O Sm�sný komunální odpad  
                                   20 03 06 O Odpad z �išt�ní kanalizace  
 
Pokud se vyskytne další jiný odpad,bude odstran�n dle zákona o odpadech,v�etn� založení doklad� z 
demolice s uvedením katalogového �ísla. 
                          
SO01  Hala je  p�evážn�  jednopodlažní  -  v hale se nachází ocelová a zd�ná konstrukce 
vytvá�ející mezipatro tvaru L v SZ a SV �ásti haly, kde se d�íve nacházely kancelá�ské 
prostory. Hala má p�dorysné rozm�ry v�etn�  svých  p�ístavk� cca. 50x80m. Objekt je 
�áste�n� podsklepený v severní �ásti.Výška h�ebene hlavní haly je asi 14,4m nad kterou 
dále vede sedlový pr�b�žný prosklenný sv�tlík výšky cca 2,0m. 
 
�����������������������������������Odhadované množství  bouraného materiálu SO 01 
                            Bourací práce – zdivo, cihly                          -   36 0 m3 
                            Výpln� otvor� – prosklené,ocelové              -   44 0 m2 
                            Podlahy(demolovaný p�ístavek)   - beton    -     40 m3 
                            Ostatní – St�ešní krytina                                - 3250 m2 
                            Podhledy                                                         - 1900 m2 
��������������������� 
SO03 Samotný objekt je seskupením n�kolika objekt� navazující na sebe. �elní �ást má 
ocelový skelet, st�ny a pilí�e jsou zd�né z pálených cihel a cihelných tvárnic.Výpln� 
otvor� jsou jednoduše prosklenné do ocelových profil� , výpln�mi je sklo a drátosklo. 
N�které otvory v obvodových st�nách jsou bez výplní. Otevíravá  dvou�ídlá vrata jsou 
ocelová. St�ešní konstrukce objekt� jsou sedlové r�zných výšek a sklon�, dle toho, jak 
za sebou byly budované.. St�ešní plášt� tvo�í profilovaný plech, azbeztocementové 
šablony, asfaltové poni�ené pásy. 
�

                             Odhadované množství  bouraného materiálu SO 03 
                             Bourací práce – zdivo, cihly                           -   38 0m3 
                             Výpln� otvor� – prosklené,ocelové               -  250 m2 
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                             Podlahy(demolovaný p�ístavek)   - beton     -  140 m3 
                             Ostatní – St�ešní konstrukce                         -  780 m2 

 
Po rozebrání st�echy m�že být objekt stržen mechanizací – ke stržení nebudou 
používány trhaviny. Sesutí objektu bude  realizováno sm�rem   na JV na  volný prostor. 
Materiál bude následn� t�íd�n ukládán do  kontejneru  a odvážen  odbornou firmou na 
místa k tomu ur�ená.V posledním kroku demolice bude odstran�ní spodní stavby. Toto 
bude provád�no mechanizací pro zemní práce. Materiál bude nakládán  na p�ipravené 
nákladní automobily a likvidován odbornou firmou.               
      
 
  PROVÁD	NÍ STAVBY  
        Seznam  odpad�  bude  konkrétní  až  p�i  realizaci  stavby. V�tší  množství  NO  se 
nep�edpokládá. Zájmem dodavatele  i odb�ratele stavby jsou minimální náklady stavby, 
už proto bude množství odpadu  minimální. Jak uvedeno  výše , p�vodce   odpad�  musí 
vzniklý  odpad   likvidovat   zákonným  zp�sobem.  Dodavatel  stavby  a   subdodavatelé  
budou  s  odpadem  nakládat  jako  p�vodci,protože  jim  to  ukládá  zákon  o  odpadech. 
        Toto   bude  zvýrazn�no   v  dodavatelských  smlouvách , v�etn�  povinnosti  p�edat 
investorovi  kopii doklad� o p�edání  odpad� oprávn�né firm�.  Proto  nedojde  k 
 problému  v  oblasti odpad� p�i této stavb�.               
                
 
Bilance vzniklých odpad� p�i stavb�  
 
 
Protože množství a sortiment odpad�/dle kat.�ísel /p�i stavb� bude odvislý od druh� 
materiálu,technologie montáže apod. uvádím orienta�n� b�žný seznam odpad� 
nejfrekventovan�jších na stavb�.  :                                                                                                                                                
 
08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující  organická rozpoušt�dla nebo jiné 
                   nebezpe�né látky 
08 04 09 N Odpadní lepidla a t�snící materiály obsahující organická rozpoušt�dla nebo 
jiné nebezpe�né látky 
12 01 20 N Upot�ebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpe�né látky 
 
15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly stavebních hmot 
15 01 02 O/N Plastové obaly stavebních hmot apod. 
15 01 03 O D�evené obaly  stavebních materiálu, hmot 
15 01 05 O/N Kompozitní obaly  stavebních materiálu, hmot 
15 01 06 O Sm�sné obaly  stavebních hmot apod. 
15 02 02 N Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�etn� olejových filtru jinak blíže 
      neur�ených), �istící tkaniny a ochranné od�vy zne�išt�né nebezpe�nými látkami 
17 01 01 O Beton  
17 01 02 O Cihly 
17 01 06 N Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku 
obsahující nebezpe�né látky 
17 02 01 O D�evo 
17 02 02 O Sklo 
17 02 03 O Plasty 
17 02 04 N  Sklo, plasty a d�evo obsahující nebezpe�né látky nebo nebezpe�nými látkami 
zne�išt�né 
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17 03 02 O Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 
17 04 05 O Železo a ocel 
17 04 07 O Sm�sné kovy 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 odpad z instalací a rozvodu 
 
Dále bude vznikat na stavb�  b�žný komunální odpad,v�etn� jeho t�íd�ných složek 
20 01 01 O Papír a lepenka odd�lený sb�r – komunální odpad 
20 01 02 O Sklo odd�lený sb�r – komunální odpad 
20 01 39 O Plasty odd�lený sb�r – komunální odpad 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 01 O Sm�sný komunální odpad 
20 03 06 O Odpad z �išt�ní kanalizace 
 
 
    Provoz  zám�ru 

             Množství odpad� p�i provozu bude  minimální  a  minimalizováno  dle povinností  
zákona o odpadech . 
    

Vlastní provoz rota�ního tvá�ení produkuje jen minimální množství odpad�. P�i  
fázi provozování budou produkovány následující odpady: 
 

Skupiny podle katalogu odpad� 
 
07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCES� 
07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plast�, syntetického 

kau�uku a syntetických vláken 
07 02 13 Plastový odpad  
07 02 99 Odpady jinak blíže neur�ené   
 
 
15 ODPADNÍ OBALY; ABSORP�NÍ �INIDLA, �ISTICÍ TKANINY, FILTRA�NÍ 

MATERIÁLY A OCHRANNÉ OD	VY JINAK NEUR�ENÉ 
15 01 Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového odpadu)  
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
 
15 01 02 Plastové obaly 
 
17 Stavební a demoli�ní odpady (v�etn� vyt�žené zeminy z kontaminovaných míst) – období 

výstavby 
 
 
SEZNAM NEBEZPE�NÝCH ODPAD� 
 
07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plast�, syntetického 

kau�uku a syntetických vláken 
15 01 Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového odpadu)  
 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo obaly t�mito látkami 

zne�išt�né  
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(Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných 
odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup 
p�i ud�lování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpad�). 
 
Dále bude vznikat odpad z kancelá�í a b�žné �innosti: 
Komunální odpad bude t�íd�n na  sklo,papír,plasty a sm�sný komunální odpad.  
Nádoby na t�íd�ný a sm�sný komunální odpad budou stanoveny dle smlouvy o množství 
a �etnosti jeho odvozu s oprávn�nou firmou na území obce. 
 
Seznam odpadu komunálního dle katalogových �ísel: 
20 01 01 O Papír a lepenka odd�lený sb�r – komunální odpad 
20 01 02 O Sklo odd�lený sb�r – komunální odpad 
20 01 39 O Plasty odd�lený sb�r – komunální odpad 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 01 O Sm�sný komunální odpad 
20 03 06 O Odpad z �išt�ní kanalizace 

 
 
 
 
������������������������������������''M''M''M''M���������������������������������������������O�O�O�O*$+�-!=H�� #-�*$+�-!=H�� #-�*$+�-!=H�� #-�*$+�-!=H�� #-��C#�>-���� *�C#�>-���� *�C#�>-���� *�C#�>-���� *������:��9#���:��9#���:��9#���:��9#������? ��N)"!>����? #�#�>�? ��N)"!>����? #�#�>�? ��N)"!>����? #�#�>�? ��N)"!>����? #�#�>) 
 
 
HLUK 
             
P�i budoucí likvidaci objektu se jedná p�edevším o demontážní práce, které nejsou 
významným zdrojem hluku,vzhledem k jejich krátkodobé existenci a zvláštním 
opat�ením v p�ípad� detona�ních prací. 
 
 P�ÍPRAVA STAVBY, PROVÁD�NÍ STAVBY, likvidace 
 
  DEMOLICE VLASTNÍ STAVBA 
         
P�i výstavb�  se bude hluková zát�ž  m�nit dle druhu vykonávané stavební �innosti, 
bude závislá na po�tu a typu nasazených stavebních mechanism�. P�edstavuje relativn�  
krátkodobou expozici (vzhledem k délce doby provozu zám�ru). 
 

