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Úvod 
 
Pro stavbu ”Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.v České Třebové”, 
která je v současnosti zpracována ve stupni dokumentace pro územní řízení, je zpracováno 
oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. 
Záměr „Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s v České Třebové“ 
naplňuje ust. §4 odst. 1 písm. c) výše citovaného zákona. Jedná se o záměr, který přesahuje 
limitní hodnotu uvedenou v příloze č. 1 kategorii II bod č.7.1 Výroba nebo zpracování 
polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů 
s kapacitou nad 100 tun/rok a naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. d) výše citovaného zákona. Jedná 
se o záměr, který nedosahuje limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 kategorii II bod č.10.6 
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad  
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 
v součtu pro celou stavbu. 

Předložený záměr podléhá posuzování podle cit. zákona. Příslušným úřadem k provedení 
zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního prostředí ČR. 
Oznámení záměru je zpracováno podle přílohy č.3 zák.č. 100/2001 Sb. 
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A. Údaje o oznamovateli 
 

Investor               BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. 
Sídlo      Bezděkov 514 

     CZ-560 02 Česká Třebová   
Ke smluvnímu jednání oprávněn  Ing. Zdeněk Podolský 
V technických záležitostech      Ing. Ladislav Mikulík 
IČ     26814773   
DIČ     CZ26814773 
 
Oznamovatel    Ing.GEC – AGP Olomouc 
Sídlo      Jungmannova 12, 772 00  Olomouc  

tel. 585208475 
     fax. 585208454 
     e-mail agp@agpol.cz 
IČ     12082473 
DIČ     CZ430819438 
Oprávněný zástupce    Ing. Augustin Gec, spolumajitel firmy 
oznamovatele     Ing. Petr Lakomý, spolumajitel firmy 
 
Projektant     Ing.GEC – AGP Olomouc 
      Jungmannova 12, 772 00  Olomouc  

tel. 585208475 
     fax. 585208454 
     e-mail agp@agpol.cz 
IČ     12082473 
DIČ     CZ430819438 

Vladimír Truhlář, vedoucí projektant 
Tel.585 208 450 
e-mail : truhlar@agpol.cz 

 
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                        
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1    
 
Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.v České Třebové 
 
do kategorie II - bodu bod č.7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, 
výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok 
 
kategorie II - bodu č.10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o 
celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 
 

 
2. Kapacita (rozsah) záměru  

                                             Komunikace -  živičná komunikace          636,00 m2 
                                            Chodníky - zámková dlažba                         50,00 m2 
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                                                Výrobní hala a  pomocné provozy 2 710 m2 
                                                Skladová hala a pomocné provozy 1 980 m2 
                                                Nově přestřešená plocha    720 m2 
                                                Trafostanice                                        15,7 m2 

      
Potřeba termoplastů     90 tun/týden 
             4 500 tun/rok 

 
3. Umístění záměru   kraj Pardubický 

Město Česká Třebová  
K.ú. Česká Třebová p.č.1812/10, 3650/2, 3650/3, 
3655/2, 3656/2, 3659/5, 3659/6 
 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 
 

Předmětem záměru je výstavba výrobní haly o výměře 2 710 m2 a skladové haly o ploše  
1 980 m2 a dalších objektů ve stávajícím areálu firmy BÖHM PLAST–TECHNIK a.s..   
 
Záměr se nachází v na katastrálním území Česká Třebová. Jedná se o stávající areál bývalých 
ruských kasáren, které jsou postupně upravovány na novou průmyslovou zónu České 
Třebové. Stávající objekty v areálu jsou již využívány investorem. 
 
Předmětem výroby jsou střední a středně velké přesné plastové výlisky vyráběné technologií 
vstřikování na lisech o přítlačné síle 200 – 1500 tun. Zpracovávaným materiálem jsou 
termoplasty (např. PP, PA, PC) ve formě granulátu baleného v plastových pytlích nebo 
kartónových kontejnerech. Zpracovávané množství je cca 90 tun/týden.  
Vysušený materiál se dopraví potrubím do násypky na vstřikovacím lise. Odtud je směrován 
do vstřikovacího agregátu, který se vytápí na teplotu tavení konkrétního materiálu (rozmezí 
200 – 320 °C. Výrobek se po vychlazení vyjme z formy na dopravník ke kontrole a expedici. 
 
Investor - společnost BÖHM PLAST–TECHNIK a.s. působí v oblasti vstřikování termoplastů 
již od roku 1991 a v posledních letech se vyprofilovala ve výrobce středních a středně 
velikých  přesných plastových výlisků vyráběných technologií vstřikováním na lisech o 
přítlačné síle 200 – 1500 tun. Jedná se o perspektivní odvětví. Plasty se stávají jedním 
z rozhodujících inovačních prvků splňujících materiálové požadavky moderního strojírenství, 
elektrotechniky, telekomunikací, IT a dalších oborů. Příliv nových zahraničních investic do 
zemí střední Evropy, zejména do automobilového průmyslu vyvolává nárůst poptávky po 
přesných plastových komponentech. 
Základní strategií investora je: 

� Posilovat nadále konkurenční pozici na trhu  
� Zachovat podíl tržeb v segmentu AUTOMOTIVE v rozmezí 50 – 60 % s udržením a 

dalším posilováním dodávek strategickým partnerům HELLA a BEHR a participovat 
na jejich expanzi včetně významného nárůstu dodávek pro export. 

� Stavebními úpravami provozu zajistit otevření prostoru výrobní haly s výraznou 
modernizací formou centrálního sušení materiálu a jeho rozvodu k lisům, snížení 
pracnosti a zlepšení podmínek pro opravy, údržbu a manipulaci s formami a výrazné 
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zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců s pozitivním dopadem do dalšího zvýšení 
produktivity práce a celkové kvality 

 
Cílem investičního záměru je dostavba výrobního areálu pro zabezpečení strategických cílů 
společnosti v oblasti výroby přesných plastových výlisků vyráběných technologií 
vstřikováním na lisech o přítlačné síle 200 – 1500 tun 
Navrhovaná dostavba respektuje ostatní provozy a stavby v území a je navržena s ohledem na 
předmětné území. 
Možnost kumulace s jinými záměry než uvedenými, v zájmovém území není vymezena.  
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
  
Lokalita navržena pro realizaci záměru se nachází v zastavěném území, v území 
s navrhovanou změnou funkčního využití na průmyslovou výrobu. Záměr je v souladu 
s územně plánovací dokumentací, jak vyplývá i ze Stanoviska Městského úřadu Česká 
Třebová o souladu s územním plánem pro oznámení dle zák.č. 100/2001 Sb., zn.č. 
11392/2008/RMI/ELG/476 z 14.5.2008 (uvedené v části H. Přílohy tohoto oznámení). 
  
Společnost Böhm PLAST–TECHNIK a.s. byla založena roku 1991. Od počátku existence této 
společnosti je hlavním předmětem její činnosti vstřikování termoplastů a s tím související 
montážní a kompletační práce. Společnost Böhm PLAST–TECHNIK zpracovává termoplasty 
na dvou místech v rámci města Česká Třebová. V místní části Bezděkov a v části Semanín, ve 
které by mělo dojít k posuzované dostavbě. 
Vstřikovna firmy je vybavena přesnými stroji především značky ENGEL, ale také ARBURG, 
BATTENFELD a KRAUSS-MAFFEI, dále pak sušícím zařízením s předsoušeným vzduchem 
PIOVAN a další moderní technikou. Všechny lisy ENGEL i lis Battenfeld jsou doplněny 
roboty. Vlastní nástrojárna umožňuje opravy a údržbu nástrojů. Výrobu nových nástrojů a 
opravy většího rozsahu zajišťuje ve spolupráci se zavedenými nástrojárnami v ČR. 
V současné době firma vyrábí díly zejména pro automobilový průmysl, například pouzdra 
předních světlometů, zadních svítilen, 3. brzdová světla, plastové díly k topení a klimatizaci, 
díly ke kabelovým svazkům, kryty, držáky, víčka k nádržím apod.¨ 
Zabývá se výrobou plastových dílů pro elektrotechnický průmysl (ventilátory, kryty 
ventilátorů a jiné).  
Dostavbou je nutno zajistit : 

o nové prostory pro rozšíření výrobních kapacit a tím reagovat na potřeby trhu 
plánovitým posílením o nové progresivní technologie či montáže komponentů, 

o vybudování efektivního logistického zázemí, 
o vytvoření moderního pracoviště kvality s potřebným vybavením pro pravidelné 

měření a kontrolu    vyráběných dílů kladoucí vysoké nároky na přesnost a 
opakovanost výroby.   

 
V rámci stavby „Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“ 
budou především realizovány objekty - výrobní hala, vestavba energocentra a skladová hala.   
Dostavbou zmíněného areálu dojde k rozšíření výroby plastových výlisků a to včetně 
rozšíření skladových prostor a prostor pro montáže. 
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Urbanistické řešení je v souladu se závaznou územně plánovací dokumentací. Svou polohou a 
vazbou na okolní prostředí je dostavba začleněna do předmětného území a respektuje okolní 
prostory.  
 
Varianty 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty : 
1. Nulová varianta 
2. Varianta předkládaná oznamovatelem 
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je 
možná, ale neumožňuje realizovat záměr investora související se zabezpečením rozšíření 
prostor pro výrobu plastových výlisků, včetně skladových prostor v předmětné lokalitě. 
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, může být  
ekologicky přijatelná. Za ekologicky přijatelnou lze považovat tu činnost, která omezuje 
nepříznivý vliv navrhovaného záměru na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci 
záměru investora a v konečném důsledku i zájmu širších vrstev obyvatelstva. 
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a možnost umístit stavbu 
navrhovaného typu. Stavbu je možné provést tak, aby odpovídala požadavkům na 
minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti architektonické a stavební. 
Zabezpečena bude celková kapacita výroby plastových výlisků vyráběných technologií 
vstřikování na lisech o přítlačné síle 200 – 1500 tun. Zpracovávaným materiálem jsou 
termoplasty ve formě granulátu baleného v plastových pytlích nebo kartónových kontejnerech 
(cca 90 tun/týden). Vzhledem k tomu, že se jedná o dostavbu stávajícího provozu v České 
Třebové, nebylo možné dostavbu řešit variantně. 
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za ekologicky přijatelnou a 
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude 
napojena na stávající technickou infrastrukturu města a bude řešena v souladu s dopravním 
systémem řešeného území.    
Navrhované řešení vychází z celkového konceptu lokality a navazujících okolních objektů a 
typu území.  
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Záměrem stavby je dostavba výrobního areálu firmy BÖHM PLAST–TECHNIK a.s. v České 
Třebové. Jedná se výrobní firmu v oblasti výroby přesných plastových výlisků vyráběných 
technologií vstřikováním na lisech o přítlačné síle 200 – 1500 tun 
 
Stavba zahrnuje následující stavební objekty a provozní soubory: 

 
SO 01  VÝROBNÍ HALA 

SO 01.1 STAVEBNÍ ČÁST      
SO 01.2 STATIKA, BETONOVÉ KONSTRUKCE    
SO 01.3 OCELOVÉ KONSTRUKCE     
SO 01.4 VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE, HROMOSVODY  
SO 01.5 VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY    
SO 01.6 MĚŘENÍ A REGULACE       
SO 01.7 VZDUCHOTECHNIKA      
SO 01.8 VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU     
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SO 01.9 ZDRAVOINSTALACE      
 
SO 02  VESTAVBA ENERGOCENTRA  

SO 02.1 STAVEBNÍ ČÁST      
SO 02.2 STATIKA, BETONOVÉ KONSTRUKCE    
SO 02.3 OCELOVÉ KONSTRUKCE     
SO 02.4 VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE, HROMOSVODY  
SO 02.5 VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY    
SO 02.6 MĚŘENÍ A REGULACE       
SO 02.7 VZDUCHOTECHNIKA      
SO 02.8 VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU     
SO 02.9 ZDRAVOINSTALACE      

 
SO 03  SKLADOVÁ HALA 

SO 03.1 STAVEBNÍ ČÁST      
SO 03.2 STATIKA, BETONOVÉ KONSTRUKCE    
SO 03.3 OCELOVÉ KONSTRUKCE     
SO 03.4 VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE, HROMOSVODY  
SO 03.5 VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY    
SO 03.6 MĚŘENÍ A REGULACE       
SO 03.7 VZDUCHOTECHNIKA      
SO 03.8 VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU     
SO 03.9 ZDRAVOINSTALACE      

 
SO 04  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

SO 04.1 STAVEBNÍ ČÁST      
SO 04.3 VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE    
SO 04.4 VZDUCHOTECHNIKA      
SO 04.5 ZDRAVOINSTALACE      
SO 04.6 VYTÁPĚNÍ       

 
SO 05 PŘÍSTŘEŠEK U STÁVAJÍCÍ HALY   

SO 05.1 STAVEBNÍ ČÁST      
SO 05.2 STATIKA, BETONOVÉ KONSTRUKCE    
SO 05.3 OCELOVÉ KONSTRUKCE     
SO 05.4 VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE    
SO 05.5 ZDRAVOINSTALACE      

 
SO 06 OPLOCENÍ VČETNĚ BRÁNY  

SO 05.1 STAVEBNÍ ČÁST      
SO 07 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY      
SO 08 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPĚRNÉ ZDI   
SO 09 PROTAŽENÍ VNITROZÁVODNÍHO VODOVODU   
SO 10 JEDNOTNÁ KANALIZACE      
SO 11 PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE    
SO 12 PŘÍPOJKA A VENKOVNÍ ROZVODY NN A VO    
SO 13 PROTAŽENÍ VNITROZÁVODNÍHO STL PLYNOVODU   
SO 14 SADOVÉ ÚPRAVY        

 
PROVOZNÍ SOUBORY: 

 
PS 01A STROJNÍ VYBAVENÍ VÝROBNÍ HALY 
PS 01B MOSTOVÝ JEŘÁB O NOSNOSTI 16T 
PS 02A TECHNOL. SUŠENÍ GRANULÁTU 
PS 02A  KOMPRESOROVNA       
PS 02B STROJOVNA CHLAZENÍ 
PS 03A REGÁLOVÉ VYBAVENÍ SKLADU 

