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O Z N Á M E N Í 

 

záměru kategorie II / bod 7.1 

podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění 

 

 

v rozsahu přílohy č. 3 

 

 

VÝROBNÍ AREÁL 

MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice 

 

 

 

Záměr patří do kategorie II / 7.1 „Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických 

kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok―. 

Příslušným úřadem je Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. 

 

 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková  

    Slezská 549, 537 05 Chrudim 

    tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : 

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR dne 16.9.1998 pod 

č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06 

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR  

dne 26.1.2005 pod č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005) 

 

 

Datum zpracování :  květen 2008 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

ASŘTP  Automatizovaný systém řízení technologického procesu 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

č.h.p.  Číslo hydrologického pořadí 

č.p.  Číslo popisné 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČSN  Česká státní norma 

DN  Šířka potrubí 

EO  Počet ekvivalentních obyvatel 

fr.  Frakce 

HD  Hotové díly 

hl.   Hloubka 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

k.ú.  Katastrální území 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

MZem   Ministerstvo zemědělství  

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí  

NP  Nadzemní podlaţí 

p.č.  Parcelní číslo 

PA  Polyamid 

PE  Polyetylén 

PR  Přírodní rezervace 

PUR  Polyuretan 

PVC  Polyvinylchlorid 

RBC  Regionální biocentrum 

tl.  Tloušťka 

TUV  Teplá uţitková voda 

ÚPSÚ  Územní plán sídelního útvaru 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ÚT  Ústřední topení 

VKP  Významný krajinný prvek 

VZD  Vzduchotechnika 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

 

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální jednotky nebo 

ukazatele znečištění ovzduší a vod. 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku  

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 

lokalit 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování 

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

 

Vyhláška  MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích 
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Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 

způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 

Vyhláška MŢP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravků 

Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 

přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování 

 

Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

OZNAMOVATEL  

 MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. 

 Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30 

 IČ 60108576 

Odpovědný zástupce :  Ing. Jaromír Ryba, ředitel společnosti 

 Kontakt :   tel. : 466 511 078, 466 501 812 

e-mail : formagrau@formagrau.cz 

 

Předmětem podnikání společnosti MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. je 

nástrojařství a výroba plastových a pryţových výrobků, včetně specializovaného 

maloobchodu a velkoobchodu. 

 

Kontakt na výrobní závod v Dolních Ředicích :  

     tel. : 466 682 052 

e-mail : redice@formagrau.cz 

mailto:pilat@metra.cz
mailto:pilat@metra.cz
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

           „Výrobní areál – MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice―  

- kategorie II, bod 7.1  

  

B.I.2. Kapacita záměru 

 Záměrem je vybudování nové haly pro umístění technologického zařízení na výrobu 

plastových výlisků, především pro automobilový průmysl. 

Kapacita provozu předpokládá výrobu na plánovaném počtu 32 strojů s uzavírací 

silou od 250 kN do 20 000 kN. Na těchto strojích je plánována výroba dílů ve 3 směnném 

provozu v celkovém počtu cca 60 mil ks dílů ročně v gramáţi od 0,5 g do 1,5 kg. 

Celková produkce nového areálu bude cca 960 tun plastových dílů a sestav ročně. 

 

B.I.3. Umístění záměru 

 Kraj Pardubický, obec Dolní Ředice, k.ú. Dolní Ředice, p.č. 2469/2, 2470 

Staveniště se nachází v jiţní části Dolních Ředic, na okraji zastavěné plochy obce, u 

areálu bývalého zemědělského druţstva v místě dnešního pole.  

Pozemky jsou ve vlastnictví investora. 

 

Areál MSSL 
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Umístění záměru – nový areál MSSL : 

 

 

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry 

Charakter záměru : 

Základním účelem stavby je vytvoření výrobního prostoru pro osazení nových 

technologických zařízení pro výrobu součástek automobilů z plastických hmot. Výrobní hala 

bude mít cca 6 000 m
2
 – do této nové haly bude převedena stávající výroba, která probíhá 

v hale na pozemku st. 313/4 a zároveň bude 2 x navýšena výrobní kapacita.  

Technologie pouţívané ve výrobě spočívají v tepelném zpracování plastů na 

moderních vstřikovacích strojích a montáţi dílů. K výrobním plochám budou přičleněny 

plochy skladové, manipulační, obsluţné, administrativní a sociální.  

Objekt výrobní haly bude kolem dokola objízdný po ţivičných komunikacích 

s napojením na parkoviště pro osobní automobily. Do projektu jsou navrţeny dva výjezdy na 

stávající komunikaci v ul. Dašická. V prostoru výrobního areálu jsou navrţena parkoviště pro 

75 osobních automobilů včetně 8 míst pro osoby s omezenou schopností pohybu, v projektu 

je počítáno s 16 rezervními parkovacími místy v jiţní části areálu.  

Součástí záměru je vybudování zpevněných ploch ze zámkové dlaţby - v prostoru u 

vrátnic a z části podél objektu výrobní haly, v prostoru čistírny vod a poţární nádrţe; také 

kolárna bude mít povrch ze zámkové dlaţby. 
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Moţnost kumulace vlivů : 

Jiné záměry, se kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou podle dostupných 

informací v současné době v lokalitě připravovány. 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním 

výběru 

Potřeba záměru a umístění : 

Firma MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. podniká v oboru zpracování plastických 

hmot. Hlavní podnikatelskou činností je výroba  přesných technických výlisků a montovaných 

sestav z technických plastů, včetně zalisování kovových i nekovových dílů pro automobilový 

průmysl.  

Výrobní sortiment v nové hale budou tvořit plastové výlisky určené pro tyto montáţní 

skupiny automobilů : 

- bezpečnostní pasy (senzory, mechanismy, krytky) 

- airbagy (omezovače vystřelených vaků, izolátory) 

- palivové systémy 

- filtrace a vzduchotechnika 

- servořízení 

- dveřní polohovací systémy 

- elektrické konektory 

- střešní nosiče 

- alternátory 

- vnější plastové komponenty např. nárazníky 

Mimo automobilový průmysl je záměr dodávat do těchto odvětví : 

- elektrotechnický průmysl – jističe, elektrodíly 

- optika – díly dalekohledů 

Cílem stavby je zabezpečit další předpokládaný rozvoj investora v souladu 

s poţadavky kladenými na výrobky v oboru zpracování plastů.  

  

 MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. je garantem odbornosti a kvality, dodává 

výrobky řadě významných firem v oboru, je drţitelem certifikátů ISO 9002 (1996), VDA 6.1 

(2000), ISO/TS 16 949:2002 (2004). 
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Umístění stavby bylo vedením společnosti MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. 

předjednáno v červenci 2007 na stavebním úřadě – Městském úřadě v Holicích, 

s výsledkem, ţe bude moţné vydat stavební povolení z pohledu stávajícího územního plánu, 

neboť pozemek je výhledově určen k rozvoji výroby v obci Dolní Ředice. O změnu územního 

plánu bylo ze strany firmy poţádáno dne 23.3.2007, změna byla zastupitelstvem 

odsouhlasena.  

Ve vyjádření stavebního úřadu, které je v příloze č. 1 oznámení, je uveden aktuální 

stav, a to, ţe pozemek patří do zóny zemědělské výroby, avšak výstavba výrobní haly na 

pozemcích p.č. 2469/2 a 2470 v k.ú. Dolní Ředice je v souladu s platným ÚPSÚ Dolní 

Ředice moţná (za předpokladu respektování regulativů uvedených v obecně závazné 

vyhlášce č. 2/2004 a dodrţení platných zákonů). 

  

Varianty : 

Záměr není navrhován ve variantách, pro variantní řešení není důvod. Na příslušných 

místech je provedeno porovnání se stávajícím stavem. 

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení 

  

 POPIS TECHNOLOGIE PLÁNOVANÉ VÝROBY - obecně 

Záměrem je výstavba nové výrobní haly pro zpracování plastů. Budou zde 

instalovány vstřikovací lisy, na kterých budou zpracovávány plasty ve formě granulí. 

Vstřikování patří mezi nejznámější a nejrozšířenější způsoby zpracování plastických 

hmot. Touto technologií lze vyrábět výrobky od miniaturních cca 1 g aţ po rozměrné výrobky 

cca 6 kg. Plastické hmoty jsou materiály, jejichţ podstatu tvoří makromolekulární látky (buď 

přírodní polymery nebo jejich deriváty) nebo dnes nejvíce rozšířené syntetické polymery - 

např. polystyren, polyetylén a polyamid. Jejich základní vlastnosti jsou určeny chemickou 

stavbou a vzhledem ke kombinačním moţnostem v organické chemii jsou moţnosti vývoje 

nových typů téměř neomezené.  

Vstřikování je způsob tváření plastických hmot, zejména termoplastů, při kterém se 

zpracovávaný materiál v roztaveném stavu vstřikuje do tvarové dutiny formy (jejíţ teplota je 

mnohem niţší neţ teplota zpracovávaného termoplastu), kde se pod tlakem ochladí a nechá 

ztuhnout - toto se děje ve vstřikovacím stroji.  
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POPIS ZÁMĚRU - POPIS JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ VÝROBNÍHO PROCESU  

- Příjem a skladování materiálů a komponentů 

- Příprava materiálu k výrobě 

- Vlastní technologický výrobní cyklus 

- Třídění a kontrola dílů 

- Váţení a balení  

- Montáţ 

- Skladování hotových dílů 

- Expedice 

- Doprava 

 

  Příjem a skladování materiálů a komponentů 

Granulát je dodáván od dodavatelů v pytlích nebo ve velkoobjemovém balení. Pytle 

jsou většinou vakuované, aby nedocházelo k navlhávání materiálu. Dopravce přistaví 

nákladní automobil k vratům skladu materiálu, kde pomocí vysokozdviţného vozíku jsou 

potřebné granuláty nebo komponenty sloţeny a dovezeny do skladu granulátu. Materiál je 

skladován na paletách v regálech v prostoru skladu granulátu.   

 

  Příprava materiálu k výrobě 

Materiál je ze skladu přistaven ke stroji. Je dovezen na vysokozdviţném vozíku do 

předepsaného prostoru ve výrobní hale. Materiál je vyskladňován na 24 hodinovou produkci. 

 

Vlastní technologický výrobní cyklus 

Technologický výrobní cyklus probíhá v několika fázích, jejichţ přesnost a správná 

návaznost rozhoduje o kvalitě výrobku. Jednotlivé fáze výrobního procesu :  

 

Příprava granulátu  

Materiál je ze skladu přistaven ke stroji a obsluha jej nasype do sušícího zařízení. 

V tomto zařízení je vysušen na potřebnou hodnotu vlhkosti. 

 

Doprava granulátu do stroje 

Správně vysušený granulát se dopravuje do vstřikovacího stroje pomocí 

automatických nasavačů. Materiál proudí vzduchotěsnými hadicemi bez moţnosti přísunu 

vzduchu s atmosférickou vlhkostí. 
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Plastifikace materiálu 

Připravený granulát je přes násypku dopraven do komory stroje, ve které je 

plastifikační šnek. Komora má na sobě několik topných pásem, která ohřívají postupně 

granulát a mění jeho skupenství z pevného na tekuté. Při zpětném otáčení šneku je 

roztavený materiál promíchán a připraven ke vstříknutí do kovové formy.  

 

Vstříknutí do temperované formy 

Správně plastifikovaný materiál je při zpětném pohybu šneku natlačen v přesně 

zadaném mnoţství před píst šneku. V určitém časovém okamţiku nastane fáze vstřikování. 