P�i demolici a úprav�  terénu bude nejv�tší hluk od rypadla ,udává  se hodnota 
mezi  80 – 95 dB(A) ve vzdálenosti 5m. Dále bude používáno nákladních vozidel kde se 
hluk pohybuje mezi  70-82 dB(A)  ve  vzdálenosti 5m, kolový je�áb s obdobnou hladinou 
hluku. 
Nejvyšší p�ípustná hranice akustického tlaku pro chrán�né venkovní prostory ostatních 
staveb a chrán�né ostatní venkovní prostory  ze stavební �innosti   LAeq,T = 65 dB 

 
P�i  uvažované maximální pr�m�rné  hodnot� hluku  stroj� /výpo�et/                    
          rypadlo  95 dB(A)je ve vzdálenosti  30 m  je útlum hluku na hodnotu 65 dB(A). 
          NA         85 dB(A)je ve vzdálenosti  10 m  je útlum hluku na hodnotu 65 dB(A). 
 
Tyto  hladiny ak. tlaku  a vzdálenosti pracovních stroj� jsou minimální pro dosažení 
povolených hodnot .Dle výkres�  jsou však chrán�né venkovní prostory ve v�tší 
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vzdálenosti  od stavby.Reálné  hodnoty hluku p�i výstavb� na hranici objektu �SAO  
odpovídají povoleným hygienickým limit�m ze stavební �innosti. 
 
Možné ojedin�lé p�ekro�ení povolených hodnot  akustického tlaku se m�že krátkodob� 
vyskytnout p�i použití hlu�n�jších mechanism� .Tato  situace  by vzhledem  
k ojedin�lému výskytu nem�la výrazn� ovlivnit celkovou hlukovou situaci v okolí 
staveništ�. 
Stavební  práce  budou omezeny na pracovní dobu 7 až 21 hodin, aby  se  minimalizoval 
vliv  hluku   k nejbližším     obytným  budovám. V no�ní  dob�  se  tyto  práce   provád�t 
nebudou. 

 
Protože demolice stávajícího objektu bude dle PD  max.3 týdny a u zemních prací 

navrhované stavby   menšího rozsahu /nepodsklepenou stavbu/ jde o krátkodobé 
záležitosti,nep�edpokládá se závažné narušení hlukem v okolí stavby. 
Proto byla HS  zpracována pouze pro provoz zám�ru.   
               
Pro budoucí likvidaci zám�ru  bude stav obdobný,není proto zvláš�  popsán a hodnocen.  
   
 
 
            Provoz zám�ru   
              
 
Hlu�nost z technologie nebude mít vzhledem k použití stroj� uvnit� haly a  situování 
areálu a jeho vzdálenosti od zástavby znatelný vliv na okolní prost�edí. 
 
Hluk vnit�ního pracovního prost�edí,které se posuzuje a �ídí hygienickými p�edpisy pro 
pracovišt� , se bude provozovat  v souladu s t�mito p�edpisy a pr�b�žn� dle p�ipomínek 
hygienických orgán� doplní  a upraví pracovní prostor  tak ,aby byl p�ijatelný pro 
zam�stnance. 
Hygienické limity 

Hygienické požadavky na úrove� akustické situace ve venkovním prost�edí - limity nejvýše 
p�ípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základ� zákona �. 258/2000 Sb. o ochran� 
ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�. Požadavky kladené zákonem na 
ochranu zdraví p�ed hlukem a vibracemi jsou obsaženy v oddíle 6, §30 - 34.  

Provád�cím právním p�edpisem k tomuto zákonu je Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb.  o 
ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací,. které vstoupilo v ú�innost dnem 
1.�ervna 2006 a nahradilo d�ív�jší úpravu NV 502/2001 Sb. . 

Citované Na�ízení vlády (NV) o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 
stanoví hygienické limity hluku a vibrací pro pracovišt�, pro chrán�ný venkovní prostor, 
chrán�né vnit�ní prostory staveb a chrán�né venkovní prostory staveb. Zárove� stanovuje 
zp�sob m��ení a hodnocení t�chto hodnot. Podle základního ustanovení tohoto na�ízení musí být 
expozice zam�stnanc� a obyvatelstva hluku a vibracím omezena tak, aby byly spln�ny nejvyšší 
p�ípustné hodnoty hluku. 

Toto na�ízení vlády se nevztahuje na hluk z  užívání bytu, hluk a vibrace provád�né 
nácvikem hasebních, záchranných a likvida�ních prací, jakož i bezpe�nostních a vojenských 
akcí a  akustické výstražné signály související s bezpe�nostními opat�eními a záchrannou 
lidského života, zdraví a majetku. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní p�edpisy. 
(Nap�íklad na�ízení vlády �. 9/2002 Sb. v platném zn�ní, kterým se stanoví technické požadavky 
na výrobky z hlediska emisí hluku) 
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Nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku a hlukové zát�že na pracovištích jsou stanoveny pro hluk 
ustálený a prom�nný, impulsní hluk, vysokofrekven�ní hluk, ultrazvuk, infrazvuk a 
nízkofrekven�ní hluk.  

Nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku (hygienické limity) v chrán�ných vnit�ních prostorech 
staveb (§10) a ve chrán�ném venkovním prostoru (§11) jsou uvedeny ve zkráceném zn�ní 
v následujících odstavcích. 

Nejvyšší p�ípustnou ekvivalentní hladinu hluku ve venkovním prostoru stanoví Na�ízení 
vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací jako sou�et 
základní hladiny LAz = 50 dB a korekcí, p�ihlížející k místním podmínkám a denní dob�. 

Dle p�ílohy �. 3 na�ízení vlády se pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru 
uplat�ují následující korekce:  

= 0 dB – Použije se pro hluk z provozoven (nap�. továrny, výrobny, dílny, prádelny, 
stravovací a kulturní za�ízení) a z jiných stacionárních zdroj� (nap�. vzduchotechnické 
systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk p�sobený vozidly, která se 
pohybují na neve�ejných komunikacích (pozemní doprava a p�eprava v areálech závod�, 
staveniš� apod.). Dále pro hluk stavebních stroj� pohybujících se v míst� svého nasazení. 

= +5 dB – Použije se pro hluk z pozemní dopravy na ve�ejných komunikacích. 

= +10 dB – Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací (dálnice, silnice I. a 
II. t�ídy a místní komunikací I. a II. t�ídy), kde hluk z dopravy na t�chto komunikacích je 
p�evažující a v ochranném pásmu drah. 

= +20 dB – Použije se pro starou hlukovou zát�ž z pozemních komunikací a z drážní 
dopravy, p�i�emž starou hlukovou zát�ží  se rozumí  stav hlu�nosti ve venkovním prostoru 
p�sobený hlukem z dopravy na ve�ejných komunikacích, který v tomto prostoru existoval k 
1.1.2001). 

= –10 dB pro no�ní dobu s výjimkou korekce hluku ze železni�ní dopravy, kde se použije 
korekce –5 dB. 

V rámci posuzovaného zám�ru bude provozována pozemní doprava na ve�ejných 
komunikacích, kde  

       hluk z dopravy je p�evažující a dále hluk z provozoven (vzduchotechnika, chladicí systémy 
       apod.). 
 
  Na základ� výše uvedeného lze uvažovat pro chrán�né venkovní prostory následující nejvyšší  
        p�ípustné hodnoty hladin akustického tlaku  
 
              - pro hluk z dopravy, který je v dot�eném území hlukem  p�evažujícím: 

               60 dB(A) pro denní dobu  
               50 dB(A) pro no�ní dobu  

 
 
V rámci p�edkládaného zám�ru nedochází ke vzniku zdroj� hluku, které by m�ly 
p�edstavovat dodate�nou zát�ž pro okolní místa trvalých bydliš�. Zám�r je umíst�n 
v pr�myslové zón� k tomu ur�ené a není ve styku s místy ur�enými pro bydlení.  

�innosti, které budou v objektu provozovny provozovány, a tam používaná 
za�ízení nebudou zdrojem hlukových emisí p�esahujících platné hygienické limity pro 
venkovní prostor.   

Plochou, která je podle funk�ního využití a ve smyslu platných p�edpis� (zákon o 
ochran� ve�ejného zdraví �. 258/2000 Sb. v platném zn�ní, § 30 odst.3) chrán�ným 
venkovním prostorem, vyžadujícím ochranu p�ed vlivy hluku, je nejbližší obytná 
zástavba. 

V  blízkosti obytných dom�  se nalézá místní  komunikace a železnice. S ohledem 
na situování zdroj� hluku provozovny v uzav�eném areálu a v zón� k tomu ur�ené  a na 
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dostate�nou vzdálenost od nejbližších obytných  staveb nebude mít realizace zám�ru 
zhoršující vliv na stávající hlukovou zát�ž chrán�ných venkovních prostor� v okolí 
areálu,nebo� dominantní hluk je ze železni�ního koridoru. 
 
Výsledky HS - Pro celkové posouzení byla zpracována hluková studie (viz   v p�íloze �.2), 
která dokládá minimální zvýšení hladin hluku vlivem provozu zám�ru a nep�ekro�ení 
povolených hodnot v denní  ani v no�ní dob� . 
 