 
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené 
problematiky. 
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Výčet ploch 
výrobní hala       délka 60,25 m šířka 44,7 m  výška 10,1 m 
vestavba energocentra  délka 22 m  šířka 5 m  výška 3,7-8,9 m 

skladová hala   délka 70 m  šířka 30 m  výška 10,1 m 
rekonstrukce stávajícího hygienického zařízení 

délka 15,5 m  šířka 8 m  výška 3 m 
přístřešek u stávající haly délka 46 m  šířka15,5 m  výška 5,1 m 
        
Užitkové plochy stavebních objektů 
výrobní hala      2 550 m2 
vestavba energocentra        115 m2 
skladová hala      1 910 m2 
rekonstrukce stávajícího hygienického zařízení    105 m2 
přístřešek u stávající haly       690 m2 
 
Obestavěné prostory stavebních objektů 
výrobní hala      30 081 m3 
skladová hala      21 780 m3 
rekonstrukce stávajícího hygienického zařízení       318 m3 
přístřešek u stávající haly      4 140 m3 
 
Zastavěné plochy stavebních objektů a zpevněné plochy 
Zpevněné plochy 
Tabulka č.1  

Komunikace Živičná komunikace 636,00 m2 
Parkovací a předváděcí  plochy  - 
Štěrkové plochy  - 
Chodníky Zámková dlažba 50,00 m2 

 
Zastavěné plochy 
Tabulka č.2  

Výrobní hala+pomocné provozy 2 710 m2 
Skladová hala+pomocné provozy 1 980 m2 
Nově přestřešená plocha    720 m2 
Trafostanice      15,7 m2 

 
Objekt výrobní skladové haly bude založen hloubkově pomocí plovoucích pilot. Maximální 
zásah dle projektové dokumentace v současně fázi je uvažován cca 4 m pod terén. Konkrétní 
typ a dimenze základů budou upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace. Při 
zakládání může být zastižena mělká zvodeň, vázaná na kvartérní sedimenty (pokud bude v 
místě výstavby záměru přítomna), jejímž nepropustným podložím je povrch neogenních jílů.  
 
Technologie  
 
Zpracovávaný materiál:   termoplasty (např.: PP, PA, PC) 
Počet vstřikovacích lisů:   10 
Množství zpracovaného materiálu:  cca. 90 t/týden 
Forma materiálu:    granulát balený v plastových pytlích (25 kg), nebo  

silnostěnných kartónových kontejnerech (1t) 
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Sušení materiálu:  materiál se suší v sušárnách v rozmezí teplot  
60o–120oC po různou dobu: 1 – 6 hod. (záleží na typu 
materiálu) 

Temperování nástroje:   temperovací nástroje, které jako médium používají vodu. 
Teplota:     v rozmezí 20o–90oC 
Popis výrobního procesu 
 
Materiál, který je řádně vysušený se dopraví potrubím ze sušáren do násypky, která je 
umístěna na vstřikovacím lise. Odtud směřuje materiál do vstřikovacího agregátu, který se 
vytápí na teplotu tavení toho konkrétního materiálu (rozmezí 200o–320oC). Materiál se 
postupně mění z granulátu na viskózní taveninu, která je vysokou rychlostí a tlakem 
vstřiknuta do temperovaného nástroje (20o–80oC). Zde je tento materiál ponechám na 
nezbytně nutnou dobu tak, aby materiál – výlisek dostatečně držel tvar a nedocházelo později 
k relaxaci materiálu, což by mělo za následek deformaci tvaru výlisku. Po uplynutí doby 
chlazení se forma otevře a robot s chapadlem najede na takovou pozici, aby mohl bezpečně 
celý výlisek vzít z formy. Výlisek je položen na dopravník a je dopraven k obsluze, která jej 
zkontroluje a zabalí podle předepsaného balicího postupu do balicí jednotky. 
 
 

MONTÁŽNÍ HALA 

SKLADOVÁ HALA 

TECHNOLOGICKÁ LINKA 
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Dopravní napojení 
 
Parkoviště a hlavní příjezdy do areálu budou využívány stávající. Jedná se o dva vjezdy, které 
jsou komunikačně propojeny. Vzhledem k nízkým intenzitám na místních komunikaci je 
napojení řešeno bez odbočovacích pruhů. Páteřní komunikace areálu jsou v šíři 7,0 m mezi 
obrubami jedná se o dvoupruhové komunikace s návrhovou rychlostí 30 km/hod. 
Po místní komunikaci se předpokládá příjezd z obou směrů přibližně ve shodném poměru.  
Součástí parkovacích míst jsou stání pro invalidy včetně návaznosti na bezbariérový přístup. 
 
Cyklistická doprava 
Předpokládá se pohyb cyklistů na trase místních komunikací. 
 
Pěší doprava 
V rámci navrženého příjezdu do areálu jsou stávající pěší odděleni tak, aby nedocházelo ke 
střetům vozidel s pěšími. Logistické tahy budou zajištěny chodníky, pěší doprava je zde však 
marginální. Areál je umístěn v těsné blízkosti stávající autobusové zastávky MHD. 
 
Kapacita dopravy 
Nákladní vozidla těžká  cca 6/den (příjezd a odjezd) 
Lehká nákladní vozidla  cca 2/den (příjezd a odjezd) 
Osobní vozidla   cca 25 vozidel/den (příjezd, odjezd zahájení a ukončení  

směny)  cca 5 vozidel návštěv (příjezd a odjezd během  
dne) 

Dostavbou areálu vznikne nový objem dopravy v místě lokalizace závodu a v návazných 
komunikačních spojích. 
 
Dopravu je možné rozčlenit v rámci nového závodu na dopravu:  

• nákladní (těžkou kamionovou dopravu, ostatní nákladní dopravu) 
• osobní  
 

Nákladní doprava 
Nákladní doprava bude zajišťovat dovoz komponentů, polotovarů, náhradních dílů obalového 
materiálu a odvoz hotových výrobků a odpadů s předpokládaným následujícím objemem 
nákladní dopravy:  
 
Osobní doprava 
Zahrnuta je individuální motorizovaná osobní dopravu řídících pracovníků při denních 
výjezdech za služebními  povinnostmi a příjezdy obchodních a jiných návštěvníků závodu.  
 
Inženýrské sítě 
Elektrická energie 
Dodávka elektrické energie pro stávající a nové objekty bude zajištěna z nové kompaktní 
transformační stanice, která bude umístěna na pozemcích investora. Trasy venkovních NN 
kabelů jsou navrženy mimo komunikace do zelených pásů. Do komunikace budou kabely 
uloženy pouze v případě křížení trasy kabelů s komunikací.  
 
Plyn 
Středotlaká přípojka bude využívána stávající. Dojde pouze k protažení areálového 
plynovodu. Navržená přípojka bude po celé délce, mimo stávající komunikaci v místě 
napojení budována v zeleném pásu. 
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Voda 
Zásobování vodou pro vlastní provoz závodu je řešeno napojením na stávající řád ukončený 
hydrantem.  
 
Kanalizace 
Odpadní vody budou odvedeny stávající jednotnou kanalizací. 
Splašková kanalizace 
V navržené dostavbě závodu budou produkovány splaškové odpadní vody ze sociálních 
zařízení. Složení bude standardní a bude odpovídat požadavkům platného kanalizačního řádu. 
 
Dešťová kanalizace je tvořena dvěma samostatnými systémy 

• dešťové kanalizace pro vody čisté, odvodňujících zpevněné plochy bez 
nebezpečí kontaminace ropnými látkami, 

• dešťové kanalizace znečištěné, odvádějící dešťové vody z parkovišť a 
manipulačních ploch, kde je nebezpečí kontaminace ropnými látkami. 

Dešťová kanalizace bude tvořena gravitačními kanalizačními stokami z potrubí z plastů. Na 
kanalizační stoky budou napojeny přípojky dešťových svodů z objektů navržených 
autosalónů. Dále budou na dešťové stoky napojeny přípojky uličních vpustí a dalších prvků 
odvodňující navržené komunikace a parkoviště.   
 
Zajištění vody a energií po dobu výstavby 
Dodávka elektrické energie pro dostavbu bude využívána stávající přes podružné měření 
staveništního rozvaděče.    
Středotlaká přípojka plynu bude využívána stávající. Dojde pouze k protažení areálového 
plynovodu. 
Zásobování vodou pro vlastní výstavbu bude přes podružné měření umístěné v rámci 
stávajícího areálu. 
V navržené dostavbě závodu budou produkovány pouze splaškové odpadní vody ze sociálních 
zařízení, které budou zaústěny do bezodtokové jímky.  
 
Pracovníci 
Předpokládá se, že v nové hale se bude pracovat ve třech  osmihodinových směnách. 
 
Předpokládaný počet zaměstnanců v členění na směny a ženy a muže: 
Výrobní pracovníci (dělnické profese) 
Tabulka č.3 
Výrobní pracovníci ženy muži celkem 
1. směna 6 2 8 
2. směna 6 2 8 
3. směna 6 2 8 
výrobní pracovníci celkem 18 6 24 

 
Technicko – hospodářství pracovníci (včetně mistrů) : 
Tabulka č.4 
Výrobní pracovníci ženy muži celkem 
1. směna 2 2 4 
2. směna 0 2 2 
3. směna 0 2 2 
THP pracovníci celkem 2 6 8 
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Úroveň navrhovaného technického řešení 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou. Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba a následně jejich 
provoz objektů BÖHM  PLAST – TECHNIK a.s. související s  parkovacími stáními.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz a začleněn objektů do území je řešen tak, 
aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Stav hlukové zátěže je posouzen, produkce 
škodlivin do ovzduší je řešena zpracovanou  rozptylovou studií. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena stavba je přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality 
s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých 
stavebních a funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků.  
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby      10/2008 
Ukončení        04/2009  
Předpokládaná lhůta výstavby  6 měsíců 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj     Pardubický 
Město     Česká Třebová 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Oznámení záměru a vyjádření NATURA    Krajský úřad Pardubice 
Územní rozhodnutí a  Stavební povolení     Stavební úřad - Městský úřad Česká Třebová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Výstavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Stavba bude realizována na 
pozemcích k.ú. Česká Třebová p.č.1812/10, 3650/2, 3650/3, 3655/2, 3656/2, 3659/5, 3659/6. 
Pozemky jsou Zastavěnou plochou a ostatními plochami. 
Tabulka č.5 

P.č. Kultura Vým ěra (m2) Vlastník 
1812/10 Zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 2054 1309 LV 4169 
3650/2 Ostatní plocha – manipulační plocha 450 LV 4169 
3650/3 Ostatní plocha – manipulační plocha 37 LV 4169 
3655/2  Ostatní plocha – manipulační plocha 1261 LV 4169 
3656/2 Ostatní plocha – manipulační plocha 543 LV 4169 
3659/5 Ostatní plocha – manipulační plocha 817 LV 10001 
3659/6 Ostatní plocha – manipulační plocha 6980 LV 4169 

 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.  
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Pitná voda 
 
Zásobování vodou pro vlastní výstavbu bude přes podružné měření umístěné v rámci 
stávajícího areálu. 
 
Zásobování vodou   
Zásobování vodou je řešeno stávajícím vodovodem, který je napojen na distribuční vodovodní 
síť města. Stávající vodovodní řad byl dosud využíván jako součást veřejné distribuční sítě. 
Napojen je na distribuční síť ve dvou uzlech. Na vodovodní řad navazuje několik 
vodovodních přípojek pro stávající závod, objekt galvanovny a městského muzea.  
Po dohodě investora a vodohospodářské společnosti bylo rozhodnuto, že vodovodní řad bude 
nadále sloužit jako vnitrozávodní vodovod s jedním napojovacím uzlem a jedním měřením.  
Vodovodní řad ve směru z Březové ulice bude přerušen a ukončen podzemním hydrantem. Za 
napojovacím uzlem u zvláštní školy bude na veřejném pozemku osazena vodoměrná šachta se 
sdruženým vodoměrem. Pro objekt muzea zřídí vodohospodářská společnost novou 
samostatnou přípojku. Před vodoměrnou šachtou bude na stávajícím veřejném řadu v rámci 
stavby osazen požární hydrant DN 80 mm 
 
Potřeba vody       3,99 m3/den  
 
Vodovodní síť je dimenzována na současný odběr  
dvou vnitřních požárních hydrantů    2,2 l/s. 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Při výstavbě a provozu nebudou používány suroviny nebo materiály, které by mohly způsobit 
negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.  
Specifikace a vyčíslení množství stavebních materiálů budou součástí stavebního projektu. 
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Vytápění 
SO 01 Výrobní hala 
Výrobní hala bude vytápěna na teplotu 20°C.  
 
Tepelná ztráta  (bez větrání)      171 kW 
Hodinová potřeba plynu pro vytápění      21 m3/hod. 
Maximální hodinová potřeba tepla  
(při výhřevnosti 35,8 MJ/m3)    752 MJ/hod. 
  
Roční potřeba energie a paliva 
Výpočet potřeby energie a paliva byl proveden programem firmy PROTECH. Vzhledem 
tomu, že vytápění  objektu jednotkami ROBUR je pouze v době kdy neprobíhá výrobní 
proces (v době výroby tepelné zisky z technologie pokryjí tepelnou ztrátu) je předpokládaná 
roční potřeba ve výši 25% z celkové roční potřeby vypočítané programem PROTECH. 
 
Roční potřeba tepla 

Roční potřeba tepla pro vytápění    300 GJ/rok 
 
Roční potřeba zemního plynu 

Roční potřeba plynu pro vytápění    8 400 m3/rok. 
 