Vstříknutý materiál vyplní zcela dutinu formy a po určitou dobu, dokud nezatuhne, je tlačen 

do formy.  

 

Řízené chladnutí plastového dílu 

V okamţiku, kdy zatuhnou vtoky ve formě, nastává fáze chladnutí. Jejím účelem je 

dosáhnout správné teploty výlisku tak, aby při výhozu z formy nedošlo k deformaci dílu a 

také, aby díl měl správné rozměry. Ke správné temperaci forem se pouţívají temperační 

zařízení, která svým výkonem musí zabezpečit buď ochlazení nebo ohřátí formy na 

poţadovanou teplotu zpracování udanou výrobcem materiálu.  

 

Vyhození a odběr dílů z formy 

Po správně řízeném vychladnutí výlisku stroj otevře formu a uvede v chod 

vyhazovače. Vyhozené díly mohou pokračovat dvojí cestou : 

- odebere je manipulátor – díly jsou převáţně podtlakovými úchyty odebrány při výhozu 

z formy a poloţeny buď na dopravník nebo přímo do balení; tento způsob je velmi 

vhodný především u pohledových dílů a také u forem, které jsou víceotiskové  a je 

potřebné roztřídit jednotlivé otisky; manipulátory většinou dodávají dodavatelé 

vstřikovacích strojů jako zvláštní příslušenství 

- díly spadnou na dopravník – pomocí dopravníku jsou díly dopraveny buď do balení 

nebo do třídiče odpadu  

  

Odstranění  vtoků 

V některých případech není moţné pouţít horké trysky, které zabezpečují výrobu bez 

odpadových vtoků. Pak je nutné tyto vtoky oddělit od výrobků. K tomuto slouţí separátory – 

buď specifické, pouţívané pro určitý druh výrobků nebo universální, které lze po konkrétním 

přestavení pouţít universálně pro různé díly a vtoky. 

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Výrobní areál – MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice―  

 

  14  

Třídění a kontrola dílů 

Díly, které jsou uloţené v přepravkách u výrobních strojů, jsou přemístěny do 

oddělení třídění, kde je provedena příslušná ruční operace spočívající v zaříznutí vtoků a díly 

jsou podrobeny kontrole AQL.  

 

Váţení a balení  

Díly jsou předány v přepravkách do oddělení váţení, kde se naváţí předepsané 

mnoţství a uloţí do přepravního balení – plastové přepravky nebo papírové kartony. Díly 

jsou dále předány do skladu hotových dílů. 

 

Montáţ 

Podle plánu montáţe jsou přistaveny díly ze skladu hotových dílů a ze skladu 

komponentů na pracoviště montáţe, kde jsou jednotlivé části smontovány v poţadovanou 

sestavu. Na montáţi probíhají operace šroubování, nýtování a lepení. Hotové sestavy jsou 

předány do skladu hotových dílů. 

 

Skladování hotových dílů 

Skladování hotových dílů je ve skladu HD. Díly jsou uloţeny a označeny 

v přepravkách nebo papírových kartonech na paletách. Palety jsou umístěny v regálech. 

 

Expedice 

Dle plánu dodávek v jednotlivých dnech jsou přistaveny ze skladu hotových dílů na 

expedici předepsané díly v příslušném mnoţství. Jednotlivá balení jsou seskupena na palety, 

zajištěna přepásáním páskem proti nestabilitě a naloţena vysokozdviţným vozíkem na 

přistavené nákladní auto. 

 

Doprava 

Dopravu zajišťuje zákazník nebo přistavuje nákladní vozidlo dopravce na základě 

poţadavku MSSL. Auto najede k transportním rampám expedice, kde je vysokozdviţným 

vozíkem naloţeno poţadované zboţí. 
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Tabulka 1 : Strojně technologické vybavení 

Typ stroje 

 

Označení Počet Uzavírací síla 

(kN) 

Vstřikovací stroj KM200MX 1 20 000 

Vstřikovací stroj KM100MX 2 10 000 

Vstřikovací stroj A920S 2 5 000 

Vstřikovací stroj A630 3 2 500 

Vstřikovací stroj A570 1 2 000 

Vstřikovací stroj A470 2 1 500 

Vstřikovací stroj A420 1 1 300 

Vstřikovací stroj A1200TS 1 1 300 

Vstřikovací stroj BA1000 1 1 000 

Vstřikovací stroj A370 1 800 

Vstřikovací stroj A320 7 600 

Vstřikovací stroj A270 4 350 

Vstřikovací stroj A221 4 350 

Vstřikovací stroj A220 2 250 

Dopravníky   20  

Mlýnky   12  

Sušky   25  

Termy   60  

Nasavače   50  

  

 Vstřikovací stroje jsou vybaveny moderními řídícími systémy a potřebnými periferiemi 

pro spolehlivé a stabilní řízení procesu. 

 

POPIS OBSLUŢNÝCH PROCESŮ 

Sklad nástrojů 

Ve skladu nástrojů budou uloţeny na paletách a regálech formy. Formy jsou vyčištěné 

a nakonzervované přípravkem proti korozi. Manipulace je prováděna vysokozdviţným nebo 

nízkozdviţným vozíkem. 

 

Údrţba forem 

Při kaţdém pohybu formy ze skladu nástrojů do výroby nebo zpět prochází vţdy 

údrţbou nástrojů. Zde je forma podrobena kontrole a přípravě buď k lisování nebo 

k uskladnění. Formy jsou přepravovány na nízkozdviţných vozících. Toto středisko je 

vybaveno základními stroji potřebnými pro opravy a údrţbu – bruska, soustruh, vrtačka, 

vyjiskřovačka, frézka, navařování.  Těmito technologiemi se zajišťují běţné opravy forem. 
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Údrţba strojů 

Údrţba strojů je potřebná pro preventivní a potřebnou údrţbu strojů. V těchto 

prostorech je umístěn sklad náhradních dílů pro stroje. Náhradní díly představují především 

topné pásy pro ohřev materiálů, konektory, počítačové desky. U údrţby je umístěn sklad 

olejů pro výměnu a doplňování ve strojích. 

 

 KAPACITNÍ ÚDAJE 

Roční produkce plastových výlisků a sestav                                960  tun/rok 

Roční spotřeba tepla v teplovodním kotelně                           1 232,4 MWh/rok  

                                                                                                         (4 437 GJ/rok) 

Roční celková spotřeba plynu v kotelně                                  143 797 m
3
/rok  

Roční spotřeba  elektro celkem (2 MW x 24 h x 345 dní)               16 560 MWh/r 

Roční spotřeba  vody                                          5 990 m
3
 

 

 

 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Výrobní plochy i sociální zázemí bude tvořit jeden integrovaný kompaktní objekt o 

půdorysném rozměru 74,74 x 90,72 m, výška u okapu 10,5 m, sedlová střecha, výška ve 

hřebeni 14 m. 

Objekt bude vytvořen z nosné ocelové sloupové konstrukce o čtyřech lodích, 

opláštění objektu bude ze sendvičových panelů. Tři lodě budou dimenzovány pro osazení 

jeřábů 30+10+5 tun, jedna loď bude jako centrální sklad. U příčných fasád budou zděné 

vestavby, kde v přízemí budou převáţně technologické místnosti, v jedné části bude i 2.NP, 

kde bude administrativní vyuţití.   

Jedná se o ocelový montovaný halový objekt LINDAB-ASTRON, sestava čtyř hal. 

Rámové sestavy stabilizované vaznicemi, paţdíky a ztuţidly. Ocelové rámy jsou navrţeny 

jako svařované profily tvaru I. Nosná ocelová konstrukce halových objektů je opatřena 

základním nátěrem tloušťky 0,045 mm. Ocelová konstrukce bude dále opatřena 

protipoţárním nátěrem. Zateplení je navrţeno tepelnou izolací střešního a stěnového 

opláštění. 

Střecha - jednoplášťový systém s typových panelů např. Kingspan s tepelnou izolací 

z PUR pěny tl. 120 mm nebo ze skládaného pláště ASTRON s vloţenou tepelnou izolací 

z minerální vaty cca 140 mm. 

Obvodový plášť - systém opláštění např. typ Kingspan s tepelnou izolací z minerální 

vaty tl. 140 mm nebo skládaný plášť minerální ASTRON. 
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Objekt bude kolem dokola objízdný po ţivičných komunikacích s vazbou na 

parkoviště pro osobní automobily a na dva nové výjezdy na komunikaci v ul. Dašická.  

V severozápadní části pozemku bude poţární nádrţ pro 50 m
3
, čistírna odpadních 

vod a vsakování dešťových vod. Areál bude oplocen typovým stavebnicovým oplocením, 

které bude u dvou stran areálu osazeno na opěrnou zeď, u komunikace budou dvě brány. 

 

 ZÁSADY URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ  

Nově navrţené kompaktní objekty vycházejí tvarem ze svého technologického 

charakteru, kde převaţující podmínkou je umístění rozsáhlé výrobní plochy o určitém 

dispozičním a výškovém uspořádání včetně tří jeřábových drah.  

Jednoduché aţ střídmé architektonické řešení je v souladu s funkcí objektu a 

architektonické prvky nejsou hlavní prioritou tohoto objektu. Obvodové konstrukce jsou 

tvořeny sendvičovými panely kovoplastického vzhledu se střídmým barevným řešením fasád 

v odstínu světle šedé a oranţové či béţové. Střešní krytinu tvoří rovněţ sendvičový plášť 

s vloţenými prosvětlovacími světlíky. Okna a dveře budou plastová či hliníková, vrata sekční 

lamelová, prosvětlovací pásy ve fasádách budou s polykarbonátovou výplní.  

 

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZEMNÍ PRÁCE 

Rozsah objektu představují následující činnosti : 

- vytyčení inţenýrských sítí v prostoru staveniště 

- sejmutí ornice v tl. 30 cm v ploše celé stavby, celkový rozsah sejmutí ornice je 

19 746 m
2
 (5 923 m

3
) 

- uloţení ornice na mezideponii k následnému definitivnímu odvozu novému majiteli 

- provedení hrubých terénních prací pro dosaţení pracovní roviny pro hloubení 

pilotových základů 

- odvoz vytěţené zeminy na řízenou skládku 

 

V rámci výstavby bude provedeno zřízení dvou provizorních vjezdů ze ţivičné 

komunikace na staveniště, oplocení staveniště provizorním oplocením, zřízení staveništních 

přípojek a elektro, osazení zařízení staveniště (sociální a skladové buňky). 

 

Zemní práce : 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe podloţí je tvořeno po vrchní humozní vrstvě v tl. 0,25 m 

a jílovitém písku v tl. cca 0,3 - 1,2 m vápnitými jílovcovitými horninami v různém stupni 

rozkladu v různých vrstvách. Těţitelnost zeminy byla určena ve většině vrstev na 3 - 4 třídu, 

pro případné piloty I. - II. třídu.  
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Většina stávajících podkladních zemin v aktivních zónách podlah či komunikací 

budou muset být nahrazena hutnitelným nenamrzavým materiálem, neboť většina vytěţené 

zeminy není vhodná ani na zásypy či násypy. Zaloţení se v této fázi projektové 

dokumentace předpokládá pilotové. 

 

Bilance zemních prací  …………..  vytěţená zemina     cca 38 000 m
3
 

                                     …….……..  odvezená zemina   cca 38 000 m
3
 

                                     .…………..  zemina na zásypy   cca   9 900 m
3
 

                                     .…………..  sejmutá ornice        cca   5 923 m
3
 

 

ETAPIZACE VÝSTAVBY 

 S realizačními etapami se neuvaţuje, stavba bude provedena v jedné etapě. 