 
 Vibrace , zá�ení 
 
P�enos vibrací z provozu posuzovaného zám�ru do okolního prost�edí se 
nep�edpokládá. 
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického zá�ení.  
 
 
 
       �''��''��''��''�1��1��1��1����!��=#-���!��=#-���!��=#-���!��=#-��=�=���=�=���=�=���=�=������������������������������
                                                          
Rizika závažných havárií vzhledem k navrženému použití  látek  a  nutnost  prevence 
závažných havárií   nejsou známa, celý proces  rota�ního tvá�ení je  �ízený a speciáln� 
regulovaný. Použitá technologie není zdrojem primárních rizik a není vyjmenovaným 
zdrojem  zne�išt�ní  ovzduší dle  NV �.615/2006 Sb.  se stanovením  emisních  limit�  a 
podmínek provozu vyjmenovaného zdroje.Technologická voda se  nepoužívá, chladící 
okruh je uzav�ený s rekuperací tepla. 
Z hlediska zákona o chemických látkách a p�ípravcích bude výskyt t�chto látek 
minimální/dle p�edložených BL hlavních surovin a p�ípravk�. 
 
Vzhledem k tomu,že nejsou v PD doloženy všechny BL chemických látek a chemických 
p�ípravk�,bude podrobn�ji toto uvedeno v dalším stupni up�esn�ní PD tak, 
 ��4��4��4��4  �������� �������� �������� �������� zejména: 
         -m�l k dispozici  platné BL látek ./pokud se s nimi bude nakládat/ spadajících do      
          režimu z.�.356/2003 Sb. o chem. l. a  z hlediska zákona �.59/2006 Sb. o prevenci  
          závažných havárií, 
          a vzhledem ke zm�n� zákona �.258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n�   
          n�kterých dalších zákon� ,aby bylo nakládáno s chem. látkami a chem. p�ípravky  
          za�azenými ve smyslu ustanovení §2 odst.5 zákona,jako vysoce toxické(T+), 
          toxické(T),žíravé(C) , karcinogenní ozn.  R-v�tou 45 nebo 49, 
          mutagenní ozn. R-v�tou 46 a toxické pro reprodukci ozn. R-v�tou 60 nebo61 
          -m�l povinnost vydat pro pracovišt� pravidla k ochran� bezpe�nosti a zdraví a 
                                   ochran� živ. prost�edí p�i práci s t�mito látkami a p�i výskytu  
                                   látek (T+)s nimi nakládal pouze prost�ednictvím k tomu odborn�  
                                   zp�sobilé osoby. 
          -m�l povinnost plnit hlášení a záznamy látek  jednotlivých  skupin dle p�edpis� 
          pro ú�ely a p�i skladování p�edepsaných množství,v�etn� kapacit dopravních  
          prost�edk�. 
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(územní systém ekologické stability krajiny, zvlášt�  chrán�ná  území , území p�írodních park�, 
významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu , 
území  hust�  zalidn�ná , území  zat�žovaná nad   míru  únosného  zatížení ,   staré  ekologické  
zát�že, extrémní  pom�ry v dot�eném území) 
 
       
 
 
     C. I VÝ�ET  NEJZÁVAŽN�JŠÍCH  ENVIRONMENTÁLNÍCH  CHARAKTERISTIK 
 
 
P�edkládaný zám�r je v území, které je uzemním plánem sídelního útvaru ur�eno 
k využití jako pr�myslová zóna . Z uvedených skute�ností je patrné, že zám�r není 
v p�ímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprost�edn� 
nijak neovliv�uje žádné chrán�né území nebo p�írodní park.  

Posuzovaná lokalita/areál/ není sou�ástí žádného zvlášt� chrán�ného území dle zákona 
114/92 Sb. o ochran� p�írody a krajiny. V posuzované lokalit� není žádný VKP 
registrovaný orgánem ochrany p�írody.  

Protože nejde o novou výstavbu ,pouze využití  a rekonstrukce stávajícího objektu,nejde 
o zábor  zem�d�lské p�dy, zám�r nep�edstavuje nároky na PUPFL. 

Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné p�írodní zdroje zastoupeny. 

Rovn�ž nejsou dokladovány p�írodní zdroje nerostných surovin p�ímo v zájmovém 
území zám�ru.  
Moravany 
obec ve východních �echách v okrese Pardubice, 12 km jihovýchodn� od Pardubic, ve 
Východolabské tabuli, na �ece Lou�ná; 1 700 obyvatel (1999). - Stopy po tvrzi, barokní 
kostel z roku 1782. - Moravany zmín�ny 1244. 
V Moravanech je moderní nov� zrekonstruované vlakové nádraží, které je sou�ástí 
p�ipravovaného mezinárodního vysokorychlostního koridoru Berlín, Ústí nad Labem, 
Praha, �eská T�ebová, Brno, Víde�. Díky tomu, že se obec nachází na hlavní železni�ní 
trati, je její dopravní obslužnost velmi dobrá. V souvislosti s budováním tohoto 
koridoru, byl v obci také postaven nadjezd a podchod. 
 
 
 
 
   C.II CHARAKTERSTIKA sou�asného stavu  ŽP v dot�eném  území, které 
budou  pravd�podobn� významn� ovlivn�ny 
��������
                    
        �''4��''4��''4��''4��������	5U����	5U����	5U����	5U�����
 
 Rozptylové podmínky - obecn� 
 Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského rozeznává p�t t�íd stability 
s rozdílnými rozptylovými podmínkami. Klasifikace vlastn� zahrnuje t�i t�ídy stabilní, 
jednu t�ídu normální a jednu t�ídu labilní. 

V I. t�íd� stability ovzduší – superstabilní – s vertikálními teplotními gradienty 
menšími než – 1,6 oC/100 m je rozptyl zne�iš�ujících látek v ovzduší velmi malý nebo 
tém�� žádný. Zne�iš�ující látky se i ve viditelné form� ší�í na velké vzdálenosti. 
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Koncentrace zne�iš�ujících látek p�i zemi jsou nízké a ve vle�ce velmi vysoké. Proto ve 
zna�n� vyvýšených polohách (vzhledem k efektivní výšce komína) jsou v této t�íd� 
po�ítána absolutní maxima koncentrací. Pro prachové �ástice toto tvrzení platí i 
v rovin� jako d�sledek pádové rychlosti �ástic. 

V II. t�íd� stability ovzduší – stabilní – s vertikálními teplotními gradienty od - 
1,6 do – 0,7 oC/100 m je rozptyl zne�iš�ujících látek stále velmi malý, i když lepší než 
v t�íd� prvé. 

V III. t�íd� stability ovzduší – izotermní – s vertikálními teplotními gradienty od - 
0,6 do 0,6 oC/100 m (vertikální teplotní gradient se pohybuje kolem nuly, teplota 
s výškou se m�ní jen málo) jsou rozptylové podmínky lepší, jedná se p�echodovou t�ídu 
stability mezi stabilními t�ídami a t�ídou normální. 

V IV. t�íd� stability ovzduší – normální – s vertikálními teplotními gradienty od 
0,6 do 0,8 oC/100 m jsou rozptylové podmínky dobré. Jedná se o rozptylovou t�ídu 
vyskytující se v atmosfé�e krajin málo nebo mírn� zvln�ných nej�ast�ji. 

V V. t�íd� stability ovzduší –konvektivní (labilní) – s vertikálními teplotními 
gradienty v�tšími než 0,8 oC/100 m jsou rozptylové podmínky nejlepší, ale v d�sledku 
intenzivních vertikálních konvektivních pohyb� se mohou vyskytnout v malých 
vzdálenostech od zdroje nárazov� vysoké koncentrace zne�iš�ujících látek. 

Uvedená typizace p�edpokládá, že v celé vrstv� atmosféry, kde dochází k rozptylu 
zne�iš�ujících látek, je konstantní vertikální teplotní gradient, a to již od zemského 
povrchu. 

�etnost výskytu jednotlivých t�íd stability bývá v�tšinou následující: 

Tabulka: �etnost výskytu jednotlivých t�íd stability  

T�ída stability Vertikální 
teplotní 
gradient 

Popis Typická 
�etnost 
výskytu 

I. superstabilní    γγγγ  <<<< -1,6 silné inverze 5 – 10 % 
II. stabilní - 1,6 ≤≤≤≤ γγγγ  <<<< -

0,7 
b�žné inverze 10– 25 % 

III. izotermní - 0,7 ≤≤≤≤ γγγγ  <<<<  0,6 slabé inverze, izotermie 25 – 35 % 
IV. normální   0,6 ≤≤≤≤ γγγγ  ≤≤≤≤  0,8 dobré rozptylové 

podmínky 
30 – 40 % 

V. konvektivní 
(labilní) 

   γγγγ  >>>> 0,8 rychlý rozptyl 
zne�iš�ujících látek 

5 – 15 % 

 
 
Posuzovaná lokalita-MORAVANY 
P�evládajícími jsou v zájmové oblasti západní a východní sm�ry v�tru. Minimum 
v �etnosti sm�r� v�tru leží ve sm�rech severovýchodních a jižních. Bezv�t�í se vyskytuje 
s �etností 19,01 % �asového fondu v roce. Nejfrekventovan�jší je IV. t�ída stability 
ovzduší. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s �etností 39,17 % �asového fondu v roce. 