Navržené plynové spotřebiče 

Teplovzdušná plynová jednotka ROBUR typ K32  
o výkonu 17.7 až 29.6 kW      6 ks 
 
Maximální instalovaný výkon plynových spotřebičů 
Maximální výkon plynových spotřebičů celkem  177.6 kW 
 
Koeficient provozní současnosti 
Koeficient provozní současnosti vytápění se předpokládá 1.0 

 
Pro vytápění prostoru výrobní haly jsou navrženy teplovzdušné agregáty na zemní plyn typ 
ROBUR v typové řadě K 32. Vytápění prostoru se předpokládá pouze v době, kdy neprobíhá 
výrobní proces, neboť během výroby pokryjí tepelné zisky z technologie tepelnou ztrátu 
objektu. 
Výhody navrženého řešení je možné charakterizovat vysokou účinnosti navrženého zařízení a 
s tím související nízké  provozní náklady, možnost celoplošného vytápění haly, případně 
lokální vytápění jednotlivých pracovišť, snadná regulace teploty vytápěného prostoru, nízká 
produkce emisí, provoz jednotek neovlivňuje kvalitu vzduchu ve vytápěném prostoru, 
dlouhodobá životnost  a snadný a cenově dostupný servis. 
Jednotky ROBUR jsou zařízení s atmosférickým plynovým hořákem, které využívá 
technologie přímé tepelné výměny vzduch-vzduch, která zaručuje vysokou účinnost, neboť 
nepoužívá žádnou další látku na přenos tepla. Spalovací vzduch je nasáván z venkovního 
prostoru, produkty spalování vycházejí mimo vnitřní prostor. Pro odvod spalin a přívod 
spalovacího vzduchu z venkovního prostředí jsou navrženy typové odtahy jednotek ROBUR. 
Jednotka je vybavena zabezpečovacím zařízením. Jednotky využívají speciálního tvaru a 
materiálu k zamezení vrstvení teplého vzduchu pod stropem. Instalace jednotek je 
jednoduchá, což umožňuje snadnou změnu umístění v případě změn výrobní technologie 
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uvnitř objektu. Jednotky jsou ovládány pomocí prostorového termostatu. Umístění 
teplovzdušných jednotek ROBUR K32 je podmíněno základním prostředím uvnitř haly. 
 
Technická data jednotek ROBUR K32 

Tepelný výkon (kW)                                      17,7 až 29,6 

Spotřeba plynu (m3/h)                                    3,39 
Účinnost  (%)                                                  92 až 96 
Tlak plynu (mbar)                                       20  
Elektro (V,Hz,)                                                230, 50 
Příkon (W)                                                      350 
Délka vzduchového proudu                            18 
Hlučnost dB(A)                                               55 až 59 
Hmotnost (kg)                                                 55 

Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin bude zajišťován pomocí vertikálních, bíle 
lakovaných hliníkových potrubí, která budou vyvedena přes střešní konstrukci do venkovního 
prostředí. Přívody vzduchu a odtahy spalin jsou navrženy typové od firmy ROBUR.   

  
SO 02 Vestavba energocentra 
Prostor denní místnosti bude vytápěn na 20°C, prostory WC na 15°C. 
   Tepelná ztráta včetně větrání    5 kW 

Hodinová potřeba plynu pro vytápění      1.3 m3/hod. 
Hodinová potřeba tepla pro vytápění    47 MJ/hod. 

Roční potřeba tepla 
Roční potřeba tepla pro vytápění    33 GJ/rok 

Roční potřeba zemního plynu 
Roční potřeba plynu pro vytápění       910 m3/rok 

Navržené plynové spotřebiče 
Závěsný kondenzační kotel VAILLANT VC 126/3-5 o výkonu 5.3 až 12.6 kW   
1 ks 

Maximální instalovaný výkon plynových spotřebičů 
Maximální výkon plynových spotřebičů celkem  12.6 kW 
Koeficient provozní současnosti 
Koeficient provozní současnosti vytápění se předpokládá 1.0 

Zdroj tepla. 
Jako zdroj tepla je navržena sestava  závěsného kondenzačního kotle VAILLANT ecoTEC 
plus VC 126/3-5 s nepřímo vytápěným zásobníkovým ohřívačem teplé vody o objemu 120 
litrů. Palivem pro kotlovou jednotku je zemní plyn. Kotel je v provedení „C“ (TURBO) se 
sáním spalovacího vzduchu a odvodem spalin do venkovního prostoru přes střešní konstrukci. 
Kotel je navržen včetně expanzní nádoby a pojišťovacího ventilu.  Výkon kotle je 5.3 až  12.9 
kW. 
  
Technické parametry kotle 

Výkon                                                     5,3 až 12,9 kW 
Spotřeba plynu                                          1,3 m3/hod 
Připojovací tlak plynu                                1,8 kPa 
Elektrický příkon (230V, 50Hz)               110 W 
Hmotnost                                                    35 kg 
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Firma VAILLANT patří k předním výrobcům kotlů v rámci EU a v tomto oboru má 
dlouholetou tradici. Nástěnné kondenzační kotle VAILLANT ecoTEC splňují předpisy 
emisních limitů v rámci EU. Spalování probíhá s nízkým obsahem škodlivin, s hodnotami 
NOx menšími než 60 mg/m3. Emise kotlů lze posuzovat dle ČSN EN 483 (kotle s odvodem 
spalin typu „C“) a ČSN EN 297 (kotle s odvodem spalin typu „B“). Obě normy jsou určeny 
pro kotle do výkonu 70 kW. S ohledem na tyto normy a údaje výrobce splňují kotle emisní 
třídu 5.  
Kotel VAILLANT  - dle sdělení výrobce do 40 dB.  
 
SO 03 Skladová hala 
Skladová hala bude vytápěna na teplotu 10°C, expedice 15°C a kancelář 20°C. 
 

Tepelná ztráta včetně větrání    166 kW 
Hodinová potřeba plynu pro vytápění      28 m3/hod. 
Hodinová potřeba tepla pro vytápění    1003 MJ/hod. 
Roční potřeba tepla pro vytápění a větrání   795 GJ/rok 
Roční potřeba plynu pro vytápění a větrání   22 200 m3/rok. 
Teplovzdušná plynová jednotka ROBUR  
typ K32 o výkonu 17.7 až 29.6 kW      8 ks 
Maximální výkon plynových spotřebičů celkem  236.8 kW 
Koeficient provozní současnosti vytápění se předpokládá 1.0 

 
Vytápění kanceláře a chodby je navrženo pomocí elektrických přímotopných těles. Pro 
vytápění a větrání prostoru skladové haly a expedice jsou navrženy teplovzdušné agregáty na 
zemní plyn typ ROBUR v typové řadě K 32. 
 
Vytápění prostoru expedice je navrženo pomocí jedné jednotky ROBUR K 32. Pro vytápění 
skladové haly jsou navrženy tři jednotky bez směšovací komory a čtyři jednotky se směšovací 
komorou, které slouží pro přívod čerstvého, teplotně upraveného vzduchu. Celkové množství 
čerstvého vzduchu přiváděného do skladové haly je 10 800 m3/h. Jednotky ROBUR jsou 
zařízení s atmosférickým plynovým hořákem, které využívá technologie přímé tepelné 
výměny vzduch-vzduch, která zaručuje vysokou účinnost, neboť nepoužívá žádnou další látku 
na přenos tepla. Spalovací vzduch je nasáván z venkovního prostoru, produkty spalování 
vycházejí mimo vnitřní prostor. Pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu z venkovního 
prostředí jsou navrženy typové odtahy jednotek ROBUR. Jednotka je vybavena 
zabezpečovacím zařízením. Jednotky využívají speciálního tvaru a materiálu k zamezení 
vrstvení teplého vzduchu pod stropem. Instalace jednotek je jednoduchá, což umožňuje 
snadnou změnu umístění v případě změn výrobní technologie uvnitř objektu. Jednotky jsou 
ovládány pomocí prostorového termostatu. Umístění teplovzdušných jednotek ROBUR K32 
je podmíněno základním prostředím uvnitř haly. 
 
Rekonstrukce stávajícího hygienického zařízení 
V rámci rekonstrukce stávajícího hygienického zařízení budou stávající otopná tělesa 
přemístěna a napojena na stávající otopné medium. 
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Ostatní materiály 
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude podrobně specifikován a uveden 
v projektu stavby. Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci nové haly, 
přístavby a zpevněných ploch v rámci předmětné stavby.  
 
Vstupní materiály do výroby zahrnují termoplasty (např.: PP, PA, PC) v množství cca  
90 t/týden. Granulát je  balený v plastových pytlích (25 kg), nebo silnostěnných kartónových 
kontejnerech (1t). 
 
V rámci provozu jsou požívány následující chemické přípravky: 
Tabulka č.6 
Obchodní název Použití Chemická 

charakteristika 
 Pozn.: 

OMV hyd HLP 46 Hydraulický olej Směs uhlovodíků Neobsahuje 
nebezpečné látky 

Není klasifikován 
jako 
nebezp.přípravek ve 
smysl. Zák. 

OMV hyd HLP 68 Hydraulický olej Směs uhlovodíků Neobsahuje 
nebezpečné látky 

Není klasifikován 
jako 
nebezp.přípravek ve 
smysl. Zák. 

OMV glide 68 1 
GIGGO1 

Olej pro kluzná 
vedení 

Směs uhlovodíků Neobsahuje 
nebezpečné látky 

Není klasifikován 
jako 
nebezp.přípravek ve 
smysl. Zák. 

BOILER CLEANER 
E 

 Kyselina 
chlorovodíková 017-
002-01-X 
<10 % 

R věta:  R 34-37 
S věta:  S (1/2) 26-
45  

Výstr.symbol: C 

BOILER CLEANER 
N 

 Uhličitan sodný 
Max 20 % 

R věta:  R 36 
S věta:  S (2) 22-26  

Výstr.symbol: X 

CORRSHIELD MD 
4151 

Dispergace a 
odstranění 
minerálních a 
železitých usazenin 
ve vodních okruzích, 
pasivace povrchu 

Vodný alkalický 
roztok anorganické 
soli 
Molybdenan sodný 
<25 % 
Hydroxyd sodný 
0,5-2 % 

 
 
 
 
R věta 52/53 
 
R věta: 35 

 
 
 
 
 
 
Výstr.symbol: C 

 
Údaje jsou použity dle bezpečnostních listů poskytnutých  investorem. Všechny bezpečnostní 
listy jsou uloženy u provozovatele výrobního areálu. S chemickými látkami bude zacházeno 
v souladu s platnou legislativou o chemických látkách (zák.č.356/2003, změna 186/2004, 
125/2005, 345/2005 a 222/2006 Sb.). 
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4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Dopravní řešení 
Hlavní příjezdy do areálu budou využívány stávající - jedná se o dva komunikačně propojené 
vjezdy. Vzhledem k nízkým intenzitám na místních komunikaci je napojení řešeno bez 
odbočovacích pruhů.  
Po místní komunikaci se předpokládá příjezd z obou směrů přibližně ve shodném poměru.  
Součástí parkovacích míst jsou stání pro invalidy včetně návaznosti na bezbariérový přístup. 
Parkoviště budou využívány stávající. 
 
Kapacita dopravy 
Nákladní vozidla těžká  cca 6/den (příjezd a odjezd) 
Lehká nákladní vozidla  cca 2/den (příjezd a odjezd) 
Osobní vozidla   cca 25 vozidel/den (příjezd, odjezd zahájení a ukončení  

směny)  cca 5 vozidel návštěv (příjezd a odjezd během  
dne) 

Nákladní doprava bude zajišťovat dovoz komponentů, polotovarů, náhradních dílů obalového 
materiálu a odvoz hotových výrobků a odpadů s předpokládaným následujícím objemem 
nákladní dopravy:  
Zahrnuta je individuální motorizovaná osobní dopravu řídících pracovníků při denních 
výjezdech za služebními  povinnostmi a příjezdy obchodních a jiných návštěvníků závodu.  
 
Nárůst intenzity silniční dopravy, v areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. a na ul. 
Semanínská, osobních vozidel firmy a návštěvníků a nákladních vozidel přivážející vstupní 
suroviny a odvážející hotové výrobky  vychází  z podkladů projektové dokumentace. 
Tabulka č.7 

Dopravní trasy- průjezdy  
vozidel  

Vozidla 
Rok 2010 

voz/den 
po výstavbě 

 Ul. Semanínská   Osobní 60
 úsek    Lehká nákladní  4
 areálu - směr Česká Třebová  Těžká nákladní  12
  Celkem 76
 Areál BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.   Osobní 60
  Lehká nákladní  4
  Těžká nákladní  12
  Celkem 76
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III. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Při výstavbě  
 
Plošné zdroje emisí  
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého 
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem 
nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních 
mechanismů při zemních pracích. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným projevem pro 
každou stavební činnost. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá 
a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné - doba 
přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární prašnosti patrně nepřekročí období  
5 – 6 měsíců  a bude možno ji podle potřeby minimalizovat kropením rizikových míst.    
Rozsah stavební činnosti při přípravě území není významného rázu, bude časově omezen na 
dobu vlastní realizace stavby.  
Zpracování programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem 
s ohledem na stávající stav území.  
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je 
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca 0,5 – 0,8 
t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při 
špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných 
vlivů.    
 
V době provozu dostavby výrobního areálu BÖHM PLAST – TECHNIK a.s.  
 
Pro posouzení vlivu stavby je zpracována rozptylová studie imisní situace  Ing.Petr Fiedler v 
05/2008.  
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí uvažované stavby „Dostavba výrobního 
areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“ pro rok 2010 po dostavbě areálu a 
úplném celoročním provozu.  

  
Rozptylová studie řeší nové zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci stavby 
„Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“, po výstavbě :  

 
• Plynové teplovzdušné jednotky ve výrobní hale s celkovým tepelným výkonem 177,6 kW 

(6 x 29,6 kW), pro vytápění (pouze v době, kdy neprobíhá výrobní proces) a VZT jednotka 
s rekuperací tepla a plynovým ohřevem o tepleném výkonu 160 kW pro větrání a vytápění 
haly. 

 
• Plynový kotel ve vestavbě energocentra o tepelném výkonu 12,6 kW, pro vytápění a 

přípravu TUV. 
 