Umístění stavby a pozemek umoţňuje investorovi v příštích letech případné rozšíření výrobní 

části o jednu výrobní halu (modul) severním směrem. 

 

POČET PRACOVNÍCH SIL 

 Výroba je plánována ve 3 směnném provozu, v areálu bude pracovat : 

- 1. směna : 40 administrativních pracovníků, 40 dělníků 

- 2. směna : 40 dělníků 

- 3. směna : 40 dělníků; 

= celkem tedy 40 administrativních pracovníků a 120 dělníků. 

 

B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru 

Provádění stavebních a montáţních prací : předpoklad 10/2008 – 10/2009. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Pardubický kraj 

 Obec Dolní Ředice 

 

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

 Územní rozhodnutí  

 Stavební povolení  

Městský úřad Holice - stavební úřad, Holubova 1, 534 14 Holice 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1.  Půda 

Výrobní areál MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. vznikne jako novostavba na 

volné ploše, která je dnes vyuţívána jako pole. Celá plocha pole je značně svaţitá a po 

sejmutí ornice musí být provedeny zemní práce pro vytvoření roviny. Podél dvou hran 

pozemku bude vytvořena opěrná zeď, která překlene a zajistí výškové rozdíly. 

 Stavba si vyţádá kácení tří vzrostlých stromů podél stávající komunikace průměru 

kmene cca 220 mm pro vybudování dvou nových vjezdů na pozemek. 

 Pro realizaci záměru bude třeba podat ţádost o trvalé vynětí ze ZPF v ploše celé vlastní 

stavby, komunikací i budoucí dostavby, a to v ploše 19 746 m
2
. 

 Staveniště není umístěno v ţádném jiném ochranném pásmu mimo ochranného pásma 

místní komunikace a vedení VN 35 kV.   

 Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
 

Údaje o kvalitě půdy na parcelách pro výstavbu – p.č. 2469/2 a 2470 :   

- druh pozemku – orná půda 

- BPEJ – 3.19.11, 3.20.51, 3.23.10  

Charakteristika hlavních půdních jednotek dotčených pozemků (podle přílohy č. 2 vyhlášky MZem  

č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně  ekologických  jednotek  a  

postup  pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění) : 

19  Pararendziny modální, kambické  i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých 

svahových hlínách, středně těţké aţ těţké, slabě aţ středně skeletovité, s dobrým vláhovým 

reţimem aţ krátkodobě převlhčené  

20 Pelozemě  modální,  vyluhované  a  melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny 

pelické, vţdy na velmi těţkých substrátech,  jílech, slínech,  flyši, tercierních  sedimentech a 

podobně, půdy s malou vodopropustností, převáţně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i 

slabě oglejené  

23  Regozemě  arenické  a  kambizemě  arenické,  v  obou  případech i slabě  oglejené na  zahliněných 

píscích  a štěrkopíscích nebo terasách, leţících  na nepropustném podloţí  jílů, slínů, flyše i 

tercierních jílů,  vodní reţim je značně  kolísavý, a to vţdy v závislosti na hloubce nepropustné vrstvy 

a mocnosti překryvu  

 

Bude provedena oddělená skrývka kulturních vrstev půdy – ornice v tl. cca 30 cm 

v ploše celé stavby, celkový rozsah sejmutí ornice je 19 746 m
2
 (5 923 m

3
). 

Staveniště je značně svaţité. 
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Stručné údaje z inženýrsko – geologického průzkumu v místě plánované výstavby :   

- průzkum provedla firma SUDOP Pardubice, v období leden- březen 2008 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe podloţí je tvořeno po vrchní humózní vrstvě v tl. 0,25 m 

a jílovitém písku v tl. cca 0,3 - 1,2 m vápnitými jílovcovitými horninami v různém stupni 

rozkladu v různých vrstvách. Skalní podloţí nebylo zastiţeno.  

Podzemní voda byla zastiţena v hloubkách 5,36 - 8,20 m. Voda je silně agresivní 

vlivem síranů, slabě agresivní obsahem CO2. Z hlediska působení na základy vytváří voda 

středně agresivní prostředí stupně XA2. Ochrana bude pouţitím síranovzdorných cementů. 

Z hydrogeologického průzkumu vyplynulo, ţe kvartérní podloţí je nepropustné či 

špatně propustné a není moţno uvaţovat bodový či plošný vsak do tohoto podloţí. 

Vsakování je moţno aţ do křídových vápnitých jílovců s puklinovou propustností. Bude nutno 

provést vsakovací ţebra či galerie a poté několik vsakovacích vrtů.  

Těţitelnost zeminy byla určena ve většině vrstev na 3 - 4 třídu, pro případné piloty I. -

II. třídu. Většina stávajících podkladních zemin v aktivních zónách podlah či komunikací 

budou muset být nahrazena hutnitelným nenamrzavým materiálem, neboť většina vytěţené 

zeminy není vhodná ani na zásypy či násypy. Zaloţení se v této fázi projektové 

dokumentace předpokládá pilotové. 

 

Území se nachází v oblasti s očekávanou makroseismickou intenzitou do 5° MSK-

64, pro konstrukční řešení stavby z toho nevyplývají ţádné nároky. 

Stavba svým  charakterem spadá pod typy staveb, kde je nutno řešit opatření proti 

pronikání radonu, z provedeného radonového průzkumu však vyplývá, ţe radonové riziko je 

nízké a stačí běţná opatření typu ţivičných izolací v podlaze stavby. 

 

Staveniště bude volně přístupné po místní účelové komunikaci – Dašická ul. a dále 

z obecní polní komunikace u severní hrany pozemku. Při provádění hraniční opěrné stěny 

(svahování výkopů) a oplocení bude nutno vstoupit na sousední pozemky. Po dokončení 

prací budou  sousední pozemky uvedeny do původního stavu.  

Bilance zemních prací bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace, lze 

očekávat výrazný přebytek zeminy v mnoţství 38 000 m
3
 a 5 923 m

3
 ornice, přebytečná 

zemina bude odváţena – předpokládá se částečné uloţení na pozemku investora, většina 

na skládku do 15 km. Ornice bude uloţena na mezideponii (či přímo u kupujícího) a poté 

prodána např. obci či zemědělcům. 
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Sadové úpravy budou spočívat v zatravnění zbylých zelených ploch v areálu po 

dokončení nové výstavby - travnaté plochy v rozsahu kolem parkovacích míst, opěrné zdi a 

v severní části areálu budou doplněny ornicí v tl. 150 mm z místní skládky, urovnány, 

uhrabány a osety travním semenem, parková směs. V travnatých pruzích u komunikací 

budou vysázeny nízké stromky. Jedná se malokorunní výsadbu do parkovišť,  koruny do 4 

m, výška nasazení koruny 2,5 - 3 m.   

 

B.II.2. Voda 

Výstavba 

 Voda při výstavbě bude odebírána ze stávajícího rozvodu (veřejný vodovod) u výrobní 

haly firmy MSSL (cca 50 m od nového pozemku). 

 Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců. V jednom dni se uvaţuje s 20 

pracovníky stavební nebo montáţní firmy. Pro účely bilance vody pro sociální účely se počítá 

s nejnepříznivějším stavem, tedy maximálním počtem dělníků po celou dobu výstavby a se 

spotřebou 120 l/osoba/den (s vyuţitím vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném znění). 

 

Výpočet očekávané spotřeby vody pro sociální účely během výstavby je následující : 

Průměrný stav pracovníků výstavby  20  

Denní spotřeba vody    2,4 m
3
 

Měsíční spotřeba vody   max. 60 m
3
 

Celková spotřeba vody po dobu výstavby max. 720 m
3 
  

 

 Během výstavby bude potřeba kropení okolí staveniště pro omezení prašnosti, určité  

mnoţství vody bude potřebné pro vlastní stavební práce (přípravu stavebních hmot apod.) 

nebo čištění vozidel vyjíţdějících ze stavby – toto mnoţství je předpokládáno celkem cca 

150 m
3
 za dobu výstavby. 

  

Provoz 

Součástí stavby je výstavba venkovního vodovodu, zásobujícího pitnou (a poţární) 

vodou výrobní areál.  

Technologická voda není vyţadována.  

Voda pro potřeby nového výrobního areálu bude vyuţívána zejména pro sociální 

potřeby, pro dílčí chladící systémy strojů *) a dále pro případný protipoţární zásah, kde okolo 

objektu budou poţární hydranty a dále poţární nádrţ o objemu 50 m
3
. 

*)  Chlazení strojů bude probíhat v uzavřeném technologickém okruhu s chladičem - okamţitá 

potřeba 0 m
3
/rok, pro  doplnění max. cca 50 m

3
/rok. 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Výrobní areál – MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice―  

 

  22  

Odhadovaná spotřeba : 

- pitná voda :  5 990 m
3
/rok (provoz 365 dní) 

 

Potřeby vody : 

 Voda bude vyuţívána zaměstnanci areálu pro sociální účely, v areálu bude pracovat 

celkem 40 administrativních pracovníků a 120 dělníků. 

- zaměstnanci v čistém provozu   40 os. x 50 l/os.d  =   2 000 l/d 

- zaměstnanci ve špinavém provozu 120 os. x 120 l/os.d = 14 400 l/d 

celkem        = 16 400 l/d 

vyjádřeno v EO : 110 EO 

 

Tabulka 2 : Potřeba vody 

Průtoky  m
3
/d m

3
/h l/s 

Průtok průměrný denní Qp 16,50 0,69 0,19 

Průtok maximální denní Qd 24,75 1,03 0,29 

Průtok maximální hodinový Qh  6,01 1,67 

Průtok minimální hodinový Qmin  0,00 0,00 

 

Technické řešení : 

Vodovod bude napojen na veřejný vodovod DN 150 v prostoru před č.p. 230 v Dolních 

Ředicích a bude veden místní komunikací v souběhu s dešťovou kanalizací do prostor vrátnice 

areálu, kde bude veřejná část ukončena podzemním hydrantem. Na odbočce do areálu bude 

osazena vodoměrná šachta se sdruţeným vodoměrem a hlavním uzávěrem. Na další odbočce 

do poţární nádrţe bude osazen uzávěr a plovákový uzávěr v poţární nádrţi. Vodovod bude 

dále veden v areálové komunikaci do prostoru za výrobní halou, kde budou osazeny dva 

poţární hydranty DN 100. Na trase bude vysazena odbočka DN 50 s uzávěrem pro zásobení 

výrobní haly pitnou vodu. 

 

B.II.3. Energetické zdroje 

Výstavba 

 Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz 

mechanismů), bude vyuţito stávajícího napojení prostorů - u stávající výrobní haly firmy 

MSSL (cca 50 m od nového pozemku). Odběr je vyčíslen na cca 3 000 kW elektřiny za dobu 

výstavby.  

Potřebné budou také pohonné hmoty pro vozidla a stavební mechanismy (nafta, 

benzín), ve standardním mnoţství. 
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Provoz 

 Pro provoz zařízení bude potřebná elektrická energie a zemní plyn. 

 Napojení areálu na elektroinstalaci přípojkou VN bude v místě odbočovacího sloupu 

přeloţky VN těsně za komunikací Dašická. Přeloţka VN bude provedena v rámci jiné akce, a 

to firmou ČEZ Distribuce, územní rozhodnutí bude však jednotné pro celou stavbu včetně 

přeloţky.   