 
Obecn� zhoršené rozptylové podmínky (I., II. t�ída stability a bezv�t�í (calm)), 

kdy mají na imisní situaci v p�ízemní vrstv� atmosféry nejv�tší vliv nízké chladné 
bodové zdroje, lze v oblasti o�ekávat okolo 58,18 % �asového fondu v roce. 

 

Tabulka: v�trná r�žice- Moravany  s celkovým vyobrazením 
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V�trná r�žice:  Moravany     
          
 Sm�r S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

% 3.78 5.00 14.52 7.50 5.90 9.79 25.30 9.20 19.01 
h/r 331 438 1272 657 517 858 2216 806 1665 
h/< 7.4 9.7 28.3 14.6 11.5 19.1 49.3 17.9 37.0 
m/s         Celkem 
1.7 5.10 5.99 10.15 6.27 5.65 6.72 11.32 7.01 58.18 
5 1.03 1.36 6.24 2.97 2.21 4.24 12.92 3.92 34.89 
11 0.03 0.03 0.51 0.64 0.42 1.21 3.44 0.65 6.93 

Celkem 6.16 7.38 16.90 9.88 8.28 12.17 27.68 11.58 100.00 
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Imisní pozadí NO2 

Rok: 2004 
Kraj:  Pardubický 
Okres:  Chrudim 
Látka: NO2-oxid dusi�itý 
Jednotka:  µg/m3 
Hodinové LV:  200,0 
Hodinové MT:  60,0 
Hodinové TE:  18 
Ro�ní LV: 40,0 
Ro�ní MT: 12,0 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty �tvrtletní 
hodnoty 

Ro�ní 
hodnoty 

Max.  19 MV VoL  50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N   KMPL 

Organizace: 
Staré �. 
ISKO 

Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG SG  dv  

117,5 51,9 0  39,0  18,5 7,6 12,5 7,9  9,1 8,9 5,19 330 ESVRA 

 
24997  

�HMÚ 
1139 

Svratouch 

Automatizovaný 
m��icí program  

CHLM 08.01. 12.03. 0  08.01.   22,2 91 89 71 79 7,8 1,67 18 

                  
50,0 37,5 0  25,2  15,7 6,0 7,9 5,6  10,5 7,1 4,23 317 EHSTA 

 
26282  

�EZ 
1336 

Hoš�alovice 

Automatizovaný 
m��icí program  

CHLM 25.01. 21.12. 0  25.01.   19,5 88 86 62 81 6,1 1,76 16 

 

Imisní pozadí benzenu  

V Pardubickém kraji je tento polutant monitorován pouze na stanici Pardubice – 
Rosice. 
Rok: 2004 
Kraj:  Pardubický 
Okres:  Pardubice 
Látka: BZN-benzen 
Jednotka:  µg/m3 
Ro�ní LV: 5,0 
Ro�ní MT: 3,750 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty �tvrtletní 
hodnoty 

Ro�ní 
hodnoty 

Max.   95% 
Kv  

50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N   KMPL 

Organizace: 
Staré �. 
ISKO 

Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% 
Kv  

98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG SG  dv  

37,0    30,5  7,2 1,2 5,4 0,9 0,7 2,2 2,3 3,13 330 EPAOA 

 
38745  

MÚPa 
1418 

Pardubice-
Rosice 

Automatizovaný 
m��icí program  

GCH-PID 24.01.    24.01.   9,8 79 91 75 85 1,4 2,61 9 

                  

 
 
 
 

        �''L��''L��''L��''L�������	���	���	���	�����
 
Podzemní voda  se v míst� zám�ru dle podklad� projektanta nevyskytuje. 
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Povrchová voda 

Posuzovaný zám�r není v p�ímém kontaktu s žádným vodním tokem a není 
spot�ebována žádná technologická voda, není proto nutné se podrobn�ji touto 
problematikou zabývat. 
        
 
                                  
         �''2�''2�''2�''2���������X	����X	����X	����X	�����*���=��!.����)"C#:>��*���=��!.����)"C#:>��*���=��!.����)"C#:>��*���=��!.����)"C#:>����

                   Posuzovaný zám�r není situován na ZPF respektive PUPFL,  proto se OZN 
popisem této složky životního prost�edí nezabývá. 
    
Ložiska nerostných surovin a poddolovaná území.  
Posuzovaný zám�r  se nedotkne žádného chrán�ného ložiska nerostných surovin. 
 
 

 
          �''M��''M��''M��''M�����Y�5�����Y����Y�5�����Y����Y�5�����Y����Y�5�����Y�����

Vzhledem k charakteru zám�ru-pouze rekonstrukce do stávajícího objektu, není 
proveden pr�zkum ani popis vyskytujících se d�evin,rostlin a živo�ich�. 
 
Lokality evropského významu 

Zájmové území zám�ru není v kontaktu s žádnou za�azenou (evidovanou) evropsky 
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení 
dle § 45a až 45d zák. �. 218/2004 Sb. 

Zvlášt� chrán�ná území 
Zám�r se nachází zcela mimo polohu zvlášt� chrán�ných území p�írody, žádná ZCHÚ 
nejsou polohou oznamovaného zám�ru dot�ena. 

Území p�írodních park� 
Nejsou polohou oznamovaného zám�ru dot�ena. 
 
Významné krajinné prvky  
Prostor zamýšlené výstavby nezasahuje do  prostoru žádného  významného krajinného 
prvku (VKP) ve smyslu § 3 odst. a) zákona �NR �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a 
krajiny, který  definuje VKP jako ekologicky, geomorfologicky, nebo esteticky 
hodnotnou �ást krajiny, která utvá�í její vzhled, nebo p�ispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy a dále jiné 
�ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 tohoto zákona orgán ochrany p�írody jako 
významný krajinný prvek. Zájmová lokalita nezahrnuje ani nesouvisí s žádným 
významným krajinným prvkem a nejsou polohou oznamovaného zám�ru p�ímo 
dot�eny.   
 
P�edm�tná stavba se nedotýká zájm� chrán�ných lesním zákonem. 
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Krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a 
krajiny - jako zejména p�írodní, kulturní a historická charakteristika ur�itého místa �i 
oblasti,  je chrán�n p�ed �inností snižující jeho estetickou a p�írodní hodnotu. Zásahy do 
krajinného rázu, zejména umís�ování a povolování staveb, mohou být provád�ny pouze 
s ohledem na zachování významných krajinných prvk�, zvlášt� chrán�ných území, 
kulturních dominant krajiny, harmonické m��ítko a vztahy   v  krajin�. S ochranou 
krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvk�, které jsou cit. 
zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná �ást 
krajiny, která utvá�í její typický vzhled nebo p�ispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliništ�, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy. Významné krajinné prvky jsou chrán�ny p�ed poškozováním a ni�ením, využívají 
se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich ekologicko-stabiliza�ní funkce  (ust.  §  3  písm.  b/   a  §4  odst.  2  zákona  �. 
114/1992 Sb.). Širší zájmové území je charakteristické pom�rn� výrazným podílem 
pr�myslové a  obytné zástavby, zpevn�ných ploch a drobných stavebních objekt� . 

Okolní krajina byla postupn� p�em��ována a upravována pro intenzivní zem�d�lské 
využití. 

 Krajinný ráz  není podle standardních metodik pro daný p�ípad ovlivn�n.   
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Územní systém ekologické stability 
ÚSES p�edstavuje ú�elové propojení ekologicky stabilních  �ástí krajiny do funk�ního 
celku, s cílem zachování biodiverzity p�írodních ekosystém� a stabiliza�ního  p�sobení 
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak p�edpokladem záchrany 
genofondu rostlin, živo�ich�  i celých geobiocenóz p�irozen� se vyskytujících v širším  
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení krajinného 
prost�edí a uchování všech jeho  užite�ných funkcí. Vymezení prvk� ÚSES v širším 
zájmovém  území se opírá  o již existující krajinné prvky  s výrazným p�írodov�dným 
potenciálem.  Zájmové území není v kontaktu se žádným ze souvisejících prvk� ÚSES , 
nebo� nejde u tohoto zám�ru o novou  výstavbu,jak výše uvedeno ale využití stávajícího 
areálu a objekt�. 
 
ÚSES  se nachází  v oblasti Dašic a Slepotic.Obec Moravany je do propojení tohoto 
systému zapojena existencí BC a BK. 
Na hranici katastru severn� od Moravan se nachází  biocentrum BC 61 Na hrázce ze 
kterého vybíhá západn�  biokoridor BK 60.Východní sm�rem vybíhá biokoridor BK 62 
k Plátenicím do rozsáhlého  navrhovaného RB  /BC 14/ na b�ehu Lou�né. 
Jižn� obce Moravany probíhá biokoridor BK42,mí�ící k biocentru BC 41 a k BC 40 
k BC 14. .Jihovýchodn� od Moravan probíhá BK 68 k BC 67  K olšinkám a  odtud 
k 3B3.  
Vzhledem k tomu,že nejde  u tohoto zám�ru o výstavbu, ale jde o využití haly  a 
p�estavbu stávajícího objektu s nepatrným zv�tšením plochy, v již 
provozovaném areálu/�SAO/, nedotkne se provoz zám�ru tohoto systému. 
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 Ochranná pásma 

V posuzované lokalit� je situováno  ochranné pásmo �eských drah- železni�ní trat� 
�eská T�ebová-Praha ve vzdálenosti 30 m. Drážní ú�ad vydal souhlas �.j. 10-022/06-
2605-DÚ/Hm ze dne 5.10.2006.  
 