• Plynové teplovzdušné jednotky ve skladovací hale s celkovým tepelným výkonem 236,8 

kW (8 x 29,6 kW), pro vytápění a větrání skladovací haly a expedice. 
 
• Nárůst silniční dopravy v areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. a na ul. Semanínská.  
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Výpočtem rozptylové studie získáme imisní koncentrace v hodnocené lokalitě města Česká 
Třebová, pocházející z provozu stavby „Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-
TECHNIK a.s., Česká Třebová“, dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů. Při započtení stavu imisního pozadí hodnocené lokality města Česká 
Třebová, před provozem stavby „Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., 
Česká Třebová“, získáme celkové imisní koncentrace hodnocené lokality. Celkové imisní 
koncentrace jsou následně vyhodnoceny, zda budou plněny imisní limity znečišťujících látek 
dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 
 
Emisní charakteristika zdroje 
 
• Plynové teplovzdušné jednotky ROBUR ve výrobní hale s celkovým tepelným výkonem 

177,6 kW (6 x 29,6 kW), pro vytápění (pouze v době kdy neprobíhá výrobní proces) a 
VZT jednotka s rekuperací tepla a plynovým ohřevem o tepleném výkonu 160 kW pro 
větrání a vytápění haly, s celkovou projektovanou celkovou spotřebou 14 720 m3/rok 
(8 400 m3/rok a 6 320 m3/rok)  zemního plynu. Jedná se o malé zdroje znečišťování 
ovzduší.  

• Plynový kotel VAILLANT ve vestavbě energocentra o tepelném výkonu 12,6 kW, pro 
vytápění a přípravu TUV, s projektovanou spotřebou 910 m3/rok zemního plynu. Jedná se 
o malý zdroj znečišťování ovzduší.  

• Plynové teplovzdušné jednotky ROBUR ve skladovací hale s celkovým tepelným 
výkonem 236,8 kW (8 x 29,6 kW), pro vytápění a větrání skladovací haly a expedice, 
s projektovanou celkovou spotřebou 22 200 m3/rok zemního plynu. Jedná se o malé zdroje 
znečišťování ovzduší.  

• Nárůst silniční dopravy v areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. a na ul. Semanínská. 
Areál je  dopravně napojen dvěma stávajícími vjezdy, které jsou komunikačně propojeny a 
slouží pro osobní vozidla firmy a návštěvníků a současně pro nákladní vozidla přivážející 
vstupní suroviny a odvážející hotové výrobky. 

 
Novými zdroji emisí budou nové plynové spotřebiče (teplovzdušné jednotky, VZT jednotka a 
kotel) a nárůst příslušné silniční dopravy (osobní vozidla firmy a návštěvníků a nákladní 
vozidla přivážející vstupní suroviny a odvážející hotové výrobky). Plynové spotřebiče 
(teplovzdušné jednotky, VZT jednotka a kotel) produkují emise znečišťujících látek - tuhé 
znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid 
uhelnatý (CO), organické a anorganické látky. Silniční doprava produkuje emise 
znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), 
oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a 
organické látky.  
 
Na základě technického řešení, rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle nařízení 
vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise :  

- tuhé znečišťující látky (TZL) 
- oxid dusičitý (NO2) 
- oxidy dusíku (NOx) 
- benzen  
- benzo(a)pyren. 
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Imisní charakteristika lokality 
 
Dle Informačního systému kvality ovzduší není v oblasti Česká Třebová prováděno měření 
imisí. Nejbližší lokalita s měřením je ve městě Ústí nad Orlicí. Výsledky měření v roce 2006 : 
 
Stanice ZÚ č. 1117 (Ústí n.O. - Podměstí) 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 136,0 µg/m3  
  98 % kv. 75,3 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 30krát) 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 29,5 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 158,8 µg/m3  
   98 % kv. 79,4 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 27,1 µg/m3  

 
Stanice ČHMÚ č. 1338 (Ústí n.Orlicí) 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 163,0 µg/m3  
   98 % kv. 102,0 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 35krát) 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 31,7 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 11,8 µg/m3  

 
Stavební úřad městského úřadu Česká Třebová je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 
(Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - průměrná denní koncentrace na ploše 3,8 % 
obvodu a imise benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace na ploše 8,6 % obvodu pro 
ochranu zdraví lidí.  
 
Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Česká Třebová v roce 2010 (bez realizace 
stavby „Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“) je 
možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2006 
a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací 
v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby 
„Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“) : 

 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 100 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 35 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 150 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 25 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace < 2,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 0,9 ng/m3 
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Imisní limity – ochrana zdraví lidí 
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou 
stanoveny následující imisní limity : 
Tabulka č.8 
 Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana ekosystémů 

 aritmetický průměr    aritmetický průměr 
 roční denní hodinový osmihodinový roční (1.10- 31.3) 
    µg.m-3   

 suspendované částice (PM10) 40 50 - - - - 
 oxid dusičitý (NO2) 40 * - 200* - - - 
 benzen 5 * - - - - - 
 benzo(a)pyren 0,001 ** - - - - - 
Poznámka :  - * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)   
  - ** imisní limit splnit do 31.12.2012 
 
Parametry zdrojů znečišťování ovzduší  
 
Výrobní hala (celkový výkon 337,6 kW) 
• šest plynových teplovzdušných jednotek ROBUR o jednotkovém výkonu 29,6 kW na 

zemní plyn s odvodem spalin nad střechu haly, určené pro vytápění (pouze v době, kdy 
neprobíhá výrobní proces) 

• výška komínů nad terénem - 12 m, průměry ústí - 6 x 80 mm 
• maximální spotřeba zemního plynu - 20,34 m3/h (6 x 3,39 m3/h) 
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 8 400 m3/rok  
• provozní hodiny jednotek při maximální spotřebě plynu - 413 h/rok  
• objem spalin v komínech - 6 x 0,0113 Nm3/s 
• VZT jednotka s rekuperací tepla a plynovým ohřevem o jednotkovém výkonu 160 kW na 

zemní plyn s odvodem spalin nad střechu haly, určená pro větrání a vytápění 
• výška komínu nad terénem - 12 m, průměr ústí - 200 mm 
• maximální spotřeba zemního plynu - 16,6 m3/h 
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 6 320 m3/rok  
• provozní hodiny jednotek při maximální spotřebě plynu - 381 h/rok  
• objem spalin v komíně - 0,0553 Nm3/s 
 
Vestavba energocentra (celkový výkon 12,6 kW) 
• jeden plynový kotel VAILLANT o jednotkovém výkonu 12,6 kW na zemní plyn 

s odvodem spalin nad střechu budovy, pro vytápění a přípravu TUV 
• výška komínu nad terénem - 12 m, průměr ústí - 60 m 
• maximální spotřeba zemního plynu - 1,3 m3/h   
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 910 m3/rok  
• provozní hodiny kotle při maximální spotřebě plynu - 700 h/rok 
• objem spalin v komíně - 0,0043 Nm3/s 
 
Skladovací hala (celkový výkon 236,8 kW) 
• osm plynových teplovzdušných jednotek ROBUR o jednotkovém výkonu 29,6 kW na 

zemní plyn s odvodem spalin nad střechu haly, určené pro vytápění a větrání skladovací 
haly a expedice 

• výška komínů nad terénem - 12 m, průměry ústí - 8 x 80 mm 
• maximální spotřeba zemního plynu - 27,12 m3/h (8 x 3,39 m3/h) 
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 22 200 m3/rok  
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• provozní hodiny jednotek při maximální spotřebě plynu - 819 h/rok  
• objem spalin v komínech - 8 x 0,0113 Nm3/s 
 
Silniční provoz 
Nárůst intenzity silniční dopravy, v areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. a na ul. 
Semanínská, osobních vozidel firmy a návštěvníků a nákladních vozidel přivážející vstupní 
suroviny a odvážející hotové výrobky je uveden na straně 19 tohoto oznámení (použit 
v rozptylové studii a hlukovém posouzení).  
 
Emise  
Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou použitý emisní faktory (příloha č.5) 
z nařízení vlády č. 352/2002 Sb., (platné do 31.12.2007). Emisní faktory jsou použity pro 
zemní plyn s projektovanou celkovou spotřebou 37 830 m3/rok (8 400 m3/rok + 6 320 m3/rok 
+  910 m3/rok + 22 200 m3/rok). 
Tabulka č.9 

Emise  
Emisní 
faktor 

Výrobní hala 
ROBUR 

6 x 29,6 kW 

Výrobní hala 
VZT 

1 x 160 kW 

Energo-
centrum 

kotel 
1 x 12,6 kW 

Skladovací 
hala 

ROBUR 
8 x 29,6 kW 

Celkem 
 
Škodlivina 

kg/1 mil.m3 kg/rok 
TZL  20 0,17 0,13 0,02 0,44 0,76 
SO2 9,6 0,08 0,06 0,01 0,21 0,36 
NOx 1 600 13,44 10,11 1,46 35,52 60,53 
CO 320 2,69 2,02 0,29 7,10 12,10 
OC 64 0,54 0,40 0,06 1,42 2,42 

Poznámka:  TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku,  
    CO - oxid uhelnatý, OC - organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík. 

Emise celkem jsou pro celou dostavbu areálu BÖHM PLAST-TECHNIK A.S.. 
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K 
výpočtu jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová 
vozidla“ MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení 
emisních faktorů jsem vycházel z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla po roce 2010 
budou podle plnění emisní úrovně v těchto kategoriích : 35 % vozidel - EURO 4, 30 % 
vozidel  EURO 3, 20 % vozidel EURO 2 a 10 % vozidel EURO 1 a 5 % konvenční (bez 
katalyzátorů). 
Tabulka č.10  
Emisní faktory pro silni ční dopravu v roce 2010   
  PM10 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,206 0,042 0,039 0,077 
 Lehká nákladní vozidla 1,307 0,184 0,242 0,454 
 Těžká nákladní vozidla 9,926 0,919 0,795 0,795 
  NO2 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,230 0,032 0,024 0,031 
 Lehká nákladní vozidla 1,377 0,231 0,162 0,166 
 Těžká nákladní vozidla 20,002 0,875 0,728 0,728 
  benzen (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,125 0,014 0,011 0,018 
 Lehká nákladní vozidla 0,019 0,004 0,003 0,003 
 Těžká nákladní vozidla 0,202 0,033 0,021 0,021 
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  benzo(a)pyren (µg/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,050 0,047 0,187 0,425 
 Lehká nákladní vozidla 0,029 0,035 0,095 0,210 
 Těžká nákladní vozidla 0,138 0,342 1,513 1,513 

 
Jednotlivé komunikace byly rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 10 m, které 
respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5 a 50 km/h jsou z důvodu výpočtu na 
pojezdu po parkovacích plochách v areálu, na komunikacích v areálu BÖHM PLAST-
TECHNIK a.s. a v obci. 
 
Výpočet 
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a 
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden 
softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.3. 
 
Metodika výpočtu umožňuje: 

- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných 
zdrojů, 

- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou 
rychlost   pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů, 

- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto 
způsobem kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu, 

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám 
stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského, 

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého. 
 
Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší: 

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících 
látek, které se   mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti 
třídách stability ovzduší, 

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících 
látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o 
nejnepříznivější situaci, která může nastat), 

- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez 
ohledu na třídy  rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější 
situaci, která může nastat), 

- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která 
může nastat), 

- roční průměrné koncentrace,  
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na 

vzdálenost od  zdroje, pokud nejsou vstupní podklady pro NO2, 
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru, 
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity). 

 
Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění 
ovzduší: 

- Imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace  
- Imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace  
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace   
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace   
- Imise benzenu - průměrná roční koncentrace   
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- Imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace 
 
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10  
Po realizaci stavby „Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká 
Třebová“ bude  v roce 2010 na hodnoceném území 800 x 800 m nárůst maximální denní 
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) v rozmezí 0,061 až 1,611 µg.m-3 a průměrné 
roční koncentrace v rozmezí 0,000 5 až 0,011 3 µg.m-3. 
V místě konkrétní trvalé obytné zástavby Česká Třebová, ul. Semanínská 1815 bude nárůst 
maximální denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,393 µg.m-3 a průměrné 
roční koncentrace = 0,005 µg.m-3 a ul. Semanínská 2086 bude nárůst maximální denní 
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 1,206 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,007 µg.m-3. 
 
Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2 
Po realizaci stavby  bude v roce 2010 na hodnoceném území 800 x 800 m  nárůst maximální 
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,222 až 3,501 µg.m-3 a 
průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,001 až 0,028 µg.m-3.  
V místě konkrétní trvalé obytné zástavby Česká Třebová, ul. Semanínská 1815 bude nárůst 
maximální hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 0,837 µg.m-3 a průměrné 
roční koncentrace = 0,010 µg.m-3 a ul. Semanínská 2086 bude nárůst maximální hodinové 
koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 2,214 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace =  
0,021 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzenu  
Po realizaci stavby  bude na hodnoceném území 800 x 800 m nárůst průměrné roční 
koncentrace imisi benzenu v rozmezí 0,000 01 až 0,000 69 µg.m-3. 
V místě konkrétní trvalé obytné zástavby Česká Třebová, ul. Semanínská 1815 bude nárůst 
průměrné roční koncentrace imisi benzenu = 0,000 29 µg.m-3 a ul. Semanínská 2086 bude 
nárůst průměrné roční koncentrace imisi benzenu = 0,000 08 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu   
Po realizaci stavby „Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká 
Třebová“ bude na hodnoceném území nárůst průměrné roční koncentrace imisí 
benzo(a)pyrenu v rozmezí v rozmezí 0,000 000 03 až 0,000 001 20 ng.m-3. 
V místě konkrétní trvalé obytné zástavby Česká Třebová, ul. Semanínská 1815 bude nárůst 
průměrné roční koncentrace imisi benzo(a)pyrenu = 0,000 000 92 ng.m-3 a ul. Semanínská 
2086 bude nárůst průměrné roční koncentrace imisi benzo(a)pyrenu = 0,000 000 16 ng.m-3. 
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Tabulka č.11 
Suspendované částice (PM10) 

Maximální denní koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 
minimální 0,061 
maximální 1,611 

Průměrná roční koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 
minimální 0,000 5 
maximální 0,011 3 
Oxid dusičitý (NO2) 

Maximální hodinová koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 
minimální 0,222 
maximální 3,501 

Průměrná roční koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 
minimální 0,001 
maximální 0,028 
Benzen 

Průměrná roční koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 
minimální 0,000 01 
maximální 0,000 69 
Benzo(a)pyren 

Průměrná roční koncentrace Vypočtené imisní 
hodnoty ng/m3 
minimální 0,000 000 03 
maximální 0,000 001 20 

 
 
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Dostavba výrobního areálu 
BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany 
zdraví lidí. Z provedeného výpočtu je možno získat přehled, jak velký bude nárůst imisních 
koncentrací znečišťujících látek v hodnocené lokalitě (800 x 800 m). Pro krátkodobé 
koncentrace (hodinové a denní) představují vypočtené maximální koncentrace (rozptylová 
studie modelem “SYMOS 97”) nejvyšší možné imisní znečištění, která mohou v hodnocené 
lokalitě nastat.  
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Dostavba výrobního areálu 
BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“ budou imisní koncentrace ze sledovaných 
zdrojů (plynové spotřebiče - teplovzdušné jednotky, VZT jednotka a kotel a nárůst příslušné 
silniční dopravy - osobní vozidla firmy a návštěvníků a nákladní vozidla přivážející vstupní 
suroviny a odvážející hotové výrobky) následující :  

 
Maximální imisní koncentrace 
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Dostavba 
výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“ v hodnocené lokalitě bude 
ve výši: 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 1,611 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,011 3 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 3,501 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,028 µg/m3 
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- benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 69 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 001 20 ng/m3 

 
Imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě 
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Dostavba 
výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“ bude v místě konkrétní 
trvalé obytné zástavby města Česká Třebová (obytný dům na ul. Semanínská 1815 nebo 
obytný dům na ul. Semanínská 2086) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 1,206 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,007 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 2,214 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,021 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 29 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 000 92 ng/m3 

 
Výsledné imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě 
Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Česká Třebová v roce 2010 (bez realizace 
stavby „Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“) je určen 
na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2006 a přijatá možná 
opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných 
lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „Dostavba 
výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 100 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 35 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 150 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 2,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,9 ng/m3 

 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality města Česká Třebová v 
roce 2010 a nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Dostavba 
výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“, v místě konkrétní trvalé 
obytné zástavby města Česká Třebová (obytný dům na ul. Semanínská 1815 nebo obytný dům 
na ul. Semanínská 2086), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 101,206 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 35,007 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 152,214 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25,021 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 2,000 29 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,900 000 92 ng/m3 

 
Tím budou splněny imisní limity pro suspendované částice (PM10) - průměrná roční 
koncentrace, oxid dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren vycházející z nařízení vlády č. 
597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné zástavby. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Dostavba výrobního areálu BÖHM 
PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“ pro suspendované částice (PM10) – denní 
koncentrace bude v místě konkrétní trvalé obytné zástavby (Česká Třebová, ul. Semanínská 
2086) 1,206 µg/m3 = 1,2 % maximálního imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro 
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suspendované částice (PM10) nepochází jen z plynového vytápění a silniční dopravy, ale 
významný vliv má průmyslová výroba České Třebové a dále lokální topeniště na pevná 
paliva. 
Zpracovatel rozptylové studie uvádí na základě závěrů zpracované studie, že je možno 
konstatovat splnění všech podmínek a doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší 
podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 
Přeložka jednotné kanalizace 
Odpadní vody z  areálu stávajícího závodu jsou odváděny veřejnou stokou jednotné 
kanalizace z KT potrubí DN 300, která je součástí sítě kanalizace města. Od napojení na stoku 
v ulici k náměstí 17. listopadu je stoka vedena pod komunikací závodu. Na úrovni stávajícího 
jižního  okraje zastavěného areálu stoka přechází do zatravněného pozemku a pokračuje dále, 
jižním  směrem k areálu závodu JAF HOLZ, kde se na stoku napojuje kanalizace odvodňující 
plochu cca 60 % závodu.  
V úseku od šachty na úrovni jižního okraje závodu a dále jižním směrem stoka zasahuje do 
plochy kde bude realizována dostavba závodu. Stoka bude v dotčeném úseku přeložena. Trasa 
přeložky vpodstatě obchází navrženou skladovou halu. Začátek přeložky se napojí na stávající 
šachtu nacházející se v zatravněném pozemku jižně od stávající haly. Přeložka bude ukončena 
napojením na stávající kanalizaci závodu JAF HOLZ.  
Přeložka bude provedena z kanalizačních plastových trub DN 300 mm.   
 
Přeložka kanalizace bude dimenzována na   odtok deště p = 0,5   

doba trvání 15 min   
Qs = 137 l.s-1 / ha  
Sred = 0,129 ha   

 Qn = 0,129 x 137 = 17,7 ls-1 
Po realizaci přeložky se nezmění odtokové poměry ve stávající navazující stoce. 
 
Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové a odpadní vody dešťové. 
 
V areálu závodu budou produkovány následující odpadní vody : 

- dešťové čisté vody ze střech a komunikace bez znečištění ropnými 
látkami  

- dešťové vody z možností znečištění neemulgovanými ropnými 
látkami - vody  z manipulačních ploch kde probíhá parkování,  
nakládka a vykládka kamionů 

- odpadní vody splaškové 
 

Veškeré produkované odpadní vody  budou odváděny nově navrženou jednotnou, 
vnitrozávodovou  kanalizací do jednotné kanalizace města. Navržená kanalizace se napojí na 
stoku veřejné, jednotné kanalizace v prostoru u zvláštní školy. Napojení ve stávající šachtě.  
Dešťové vody z ploch kde je potenciální možnost kontaminace ropnými látkami - parkoviště, 
manipulační plochy, budou samostatnou kanalizací odváděny na odlučovač ropných látek. 
Teprve po separaci ropných látek v odlučovači RL, na koncentraci 0,2 mg/l, budou vody 
odváděny do navržené jednotné kanalizace.   
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Kanalizace bude provedena z plastových trub DN 250 mm, přípojky dešťových svodů a 
vpustí profilu DN 150 – 200 mm rovněž z plastového potrubí. 
 
 
Odtok dešťových vod : 
Návrhový déšť   p = 0,5   doba trvání   t = 15 min   qs = 137 l.s-1 / ha. 
 
Odtok před realizací   Sp = 0,48 ha 

Q = 0,1 x 0,48 x 137 = 6,5 l.s-1 
 
Odtok po realizaci stavby    Sred = 0,317 ha  

Qn = 0,317 x 137 = 43,4 ls-1  
z  toho  5,5 ls-1  vody znečištěné ropnými látkami 

 
Nárůst odtoku dešťových vod   36,9  l.s-1 
 
Roční odtok dešťových vod    2 200  m3 
 
Odtok splaškových vod  
Q24 – průměrná denní produkce splaškových vod   
Hala výrobní zaměstnanci   20 stáv.+ 24 noví  x 73 l =  3212 l 
THP   pracovníci           5 stáv.+8 nových  x 60 l =   780 l 
Průměrná denní produkce celkem   3,99 m3/d 
Roční produkce    254 dní  x 3,99= 1 013 m3 /rok 
 
Produkované znečištění  
Tabulka č.12  

 3,99 m3/d     26 EO 
BSK5 1590 g 
CHSK 3190 g 
NL  1390 g 
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3. Kategorizace a množství odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací), 
- odpady vznikající po ukončení stavby – provoz výrobního areálu 
 
Odpad vznikající během výstavby 
 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.13 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 07 Směsi, oddělené frakce stavebního materiálu od betonu, 

cihel, keramických výrobků, mimo č.17010  
O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 01 Směsné stavební a demoliční odpady mimo č.170901-03   O 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů. Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé 
dodávky stavebních prací zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů 
způsobených jeho činností. 
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Odpad z provozu   
Tabulka č.14 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky O Prostřednictvím odb. firmy 
13 01 09 Hydraulické oleje N Prostřednictvím odb. firmy 
13 02 04  Minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
N Prostřednictvím odb. firmy 

13 02 05 Nechlorované motorové a přev.oleje N Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 01 Papírové obaly zneč O/N Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 02 Plastové obaly (folie,PET) O Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 04 Kovové obaly O Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 04 Kovové obaly zneč O/N Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N Prostřednictvím odb. firmy 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N Prostřednictvím odb. firmy 

15 02 03 Filtrační materiály bez NL         O Prostřednictvím odb. firmy 
16 06 01  Olověné akumulátory N Prostřednictvím odb. firmy 
16 01 17 Železné kovy O Prostřednictvím odb. firmy 
16 01 18 Neželezné kovy O Prostřednictvím odb. firmy 
16 01 19 Plasty  O Prostřednictvím odb. firmy 
16 02 13 Vyřazená zařízení obsahující 

nebezpečné složky neuvedená pod 
čísly 16 02 09 až 16 02 12 

N Prostřednictvím odb. firmy 

19 08 13 Kaly z čištění N Prostřednictvím odb. firmy 
20 01 01 Papír, lepenka O Prostřednictvím odb. firmy 
20 01 02 Sklo O Prostřednictvím odb. firmy 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O Prostřednictvím odb. firmy 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Prostřednictvím odb. firmy 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující truť N Prostřednictvím odb. firmy 

 
  
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

fyzické osobě k možnému využití,   
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,  
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností,  
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,  
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím 

životní  prostředí,  
- umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a 

poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
 
Odvoz a zneškodnění odpadů ze stavby bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. Objekty se 
zapojí do systému svozu odpadů města. 
Pro jednotlivé druhy odpadů budou zabezpečeny vhodné nádoby a jejich umístění.  
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Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
Pro nakládání s odpady je z hlediska původce nutno dodržovat stávající zákony, vyhlášky, 
nařízení a další normy, které upravují tento proces.  
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze 
technickými opatřeními omezit na minimum.  
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních 
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik 
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu 
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
Možnost vzniku havárií může souviset  s úniky látek nebo selháním lidského faktoru. 
 
Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s dopravními nehodami.   
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna 
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  
 
Požární nebezpečí 
Požární zabezpečení bude součástí požárně bezpečnostním řešením staveb, řešeno bude 
zprávou požární ochrany. Příslušným odborníkem bude určen stupeň požární bezpečnosti  a 
stanovena požární odolnost stavebních konstrukcí, únikové cesty, odstupován vzdálenost a 
provedeno zhodnocení možnosti protipožárního zásahu. 
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5. Hluk 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         obytné místnosti  - v denní době         0 dB 
                                     - v noční době   -10 dB 
Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 
   LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 
 

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 8 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB 

 
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 14 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB 

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         chráněné venkovní prostory  - v denní době      0 dB 
                                             - v noční době -10 dB 
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)  +15 dB 

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
 
Po realizaci dostavby výrobního areálu 
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.15 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 
-15 

Operační sály Po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání -5 
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Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 
22.00 až 6.00 h 

0* 
-10* 

Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 
22.00 až 6.00 h 

+10 
0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských 
škol  a školských zařízení 

 +5 

Koncenrtní síně, kulturní střediska  +10 
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, 
restaurace 

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je    
    přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
 
Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava. 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
vlády č.148/2006 Sb. platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku 
ve venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.16 

Korekce dB(A) Způsob využití 
území 1) 2) 3) 4) 
Chráněný venkovní 
prostor staveb 
lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové 
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. 
Zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů. 

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

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

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích  a drahách, který je 
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového 
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní 
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 
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Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro venkovní prostor je oprávněn 
provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném splnění 
nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním prostoru, lze rovněž 
předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních chráněných 
prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk po ukončení stavby .  
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
Kontrolní body byly zvoleny chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže 
situovaných vůči navrhované stavbě (2 m od fasády objektu ve výšce 3 a 10 m). 
Tabulka č.17 

Kontrolní 
bod 

Výška Místo situování 

1 3 p.č.2894, zastavěná plocha, č.p. 2086, budova s číslem popisným – jiná 
stavba, LV 1001 – vzdálenost 120 m jihozápadním směrem 

2 10 p.č.2889, zastavěná plocha č.p. 1821, bytový dům, LV 6343 – vzdálenost 
70 m západním směrem 

3 3 p.č.2886, zastavěná plocha č.p. 1818, 1819, 1820, bytový dům, LV 5514 
– vzdálenost 65 m západním až severozápadním směrem 

4 10 p.č. 2883, zastavěná plocha č.p. 1815, objekt bydlení, LV 10001 – 
vzdálenost 750 m  severozápadním směrem 

5 3 p.č. 3305/2, zastavěná plocha č.p. 1976, bytový dům, LV 10001– 
vzdálenost 148 m severním směrem 

 
Vymezení referenčních 
bodů je zřejmé z  
grafického znázornění: 
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Hluk v době výstavby 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního 
klidu a o svátcích.  
 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle 
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, 
stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.). 
Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
 
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.18 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

Nakladač 2 LpA,10 = 80 dB 
Buldozer 2 LpA,10 = 85 dB 
Vrtná souprava 1 LpA,10 = 84 dB 
Rypadlo 1 LpA,10 = 81 dB 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,10 = 79 dB 

Zemní 

Nákladní automobily 8/hod LpA,10 = 89 dB 
Domíchávače betonu 1hod LpA,10 = 80 dB 
Čerpadla betonu 1 LpA,10 = 81 dB 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,10 = 79 dB 
Nakladač 2 LpA,10 = 80 dB 
Jeřáb 2 LpA,10 = 75 dB 
Kompresor 2 LpA,10 = 75 dB 
Svářecí soupravy 3 LpA,10 = 75 dB 

Stavební 

Nákladní automobily 4/hod LpA,10 = 89 dB 

 
Stavební práce 
Tabulka č.19 

Den Kontrolní bod 
LAeq dB 

1 48,2 
2 60,1 
3 58,9 
4 58,8 
5 48,1 

         Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném 
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby 
překračovat přípustné hodnoty. Při stavebních pracích je možné vůči prostoru objektů bydlení 
použít protihlukové odclonění. Taková potřeba odklonění se nepředpokládá. 
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Hluková zátěž po ukončení stavby  
 
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového 
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území. 
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu 
HLUK+ verze 7.11 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  
metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných 
v předmětném území.  
 