     Napojení na rozvod plynu bude ze stávajícího rozvodu plynovodu v obci ve vzdálenosti 

cca 40 m od hrany pozemku směrem severním v ulici Dašická, kde je napojovací místo 

plynovodu o DN 63. Současně musí být vybudovaný kapacitní propoj na rozvodné síti 

v Dolních Ředicích, a to v délce cca 120 m o DN 50.  

 Pro úplnost je třeba uvést, ţe budou pouţívány vysokozdviţné vozíky na propan-butan. 

 

 ELEKTRICKÁ ENERGIE  

Technologie  Pi = 4000 kW, současnost cca 0,5, Ps = 2000 kW 

Ostatní          Pi = 825   kW, současnost cca 0,7, Ps =   392 kW 

 

TEPLO, PALIVO 

Vlastní technologie nevyţaduje zdroje tepla, veškerá nutná energie pro výrobu je pouze 

elektrická. 

 

1) potřeba tepla celkem pro výrobní halu při plné výrobě pro ÚT, ohřev TUV, VZD 

     ÚT    – Administrativní část …………................................... 125 630 W  

ÚT    – Kanceláře výroba …………...................................   18 700 W  

ÚT    – Výrobní hala  …………................................... 430 300 W  

ÚT    – Sklad výrobků  …………...................................   73 200 W  

VZD – Administrativní části …………................................... 208 000 W  

VZD – Výrobní haly  …………................................... 217 000 W  

TUV – Ohřev TUV    …………................................... 114 000 W  

            Celkem potřeba tepla   ……………….…………………1 186 830 W  

 

-  z toho bude pokryto  

a) Tepelným čerpadlem voda - voda (chladící stroj) 

ÚT    – Sklad výrobků  …………...................................   73 200 W  

TUV – Ohřev TUV    …………................................... 114 000 W  

            Celkem potřeba tepla   ……………….…………………   187 200 W  
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b) Tepelnými zisky od strojů - vyzářením do prostoru výrobní haly 

ÚT    – Výrobní hala – část výkonu …………................................... 264 000 W  

 

c) Novou plynovou kotelnou 

            ÚT    – Administrativní část  …………................................... 125 630 W  

            ÚT    – Kanceláře výroba  …………...................................   18 700 W  

ÚT    – Výrobní hala – část výkonu …………................................... 166 300 W  

VZD – Administrativní části  …………................................... 208 000 W  

VZD – Výrobní haly   …………................................... 217 000 W  

            Celkem potřeba tepla    ……………….……………..…… 735 630 W  

 

2) potřeba tepla celkem pro výrobní halu v době odstávky – temperace haly  

    pro ÚT -  bude pokryto z plynové kotelny 

     ÚT    – Administrativní část  …………...................................   84 750 W  

ÚT    – Kanceláře výroba  …………...................................     9 700 W  

ÚT    – Výrobní hala + sklad  …………................................... 252 880 W  

            Celkem potřeba tepla    ……………….…………….…..   347 330 W  

 

SPOTŘEBA TEPLA 

Pro stanovení roční spotřeby tepla jsou dány tyto hodnoty : 

- potřeba tepla pro vytápění   ...........................................…..  310 630 W 

- předpokládaný provoz vytápění  ................................................        24 hod 

- potřeba tepla pro ohřev VZD ...........................................….. 425 000 W 

- předpokládaný provoz vytápění .................................................       24 hod 

- dny v topném období   ..........................................…….…...   224  

- topné klimatické číslo   ......................…………..…. ............. 3203 

 

a) vytápění ÚT  = 677 MWh/rok 

b) ohřev VZD  = 555,4 MWh/rok 

 

Roční spotřeba tepla v teplovodním zdroji pro vytápění : 1 232,4 MWh/rok (4 437 

GJ/rok). 
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    ROČNÍ SPOTŘEBA PALIVA 

    Základní údaje 

    - zemní plyn      ...........................33,5 MJ/m
3
 

    - účinnost kotlů      ..........................…… 92,1 % 

    - jmenovitý výkon zdroje    .................................740 kW 

    - roční spotřeba tepla v teplovodním zdroji  …….…... 1 232 400 kWh/rok 

     

    a) spotřeba paliva při jmenovitém výkonu zdroje  = 86,3 m
3
/hod 

    b) spotřeba paliva za rok v teplovodním zdroji (vytápění+VZD) = 143 797 m
3
/rok 

 

    Celková spotřeba paliva v kotelně : 143 797 m
3
/rok. 

 

    ZDROJ TEPELNÉ ENERGIE 

Ve zdroji budou osazeny tři teplovodní litinové článkové kotle, kaţdý o výkonu 246 kW. 

Kaţdá kotlová jednotka bude opatřena atmosférickým hořákem na spalování zemního plynu o 

přetlaku 2 kPa.  

     Jmenovitý výkon zdroje bude 740 kW. 

 

     Přípojná hodnota zdroje : 

     Qpř = Qut + Qvt = 310,3 + 425 = 735,3 kW  

 

     Záloha ve zdroji : 

- teplovodní zdroj 

      porucha jednoho kotle tj. jmenovitý výkon kotelny 493 kW 

    při potřebě tepla 735,3 kW činí záloha ve zdroji 67 % 

 

     Technologické provedení zdroje tepla : 

Nová výrobní hala bude mít pro přípravu ÚT, VZD a TUV dva zdroje tepla, a to tepelné 

čerpadlo (chladící stroj) a plynovou kotelnu s kombinací tepelného čerpadla (chladící stroj).  

První zdroj tepla, vzhledem k technologii výroby, kde je zapotřebí chladit výrobní lisy tj. 

první okruh chlazení strojů, bude tepelné čerpadlo voda - voda, které zajistí potřebu tepla 

s teplotním spádem 65°/60°C pro ÚT – administrativní části, kanceláře, výroba, sklad výrobků 

a ohřev TUV v zimním období a ohřev TUV i v letním období. Přebytek tepla v letním období by 

byl chlazen ve venkovních chladičích vzduch - voda.  

Druhý zdroj tepla bude plynová kotelna s kombinací tepelného čerpadla, které je k 

zapotřebí chlazení hydrauliky lisů tj. druhý okruh chlazení.  Nová kotelna na spalování zemního 

plynu je umístěna v samostatné místnosti kotelny. 
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Kotle mají vlastní kotlový okruh, který je napojen na hydraulický vyrovnávač 

dynamických tlaků a do kotlového okruhu na zpátečku by bylo zapojeno i potrubí tepelného 

čerpadla. Tepelné čerpadlo by část výkonu předehřívalo na 65°C a bylo by dohříváno na 80°C 

v teplovodních kotlích. Potrubí od HVDT bude napojeno na rozdělovač a sběrač v kotelně. 

Potrubí z rozdělovačů je vyvedeno do třech větví. Dvě větve VZD a jedna větev ÚT. Pojištění 

kotlů a tepelného čerpadla je řešeno pojistným ventilem na kaţdém kotli s otevíracím 

přetlakem 0,35 MPa. Dopouštění a odpouštění topné vody bude řešeno vyrovnávacím a 

doplňovacím zařízením VDZ, ke kterému bude připojena beztlaká nádrţ o obsahu 500 l. Při 

nedostatku topné vody bude upravená voda dopuštěna z kabinetové úpravny vody. 

Pro ohřev TUV budou v kotelně osazeny dva stacionární průtokové ohřívače o obsahu 

2 x 750 l. Ohřev TUV bude zajišťovat tepelné čerpadlo.  

Ve studeném stavu bude třeba otopný systém napustit na přetlak 120 kPa.  

- pracovní přetlak : 0,14-0,16 MPa 

- nejvyšší pracovní přetlak : 0,35 MPa 

- zkušební přetlak : 0,35 MPa                        

      

VZDUCHOTECHNIKA  

Systém popisovaného větrání bude řešit celkové větrání prostor výrobní haly a 

dalších servisních místností včetně kanceláří. Hlavní škodlivinou odváděnou celkovým 

větráním do venkovního prostoru je odvod tepla vysálaného od strojního zařízení, produkcí 

osob a osluněním stavební konstrukce. Případné místní větrání pro odvod škodlivin 

vznikajících při výrobě bude součástí technologického zařízení. 

Předpokládané hodnoty pro návrh vzduchotechnického zařízení : 

Venkovní výpočtová teplota – zimní tez = –12°C  

Venkovní výpočtová teplota – letní tel = +32°C  

Vnitřní provozní teplota – zimní tipz = +20°C  

Vnitřní klidová teplota – zimní tikz = +5°C  

Vnitřní provozní teplota – letní tipl < tel+6K  

  

- sklad surovin 

Základní výměna v prostoru skladu surovin je uvaţována půlnásobná, přirozeným 

způsobem. V prostoru příjmových vrat bude instalována vzduchová clona. 

- výrobní hala 

Základní zimní výměna v prostoru výrobní haly je uvaţována cca třínásobná, 

nuceným způsobem s rekuperací tepla z odváděného vzduchu. V letním období bude větrání 

zajišťovat odvod tepelných zisků z haly; předpokládaná výměna vzduchu cca 30-ti násobná.  
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Vytápění hal bude řešeno teplovzdušnými cirkulačními jednotkami, doplněnými pro 

vyšší účinnost (rovnoměrnost) vytápění destratifikátory pod střechou haly. 

- energocentrum, trafostanice 

Větrání vnitřního prostoru trafostanice bude řešeno přirozeným způsobem dle 

poţadavků osazené technologie. 

- výrobní hala - servisní místnosti 

V prostoru stavebního objektu haly je stavebně vyčleněno několik dalších 

samostatných místností. Větrání místností bude převáţně přirozeným způsobem, pouze u 

vnitřně situovaných místností a tam, kde by přirozené větrání bylo málo účinné, je uvaţováno 

nucené větrání. Nucené větrání bude řešeno ve vztahu k poţadované kvalitě přiváděného 

vzduchu, buď samostatným podtlakovým větráním s přívodem vzduchu z okolních čistých 

prostor nebo rovnotlakým způsobem s nuceným odvodem i přívodem vzduchu. Tepelné 

ztráty větráním u přirozeného i nuceného podtlakového větrání budou kryty otopnými 

plochami, řešenými v částí ústředního vytápění. U rovnotlakého větrání bude přiváděný 

venkovní vzduch filtrován a v případě potřeby ohříván buď rekuperačním nebo teplovodním 

výměníkem na poţadovanou teplotu. Větrací zařízení kanceláří bude doplněno ještě 

chladícím zařízením, zajišťující klimatizaci pobytových místností a místnosti kontrolního 

měření. Výkon instalovaného větracího zařízení sociálního zařízení bude navrţen dle 

zařizovacích předmětů výkon větracího zařízení jídelny bude dimenzován na přítomnost 

max. 80 osob v dávce 50 m
3
/hod. 

- kotelna 

Větrání kotelny bude vycházet z obsazení místnosti plynovými kotli určenými pro 

spalování plynu. Větrací zařízení bude zajišťovat základní povinnou výměnu vzduchu 

v kotelně a přívod spalovacího vzduchu. 

 

Předpokládaná bilance energií pro vzduchotechnického zařízení : 

Tepelná ztráta větráním Qv = 740 kW  

Vysálané teplo do prostoru výrobní haly – technol. zařízení Qpt = 600 kW (předpoklad)  

Chladící výkon k pouţití do VZD zařízení Qchl =   70 kW  

Maximální větrací výkon – letní období – předpoklad VprL = 580.000,- m
3
/hod 

Instalovaný elektrický příkon pro VZD zařízení Pinst = 260/440 kW 

Soudobý elektrický příkon pro VZD zařízení Psoud = 180/310 kW 
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B.II.4. Surovinové zdroje 

Výstavba 

 Při výstavbě vznikne potřeba surovin v sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, 

a to zejména : 

- výkopová zemina ze základů pro vyrovnání terénu 

- drcené kamenivo, štěrkopísek a asfalt pro konstrukci vozovek a zpevněných ploch 

- kamenivo a štěrkopísek pro betonové konstrukce 

- ţelezobetonové konstrukce 

- běţné stavební hmoty (cement, vápno, cihly, písek) a nátěrové hmoty 

Spotřeba bude standardní a bude odpovídat charakteru záměru, kterým je výstavba 

objektu a zpevněných ploch. 