Architektonické a jiné historické památky 
V míst� zám�ru  se budou provád�t  výkopové  práce v rozsahu sou�asn� postavených 
budov v areálu �SAO.Tato problematika není  tedy  v  oznámení �ešena. 
 Nejznám�jší  kulturní památka v obci Moravany je kostel sv. Pavla. 
 
Jiné charakteristiky životního prost�edí 

S ohledem na druh a umíst�ní stavby nejsou specifikovány. 

Hmotný majetek 
Stavba se bude nacházet v areálu  bývalé fy �SAO ,stavební parcely zám�ru jsou 
v majetku investora.  Realizací zám�ru  nebude dot�en hmotný majetek jiných osob.  
 
 
 
     C.III CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 
V DOT�ENÉM   ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 
����
Kvalita životního prost�edí na lokální úrovni  je daná  funk�ním využitím území. 

Stav životního prost�edí v okolí zám�ru odpovídá charakteru pr�myslové zóny 
v souladu s Územním plánem sídelního útvaru  obce Moravany.  

Stav životního prost�edí týkající se bezprost�edn� souvisejících objekt� obytné zástavby 
je z hlediska  imisní zát�že  podrobn�ji komentován v �ásti B.III.1Ovzduší  a  v p�iložené  
RS p�edkládaného oznámení. 

Hluk je ovlivn�n v uvažované lokalit� p�edevším  z provozu železnice. V sou�asné dob� 
došlo k ur�itému zlepšení realizací úprav a modernizace železni�ního profilu. 

 Hluk vlivem zám�ru   je popsán a   vyhodnocen v p�iložené HS. 

P�edložený zám�r by svými dopady do jednotlivých složek životního prost�edí nem�l 
výrazn�ji ovlivnit stávající parametry životního prost�edí. 
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       D.I   CHARAKTERISTIKA P�EDPOKLÁDANÝCH  VLIV	  ZÁM�RU  na 
obyvatelstvo a ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ a HODNOCENÍ JEJICH  VELIKOSTI   A  
VÝZNAMNOSTI ( z hlediska pravd�podobnosti,doby trvání frekvence a 
vratnosti)  
 
         P�ÍPRAVA  STAVBY , VLASTNÍ  STAVBA ,likvidace  
    
                V�tší vliv na životní prost�edí  a  na  obyvatelstvo  se b�hem p�ípravy   stavby 
nep�edpokládá  p�i   dodržování   všeobecných   bezpe�nostních  a   požárních p�edpis� 
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pro celý pr�b�h p�ípravných prací a provád�ní  stavby  a v budoucnu  v�etn�  likvidace 
stavby. Jedná  se o b�žnou  drobnou stavbu a rekonstrukci v areálu a pr�myslové zón�, 
používající klasické výrobky, p�i které vzniká i NOD a která bude mít omezenou  dobu 
trvání. Z tohoto d�vodu nebude mít p�íprava stavby,stavba a její budoucí likvidace vliv 
na  zdraví a významn�  neovlivní okolní  životní prost�edí . 
 Zvýšení hluku  a zvýšení emisí z dopravy p�i stavb� budou pouze krátkodobé  a  závislé 
na organizaci a postupu  prací. Podstatná �ást bude probíhat uvnit� areálu bez vlivu na 
okolní prost�edí. Hlavním faktorem,který krátkodob� ovlivní životní prost�edí v únosné 
mí�e je doprava materiálu a odpad� p�i odvozu a dovozu materiálu z a  do místa stavby. 
Množství odpad� (OO i NO) p�i p�íprav� a výstavb� bude minimální a bude s ním 
nakládáno v souladu s platnými p�edpisy.  
 
Proto není charakter p�edpokládaných vliv� zám�ru v  OZN  
/ p�íprava STAVBY, STAVBA  a  likvidace/  uveden,  popsán  ani vyhodnocen ve vztahu 
vliv� na obyvatele.. 
 
 
 
       Provoz  zám�ru 
 
PROVOZ  PO  REALIZACI  ZÁM�RU 
 
Dle výše uvedeného  a popsaného provozu zám�ru  se nep�edpokládá možnost  
závažného   poškození  okolního  životního  prost�edí  a   ve�ejného zdraví.   
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                                    Zdravotní rizika - !$=!�����HD!�"#$)"!�����H# �,� 

Negativní vlivy související s posuzovaným zám�rem by se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva  mohly  projevit v následujících oblastech: 

 

� zne�išt�ní ovzduší  
V souvislosti s uvažovaným zám�rem by mohly být  negativní vlivy na zdraví obyvatel 
zp�sobeny zm�nou  �istoty ovzduší  z  technologie  výroby objemem emisí a existencí 
pach�.  
 
� hluk  
Vliv hluku- Znamená zatížení okolí  z  výduch� , z provozu výrobních stroj� a dopravy.   
Nadm�rný hluk se m�že projevit na zdraví obyvatel akutním nebo chronickým 
poškozením sluchového orgánu,znamenající nap�. funk�ní  poruchu vnímání a 
zhoršeného rozlišování zvukových signál�, poruchu motorických  a  psycho 
motorických funkcí,poruchy emocionální rovnováhy a  projevy subjektivního 
obt�žování apod. 
  
� havarijní stavy – nap�íklad požár surovin a výrobk� –  požárem vznikne   zne�išt�ní 

ovzduší nad  povolené hodnoty. 
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Vlivy na obyvatelstvo                                                                                      
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivn�ní této skute�nosti 

jsou dokladována v tomto oznámení. Možné p�ímé a nep�ímé vlivy na obyvatelstvo je 
možno charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky životního prost�edí ve vztahu 
k obyvatelstvu.   

Z hlediska vlivu na ovzduší je možné konstatovat, že v dob� provozu zdroje 
s procesem rota�ního tvá�ení plast� nebude provoz z hlediska emisí zne�iš�ujících látek 
a hlukového zne�išt�ní  zat�žovat své okolí nad stanovenou mez. /viz p�ílohy RS a HS, 
v�etn� referencí z m��ení stejné technologie v Košt�nicích/. 
 
Místo zám�ru se nachází v pr�myslové zón� obce Moravany uvnit� bývalé  firmy �SAO, 
která  �inností již v minulosti  životní prost�edí / opravy motor� a aut/ 
hlukem,dopravou,emisemi i odpady p�im��en� ovlivnila a �áste�n�  pokra�uje 
v sou�asnosti. 
Použitá technologie zám�ru je v souladu se sm�rnicí k pr�myslovému  využití sídelního  
útvaru  obce Moravany viz stanovisko  m�sta Pardubice  k zám�ru  viz p�íl.�.5 OZN. 
 
Negativní vliv na obyvatelstvo se  tedy  vlivem provozu  zám�ru  v areálu �SAO  tedy 
z t�chto d�vod� neuvažuje . 
 
V sociáln� ekonomické oblasti jde  o významný zdroj pracovních míst v obci  a tento 
zám�r je  možností   obnovení  n�kterých   pracovních míst,což je p�íznivé ovlivn�ní 
obyvatelstva. 
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                                               Vliv zne�išt�ní ovzduší: 
  

Proces rota�ního tvá�ení plast� je spojen s využitím technologického spalovacího 
zdroje – ho�áku na zemní plyn . Zám�r realizace  je umístn�n v dostate�né odstupové 
vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby.  
 

V okolí zám�ru se budou vyskytovat nevýznamné emise NO2  a CO uvoln�né jako 
produkt spalování zemního plynu a malé emise VOC z plast�.  Jisté, též nevýznamné 
zne�išt�ní ovzduší zp�sobí dopravní technika prachem (zásobování, osobní doprava). 

 
Ovzduší a klima p�edm�tného území nebude negativn� ovlivn�no nad únosnou 

mez. Dle záv�ru zpracovatele rozptylové studie nebude navrhovaný zám�r znamenat 
nadm�rnou zát�ž ovzduší. Za p�edpokladu provozování zdroje s pat�i�nou 
technologickou kázní je možné zám�r považovat pro dané území za únosný. 