Stacionární zdroje 

Stacionární zdroje hluku z provozu prodejny představují vzduchotechnická zařízení, vytápění  
Vytápění  objektu je zajištěno jednotkami ROBUR, pouze v době kdy neprobíhá výrobní 
proces (v době výroby tepelné zisky z technologie pokryjí tepelnou ztrátu) je předpokládaný 
provoz pouze mimo dobu výroby. 
 
Objekt výrobní haly 
Technická data jednotek ROBUR K32 

Tepelný výkon (kW)                          17,7 až 29,6 
Hlučnost dB                                       55 až 59 

Jednotky budou osazeny pomocí typizovaných konzol, které budou uchyceny na pomocnou 
konstrukci (dodávka stavby). Výškové osazení jednotek je navrženo tak, aby spodní hrana 
jednotky ve výrobní hale byla ve výšce + 3,0 m nad podlahou (doporučené výškové rozmezí 
je  + 2,50 m až 3.5m) nad podlahou .   
 
Objekt vestavba energocentra 
Kotel VAILLANT        dle sdělení výrobce do 40 dB  
 
Objekt skladové haly 
Vytápění kanceláře a chodby je navrženo pomocí elektrických přímotopných těles. Pro 
vytápění a větrání prostoru skladové haly a expedice jsou navrženy teplovzdušné agregáty na 
zemní plyn typ ROBUR v typové řadě K 32. 

Hlučnost dB                                       55 až 59 
 
Liniové zdroje hluku 
Použity jsou dopravní intenzity uvedené na straně 19 tohoto oznámení – nárůst dopravy 
dostavbou výrobního areálu. 
Pro dopravu na ulici Česká Třebová – Semanín  (veřejná doprava) byly použity intenzity 
zjištěné místním šetřením, které bylo provedeno  dne 14.5. 14.00 – 15.00 (95 osobních 
vozidel/hod. a 7 nákladních vozidel/hod) a 15.5. 15.00 až 16.00 (98 osobních vozidel/hod. a 6 
nákladních vozidel/hod).  
 
 
Výsledky výpočtu 
 
Sledován byl: A.   Samostatný provoz výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK  

B. Provoz výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK včetně veřejné    
dopravy   
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A. Samotný provoz výrobního areálu BÖHM PLAST - TECHNIK 
Zjištěné hodnoty 
Tabulka č.20 

 
Nový stav – zjištěná hodnota – příspěvek provozu bytových 

domů  
Den Noc 

 
Kontrolní 

bod 

 
Výška 

LAeq dB LAeq dB 
1 3 23,9 20,5 
2 10 35,2 28,3 
3 3 46,0 37,5 
4 10 38,3 30,0 
5 3 44,8 36,3 

                 Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
                 Přípustná hodnota pro hluk z provozovny  Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 dB 
 
 
 
            PŘÍSPĚVEK PROVOZU VÝROBNÍHO AREÁLU BÖHM PLAST - TECHNIK 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN                                   GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC                               
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B. Provoz provozu výrobního AREÁLU BÖHM PLAST-TECHNIK  
     včetně veřejné dopravy  
 
Zjištěné hodnoty 
Tabulka č.21 

 
Nový stav – zjištěná hodnota – příspěvek provozu bytových 

domů  
Den Noc 

 
Kontrolní 

bod 

 
Výška 

LAeq dB LAeq dB 
1 3 49,2 40,3 
2 10 51,0 42,2 
3 3 53,3 44,6 
4 10 52,3 43,5 
5 3 52,5 43,8 

                 Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
                 Přípustná hodnota pro hluk z parkoviště  Den    LAeq = 55 dB    Noc    LAeq = 45 dB 
 
 

PROVOZ VÝROBNÍHO AREÁLU BÖHM PLAST - TECHNIK 
VČETNĚ VEŘEJNÉ DOPRAVY  

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN                                   GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC                               

 
 
 
 
Sledován byl příspěvek hlukové zátěže provozu výrobního areálu BÖHM PLAST - 
TECHNIK a provoz výrobního areálu BÖHM PLAST - TECHNIK včetně veřejné dopravy.  
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Referenční body chráněných objektů (chráněný venkovní prostor chráněných objektů) byly 
zvoleny ve směru k navrhované stavbě. 
V zájmovém území nezhorší provoz výrobního areálu BÖHM PLAST - TECHNIK neúměrně 
stávající hlukovou zátěž vzhledem k chráněnému venkovnímu prostředí chráněných objektů.  
Na základě zjištěných hodnot je možné konstatovat, že provozem  na základě uplatněných 
hodnot hlukové zátěže budou  dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. pro den 50 dB a 
pro noc 40 dB, provoz výrobního areálu BÖHM PLAST - TECHNIK nebude hlukovou zátěží 
překračovat v místech s chráněnými objekty v chráněném venkovním prostoru. 
Při započtení dopravní zátěže souvisejícího dopravního provozu včetně provozu výrobního 
areálu BÖHM PLAST - TECHNIK budou  ve zvolených referenčních bodech  dodrženy 
přípustné hodnoty dle  nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 
Po realizaci záměru v území může být tento předpoklad ověřen po ustálení dopravních 
charakteristik měřením. 
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C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Zájmové území je v současné době projekčně připraveno pro realizaci dostavby stávajícího 
výrobního areálu v České Třebové. Pozemek určený k zástavbě se nachází v prostoru 
navazujícím na stávající provoz firmy. Je situován u silnice Česká Třebová – Semenín. Jedná 
se o stávající areál bývalých ruských kasáren, které jsou postupně upravovány na novou 
průmyslovou zónu České Třebové. Stávající objekty v areálu jsou již využívány investorem. 
 
Dostavba výrobního areálu bude součástí celého území a bude respektovat podmínky 
navazujících objektů. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou 
záměrem stavby, která je součástí tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí 
dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje. 
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž je realizován záměr, obsahuje přírodní zdroje, jejich kvalita a 
schopnost regenerace z toho důvodu nesmí být negativně ovlivněna.  
 
Mezi přírodní zdroje v dotčeném území patří: 
 
• půdní fond  

Během realizace záměru nedojde k záboru zemědělské půdy, jedná se plochy zařazené do 
kultury ostatní plocha a stavební plocha.  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena. 
 
• vodní zdroje,  voda 
Sledované území leží v oblasti CHOPAV Východočeská křída, budované sedimenty ústecké 
synklinály - nejvýznamnějšího hydrogeologického celku na území okresu. 
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci stavby je situováno mimo tah územních 
systémů ekologické stability.  
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního celku, 
s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  působení na okolní, 
krajinu. Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém  území se opírá jednak o již existující 
přírodní prvky s výrazným ekostabilizujícím potenciálem, jednak jde o prvky  nové, 
projektované ve smyslu požadovaných prostorových a přírodních parametrů. 
Pro zájmové území byl vypracován komplexní materiál místního ÚSES (Bureš L., 1996). 
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Situace ÚSES 
 

 
 
     ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
 
Záměr se nedotýká prvků územního  systému ekologické stability krajiny a nezasahuje do 
žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu kategorií těchto území podle ust. §14 
zák. č. 114/1992 Sb.  
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
Nejbližší je přírodní rezervace Třebovské stěny v k.ú. Třebovice a Damníkov, vyhlášena 
Nařízením OkÚ Ústí nad Orlicí dne 1.3.2000 na ploše 50,22 ha. Předmětem ochrany jsou 
především svahové až suťové lesy na výrazném svahu Třebovských stěn.  
Chráněná území jsou situována mimo jakýkoliv dosah záměru. 
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku.  
Nejbližší přírodní park Orlice se nachází při vtoku Třebovky do Tiché Orlice v Ústí nad 
Orlicí. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
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Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny.  
Tato skutečnost vyplývá i ze  Stanoviska k záměru Dostavba výrobního areálu Böhm Plast 
Technik a.s, Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,., 
zn.č. KrÚ/20505/2008/JH z 7.5.2008 
 
-  na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
Takové území nebude záměrem dotčeno.  
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
V místě dostavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky, výskyt 
archeologických nalezišť není znám. Pokud při zemních pracích během výstavby dojde k 
nepředvídaným archeologickým nálezům, musí být informován příslušný stavební úřad, který 
v dohodě s příslušným orgánem státní památkové péče stanoví podmínky k zabezpečení státní 
památkové péče. Nemovité památky zapsané ve státním seznamu v nejbližším okolí záměru 
nemohou být uvažovaným záměrem nijak ovlivněny. 
 
- na území hustě zalidněná  
Dostavba areálu je situována mimo území hustě zalidněné. Objekty bydlení jsou situovány za 
příjezdovou komunikací. Z toho důvodu byl zvoleny referenční body  (Rozptylová studie, 
hlukové posouzení) u těchto objektů. Míra ovlivnění bude dle závěrů těchto odborných 
materiálů akceptovatelná. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých 
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě 
realizace stavby staré zátěže evidovány. 
 
 
2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě realizace navrhovaného záměru byly při přípravě záměru sledovány následující 
složky životního prostředí: 

- obyvatelstvo 
- ovzduší a klima 
- voda 
- půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 
- flóra, fauna a ekosystémy 
- krajina a krajinný ráz 
- hmotný majetek a kulturní památky 

 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou prověřena. 
Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na 
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jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska časového 
rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace dostavby výrobního areálu. 
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební 
práce. Vlastní stavba bude probíhat pouze omezenou dobu. 

Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro 
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení: 

- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na 
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu 
prostředí šetrných technologií). 

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení.  

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické poměry 
Klimaticky patří území do oblasti mírně teplé, s průměrnými ročními teplotami v rozmezí 6-
8oC. Průměrný roční úhrn srážek je mezi 700-800 mm, z toho ve vegetačním období 400-450 
mm. Průměrný počet letních dnů (s teplotou vyšší než 25oC) je 40-50, průměrný počet 
mrazových dnů (s průměrnou denní teplotou pod 0oC) je 120-140. Maximální sněhová 
pokrývka je 30-40 cm, a průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou je vyšší než 40 (Demek 
et.al. 1966). V posuzované lokalitě převládá západní směr větrů, které jsou deflační  povahy 
(způsobují větrnou erozi půd). Region se jeví jako průměrně teplý, na okrajích chladnější. 
Vlhčí je návětrná severozápadní strana, moravskoslezská strana leží v mírném srážkovém 
stínu. Místní klima je ovlivněno hlubšími zářezy a údolími řeky Orlice a vhloubenými 
terénními tvary, kde může při nepříznivých povětrnostních podmínkách vznikat nebezpečí 
mlh a inverzí. Srážky klesají postupně od západu k východu, okraje zářezu Moravské Sázavy 
jsou již ve srážkovém stínu. Vyšší polohy okolo podorlické kotliny jsou již charakterizovány 
chladným klimatem a vyšší dobou zdržení sněhové přikrývky. 
 
Ze stanice Česká Třebová lze charakterizovat základní charakteristiky počasí (období 1971 - 
1990), které jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka č.22  

měsíc pr ůměrná teplota (OC) pr ůměrné srážky (mm) 
leden -2,5                    54 
únor -1,1                    35 
březen 2,9                    39 
duben 6,7                   46 
květen 12,5                   65 
červen 15,0                   86 
červenec 16,6                   83 
srpen 16,3                   80 
září 12,4                   61 
říjen 7,9                   50 
listopad 2,3                   54 
prosinec -0,3                    62 
roční průměr 7,4 úhrn srážek    715 
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Průměrná větrná růžice byla získána od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 rychlostech 
větru pro město Česká Třebová ve výšce 10 m nad povrchem země. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celková průměrná větrná růžice lokality Česká Třebová : 
Tabulka č.23  

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   3,41   5,98   5,55   5,03   3,33   3,75   5,65   5,16  11,99   49,85 
5,0   2,43   3,44   5,59   6,25   3,48   4,16   8,43   5,91    39,69 
11,0   0,36   0,08   0,98   2,02   1,10   1,08   3,32   1,52    10,46 
Součet   6,20   9,50  12,12  13,30   7,91   8,99  17,40  12,59  11,99   100,00 

 
 
Dle Informačního systému kvality ovzduší není v oblasti Česká Třebová prováděno měření 
imisí. Nejbližší lokalita s měřením je ve městě Ústí nad Orlicí. Stanice ZÚ č. 1117  v Ústí 
n.O. – Podměstí uvádí v roce 2006 hodnoty pro suspendované částice (PM10) – maximální 
denní koncentrace 136,0 µg/m3 a průměrná roční koncentrace byla 29,5 µg/m3, pro oxid 
dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 158,8 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 
27,1 µg/m3. Stanice ČHMÚ č. 1338 v Ústí n.Orlicí uvádí pro rok 2006 hodnoty  pro 
suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 163,0 µg/m3 a průměrnou roční 
koncentraci 31,7 µg/m3  a pro oxid dusičitý (NO2) průměrnou roční koncentraci 11,8 µg/m3. 
 