 

Provoz 

Vstupními zpracovávanými materiály jsou různé plasty ve formě granulí, přímo 

určené pro technologii vstřikování.  

Jedná se o termoplastické polymery s minimálním obsahem aditiv, za normálních 

podmínek skladování a manipulace chemicky stabilní, ve vodě nerozpustné, bez zápachu, 

s bodem vzplanutí nad cca 350 
o
C, bodem tání cca 110 aţ 150 

o
C a sypnou váhou 600 aţ 

800 kg/m
2
. Jsou to materiály, které i při vyšších teplotách vykazují vysokou tvarovou stálost 

a jsou nepřekonatelně odolné vůči povětrnostním vlivům a stárnutí. 

Termoplasty a podobné plastové materiály (duroplasty, elastomery, kompozity 

zesílené vlákny atd.) patří dnes zejména v moderní konstrukci automobilů k běţným 

materiálům. Napomáhají lehké konstrukci vozidel, jejich aktivní a pasivní bezpečnosti a 

optickému a hmatovému aspektu konstrukčních prvků. 

 

Pouţívané suroviny nejsou klasifikovány jako nebezpečné chemické přípravky podle 

zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění. 

 

Pro zajištění nového provozu budou zapotřebí následující vstupní suroviny, provozní 

látky a chemikálie : 

Ročně se nakoupí cca 1 000 000 kg plastových granulátů. Jedná se o materiály 

především na bázi polyamidu, polyetylénu,  polypropylénu, polykarbonátu a polyxymetylénu 

pouţívané pro výrobu dílů do automobilového průmyslu. Největší objem tvoří materiály 

skupiny PA, cca 60 – 70 %. Pro zpracování těchto materiálů se pouţívají technologie 

(parametry) při kterých nevznikají škodlivé látky. Na skladě v jednom okamţiku bude 80 000 

– 120 000 kg granulátů. Denní spotřeba (materiál připraven ve výrobní hale) cca 3 000 –  

4 000 kg. 
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Ročně se nakoupí cca 15 mil. ocelových a mosazných zálisků, které jsou na 

vstřikovacích strojích obstřiknuty, Na dílech je pouţita povrchová úprava, která neobsahuje 

ţádné škodlivé látky. Na skladě v jednom okamţiku bude 1,2 – 1,4 mil. zálisků. Denní 

spotřeba (zálisky připraveny ve výrobní hale) cca 60 000 ks. 

 

Potřeba olejů : 

- hydraulické oleje Nutto H46  - ve střední hale ve strojích – 6 500 litrů 

- hydraulické oleje v hale s většími stroji – cca 10 000 litrů 

- skladová zásoba hydraulického oleje v olejárně – odhad 1 500 litrů 

- motorový olej v zařízeních na halách – cca  100 - 150 l 

- skladová zásoba motorového oleje v olejárně – 200 litrů 

Pro montáţ budou pouţívána následující lepidla : 

N,N-Dimethylformamid – skladované mnoţství 1 x 6 litrů 

UHU allplast – skladované mnoţství 4 x 4,5 litrů 

Scotch-Mounth, 4298 UV adhesion, Promoter – skladované mnoţství 1 x 3,75 litrů 

3M Scotch Untergrundreiviger S-151 – skladované mnoţství 1 x 3,75 litrů 

Sila Cleaner 205 –  skladované mnoţství 4 x 1 litrů 

 

 

SKLADOVÁNÍ 

Suroviny, komponenty, hotové výrobky, oleje budou skladovány v samostatných 

místnostech objektu; sklady budou zamykatelné, s nepropustnou podlahou a nátěrem 

odolným proti působení látek (sklad olejů). Obsluha bude poučena o bezpečném způsobu 

manipulace ve skladech. 

 

Pro úplnost je třeba uvést, ţe pro údrţbu budou pouţívány další pomocné přípravky 

– např. mazadla, čistící chemikálie apod., avšak ve standardním, resp. minimálním mnoţství. 
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B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu 

Veškerá doprava při výstavbě i provozu bude realizována po silnici; hlavní 

komunikací v území  je I/36 Pardubice - Holice, kde je evidována celoroční průměrná 

intenzita všech vozidel 5 818 / 24 hod. (z výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2005, 

v úseku č. 5-2110 a 5-2120 (zaústění 298 - Holice začátek zástavby), s následujícím 

konkrétním rozloţením : 

T  celoroční průměrná intenzita těţkých vozidel   1 195 vozidel / 24 hod. 

O  celoroční průměrná intenzita osobních vozidel   4 607 vozidel / 24 hod. 

M  celoroční průměrná intenzita motocyklů   16  vozidel / 24 hod. 

 

Výstavba 

V rámci výstavby budou provedeny dva provizorní vjezdy ze ţivičné komunikace na 

staveniště. 

S ohledem na charakter a rozsah stavebních prací jsou odhadovány dopravní 

náklady za dobu výstavby (dovoz materiálu pro stavbu a technologického vybavení, odvoz 

zeminy) v celkovém počtu 150 vozů o hmotnosti 20 t za dobu výstavby.  

 Četnost dopravy osobními auty bude závislá na způsobu přepravy stavebních dělníků 

na pracoviště a domluvě o společné jízdě. 

 

Provoz 

Vnější doprava po vybudování výrobního areálu bude řešena nákladními automobily, 

doprava uvnitř závodu bude zabezpečována ručními nízkozdviţnými vozíky, 

vysokozdviţnými bateriovými nebo plynovými vozíky. 

Stavba bude komunikačně napojena novými vjezdy na pozemek na stávající místní 

účelovou komunikaci Dašická III/32253 směrem na komunikace v obci Dolní Ředice nebo na 

silnici I/36 Sezemice - Holice. 

Zatíţení  dopravou bude dvojího druhu – dovoz vstupních materiálů a surovin a odvoz 

výrobků a odpadů na nákladních automobilech, a dále provoz osobních aut zaměstnanců. 

Doprava nákladní - dovoz surovin, odvoz výrobků a odpadů - předpoklad cca 16 x 

nákladních automobilů o nosnosti 6 t denně a 1 x nákladní souprava či návěs 15 t denně. 

Příjezd bude od silnice I/36, nikoliv přes obec. 

Doprava osobní - dle počtu pracovníků 80 x osobních automobilů na první směně a 

40 x osobních automobilů ve druhé i třetí směně, předpokládá se ukazatel 2/3 motorizace. 

Celkově projede do areálu cca 110 osobních aut denně. Příjezd do areálu bude jak z obce 

Dolní Ředice, tak z komunikace I/36.  

 Dle územního plánu Pardubického kraje bude v budoucnu vedena ve vzdálenosti 

cca 800 m od nové stavby přeloţená rychlostní komunikace R35. 
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Inţenýrská infrastruktura :  

Součástí záměru bude vybudování potřebné infrastruktury – výrobní areál bude 

napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovodní síť a plynovod; zásobování 

elektrickou energií bude zajištěno z nové trafostanice. 

Přes pozemek společnosti MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. v Dolních Ředicích 

prochází venkovní distribuční vedení VN 35 kV, které brání ve výstavbě nového areálu 

MSSL. Z tohoto důvodu je nutno provést přeloţku tohoto vedení v prostoru zájmového území 

a připravit odbočení pro napojení nového odběru elektřiny pro výrobní areál. 

 

Ostatní vyvolané investice :  

Nejsou potřebné. 

 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Půda  

Výstavba 

Výstavba haly a zpevněných ploch bude znamenat zemní práce. Stavební činnost je 

vţdy riziková z důvodu moţných úkapů mazadel a pohonných hmot z vozidel a strojních 

mechanismů - důkladná údrţba a pravidelná kontrola však toto riziko sníţí na minimum.  

Odpadní technologické vody nebudou při výstavbě vznikat. 

Investice si pro své umístění vyţádá zábor zemědělského půdního fondu o rozloze 

cca 1,98 ha (ţádost jiţ byla podána); údaje o kvalitě půdy – viz kapitola B.II.1. oznámení.  

Potřebné bude vykácení tří vzrostlých stromů podél stávající komunikace (průměru 

kmene cca 220 mm) - pro vybudování dvou nových vjezdů na pozemek. 

 

Provoz 

Prováděnými činnostmi po zprovoznění výrobního areálu nebude ovlivněno půdní 

prostředí v okolí; manipulace se surovinami či odpady bude zabezpečena – skladové 

prostory granulátu v hale (nepropustná podlaha, uzavřené obaly), zabezpečené 

shromaţdiště odpadů (zastřešený prostor, kontejnery) atd. Zájmem investora je zajistit 

nerozsypání surovin – tyto jsou navíc z hlediska působení v ţivotním prostředí inertní. 

Po dokončení výstavby budou provedeny sadové úpravy - zatravnění zbylých 

zelených ploch v areálu a osazení nových malokorunních stromů a keřů.  
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B.III.2. Voda 

Výstavba 

Odpadní vody z technologie výstavby se nepředpokládají, pouze bude potřebné 

skrápění ploch v době zemních prací, kdyţ bude nebezpečí zvýšené prašnosti ze staveniště, 

a čištění vozovky. Případná kontaminace vod by mohla souviset s dopravou stavebních 

materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. Pro případ mimořádné 

události bude místo realizace vybaveno prostředky pro zachycení unikajících látek a 

shromaţďovacími prostředky pro vzniklé odpady (tedy sorpčními materiály, úklidovými 

prostředky, nádobami). 

Stavební jámy budou po dobu výstavby odvodňovány čerpáním podzemních a 

sráţkových vod do bezejmenných levostranných přítoků Ředického potoka (číslo 

hydrologického pořadí 1-03-1-031). 

Mnoţství splaškových vod bude odpovídat nárokům na spotřebu vody pro max. 20 

pracovníků v období stavebních prací – celkem 2,4 m
3 
denně, po dobu 12 měsíců, s vyuţitím 

staveništního zázemí. 

 

Provoz 

VODY Z TECHNOLOGIE  

Při technologii vstřikování plastů nejsou produkovány odpadní vody. 

 

SPLAŠKOVÉ VODY  

Kanalizace v obci není vybudována, proto na pozemku u nové stavby bude provedena 

čistírna odpadních vod a přepad z těchto zařízení bude veden novou kanalizační trasou ulicí 

Dašická aţ do Ředického potoka ve vzdálenosti cca 410 m.  

Splaškové vody budou vznikat ze sociálních zařízení v nové stavbě. Zdrojem 

odpadních vod bude i umývárna nádobí v jídelně ve 2.NP, odpadní vody budou vedeny přes 

odlučovač tukových látek. 

- splaškové vody :  5 990 m
3
/rok (provoz 365 dní) 

 

Splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení 

objektu k čištění do vlastní biologické ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou napojeny do 

bezpečnostního přepadu zasakovacího objektu dešťové kanalizace a následně svedeny do 

Ředického potoka. 