 
U p�edm�tného zám�ru bude dle platné legislativy nutné provést autorizované m��ení 
emisí v rozsahu podle rozhodnutí KÚ Pardubického kraje. Technologický zdroj 
zne�iš�ování ovzduší nepat�í mezi vyjmenované podle NV �. 615/2006 Sb., za�azení do 
kategorie st�edních zdroj� zne�iš�ování ovzduší vyplývá z jmenovitého instalovaného 
tepelného výkonu instalovaných  ho�ák�. 
 Ov��ení skute�ných emisí ve zkušebním provozu bude i podmínkou navrženou v OP  k 
povolení stavby a provozu zdroje zne�išt�ní ovzduší. 
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 POPIS  UVEDENÝCH  ŠKODLIVIN  OBECN	: 
Oxidy dusíku - Sm�s vyšších oxid� dusíku (p�edevším je to však NO a NO2) se ozna�uje 
jako nitrozní plyny. 
Oxid dusi�itý-NO2 - Má p�edevším ú�inek irita�ní. Koncentrace  5 ppm  (9,4 mg/m3) je  
cítit, 10-20 ppm  (18,8-37,6 mg/m3) dráždí sliznici až po delší dob�, 60 ppm(128,8 mg/m3)  
ihned  z�eteln� dráždí a pobyt v koncentraci  100-150 ppm (tj. 188-282 mg/m3)  po  dobu  
30-60 min. je  životu  velmi  nebezpe�ný. Vlastní akutní otrava m�že probíhat 
n�kolikerým  zp�sobem (stavem):  

- dráždivý( irita�ní) – nejobvyklejší, projeví se až edémem plic nebo pneumonií. 
N�kdy dlouhá doba latence.   

-zvratný (reversibilní) - dechové  obtíže,cyanoza, zvracení, závrat�, spavost, 
bezv�domí, v krvi je methemoglobin. 
  -šokový- vyjíme�ný  po  masivní  exposici. Vyvíjí  se  obraz šoku s možností 
zástavy  dechu,  k�e�e  a  smrt.  

-kombinovaný- spole�né variace výše uvedených typ�. 
Oxid dusnatý – NO - p�echází za normálních teplot vzduchu na NO2 a toxikologicky se   
proto  obvykle shrnuje s NO2 do popisu ú�inku nitrózních plyn�. Podle n�kterých 
pramen� má oxid dusnatý p�ímý vliv na úst�ední nervstvo, vede ke tvorb� 
nitrosylhemoglobinu a methemoglobinu  a po v�tší expozici je z�etelná cyanosa. Je 
pravd�podobn�  karcinogenní . 
Oxid uhelnatý-CO -  Toxikologie  tohoto  bezbarvého  plynu  ( bez   zápachu )  je   velmi                                   
dob�e známá,nebo� se jedná o nejrozší�en�jší jed v�bec. Má na svém kont� nejv�tší 
po�et  ob�tí v pr�b�h� lidské historie. Vzniká  p�edevší m  p�i   nedokonalém   spalování  
uhlíkatých  látek a jeho pr�myslová emise do ovzduší je vyšší než emise všech ostatních 
látek s výjimkou oxidu uhli�itého. Podle povahy CO jako jedu relativn� 
nekumulativního a také podle  
p�sobení v organismu m�že zp�sobit akutní otravu v d�sledku exposice vysoké 
koncentraci plynu, ale chronická otrava je sporná. Toto se vztahuje na jeho hlavní 
ú�inek, nikoliv již na                                  ú�inky doprovodné, jak je uvedeno  dále. 
Hlavním  ú�inkem CO je blokáda krevního barviva,  tvorba karboxyhemoglobinu a tím 
vznikající anoxemie. Obdobný je jeho ú�inek nap�. na                                 myoglobin a 
jiné tetrapyrolové látky. 
ada enzym� obsahující stopové kovy m�ní  ú�inkem CO 
aktivitu. 
 
TZL- prašnost (partikulární zne�iš�ující látky-aerosol) 
Nejv�tší nebezpe�í p�edstavují  nejjemn�jší   prachové    podíly, které setrvávají 
v horních  vrstvách troposféry   mnoho dní , ve   stratosfé�e �adu  let . Tyto   prašné   
mraky   by  mohly    v   budoucnu zp�sobit pokles p�ízemní teploty zemské atmosféry. Z 
hygienického hlediska  jsou  nejnebezpe�n�jší �ástice menší než 0,2 mikrometru, které 
mohou vnikat hluboko do dýchacích cest, až do plicních alveol� ( respirabilní podíl). 
T�kavé látky-VOC  jsou definované  jako  organické  látky, jejichž  tlak  sytých  par p�i  
teplot� 20 st. C   
je  roven,  nebo  vyšší   než  0,13 kPa.  Tuto   podmínku  spl�uje  v�tšina  alkan�  a  
alken�  o  nižším   
po�tu uhlík�  než 12, aromát�  s  10  a  mén�   uhlíkovými  atomy , alkohol�  s  6   a 
mén� uhlíkovými  
atomy, aldehyd�  a  keton�  s 8  a  mén� , monokarboxylových  kyselin  s 5 a 
mén�,ester�,amin� a ether� s 9  a  mén� uhlíkovými atomy. N�které   složky   VOC  
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ohrožují  ochrannou  vrstvu   stratosférického ozonu a podporují vytvá�ení skleníkového 
efektu.              
Pro okamžitý ú�inek  na  organismy  je  d�ležitá doba  expozice.  Nap�. 40mg/m3  m�že 
být  pro �lov�ka  smrtelné   již po 5-10 ti minutách.  
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Celkov�  je  vliv hluku na zam�stnance a okolí realizací zám�ru minimální.  
P�i dodržování  základních povinností bezpe�nosti práce a povinností v provozním �ádu 
pracoviš� a základních pravidel p�epravy a dopravy vozidel na komunikacích nebude 
zdraví obyvatel ani zam�stnanc� negativn� vlivem hluku z provozu  zám�ru  ovlivn�no. 
 
Za hranici areálu  �SAO  se vlivem provozu zám�ru zvýšení hluku projeví minimáln� – 
viz HS v p�íloze �.2. 
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 VLIV NA �ISTOTU VOD 
 
Technologická voda 

Ke zne�išt�ní vod  z výroby  od  výrobních stroj�  nevznikne,protože není použita žádná  
 technologická vod - pouze CHLAZENÍ .Voda je využívána pouze jako chladící medium 
pro udržování pot�ebné provozní teploty v lisovacích formách. Tento chladící okruh je 
uzav�ený, bezztrátový, dochlazování vody se provádí v chladících 
jednotkách.Technologická voda se pouze dopl�uje v minimálním množství. 
 
            Deš�ová voda                                                                              
Charakter odvodn�ní oblasti z širšího pohledu nebude ovlivn�n. Odvedení deš�ových 
vod z�stane �ešeno stávajícím zp�sobem, lokalita je zpevn�ná, v rozší�eném 
technologickém procesu nebudou používány takové prost�edky (chemické látky), které 
by mohly ohrozit prost�edí. Realizace zám�ru nebude mít negativní vliv na �istotu vod.. 
 

 Vliv produkce odpad� 
Vzniklé odpady z provozu zám�ru nebudou ve v�tším množství,nebo� jde o využití 
suroviny.Množství NO bude minimální,b�žný v malém podniku vzniklý obsluhou stroj� 
a obvyklým provozem. 
 
 
 
����������������������������������������	''1	''1	''1	''1���������$=!D����T�+�+-T$Z�+-#��)D)".? D������9=�+�$=!D����T�+�+-T$Z�+-#��)D)".? D������9=�+�$=!D����T�+�+-T$Z�+-#��)D)".? D������9=�+�$=!D����T�+�+-T$Z�+-#��)D)".? D������9=�+������������������������
 
              
                  ZA�LEN	NÍ STAVBY, FAKTORY POHODY: 
  
Uvedené vlivy nebudou realizací zám�ru ovlivn�ny. 
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Vegetace je tvo�ena v sou�asnosti plochou uvnit� vymezeného areálu místy 
ruderalizovanými bylinnými spole�enstvy, není zde p�ímé ochranné pásmo vzrostlé 
vegetace kolem p�edm�tného areálu.                                      
Krajina nebude  z  širšího  pohledu  ovlivn�na. V rámci  areálu bude  na  ploše  p�vodn� 
ur�ené pro  opravy  vozidel  provedena  rekonstrukce  k  využití  k procesu   technologie 
rota�ního  tvá�ení plast� / srovnatelné  s  �innosti  v  minulostí  /  bez  p�ímého  vlivu  na 
stávající krajinné systémy. 
 

 

 
 
         	''@�	''@�	''@�	''@����������$=!D����*? �"�G��? �9#"#�����+$"+��>���?�$=!D����*? �"�G��? �9#"#�����+$"+��>���?�$=!D����*? �"�G��? �9#"#�����+$"+��>���?�$=!D����*? �"�G��? �9#"#�����+$"+��>���? �"�D�"�D�"�D�"�D�����
 
  

Nebudou stavbou ani provozem zám�ru  ovlivn�ny. 
 
 
 
 
      D.II  ROZSAH VLIV	 VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 
 

Rozsah vliv� v zájmovém území je zvolen ve vztahu k životnímu prost�edí na 
základ� zjišt�ných skute�ností vhodn�.  
Lokalita je sou�ástí zóny pr�myslové výroby,objekty sloužily k opravám aut a 
motor�,modernizace a rekonstrukce výrobních prostor p�isp�j k  obnov� výrobní 
lokality a kladn� ovlivní faktor pohody ve vztahu k vytvo�ení pracovních p�íležitostí 
v malé obci.  
 Charakter provozu nevykazuje výrazné negativní dopady na složky životního prost�edí. 
Vzdálenost  od  obytné  zóny  je  dostate�ná  a  zárove�   vykazuje  dobré   komunika�ní 
napojení pro p�ísun surovin i odvoz hotového výrobku. 
 