Stavební úřad městského úřadu Česká Třebová je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 
(Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - průměrná denní koncentrace na ploše 3,8 % 
obvodu a imise benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace na ploše 8,6 % obvodu pro 
ochranu zdraví lidí.  
Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Česká Třebová v roce 2010 je dle 
zpracovatele rozptylové studie určen na základě odborného odhadu dle výsledků imisního 
měření roku 1997 až 2006 a přijatých možných opatření v následujících létech vymezen 
v hodnotách pro suspendované částice (PM10) maximální denní koncentrace < 100 µg/m3,  
průměrná roční koncentrace < 35 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová 
koncentrace < 150 µg/m3 a průměrná roční koncentrace < 25 µg/m3, pro benzen průměrná 
roční koncentrace < 2,0 µg/m3 a benzo(a)pyren  průměrná roční koncentrace < 0,9 ng/m3. 
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2.3 Voda  
                                                                              
Povrchové vody 
Zájmové území města Česká Třebová spadá do povodí vodoteče Třebovka. Povodí Třebovky 
se rozkládá na území dvou okresů - horní část v okrese Svitavy, dolní část až po zaústění do 
Tiché Orlice v okrese Ústí nad Orlicí. Třebovka č.h.p. 1-02-02-036 pramení 1 km 
jihovýchodně od Koclířova ve výšce 560 m  n.m. a ústí zleva do Tiché Orlice v Ústí nad 
Orlicí v 324 m  n.m. Plocha povodí je 196,0km2, délka toku 40,8 km. 
Třebovka protéká Třebovsko - Svitavskou brázdou, do jejíhož východního svahu se v úseku 
nad Opatovem a mezi Třebovicemi a Českou Třebovou značně zahlubuje. Významnými 
vodohospodářskými prvky jsou velké, většinou chovné rybníky - Hvězda na Třebovce, Vidlák 
na soutoku Mikulečského a Černého  potoka, Sychrovec a Pařez na Mikulečském potoce, 
Nový rybník na Novém potoce a Mušlový rybník na Zádolském potoce. K nejvýznamnějším 
přítokům Třebovky nad Hvězdou patří Mikulečský a Dětřichovský potok, pod rybníkem 
Hvězda Zádolský, Semanínský, Skuhrovský a Křivolický potok. V dolní části Třebovky je 
kapacita koryta proměnná, regulované úseky v Ústí nad Orlicí a České Třebové mají kapacitu 
Q20  až Q50 , výjimečně koryto provede i Q100. V místních částech města Česká Třebová  
Parník a Lhotka a v obci Rybník se kapacita koryta pohybuje kolem Q5 až Q20, v Třebovicích 
Q1  až Q5. Místy v celém úseku Třebovky vybřežují i jednoleté průtoky. V úseku nad 
rybníkem Hvězda má koryto řeky kapacitu zhruba na Q1. 
 
Podzemní vody 

Sledované území leží v oblasti CHOPAV Východočeská křída, budované sedimenty ústecké 
synklinály - nejvýznamnějšího hydrogeologického celku na území okresu. Jedná se o 
hydrogeologický rajón č. 423 s uceleným oběhem podzemní vody, s mimořádně příznivými 
podmínkami pro akumulaci, proudění a jímání podzemních vod. Z hydrogeologického 
hlediska jde o dvoukřídlou artéskou strukturu budovanou platformními sedimenty svrchní 
křídy. Střídáním kolektorů, vázaných na souvrství pískovců, slínovců a prachovců s izolátory 
slínovců a jílovců byl umožněn vznik čtyř samostatných zvodní. Vodárensky nejvýznamnější 
puklinový kolektor (I.Horizont -C) je vyvinut ve vápnitých a slinitých pískovcích středního 
turonu. 
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Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek, 

- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 
podloží, 

- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze 
stavenišť včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové dokumentace. 

 
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení 
projektu – režim nakládání s vodou (splaškové odpadní vody, dešťové vody, odlučovač 
ropných látek).   
Veškeré produkované odpadní vody  budou odváděny nově navrženou jednotnou, 
vnitrozávodovou  kanalizací do jednotné kanalizace města. Bude se jednat o běžné splaškové 
vody, jejichž znečištění nepřekročí limitní hodnoty, uvedené v platném kanalizačním řádu 
kanalizace pro veřejnou potřebu. Dešťové vody z ploch kde je potenciální možnost 
kontaminace ropnými látkami - parkoviště, manipulační plochy, budou samostatnou 
kanalizací odváděny na odlučovač ropných látek. Po separaci ropných látek v odlučovači RL, 
na koncentraci 0,2 mg/l , budou vody odváděny do navržené jednotné kanalizace.   
Dodrženy budou limity kanalizačního řádu. 
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.  

Zájmové území je v převážné míře situováno do  Česko-Třebovské vrchoviny, 
geomorfologicky náležející do podsoustavy pahorkatin České tabule - Svitavské pahorkatiny. 
Východní část vyplňuje geomorfologický okrsek Hřebečovský hřbet, tok vlastní Třebovky 
dále prochází centrální částí - Ústeckou brázdou, která je na západě omezena vyvýšeninou 
Kozlovského hřbetu. Celkově lze reliéf dané oblasti charakterizovat jako erozně - denudační a 
strukturní reliéf na křídových horninách synklinální a antiklinální stavby s projevy příčných 
tektonických poruch a výskyty miocenních sedimentů ve sníženinách. 

Skalní fundament sledovaného území a širšího okolí je budován proterozoickými metamorfity 
zábřežské série (fylity, svory, amfibolity), tvořící intenzivně zvrásněné podloží sedimentů 
poorlického permu - červené jaloviny (arkozové slepence, pískovce a prachovce). Na tento 
fundament nasedá mocný komplex křídových sedimentů od cenomanu až po svrchní turon - 
coniak. Toto souvrství je reprezentováno subhorizontálně uloženými usazeninami ústecké 
synklinály sz.směru s úklonem vrstev do 5 stupňů k jihozápadu. Je tvořeno bazálními 
slepenci, jílovci a křemitými pískovci cenomanu, na něž nasedají vrstvy slínovců a vápnitých 
spongilitů spodního turonu a slínovce a prachovce středního turonu. Nejsvrchnější vrstvy 
křídy - svrchního turonu až coniaku, jsou reprezentovány slínovci, vápnitými a z části 
křemitými jílovci, písčitými jílovci a pískovci. Severozápadní a jihozápadní okolí 
sledovaného území je překryto terciérními sedimenty, neogenními sedimenty spodního 
tortonu - mořskými tegly, písčitými slíny a písky. Kvartérní pokryv je tvořen humosními 
hlínami, eluviálně - deluviálními a svahovými sedimenty, jejichž výchozí materiál byly 
křídové a permské usazeniny. 

Z hlediska ložiskové geologie v okolí sledovaného území se nachází řada významných 
velkoplošných ložiskových objektů. Jižně od rybníka Hvězda leží bilancované ložisko 
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žáruvzdorných jílů Opatov - Koclířov s chráněným ložiskovým územím o ploše 950 ha, 
západně od rybníka další bilancované ložisko těchto jílů - Semanín s chráněnou ložiskovou 
plochou 242 ha. Tyto plochy představují nejvyšší stupeň ochrany, jelikož se jedná o 
perspektivní, ale hlubinně dobyvatelná ložiska. Leží v dostatečné vzdálenosti od 
posuzovaného záměru a jejich existence neomezují případné stavební práce na daném 
objektu. 

Z hlediska inženýrské geologie v daném území rozlišujeme předčtvrtohorní horninový 
podklad, zvětralinový plášť a čtvrtohorní pokryv. Převážná část sledované oblasti je součástí 
východočeské křídy a poorlického permu, která je charakterizována jednotvárností geologické 
stavby na velkých plochách. Na tomto území lze z pohledu inženýrské geologie vyčlenit dva 
základní litologické komplexy - neogenní mořské tegly, písky, slíny a křídové a permské 
pískovce, slepence a jílovce. Těchto komplexů se přímo dotýká problematika zakládání 
staveb, třetí metamorfní komplex (zábřežská série) práce neovlivňuje. Z hlediska zakládání 
staveb mají tyto dva komplexy velmi blízký charakter horninám zvětralinového pláště a 
čtvrtohorního pokryvu. 
 
Půda 
Stavbou dojde k záboru zemědělského půdního fondu ani půdy určené k plnění funkce lesa. 
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Biogeograficky podle Culka (1995 ed.) zájmové území je součástí hercynské podprovincie a 
bioregionu č. 1.39 Svitavského. Fytogeograficky území leží v oblasti českého mezofytika ve 
fytogeografickém okrese č. 63 Českomoravské mezihoří,  podokrese Českotřebovský úval. 
Potenciálně přirozenou vegetací jsou zde černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi - 
Carpinetum), jižní části Třebovic v okolí rybníku Hvězda bikové bučiny (Luzulo - Fagetum).  
Lužní lesy nejsou v úzké nivě Třebovky pro nepatrnou rozlohu mapovány (malá ukázka i po 
redukci pod hrází Hvězdy a kolem ostrova nad lávkou v ř.km 23,218), v severní části území je 
však předpokládán výskyt střemchových jasenin (Pruno - Fraxinetum). Vegetační stupeň dle 
Skalického (1988) suprakolinní. 
 
Při přípravě lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno  posouzení předmětné lokality 
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo 
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
 
Výčet druhů determinovaných v bylinném patře  přímo v zájmovém území při biologickém 
průzkumu v bylinném patru:  
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis 
stolonifera (psineček výběžkatý), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Achillea millefolium 
(řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla  vulgaris (kontryhel 
obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), Arthemis (rmen), Atriplex (lebeda), Bellis 
perennis (sedmikráska chudobka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), 
Cirsium arvense (pcháč rolní), Dactylis glomerata (srha říznačka), Elytrigia reensp (pýr 
plazivý) (ens), Equisetum arvense (přeslička rolní), Galium aparine (svízel přítula), Geranium 
robertianum (kakost krvavý), Geum urbanum (kuklík městský), Glechoma hederacea 
(popenec břečťanovitý),   Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), 
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Ranunculus repens (pryskyřník plazivý), Symphytum officinale (kostival lékařský), 
Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Tussilago farfara (podběl lékařský). 
 
Pokud dojde k dotčení vzrostlé zeleně (stromové patro), bude provedena v projektu 
inventarizace zeleně v souladu s požadavky zák.č.114/1992 Sb, a investor požádá o povolení 
ke kácení příslušný orgán ochrany přírody a krajiny. Za odstraněnou zeleň bude určena 
náhradní výsadba. 
 
Fauna 
V prostoru vlastní stavby byli sledováni: hraboš polní Microtus arvalis, ježek východní 
Erinaceus  concolor, králík divoký Oryctolagus cuniculus, myšice křovinná Apodemus 
sylvaticus, z ptactva budníček menší Phylloscopus collybita, budníček větší Phylloscopus 
trochilus, drozd kvíčala Turdus pilaris, drozd zpěvný Turdus philomelos, havran polní Corvus 
frugilegus, holub domácí Columba livia, jiřička obecná Delichon urbica, kukačka obecná 
Cuculus cancoru, pěnkava obecná Fringilla coelebs, sýkora babka Parus palustris, sýkora 
koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgarit, 
vrabec domácí Passer domesticus, vrabec polní Passer montanu. 
Pokud se zde přechodně vyskytují některé synantropní druhy fauny, jedná se výhradně o 
hmyz, hlodavce nebo ptáky uvyklé pohybu člověka. 
 
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním 
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů 
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny 
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je 
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II 
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).  
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích 
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  
 
Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Významným prvkem 
hodnocení je tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko 
předmětné lokality je dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby ostatních 
staveb v území s měřítkem navrhované stavby. Tyto charakteristiky záměr v návrhu řešení 
staveb respektuje a měřítko navazujícího prostoru a typ řešení připravované dostavby bude 
v souladu. 
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Pohled boční ukazuje charakter stavby v území 

 
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 
 
Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 
Tabulka č.24 

Vlivy  Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z dopravy při 
výstavbě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena 
v rámci přípravy stavby 

Prach a hluk při 
výstavbě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena 
v rámci přípravy stavby – program organizace výstavby 

Emise  v době 
provozu 

přímé, dlouhodobé 

 

nepříznivý vliv malý, zpracována rozptylová studie  

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé nepříznivý vliv malý, odvedení vody splaškové a dešťové 
jednotnou kanalizací 

Půda  přímé nedojde k záboru zemědělského půdního fondu 

nedojde z záboru půdy určené k plnění funkce lesa 

Vliv na flóru a faunu 
v době stavby 

přímé Nebude dotčena  

Vliv na krajinný ráz přímé prostorové měřítko zachováno, distavba doplňuje stávající 
stavby 