 

Produkce splaškových odpadních vod : 

Splaškové vody budou produkovány ze sociálního zázemí areálu od zaměstnanců 

firmy a kvantitativně budou odpovídat potřebám vody.   
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Tabulka 3 : Odpadní splaškové vody - množství 

Průtoky  m
3
/d m

3
/h l/s 

Průtok průměrný denní Qp 16,50 0,69 0,19 

Průtok maximální denní Qd 24,75 1,03 0,29 

Průtok maximální hodinový Qh  6,01 1,67 

Průtok minimální hodinový Qmin  0,00 0,00 

  

Tabulka 4 : Znečištění odpadních vod (bude odpovídat znečištění běžných splašků) 

Znečištění  mg/l kg/d t/rok 

Znečištění dle BSK5 BSK5 400 6,60 2,41 

Znečištění dle CHSK CHSK 800 13,20 4,82 

Znečištění dle NL NL 367 6,05 2,21 

Znečištění dle Ncelk Ncelk 73 1,21 0,44 

z toho N-NOX N-NOX 4 0,07 0,02 

          N-NH4 N-NH4 51 0,85 0,31 

          N-org N-org 18 0,30 0,11 

Znečištění dle Pcelk Pcelk 17 0,28 0,10 

 

 Po vyčištění splašků na biologické ČOV budou do bezpečnostního přepadu dešťové 

kanalizace a následně do Ředického potoka odtékat vody o následující kvalitě (průměrné 

hodnoty) : 

 

Tabulka 5 : Kvalita vody na odtoku z ČOV 

Znečištění  mg/l kg/d t/rok 

Znečištění dle BSK5 BSK5-o 15 0,24 0,09 

Znečištění dle CHSK CHSK-o 80 1,32 0,48 

Znečištění dle NL NL-o 20 0,33 0,12 

Znečištění dle N-NH4 N-NH4-o 5 0,08 0,03 

Znečištění dle Pcelk Pcelk-o 5 0,08 0,03 

 

Technické řešení : 

 Splašková kanalizace DN 200 bude vedena ze sociálního zařízení výrobní haly 

v souběhu s dešťovou kanalizací do prostoru za vjezdem, kde bude napojena na biologickou 

ČOV o kapacitě 110 EO; odtok z ČOV pak bude napojen do revizní šachty s moţností odběru 

vzorků na dešťové kanalizaci. 
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 ČOV bude tvořena jednou celoplastovou nádrţí o půdorysných rozměrech 5,2 x 3,0 m 

a konstrukční výšce 3,3 m, uloţenou na betonové desce, nádrţ bude obetonována v tl. min. 

300 mm. ČOV bude mechanicko-biologická se sedimentací, prostou aktivací, mikrobublinnou 

aerací a separací kalu na vertikálním dosazováku.  

Konstrukční uspořádání bude zhruba následující : 

1 2

5

6

7

3 4

ČOV 110 EO

 

3

1
2

54

-2,50

+0,00--

+0,50

+0,20

7
6 -0,25
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Legenda :1. Přítok odpadních vod DN 200; 2. Separátor shrabků; 3. Sedimentační nádrţ; 4. Aktivační nádrţ; 5. 

Dosazovací nádrţ; 6. Přelivný ţlab; 7. Odtokové potrubí DN 200 

 

SRÁŢKOVÉ VODY  

Dešťové vody ze střech a komunikací budou napojeny do dešťové kanalizace areálu a 

poté svedeny do severovýchodní části areálu, kde bude vybudován objekt pro vsakování vod 

do podzemních vrstev. Toto vsakování má z důvodu nepropustného podloţí omezenou 

kapacitu a přepad bude veden novou kanalizací aţ do Ředického potoka. U parkovacích ploch 

budou osazeny odlučovače ropných látek. 

- dešťové vody :  6 958 m
3
/rok 

 

Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové odpadní vody ze střech a komunikací 

areálu do systému zasakování, tvořeném zasakovacím objektem, umoţňujícím zásak vody 

do křídové zvodně s puklinovou propustností. Zasakovací objekt bude vybaven 

bezpečnostním přepadem, napojeným dešťovou kanalizací do Ředického potoka.  

Systém dešťové kanalizace bude dvojí – odvodnění střech přes lapače splavenin a 

komunikací přes vpusti s koši na bahno bude přímé, napojení parkovacích ploch bude přes 

gravitační sorpční odlučovače, zajišťující zachycení příp. úniků ropných látek.  

 

Produkce dešťových vod : 

Tabulka 6 : Odpadní srážkové vody - množství 

plocha střech (ψ = 0,9) ha 0,67 

plocha asfaltových komunikací (ψ = 0,7) ha 0,76 

plocha dláţděných komunikací (ψ = 0,5) ha 0,04 

plocha zeleně (ψ = 0,1) ha 0,06 

celková plocha ha 1,52 

Průměrný odtokový koeficient ψ  0,76 

Intenzita 15 min. deště při periodicitě 1 pro ombrografickou stanici  

H. Králové 

l/s.ha 113 

návrhový odtok l/s 131 

roční odtok (600 mm sráţek) m³/rok 6 958 

 

Technické řešení : 

Dešťová kanalizace bude vedena v komunikacích areálu kolem celé výrobní haly. Po 

trase do ní budou napojeny jednotlivé dešťové svody výrobní haly, přípojky uličních vpustí a 

odvodňovacích ţlabů.  
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„Zaolejovaná― kanalizace z parkovišť bude vedena paralelně a po vyčištění na 

sorpčních odlučovačích GSO 5/15 s kapacitou 15 l/s bude napojena do „čisté― kanalizace. 

Výsledný odtok dešťových vod bude sveden do prostoru za vjezdem, kde bude napojen na 

zasakovací objekt. 

 Zasakovací objekt bude tvořen podzemním vsakovacím polem 20 x 20 m z voštinových 

bloků, v rozích pole pak budou vyvrtány vsakovací vrty hl. 16,5 m, ø 220 mm, vystrojené PVC 

perforovanou zárubnicí ø 140 mm a filtračním obsypem fr. 4/8 mm. Do vrtů budou svedeny 

drenáţe ze vsakovacího pole. Vsakovací vrty budou opatřeny zhlavím, umoţňujícím kontrolu 

hladiny podzemní vody a příp. vyčištění.  Zhlaví vrtu bude opatřeno bezpečnostním přepadem, 

svedeným do dešťové kanalizace DN 400, vedené v příjezdové komunikaci do Ředického 

potoka, kde bude pod mostkem vybudována výusť. 

 

B.III.3. Ovzduší  

Výstavba 

S bodovým zdrojem znečišťování ovzduší se v době výstavby zařízení neuvaţuje. 

Při výstavbě bude areál staveniště plošným zdrojem prašnosti s dočasným 

působením o rozloze cca 0,5 ha. Mnoţství emisí z plošných zdrojů znečišťování nelze v 

současné době vyčíslit, závisí na aktuálních povětrnostních podmínkách. „Nejprašnějším― 

obdobím bude evidentně příprava plochy pro výstavbu haly. Prašnost ze staveniště je moţné 

potlačit vhodnou organizací práce. 

Provoz stavebních mechanismů a nákladní dopravy bude dočasným liniovým zdrojem 

znečištění ovzduší – opět s působením zejména po dobu zemních prací v počátcích 

výstavby a později při dovozu technologického zařízení. Příjezdová komunikace bude během 

výstavby skrápěna vodou a čištěna stavební firmou, coţ bude smluvně zajištěno.  

Důleţité je zmínit, ţe doprava bude realizována po komunikaci směrem na I/36 – tedy 

mimo obec Dolní Ředice. 

 

Provoz  

BODOVÉ ZDROJE  

Novým bodovým zdrojem emisí bude kotelna, dalším (vedlejším) zdrojem bude 

větrání výrobní haly - jednotlivé prostory budou ventilovány přirozeně, popř. nuceně. 

Vlastní technologie zpracování plastů nebude za běţných provozních stavů zdrojem 

znečišťování ovzduší.  

K vytápění nové haly je navrţena plynová kotelna, ve které budou osazeny tři 

teplovodní litinové článkové kotle, kaţdý o výkonu 246 kW. Kaţdá kotlová jednotka bude 

opatřena atmosférickým hořákem na spalování zemního plynu o přetlaku 2 kPa.  
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Jmenovitý výkon zdroje bude 740 kW. Celková spotřeba paliva v kotelně: 143 797 

m
3
/rok. 

Výrobce kotlů garantuje dokonalý provoz hořáků, který splňuje v celém výkonovém 

rozsahu emisní limity dané platnými předpisy. 

 

Úlet emisí ze zdroje tepla : 

    jmenovitý výkon zdroje ......................................   740 kW 

   zemní plyn -výhřevnost ......................................   33,5 MJ/m
3
 

    předpokládaná spotřeba paliva ..........................  143 797  m
3
/rok 

 

    Úlet popílku - TZL = 20 x 0,143 797        =    2,87 kg/rok  

    Úlet NOx     - NOx = 1600 x 0,143 797   =       230,1 kg/rok 

    Úlet CO      - CO  =  320 x 0,143 797      =       46,1 kg/rok 

                                                    celkem        = 279,07 kg/rok  

    Obsah CO2 ve spalinách :  6,8 % 

 

Větrání : 

Výrobní hala - základní zimní výměna v prostoru výrobní haly je uvaţována cca 

třínásobná, nuceným způsobem s rekuperací tepla z odváděného vzduchu. V letním období 

bude větrání zajišťovat odvod tepelných zisků z haly; předpokládaná výměna vzduchu cca 

30-ti násobná. Vytápění hal bude řešeno teplovzdušnými cirkulačními jednotkami, 

doplněnými pro vyšší účinnost (rovnoměrnost) vytápění destratifikátory pod střechou haly. 

Energocentrum, trafostanice - větrání vnitřního prostoru trafostanice bude řešeno 

přirozeným způsobem.  

Výrobní hala - servisní místnosti - v prostoru stavebního objektu haly je stavebně 

vyčleněno několik dalších samostatných místností. Větrání místností bude převáţně 

přirozeným způsobem, pouze u vnitřně situovaných místností a tam, kde by přirozené 

větrání bylo málo účinné je uvaţováno nucené větrání. Nucené větrání bude řešeno ve 

vztahu k poţadované kvalitě přiváděného vzduchu, buď samostatným podtlakovým větráním 

s přívodem vzduchu z okolních čistých prostor nebo rovnotlakým způsobem s nuceným 

odvodem i přívodem vzduchu.  

Sklad surovin - základní výměna v prostoru skladu surovin je uvaţována půlnásobná, 

přirozeným způsobem. V prostoru příjmových vrat bude instalována vzduchová clona. 

Větrání kotelny - bude vycházet z obsazení místnosti plynovými kotli určenými pro 

spalování plynu. Větrací zařízení bude zajišťovat základní povinnou výměnu vzduchu v 

kotelně a přívod spalovacího vzduchu. 
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Havarijní ventilace 

V mimořádných případech např. při najíţdění nových forem můţe dojít krátkodobě 

k emisím formaldehydu, v takovém případě se zapne havarijní ventilace, očekávaná emisní 

koncentrace můţe být na úrovni 2 mg/m
3
. 

Vedle formaldehydu můţe být opět krátkodobě emitován N,N-Dimethylformamid, 

emisní koncentrace můţe dosahovat 30 mg/m
3
. 

 

LINIOVÉ A PLOŠNÉ ZDROJE  

Liniovým zdrojem bude doprava, plošným zdrojem parkoviště – viz údaje v kapitole 

B.II.5. oznámení. 

 

Podrobný popis zdrojů je v kapitole 2 rozptylové studie (SLABÝ, 2008). 