 
 Hodnocení významnosti vliv� dle jejich velikosti 
 

Hodnotícím kriteriem významnosti vlivu je velikost p�edpokládaného vlivu, 
proto je provedeno zhodnocení významnosti vliv� dle velikosti:  

významný nep�íznivý vliv    -2  
nep�íznivý vliv     -1 
nevýznamný až nulový vliv     0 
p�íznivý vliv     +1 

 
 
Tabulka �.6 

Položka Hodnocený vliv Velikost  
1 Zm�ny v �istot� ovzduší 0 
2 Zm�na mikroklimatu 0 
3 Zm�na kvality povrchových vod 0 
4 Zm�na kvality podzemních vod 0 
5 Vliv na povrchový odtok a zm�nu �í�ní sít� 0 
6 Ovlivn�ní režimu podzemních vod – zm�ny ve vydatnosti zdroj� a zm�ny hladiny  0 
7 Zábor ZPF 0 
8 Zábor PUPFL 0 
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9 Vlivy na �istotu p�d 0 
10 Projevy eroze 0 
11 Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolováním 0 
12 Likvidace, poškození populací vzácných a zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a živo�ich� 0 
13 Likvidace, poškození strom� a porost� d�evin rostoucích mimo les 0 
14 Likvidace, poškození lesních porost� 0 
15 Likvidace, zásah do prvk� ÚSES a významných krajinných prvk� 0 
16 Vlivy na další významná spole�enstva 0 
17 Zm�ny reliéfu krajiny 0 
18 Vlivy na krajinný ráz 0 
19 Likvidace, narušení budov a kulturních památek 0 
20 Vlivy na geologické a paleontologické památky 0 
21 Vlivy spojené se zm�nou v dopravní obslužnosti 0 
22 Vlivy spojené se zm�nou funk�ního využití krajiny 0 
23 Vlivy na rekrea�ní využití území 0 
24 Biologické vlivy 0 
25 Fyzikální vlivy (hluk) 0  
26 Vlivy spojené s havarijními stavy 0 
27 Vlivy na zdraví 0 

 
Jak vyplývá z výše uvedeného hodnocení, nevykazuje zám�r provozovat výrobu plast� 
rota�ním tvá�ením v p�edm�tném území zásadní problematický negativní 
p�edpokládaný dopad. 
 
 
 
�
�
      D.III   ÚDAJE  O  MOŽNÝCH  VÝZNAMNÝCH  NEP�ÍZNIVÝCH  VLIVECH  
                P�ESAHUJÍCÍCH  STÁTNÍ  HRANICE  
 
Vzhledem  k  rozsahu  a  charakteru  zám�ru   nelze   o�ekávat  žádné  nep�íznivé  vlivy 
p�esahující státní hranice. 
 
 
      
 
 
����
      D.IV  CHARAKTERISTIKA  OPAT�ENÍ K PREVENCI ,VYLOU�ENÍ ,SNÍŽENÍ, 
              POP�ÍPAD� KOMPENZACI NEP�ÍZNIVÝCH VLIV	  NA ŽIVOTNÍ  
              PROST�EDÍ 
 
 
          P�ÍPRAVA STAVBY, PROVÁD�NÍ STAVBY 
 
- Pro  povolení  p�ípravných  a  stavebních  prací,v�etn� demolice  stanovit povinnost  p�edložit    
  zásady organizace   a   opat�ení  k omezení provozu  dopravy a stavebních stroj� 
                                                 - pracovní doby  
                                                 - provozu  techniky  a  vozidel, 
                                                 - vybavení,zajišt�ní nákladu proti prašnosti a úniku, 
                                                 - �išt�ní vozidel p�i výjezdu na komunikaci,jejich pravidelná   
                                                    kontrola proti úniku  RL, p�ípadn� skráp�ní p�i prašnosti a  
                                                    zajišt�ní �išt�ní komunikací.   
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Do  uzav�ených smluv o dodávce veškerých  prací a materiálu zapracovat povinnost  nakládat se 
vzniklými  odpady ve smyslu zajišt�ní jeho odvozu a likvidace dle  zákona o  odpadech, p�ípadn�   
doložení doklad� investorovi o p�edání NO oprávn�né firm� a upozornit na zákonnou podmínku 
p�edat odpad k odstran�ní,využití,nebo výkupu  pouze  takové  firm�.   
 
 
            Provoz zám�ru   
 
Opat�ení pro fázi provozu  a  kolaudace 
                  
- Ke kolaudaci  stavby p�edložit  provozní  �ád  s  uvedením povinností  dle   zákona  o 
ovzduší, p�edevším zabezpe�ení pravidelné kontroly a se�izování plynových za�ízení s  
d�razem  na  dodržování   limit�  emisí    a   provád�ní  pravidelných   m��ení   emisí  
autorizovanou firmou.  
- Samostatn�  zpracovat  postup  pro  prevenci  a  p�i  vzniku požáru a jeho likvidaci. 
 
- Po uvedení do provozu provést ihned školení pracovník� k zabezpe�ení provozního �ádu  a  
výše uvedených povinností  a  zabezpe�it  povinnosti  a zodpov�dnost  dle platných   p�edpis� o 
chemických látkách a p�ípravcích  a  zabezpe�ení  rizika  závažných  havárií. 
 
- V provozním   �ádu   uvést   seznam   a   umíst�ní  materiál� ,  pom�cek  a   ná�adí  k  
zabezpe�ení   všech  výše  uvedených  �inností , v�etn�  jeho  kontroly  a  dopl�ování  a 
pravidelného školení pracovník�. 
 
    
      D.V  CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK	 VE ZNAlOSTECH A NEUR�ITOSTÍ  
              KTERÉ SE VYSKYTLY P�I  SPECIFIKACI VLIV	 
  
 
P�i zpracování oznámení zám�ru byly k dispozici  pot�ebné podklady a materiály a 
nebyly  zjišt�ny zásadní nedostatky,nebo neur�itosti p�i posuzování zám�ru.  

Výpo�tové  metody použité v oblasti emisí a  imisí  jsou sestaveny   na základ� 
sou�asného stupn� poznání a nejsou a ani nemohou být absolutn� p�esnou prognózou, 
jsou pouze maximální možnou variantou  na základ�  znalostí problematiky .Podle toho 
je nutné  k výsledk�m dle toho  p�istupovat. 

 
 
 
 
 


7
7
7
7���������������
U
�������������B�5�O����+:�HD$D��C#:$�N#�D�7�����������
U
�������������B�5�O����+:�HD$D��C#:$�N#�D�7�����������
U
�������������B�5�O����+:�HD$D��C#:$�N#�D�7�����������
U
�������������B�5�O����+:�HD$D��C#:$�N#�D�7����
 

Varianty zám�ru nebyly p�edloženy. 
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V rámci p�edkládaného oznámení byl zám�r instalace a provozu výše uvedené výroby 
posouzen z podstatných  hledisek. 
 
           Po provedeném  celkovém  hodnocení  lze konstatovat, že  nebyly nalezeny takové 
skute�nosti, které by z hlediska vliv� na životní prost�edí vylu�ovaly  realizaci  zám�ru. 
 
 
Zpracovatel oznámení zám�ru  
 

��������	
�����
��������������������
������
���
 
s ohledem na charakter zám�ru, umíst�ní zám�ru, charakteristiku p�edpokládaných 
vliv� zám�ru na obyvatelstvo a životní prost�edí došel k záv�ru, že realizace 
posuzovaného zám�ru  v  navrhovaném území 
 
                  je z hlediska p�edpokládaného vlivu na  životní prost�edí únosná.  
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                                                                       /pro ú�ely zjiš�ovacího �ízení/  
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                                  /  dále ������������   / 

                             
                     foto - Stávající  hlavní  hala   umíst�ní technologie zám�ru 
 
Zpracovatel oznámení : 
�������������������������������������������������������� �!�"#$�%��&'�(���)$�!���*+�,��-���$� �.*��/0-120�34����5	����� �!�"#$�%��&'�(���)$�!���*+�,��-���$� �.*��/0-120�34����5	����� �!�"#$�%��&'�(���)$�!���*+�,��-���$� �.*��/0-120�34����5	����� �!�"#$�%��&'�(���)$�!���*+�,��-���$� �.*��/0-120�34����5	� ����
                  (Osv�d�ení odborné zp�sobilosti pro posuzování vliv� na životní prost�edí dle zákona 
                  �NR �.244/92 Sb.,�.osv�d�ení 5875/871/OPVŽP/96,Ministerstvo ŽP PRAHA). 
                  (ROZHODNUTÍ  M�P  �.j.  49014/ENV/06   o prodloužení autorizace do roku 2011). 
Telefon  : 469/ 63 77 78,                     mobil :  607/960 918                                   Sídlo:  Ing. Jaroslav Bohun�k 
I�O : 635 80 951                                 mail    :   J. Bohunek@seznam.cz                                     Škroupova 239 
DI� : CZ-510422033                                                                                                                537 01  CHRUDIM     
 
 
 

 
                                                                                                                                Ing.Jaroslav Bohun�k 
                                                                                                   

                                                                       
Datum zpracování : �íjen  2007                                                                                         
  
 
Spolupráce: Ing. Leoš Slabý  /VŠCHT Pce/                   -  rozptylová studie, hluková studie,chemie,  
                      Ing. Veronika Bohu�ková /VŠZ BRNO/  - ochrana p�írody a krajiny 
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        OZNAMOVATEL 
 