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv  
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v této dokumentaci.  
Posouzení vlivu záměru dostavby výrobního areálu na zdraví obyvatelstva bylo provedeno 
z hlediska období výstavby a období provozu.  
Proces hodnocení zdravotního rizika se sestává z následujících kroků: určení nebezpečnosti, 
hodnocení expozice, charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního 
prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
následovně :  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních 
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného 
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
Na základě zpracované rozptylové studie je možné uvést, že nejvyšší vypočtený maximální 
nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby bude ve výši pro suspendované 
částice (PM10) – maximální denní koncentrace 1,611 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 
0,011 3 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 3,501 µg/m3 a 
průměrná roční koncentrace 0,028 µg/m3, benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 69 
µg/m3 a benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 001 20 ng/m3. 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality města Česká Třebová v 
roce 2010 a nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Dostavba 
výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová“, v místě konkrétní trvalé 
obytné zástavby města Česká Třebová (obytný dům na ul. Semanínská 1815 nebo obytný dům 
na ul. Semanínská 2086), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin pro suspendované 
částice (PM10) pro maximální denní koncentrace ve výši 101,206 µg/m 3- suspendované 
částice (PM10) průměrná roční koncentrace 35,007 µg/m3, oxid dusičitý (NO2) maximální 
hodinová koncentrace 152,214 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 25,021 µg/m3, benzen 
průměrná roční koncentrace 2,000 29 µg/m3 a benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 
0,900 000 92 ng/m3. 
Tím budou splněny imisní limity pro suspendované částice (PM10) průměrná roční 
koncentrace, oxid dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren vycházející z nařízení vlády č. 
597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné zástavby. 
Maximální imisní nárůst vlivem dostavby pro suspendované částice (PM10) denní koncentrace 
bude v místě konkrétní trvalé obytné zástavby (Česká Třebová, ul. Semanínská 2086) 1,206 
µg/m3 = 1,2 % maximálního imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro suspendované 
částice (PM10) nepochází jen z plynového vytápění a silniční dopravy, ale významný vliv má 
průmyslová výroba České Třebové a dále lokální topeniště na pevná paliva. 
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno konstatovat splnění všech podmínek a 
doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Vliv hlukové zátěže  
Hlukové emise vymezené rozsahem izofon hluku a zjištěnými hodnotami u nejblíže 
situovaných chráněných objektů a ostatního chráněného území ukazují, že chráněné objekty 
budou dotčeny. Tento závěr je dokladován zpracovaným hlukovým posouzením.   
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu. Odpady 
budou skladovány ve vymezených kontejnerech, svoz bude zajišťovat specializovaná firma. 
Z hlediska klasifikace „zdravotní rizikovosti“ odpadů ve smyslu metodického pokynu HH ČR 
zn. HEM - 300 - 27.7.1993 a zákona č. 185/2001 Sb. a z něj vycházejících vyhlášek nesplňují 
odpady podmínky pro klasifikaci nebezpečných vlastností - akutní toxicity, chronické 
toxicity, žíravosti nebo infekčnosti.  
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo negativní sociální ani ekonomické 
důsledky. Zabezpečeny budou nové bytové jednotky na velmi kvalitní úrovni.   
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností (eliminace emisí hluku, situování záměru)  za předpokladu 
dodržování základní technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad 
narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Narušen bude po dobu stavby, zejména 
v souvislosti s přípravou území pro stavbu. 
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující 
elementy našeho rozpoložení, a to i v případě, že jejich míra nenaplňuje limitní hodnoty dané 
platnou legislativou. Ovlivnění může v daném případě nastat subjektivně nebo objektivně 
vnímaným přírůstkem hluku, snížením bezpečnosti pohybu osob po komunikacích následkem 
zvýšené četnosti průjezdů vozidel apod. 
Provoz stavby bude po omezenou dobu. Zpracován bude program organizace výstavby 
zohledňující podavek na minimalizaci vlivů na okolní prostor. 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se v obytném území neprojeví. Negativními účinky mohou být 
ovlivněni obyvatelé nejblíže situovaných objektů po dobu stavby. Toto ovlivnění bude 
omezeno organizací výstavby a bude po dobu stavby.  
Provozem dostavěného výrobního areálu budou veškeré vlivy na zdraví obyvatelstva 
podnormativní a v souladu s požadavky platné legislativy. 
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3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
� Realizace manipulace s materiály (výkopy, příprava území pro stavbu) bude prováděna za 
příznivých klimatických podmínek tak, aby byla eliminována možnost znečištění okolních 
ploch na minimum. 
 
� Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou  
správnou organizací stavby eliminovány, minimalizován bude pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby. 
 
� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. 
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  
 
�  Odstranění zeleně bude provedeno na základě povolení příslušného orgánu ochrany 
přírody. Inventarizace - stanovení obvodu kmene ve výšce 130 cm (dle zákona č. 114/1992 
Sb, vyhl. Č. 395/1992 Sb.) – bude řešen podrobně v projektové dokumentaci. 
 
� Zeleň, která je situována v blízkosti stavebních prací bude chráněna před znehodnocením 
(například bedněním).  
 
� Zpracován bude projekt vegetačních úprav, který bude projednán s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 

 
�  Dle zpracované hlukové studie z hlediska zjištění hlukové zátěže vycházející z provozu 
dostavby výrobního areálu a souvisejícího dopravního napojení a provozu není nutné provést 
protihluková opatření. Pro vnitřní chráněný prostor budou uplatněny stavební úpravy 
zabezpečující dodržení přípustných hodnot. 
 
� Nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech po novele  zák.č. 186/2006 a 
222/2006 Sb.) a chemickými látkami (zák.č.356/2003, změna 186/2004, 125/2005, 345/2005 
a 222/2006 Sb.) bude odpovídat požadavkům platné legislativy  
     
� Zpracován bude Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám. 
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé 
úkapy závadných látek. 
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� Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup 
stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy, pravidla bezpečné práce, školení 
pracovníků apod.). 
 
� V rámci přípravy bude se správcem kanalizace projednána bilance nakládání s odpadními 
vodami.  
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé 
úkapy závadných látek. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 

 
 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 
specifikaci vlivů 

 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady.  
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území 
vycházet. Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou 
přesností. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není jej možné řešit variantně 
vzhledem k tomu, že jde o dostavbu stávajícího výrobního areálu. Dostavba bude  podrobně 
řešena projektem. Detailní charakteristiky budou upřesněny v dalším stupni zpracování 
projektové dokumentace. 
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem. Nulová varianta neakceptuje možnost 
umístění navrhované dostavby a podnikatelský záměr investora pro realizaci stavby. Navržení 
varianta předložena oznamovatelem je za předpokladu dodržení podmínek pro realizaci 
stavby v území přijatelná a je možné ji realizovat bez negativních dopadů na okolní prostředí.. 
Ze zpracovaného materiálu vyplývá, že navrhované řešení představuje v daném případě 
variantu ekologicky přijatelnou.  
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F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000 

 
Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.v České Třebové 
Celková situace dostavby výrobního areálu, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Celkový půdorys dostavby, měřítko1: 200 (zmenšeno) 
Řezy a boční pohled 
(dle Ing.GEC – AGP Olomouc, 2008) 

 
Rozptylová studie Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.v České 
Třebové, Ing.Petr Fiedler, 05/2008 
   

 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Předmětem záměru je výstavba výrobní haly o výměře 2 710 m2 a skladové haly o ploše  
1 980 m2 a dalších objektů ve stávajícím areálu firmy BÖHM PLAST – TECHNIK a.s..   
Záměr se nachází v na katastrálním území Česká Třebová. Jedná se o stávající areál bývalých 
ruských kasáren, které jsou postupně upravovány na novou průmyslovou zónu České 
Třebové. Stávající objekty v areálu jsou již využívány investorem. 
Předmětem výroby jsou střední a středně velké přesné plastové výlisky vyráběné technologií 
vstřikování na lisech o přítlačné síle 200 – 1500 tun. Zpracovávaným materiálem jsou 
termoplasty (např. PP, PA, PC) ve formě granulátu baleného v plastových pytlích nebo 
kartónových kontejnerech. Zpracovávané množství je cca 90 tun/týden.  
Vysušený materiál se dopraví potrubím do násypky na vstřikovacím lise. Odtud je směrován 
do vstřikovacího agregátu, který se vytápí na teplotu tavení konkrétního materiálu (rozmezí 
200 – 320 °C. Výrobek se po vychlazení vyjme z formy na dopravník ke kontrole a expedici. 
Investor - společnost BÖHM PLAST – TECHNIK a.s. působí v oblasti vstřikování 
termoplastů již od roku 1991 a v posledních letech se vyprofilovala ve spolehlivého výrobce 
středních a středně velikých  přesných plastových výlisků vyráběných technologií 
vstřikováním na lisech o přítlačné síle 200 – 1500 tun. 
Jedná se o vysoce perspektivní odvětví, které se svými nadprůměrnými meziročními nárůsty 
zařadilo na 2.místo sledovaného žebříčku odvětví v ČR hned za automobilový průmysl. Plasty 
se stávají jedním z rozhodujících inovačních prvků splňujících materiálové požadavky 
moderního strojírenství, elektrotechniky, telekomunikací, IT a dalších oborů. Příliv nových 
zahraničních investic do zemí střední Evropy, zejména do automobilového průmyslu 
vyvolává dynamický nárůst poptávky po přesných plastových komponentech. 
Cílem investičního záměru je dostavba výrobního areálu pro zabezpečení strategických cílů 
společnosti v oblasti výroby přesných plastových výlisků vyráběných technologií 
vstřikováním na lisech o přítlačné síle 200 – 1500 tun 
Objekt výrobní skladové haly bude založen hloubkově pomocí plovoucích pilot. Neuvažuje se 
s výstavbou podzemních prostor. Maximální zásah dle projektové dokumentace v současně 
fázi je uvažován cca 4 m pod terén. Konkrétní typ a dimenze základů budou upřesněny v 
dalších stupních. Při zakládání může být zastižena mělká zvodeň, vázaná na kvartérní 
sedimenty (pokud bude v místě výstavby záměru přítomna), jejímž nepropustným podložím je 
povrch neogenních jílů.  
 
Popis výrobního procesu 
Materiál, který je řádně vysušený se dopraví potrubím ze sušáren do násypky, která je 
umístěna na vstřikovacím lise. Odtud směřuje materiál do vstřikovacího agregátu, který se 
vytápí na teplotu tavení toho konkrétního materiálu (rozmezí 200o–320oC). Materiál se 
postupně mění z granulátu na viskózní taveninu, která je vysokou rychlostí a tlakem 
vstřiknuta do temperovaného nástroje (20o–80oC). Zde je tento materiál ponechám na 
nezbytně nutnou dobu tak, aby materiál – výlisek dostatečně držel tvar a nedocházelo později 
k relaxaci materiálu, což by mělo za následek deformaci tvaru výlisku. Po uplynutí doby 
chlazení se forma otevře a robot s chapadlem najede na takovou pozici, aby mohl bezpečně 
celý výlisek vzít z formy. Výlisek je položen na dopravník a je dopraven k obsluze, která jej 
zkontroluje a zabalí podle předepsaného balicího postupu do balicí jednotky. 
 



 59

Parkoviště a hlavní příjezdy do areálu budou využívány stávající. Jedná se o dva vjezdy, které 
jsou komunikačně propojeny. Vzhledem k nízkým intenzitám na místních komunikaci je 
napojení řešeno bez odbočovacích pruhů. Páteřní komunikace areálu jsou v šíři 7,0 m mezi 
obrubami jedná se o dvoupruhové komunikace s návrhovou rychlostí 30 km/hod. 
Po místní komunikaci se předpokládá příjezd z obou směrů přibližně ve shodném poměru.  
Součástí parkovacích míst jsou stání pro invalidy včetně návaznosti na bezbariérový přístup. 
Předpokládá se pohyb cyklistů na trase místních komunikací. 
V rámci navrženého příjezdu do areálu jsou stávající pěší odděleni tak, aby nedocházelo ke 
střetům vozidel s pěšími. Logistické tahy budou zajištěny chodníky ,pěší doprava je zde však 
marginální. Areál je umístěn v těsné blízkosti stávající autobusové zastávky MHD. 
Nákladní doprava bude zajišťovat dovoz komponentů, polotovarů, náhradních dílů obalového 
materiálu a odvoz hotových výrobků a odpadů s předpokládaným následujícím objemem 
nákladní dopravy:  
Zahrnuta je individuální motorizovaná osobní dopravu řídících pracovníků při denních 
výjezdech za služebními  povinnostmi a příjezdy obchodních a jiných návštěvníků závodu.  
 
Elektrická energie 
Dodávka elektrické energie pro stávající a nové objekty bude zajištěna z nové kompaktní 
transformační stanice, která bude umístěna na pozemcích investora. Osazení této stanice je 
řešeno oddílnou dokumentací, která není součástí této PD.  
Trasy venkovních NN kabelů jsou navrženy mimo komunikace do zelených pásů. Do 
komunikace budou kabely uloženy pouze v případě křížení trasy kabelů s komunikací.  
Plyn 
Středotlaká přípojka bude využívána stávající. Dojde pouze k protažení areálového 
plynovodu. 
Navržená přípojka bude po celé délce, mimo stávající komunikaci v místě napojení budována 
v zeleném pásu. 
Voda 
Zásobování vodou pro vlastní provoz závodu je řešeno napojením na stávající řád ukončený 
hydrantem.  
Kanalizace 
Splašková kanalizace 
V navržené dostavbě závodu budou produkovány splaškové odpadní vody ze sociálních 
zařízení. Složení bude standardní a bude odpovídat požadavkům platného kanalizačního řádu. 
Dešťová kanalizace bude tvořena gravitačními kanalizačními stokami z potrubí z plastů. Na 
kanalizační stoky budou napojeny přípojky dešťových svodů z objektů navržených 
autosalónů. Dále budou na dešťové stoky napojeny přípojky uličních vpustí a dalších prvků 
odvodňující navržené komunikace a parkoviště.   
 
Předpokládá se, že v nové hale se bude pracovat ve třech  osmihodinových směnách. 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba a následně jejich provoz objektů BÖHM  
PLAST – TECHNIK a.s. související s  parkovacími stáními.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz a začleněn objektů do území je řešen tak, 
aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Stav hlukové zátěže je posouzen, produkce 
škodlivin do ovzduší je řešena  rozptylovou studií. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena stavba je přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality 
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s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých 
stavebních a funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků. Parkování je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů 
z provozu vozidel i v případě havarijního stavu. 
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
Městský úřad Česká Třebová, Stanovisko o souladu s územním plánem pro oznámení dle 
zák.č. 100/2001 Sb., zn.č. 11392/2008/RMI/ELG/476 z 14.5.2008 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 

Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Stanovisko k záměru 
Dostavba výrobního areálu Böhm Plast Technik a.s., zn.č. KrÚ/20505/2008/JH z 7.5.2008 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný záměr „Dostavba výrobního 
areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.v České Třebové“ je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno:  květen 2008 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
 
Spolupracovali: 
 
Ing.GEC – AGP Olomouc (zpracovatel projektové dokumentace) 
Ing.Petr Fiedler (Rozptylová studie, 05/2008) 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000 

 
Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.v České Třebové 
Celková situace dostavby výrobního areálu, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Celkový půdorys dostavby, měřítko1: 200 (zmenšeno) 
Řezy a boční pohled 
 (dle Ing.GEC – AGP Olomouc, 2008) 

 
Rozptylová studie Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.v České 
Třebové, Ing.Petr Fiedler, 05/2008 
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H. PŘÍLOHA 
 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
Městský úřad Česká Třebová, Stanovisko o souladu s územním plánem pro oznámení dle 
zák.č. 100/2001 Sb., zn.č. 11392/2008/RMI/ELG/476 z 14.5.2008 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 

Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Stanovisko k záměru 
Dostavba výrobního areálu Böhm Plast Technik a.s., zn.č. KrÚ/20505/2008/JH z 7.5.2008 
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