 

B.III.4. Odpady 

Výstavba 

Předpokládané odpady při realizaci stavby podle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., 

v platném znění :  

 

Tabulka 7 : Odpady při výstavbě 
 

Název druhu odpadu 

PŘESNÝ NÁZEV PODLE KATALOGU ODPADŮ 

Kategorie Katalogové 

číslo 

Způsob 

nakládání 

Beton O 17 01 01 vyuţití 

Cihly O 17 01 02 vyuţití 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 17 01 07 vyuţití 

Dřevo O 17 02 01 vyuţití 

Sklo O 17 02 02 vyuţití 

Plasty O 17 02 03 vyuţití 

Ţelezo a ocel O 17 04 05 vyuţití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 17 04 11 odstranění 

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky *) N 17 05 03 odstranění 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 **) O 17 05 04 odstranění / 

vyuţití 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 

O 17 08 02 vyuţití 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky  

N 17 09 03  odstranění 
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Název druhu odpadu 

PŘESNÝ NÁZEV PODLE KATALOGU ODPADŮ 

Kategorie Katalogové 

číslo 

Způsob 

nakládání 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod  

čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 17 09 04 vyuţití 

Směsný komunální odpad O 20 03 01 odstranění 

 

*) Odpady jsou uvedeny z toho důvodu, ţe nelze vyloučit moţnost vzniku kontaminované 

zeminy a dalších stavebních odpadů únikem pohonných hmot či jinou havárií. Mnoţství není 

vyčísleno. 

**) Jedná se o přebytečnou zeminu sejmutou pro přípravu plochy pro výstavbu (ornice bude 

kompletně vyuţita, není odpadem). 

 

Za vyuţití / odstranění odpadů během výstavby v souladu s poţadavky zákona  

č. 185/2001 Sb., v platném znění budou smluvně odpovídat dodavatelské firmy.  

Především bude nutné zabezpečit, aby odpady byly shromaţďovány vytříděné, ve 

vhodných nádobách, na vyčleněných zabezpečených a označených místech a aby byly 

průběţně odváţeny. 

Celkové mnoţství odpadů, které vzniknou při výstavbě, lze odhadovat na max. 3 t 

odpadů kategorie „O― a 0,5 t odpadů kategorie „N―. Upřesnění bude v dalším stupni 

projektové dokumentaci. 

Stavební odpady budou ve vhodných případech recyklovány v odpovídajícím 

zařízení. 

Ke kolaudačnímu řízení budou předloţeny doklady o mnoţství a způsobu vyuţití / 

odstranění odpadů vyprodukovaných během výstavby. 

 

Odpady z provozu 

Provozováním výroby plastových výlisků budou vznikat odpadní obaly, odpady 

z údrţby, odpady z administrativy a směsný komunální odpad. Mnoţství odpadů bude 

standardní, resp. minimální, např. obaly budou převáţně vraceny dodavatelům. 

Vlastní technologie vstřikování plastů je v zásadě bezodpadová –  případné 

„nekvalitní výrobky― je moţné ve většině případů opětovně zpracovat, vznikají však plastové 

odstřiky. 
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Tabulka 8 : Odpady při provozu  
 

Název druhu odpadu 

PŘESNÝ NÁZEV PODLE KATALOGU ODPADŮ 

Kategorie Katalogové 

číslo 

Odhad 

mnoţství  

za rok 

Způsob 

nakládání 

Plastové hobliny a třísky O 12 01 05 3,5 t vyuţití 

Nechlorované hydraulické minerální oleje N 13 01 10 1,5 t odstranění 

Jiné hydraulické oleje N 13 01 13 0,6 t odstranění 

Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 13 02 08 0,6 t vyuţití/ 

odstranění 

Papírové a lepenkové obaly  

 

O 15 01 01 0,5 t vyuţití/ 

odstranění 

Plastové obaly  

 

O/N 15 01 02 0,5 t vyuţití/ 

odstranění 

Kovové obaly  

 

O/N 15 01 04 0,3 t vyuţití/ 

odstranění 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami  

N 15 02 02 0,5 t odstranění 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 20 01 21 300 ks zpětný odběr 

Směsný komunální odpad *) O 20 03 01 5,0 t odstranění 

 
*) Resp. budou vznikat odpady z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému komunálnímu 

(např. odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady budou předány k vyuţití. 

 

Veškerý odpad bude odváţen k vyuţití  / odstranění oprávněnou společností Marius 

Pedersen a.s., se kterou má MSSL v současné době smlouvu na uvedenou činnost. 

Systém nakládání s odpady v areálu společnosti se realizací investice nezmění. 

Důraz bude i nadále kladen na minimalizaci produkovaných odpadů, jejich třídění a 

bezpečné shromaţďování – ve vyčleněných kontejnerech, sudech (20 l, 50 l) nebo PE 

pytlích; na zastřešeném a zpevněném místě. 

 

Provozovna bude plnit povinnosti původců podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., 

v platném znění : 

- s nebezpečnými odpady bude nakládáno se souhlasem příslušného orgánu státní správy  

- odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, budou ukládány do 

vyčleněných obalů ve výrobní hale; na shromaţďovacích prostředcích s nebezpečným 

odpadem bude umístěn identifikační list nebezpečného odpadu 
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- odpady budou shromaţďovány na vyčleněném shromaţďovacím místě v areálu - 

zastřešeném, chráněném před povětrnostními vlivy, uzamykatelném, s nepropustnou 

podlahou 

- přednostně bude zajišťováno vyuţití odpadů  

- odpady budou předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí  

- o produkci a předávání odpadů bude vedena evidence, kaţdoročně bude zasíláno 

„Hlášení o produkci odpadů a nakládání s odpady― na Městský úřad v Holicích, odbor 

ţivotního prostředí a stavební úřad 

- směsný komunální odpad kat.č. 20 03 01 bude v areálu vykazován, provozovatel bude 

napojen na systém sběru komunálního odpadu obce, resp. při administrativní činnosti 

budou vznikat odpady z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému komunálnímu 

(např. odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady budou předávány k vyuţití 

 

Poznámka :  

Vzhledem k odhadovanému produkovanému mnoţství odpadů (viz výše v tabulce) 

nebude zřejmě muset být zpracován Plán odpadového hospodářství původce odpadů podle 

§ 44 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění a jmenován odpadový hospodář.  

 

OPATŘENÍ PO DOŢITÍ POSUZOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 

Po ukončení provozu zařízení bude nutné postupovat v souladu s aktuálními právními 

předpisy v oblasti nakládání s odpady – tzn. zajistit vyuţití / odstranění nespotřebovaných 

surovin a odpadů stavebního charakteru.  

 

B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a záření 

Výstavba 

Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů a ze 

související dopravy s tím, ţe hlučnější činnosti a činnosti s většími nároky na dopravu 

(zejména po dobu zemních prací) budou trvat krátkodobě v počáteční fázi výstavby a budou 

omezeny na denní dobu 6.00 – 22.00 hod. s vyloučením práce ve dnech pracovního klidu.  

Na stavbě bude pouţita stavební technika různé velikostní kategorie. Pro zemní 

práce se počítá s rypadly a nakladači kolovými nebo pásovými, přesun zeminy bude 

zabezpečen nákladními automobily. Naváţení materiálu bude zabezpečeno přívěsovými a 

návěsovými vozidly. Skládání a montáţe materiálu budou prováděny pomocí autojeřábů, 

výtahů a vysokozdviţných vozíků. Při výstavbě haly se počítá s vyuţitím stavebních strojů 

jako buldozeru, nakladače a těţkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu. 

S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost. 
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Tabulka 9 : Hladiny hluku předpokládaných zdrojů při výstavbě  

Zdroj hluku 
Hladina hluku LWA  (dB) 

(ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje) 

Nákladní automobil 80 

Pásové rypadlo 108 

Mobilní rypadlo 96 

Kolový kloubový nakladač 100 

Autojeřáb 100 

Vibrátor na beton 108 

Mobilní kompresorová stanice 99 

Finišer 104 

 

Spektrum mechanismů bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.  

V době výstavby je moţné očekávat vyuţívání vibrujících mechanismů, avšak opět 

krátkodobě a v nijak významné míře, která je nyní těţko specifikovatelná. Vznik vibrací (s 

dosahy max. v prostoru výstavby či v těsném okolí příjezdové komunikace) můţe být také 

vyvolán průjezdem nákladních automobilů zásobujících stavbu, přičemţ trasy dopravy budou 

voleny v podstatě výhradně mimo obec Dolní Ředice. 

Zdroj elektromagnetického záření bude pouţíván jen v průběhu montáţních prací, 

kdy bude zřejmě potřebné krátkodobě svařovat. Nebudou pouţity stavební materiály, u nichţ 

by se daly očekávat účinky radioaktivního záření. 

 

Provoz 

HLUK 

Provoz výrobního areálu se nachází na okraji obce u zemědělsko - průmyslového 

areálu, v blízkosti se nenachází ţádná obytná zástavba. Největším zdrojem hluku budou 

vlastní výrobní stroje s max. hlučností 76 dB ve vzdálenosti 1 m od stroje a dále 

kompresorové stanice, které budou umístěny v samostatné místnosti s max. hlučností 85 dB 

ve vzdálenosti 1 m od stroje.  

Omezení hlučnosti uvnitř a vně objektu bude řešeno příslušnými stavebními 

opatřeními : 

- osazení tlumičů hluku na kouřovodech 

- osazení tlumičů hluku na sání spalovacího vzduchu 

- osazení tlumičů hluku na vzduchotechnických výústkách 
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Uvaţované zdroje hluku : 

Stroje ve střední hale : 1 x 68, 5 x 67, 4 x 76, 1 x 75, 2 x 73, 14 x 74 dB (A) 

Velké stroje v krajní hale : 3 x 77, 2 x 79, 3 x 74 dB (A) 

Šroubové kompresory : 2 x 85 dB (A) – v místnosti vedle kotelny 

Chlazení :  2 x 83 dB (A) – v místnosti vedle kotelny 

Plynová kotelna : 3 x 70 dB (A) kotle (atmosférické), 5 x čerpadla 70 dB (A) 

2 x venkovní chladící jednotky :  2 x 75 dB (A)  

2 x mostový jeřáb : 2 x 75 dB (A) v halách 

 Teplovzdušné jednotky (SAHARA) v halách výroby a skladu : cca 20 x 60 dB (A) 

Vzduchotechnika hal u výduchů na východní fasádě : cca 60 dB (A) 

 
 

Systém opláštění haly bude např. typ Kingspan s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 

140 mm nebo skládaný plášť minerální ASTRON. 

 

 Z hlediska hlučnosti je pracoviště typu „lehká strojírenská výroba― zařazeno do 

skupiny „fyzická práce bez nároků na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a 

dorozumívání řečí―. 

 Maximální hodnoty :  třída hluku Np = 80 

     hladina  hluku Lmax = 85 dB (A) 

 Nepřekročení těchto hodnot bude garantovat dodavatel strojů.  

 Kancelářské prostory navazující na výrobní prostory budou odhlučněny stavebními 

konstrukcemi, hluk na pracovišti nepřesáhne 45 dB (A). 

 

Mobilním zdrojem hlučnosti bude doprava - viz kapitola B.II.5 oznámení. 

 

Podrobný popis zdrojů hluku je uveden na str. 4 – 5 hlukové studie (SLABÝ, 2008). 

 

VIBRACE A ZÁŘENÍ 

Vlastní výrobní činnost nebude zdrojem vibrací, četnost dopravy s rizikem vzniku 

dopravních otřesů bude velmi malá.  