      A.I                        Obchodní jméno           :      ��
�������
���)'�'�'��
�������
���)'�'�'��
�������
���)'�'�'��
�������
���)'�'�'  
      A.II                       I�O                               :      274 88 331 
                               DI�                               :      CZ  274 88 331 
      A.III                  Sídlo                               :      Polni 226 ,  533 52 SRCH                                                                             
                                   TELEFON                     :        +390 357 735 77    
                                   e-mail                              :      stefano.G@acerbis.it   
���������������������������������"�"'��)"+� #�9#:��"#$��%�Guido Acerbis,dat. nar. 22.07.1973 
                                                                                               Albino, Via Belloloco 23, PS� 240 21 
                                                                                               Italská republika 
                                                                                                den vzniku funkce:  18.ledna 2006 
                                          Koresponden�ní adresa v �R: Srch, Polní 226, PS� 533 52����
                                                                                                              �
��������������������������������������������������������Za�azení podle p�. �.1 �����������������������������)+��!��>�!$=!I����N=!�"�>����)"C#:>�����)+��!��>�!$=!I����N=!�"�>����)"C#:>�����)+��!��>�!$=!I����N=!�"�>����)"C#:>�����)+��!��>�!$=!I����N=!�"�>����)"C#:> 

Dle ������������������������  je zám�r za�azen pod bod �.7.1. Kategorie II/zám�ry vyžadující zjiš�ovací �ízení/ 
p�íl. �.1 „ Výroba nebo zpracování polymer� a syntetických kau�uk�,výrobu a zpracování výrobk� na 
bázi eleastomer� s kapacitou������:�433�"+�F���'  
�
�6
� ��C#:���$�:�������� ="��!G��HD����H��=�#$#�)"�? #�I��������  ��4�433�"+�'�
 
 Zám�r je uveden ve sloupci A p�. �.1 ������������������������ , tudíž 
 
                               ��)+��!��>���? ,�+���9=AJ+9#���&�����K�������'�
 
  Kapacita - rozsah zám�ru 
 
                                     Jde o instalaci  za�ízení technologie  s ho�ákem p�ímého procesního  
oh�evu na ZP  o jmenovitém  tepelném výkonu   CELKEM    výkon 2 150  kW.   
   
             Jde o výrobu plast� s kapacitou  CELKEM   cca 1 100 tun výrobk� za rok. 
              Temperance dle projektu p�edstavuje výkon  tepla v množství 1 000 kW. 
              Teplo však bude p�ivedeno ze stávající sousední plynové kotelny. 
Místo  zám�ru  se  nachází  v objektu bývalého závodu �SAO Moravany 
                                  ZASTAV	NÁ PLOCHA  ZÁM	RU  a  období výstavby :  
                            Plánovaná výstavba bude rozd�lena do dvou let na dv� etapy. 
                            1.fáze      Jde o stavební úpravy a modernizaci haly  na pozemku �.381  
                                                                     o rozm�rech  HALY po rekonstrukci 45 x 82 m.                        

                                                    a                   Demolice stávající  haly na st.p. �.378. 
                                 2.fáze 
                                             Stavba na st.p.�. 378    -   HALA    60 x 22 m.  
 
      OBSLUHA :  10 d�lnických profesí  ,  5 THP   Ž / M    (  10% / 90 % ) 
                              3 sm�nný provoz 
 
     VÝROBKY :   Plastové židle, archivní zaklada�e ,nádrže,nádoby,apod.   
 
                              STAVEBNÍ OBJEKTY 
                         SO 01 Výrobní hala I. fáze 
                         SO 02 Výrobní hala II. fáze 
                         SO 03 Stávající objekt(demolice) 
                         SO 04 Komunika�ní plochy 
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Jedná se o výrobu plast�  v rekonstruované stávající hale,zahrnující �innosti 

� výrobu plastu  z dovezené suroviny- polyethylenu                    
� o�išt�ní a kontrola jakosti 
� uskladn�ní a distribuce 

 V novém objektu budou výrobní prostory a sociální za�ízení. 
  Sou�ástí výroby je drobná  údržba za�ízení. 
                     
 
Vlivy na obyvatelstvo                                                                                      

Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivn�ní této skute�nosti 
jsou dokladována v tomto oznámení. Možné p�ímé a nep�ímé vlivy na obyvatelstvo je 
možno charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky životního prost�edí ve vztahu 
k obyvatelstvu.   

 
Z hlediska vlivu na ovzduší je možné konstatovat, že v dob� provozu zdroje 

s procesem rota�ního tvá�ení plast� nebude provoz z hlediska emisí zne�iš�ujících látek 
a hlukového zne�išt�ní  zat�žovat své okolí nad stanovenou mez.  
 
Místo zám�ru se nachází v pr�myslové zón�  obce Moravany uvnit� bývalé firmy �SAO, 
která  �inností již v minulosti  životní prost�edí / opravy motor� a aut/ 
hlukem,dopravou,emisemi i odpady p�im��en� ovlivnila a �áste�n�  pokra�uje 
v sou�asnosti. 
Použitá technologie zám�ru je v souladu se sm�rnicí k pr�myslovému  využití sídelního  
útvaru  obce Moravany ,viz stanovisko  m�sta Pardubice . 
 
Negativní  vliv  na  obyvatelstvo  se  tedy  vlivem provozu  zám�ru  v areálu �SAO  tedy 
z t�chto d�vod� neuvažuje . 
 
V sociáln�  ekonomické oblasti  jde  o  významný zdroj  pracovních  míst v  obci  a  tento 
zám�r je  možností   obnovení  n�kterých   pracovních  míst , což   je  p�íznivé  ovlivn�ní 
obyvatelstva. 
 
  OPAT�ENÍ K PREVENCI ,VYLOU�ENÍ ,SNÍŽENÍ,POP�ÍPAD� KOMPENZACI NEP�ÍZNIVÝCH  
  VLIV	  NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 
 
 
P�ÍPRAVA STAVBY, PROVÁD�NÍ STAVBY 
 
- Pro povolení p�ípravných  a stavebních prací,v�etn� demolice stanovit povinnost p�edložit    
  zásady organizace  a   opat�ení  k omezení provozu  dopravy a stavebních stroj� 
                                                 - pracovní doby  
                                                 - provozu  techniky  a  vozidel, 
                                                 - vybavení,zajišt�ní nákladu proti prašnosti a úniku, 
                                                 - �išt�ní vozidel p�i výjezdu na komunikaci,jejich pravidelná   
                                                    kontrola proti úniku  RL, p�ípadn� skráp�ní p�i prašnosti a  
                                                    zajišt�ní �išt�ní komunikací.   
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            Provoz zám�ru   
 
Opat�ení pro fázi provozu  a  kolaudace 
                  
- Ke kolaudaci  stavby p�edložit  provozní  �ád  s  uvedením povinností  dle   zákona  o 
ovzduší, p�edevším zabezpe�ení pravidelné kontroly a se�izování plynových za�ízení s  
d�razem  na  dodržování    limit�  emisí    a   provád�ní  pravidelných   m��ení   emisí  
autorizovanou firmou.  
- Samostatn�  zpracovat  postup  pro  prevenci  a  p�i  vzniku požáru a jeho likvidaci. 
 
- Po uvedení do provozu provést ihned školení pracovník� k zabezpe�ení provozního �ádu  a  
výše uvedených povinností  a  zabezpe�it  povinnosti a zodpov�dnost  dle platných   p�edpis� o 
chemických látkách a p�ípravcích a zabezpe�ení rizika závažných  havárií. 
 
- V provozním   �ádu    uvést   seznam    a  umíst�ní   materiál�  ,  pom�cek  a   ná�adí 
k zabezpe�ení  všech výše  uvedených  �inností , v�etn�  jeho  kontroly  a dopl�ování a 
pravidelného školení pracovník�. 
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V rámci p�edkládaného oznámení byl zám�r instalace a provozu výše uvedené výroby 
posouzen z  podstatných hledisek. 
 
Po provedeném celkovém hodnocení  lze konstatovat, že nebyly nalezeny takové 
skute�nosti,které by z hlediska vliv� na životní prost�edí vylu�ovaly realizaci zám�ru. 
 
 
Zpracovatel oznámení zám�ru  
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 s ohledem na charakter zám�ru, umíst�ní zám�ru, charakteristiku p�edpokládaných 
vliv� zám�ru na obyvatelstvo a životní prost�edí došel k záv�ru, že realizace 
posuzovaného zám�ru v navrhovaném území 
 
                je z hlediska p�edpokládaného vlivu na  životní prost�edí únosná.  
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 p�íloha �.1, osazení stroj� – p�ístavba 
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P�íloha �.1 – osazení stroj�, rekonstrukce 
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                                                                                                                                        p�íloha �.4 
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                                                                                                                                                                   p�íloha �.5                
                                                      MAPA  ŠIRŠÍCH  VZTAH� 
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                                                                                                                                                                   p�íloha �.6                
                                                                                                                
 
                                                                                                                      
                                  ILUSTRA�NÍ  FOTO VÝROBNÍCH  STROJ� –Itálie  
 