Zařízení bude jako všechny spotřebiče elektrické energie zdrojem 

elektromagnetického záření, zdroj radioaktivního záření nevznikne. 
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B.III.6. Moţná rizika havárií 

 

Společnost MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. není zařazena do skupiny A nebo 

B podniků podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií. 

Při technologickém procesu nejsou pouţívány chemické látky a přípravky, které by 

byly klasifikovány jako nebezpečné podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění. Pouze 

pro potřeby údrţby mohou být pouţívány nebezpečné chemické látky / přípravky – avšak pro 

zařazení v nepodstatném mnoţství. 

 

Provoz zpracování plastů technologií vstřikování nevykazuje ţádné významnější 

riziko pro zaměstnance, obyvatele a sloţky ţivotního prostředí v okolí areálu.  

Avšak i přesto, ţe technologický proces bude řízen ASŘTP (a je tedy minimalizováno 

selhání lidského faktoru) nelze riziko zcela eliminovat. Mimořádná událost (nehoda, havárie) 

můţe být často důsledkem technické závady.  

 

Určité nebezpečí pro zdraví osob, ţivotní prostředí a majetek mají iniciační události 

vedoucí v dalším rozvoji k rozsáhlejšímu poţáru v areálu MSSL. 

 

 Poţár 

Příčiny : K události můţe dojít zejména při nedodrţení všeobecných a vnitropodnikových 

bezpečnostních předpisů, porušením pracovní kázně, nedbalostí při údrţbářských 

činnostech (svařování), vlivem exploze zemního plynu nebo dopravního prostředku, závadou 

elektroinstalace, bleskem.  

Následná opatření : V případě vzniku poţáru, který nelze zvládnout vlastními silami, se musí 

k likvidaci poţáru přivolat jednotka HZS.  

Výsledek události : V případě úniku toxické směsi plynů existuje moţnost poškození zdraví 

osob, zvířat a ţivotního prostředí (v produktech tepelného rozkladu mohou být ve stopách 

obsaţeny fenoly, styren, akrylonitril apod.). Větší ekonomická škoda. 

 

Pro bezpečnost v zařízení je důleţité : 

- zabránit vzniku a rozvoji poţáru v objektech areálu 

- v případě vzniku poţáru zajistit jeho co nejrychlejší detekci a uhašení 

- mít provozuschopnou hasicí techniku předepsanou pro jednotlivá pracoviště 

- dodrţovat všeobecné bezpečnostní zásady, preventivní opatření a pořádek na 

pracovišti 
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Pro celý areál bude zpracován Provozní a manipulační řád, Poţární a havarijní 

pokyny a směrnice. Všichni pracovníci budou při nástupu na pracoviště proškoleni 

v pracovních postupech a seznámeni s uvedenými dokumenty.  

 

Součástí projektové dokumentace pro územní řízení jsou „Zásady zajištění poţární 

ochrany stavby― (posouzení je provedeno zjednodušeným výpočtem, podrobné posouzení 

bude v dalším projektovém stupni). 

Poţární zabezpečení areálu bude řešeno rozmístěnými přenosnými hasicími přístroji 

(práškovými a CO2) a vnitřními poţárními hydranty (budou vybaveny tvarově stálou hadicí 

s uzavírací proudnicí, u hydrantů bude zajištěn hydrodynamický přetlak min. 0,2 MPa a 

průtok min 0,3 l/s). Vnějším odběrným místem bude poţární nádrţ v areálu o objemu 50 m
3
, 

kromě této nádrţe budou v areálu osazeny dva podzemní hydranty. 

 

 

Opatření při ukončení provozu : 

 V případě ukončení provozování výroby v areálu MSSL bude nutné postupovat 

v souladu s aktuálními právními předpisy v oblasti nakládání s odpady a podle plánu 

likvidace zařízení. 

 Budou zastaveny a přerušeny přívody všech médií. 

 Veškeré nezpracované vstupní suroviny budou nabídnuty k vyuţití; také stroje či 

jejich samostatné části mohou být po posouzení stavu dále pouţity, proto je vhodné 

jejich nabídnutí k prodeji. 

 Bude zajištěno vyuţití / odstranění všech odpadů oprávněnou firmou. 

 

Rizika znečištění ţivotního prostředí nebo ohroţení lidského zdraví po ukončení 

provozu se při dodrţení standardních opatření nepředpokládají. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

 

Posuzovaný záměr (areál pro výrobu plastových výlisků) se nachází na území obce 

Dolní Ředice v nadmořské výšce 233 m n.m. Obec má 780 obyvatel a leţí v oblasti Polabské 

níţiny, severovýchodním směrem od Pardubic a západním směrem od Holic. Dolní Ředice 

jsou protáhlou obcí, na východě těšně navazující na Horní Ředice. 

Dolní Ředice jsou společně s 16 dalšími obcemi součástí mikroregionu Holicko. 

Základní dopravní osu mikroregionu tvoří komunikace I/35 (E 442) Svitavy - Hradec Králové 

a I/36 Holice - Pardubice. Silnice I. třídy doplňuje silniční síť II. a III. třídy umoţňující přímější 

propojení cílů regionálního významu. 

V Dolních Ředicích se křiţuje několik značených lokálních cyklostezek. Ţelezniční 

doprava zde není zastoupena. Obsluţnost obce je zajištěna autobusovou dopravou. 

Převaţující funkční vyuţití oblasti je bydlení a intenzivní zemědělská výroba.  

Díky nízkému zastoupení zdrojů znečišťování ovzduší je imisní situace v zájmové 

lokalitě příznivá. Podobně také nepřítomnost těţkého průmyslu jako hlavního zdroje 

výrazného hluku vytvářejí dobré podmínky pro flóru i faunu ve volné přírodě. 

Obcí protéká Ředický potok a severovýchodně od obce se nachází Ředický rybník.  

Severním směrem se zvedají zalesněné stráně kopce Ţernov (276 m n.m.), které 

jsou chráněny jako přírodní rezervace a tvoří ji dubohabrové lesy a dva rybníky - Mordýř a 

Šmatlán s rákosinami. 

V zájmovém území se nenacházejí loţiska nerostných surovin, chráněná loţisková 

území, dobývací prostory, prognózní zdroje nerostných surovin ani poddolovaná území, také 

se podle dostupných údajů nevyskytují v lokalitě staré ekologické zátěţe. 

 

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Dolní Ředice moţný. 

 

Území není z environmentálního hlediska zatěţované nad míru únosného zatíţení.  
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C.II. Stručná charakteristika sloţek ŢP v území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny 

Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí provozem nového výrobního areálu 

MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. v Dolních Ředicích lze vyloučit – přesto je stručná 

charakteristika ţivotního prostředí v zájmovém území uvedena.  

 
Geomorfologické a geologické poměry : 

Podle geomorfologického členění České republiky náleţí širší okolí popisovaného 

záměru k podcelku Pardubické kotliny v oblasti Východočeské tabule. Oblast Dolních Ředic 

je situována v severní části okrsku Holické tabule, která na severu sousedí se Sezemickou  

bránou. Holická tabule je vlastně náhorní plošinou jako morfologickým projevem širší 

soutokové oblasti Labe a Loučné a reliktů jejich erozní či sedimentární činnosti. 

Dle geomorfologického členění náleţí širší území do : 

- systém :  Hercynský 

- provincie :  Česká vysočina 

- subprovincie : Česká tabule 

- oblast :  Východočeská tabule 

- celek :  Východočeská tabule 

- podcelek :  Pardubická kotlina 

- okrsek :  Holická tabule 

  

Na katastrálním území obce Dolní Ředice se nenacházejí ţádná loţiska nerostných 

surovin. Nejbliţší chráněné loţiskové území je cca 2 km jiţně v katastru obce Časy, kde se 

také nacházejí dobývací prostory - těţené (těţí se zde cihlářská surovina). Výhradní loţisko 

cihlářských surovin Časy je součástí Východočeské křídové tabule a je zařazeno do její 

labské facie. Základní surovinou výhradního loţiska jsou svrchnoturonské vápnité jílovce, 

kvartérní písčité jíly a písky, které jsou kvalitní surovinou umoţňující výrobu náročných 

cihlářských výrobků. 
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Mapa s vyznačením dobývacích prostorů 

 

 

V posuzované lokalitě se podle geologické mapy, znázorňující hlavní geologické 

jednotky vystupující na povrch, nachází mezozoikum. Hypotetický řez horninovým 

prostředím odhaluje v hloubce 3 km pod povrchem ruly a migmatity brunovistulika.  

Česká křídová tabule, do které náleţí popisovaná oblast, vznikla zaplavením 

prakticky celé severní části Českého masívu. Hlavní transgrese moře a s ní spojená 

sedimentace nastala aţ ve svrchní křídě. Převládají zde subhorizontálně uloţené sedimenty 

mořského původu. Petrograficky se jedná o mocná souvrství převáţně pískovců a jílovců aţ 

slínovců. V některých místech přecházejí slínovce do opuk. Pískovce a opuky se intenzívně 

vyuţívají (jiţ od středověku) jako stavební kámen. Cyklické střídání propustných pískovců a 

nepropustných pelitů vytváří ideální struktury pro zadrţování podzemní vody. Pískovce s 

průlinovou propustností tvoří kolektory, pelity a izolátory. Tím, ţe Česká křídová tabule má 

tvar pánve s největší hloubkou uprostřed, dochází k proudění podzemních vod od okrajů do 

středu pánve a vytvářejí se tím na mnoha místech podzemní vody s napjatou hladinou 

(artéské studny).  

Tektonicky jsou sedimenty České křídové tabule intenzívně porušeny řadou dílčích 

zlomů, které všechny souvisejí s velkou zlomovou strukturou - labským lineamentem, který 

ve směru severozápad-jihovýchod prochází v podloţí pánve.  
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Geologická mapa 

 

 

Půda : 

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, 

biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf 

terénu a stáří krajiny. Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a 

podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehoţ výsledkem je vznik genetického půdního 

typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého 

geologického podloţí, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.  

V zájmové oblasti převaţují hnědé půdy s podzoly na terasových uloţeninách. Půdní 

zrnitostí se jedná o půdy převáţně písčité. Půdotvorné substráty tvoří zvětraliny hornin 

mladšího mezozoika (Česká křídová pánev) : pískovce, opuky, slínovce. V menší míře se 

vyskytují mocnější uloţeniny staršího antropozoika (kvartéru) – pleistocénu : eolické 

sedimenty (spraše, sprašové hlíny), svahoviny glaciální, fluvioglaciální a terasové sedimenty. 

  

Povrchové a podzemní vody : 

 Povrchové vody 

Hlavním tokem na západ od zájmové oblasti je Labe a dotčené území tedy leţí v 

povodí Labe (č. hydrologického pořadí 1-05-04 a 1-05-03). Z hlediska vodnatosti jde o oblast 

nejméně vodnou, s povrchovým odtokem 3 l/s na km
2
, se střední aţ dobrou retenční 

schopností 20 – 30 %. Odtok z území je středně rozkolísaný. 

Obcí Dolní Ředice protéká Ředický potok (č.h.p. hydrologické pořadí 1-03-01-029, 

Q355 = 22 l/s), který je zařazen ve IV. třídě jakosti vod. Vzhledem ke skutečnosti, ţe potok 

vykazuje nízkou vodnost, je jeho vliv na jakost vody Labe zanedbatelný.  
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Severovýchodně od obce je Ředický rybník. 

Základní klasifikace jakosti vody v Ředickém potoku dle ČSN 757221 v období 2005 

– 2006 je uvedena v následující tabulce (zdroj informací : Povodí Labe s.p. – 

Vodohospodářská bilance za rok 2006). 

 

Tabulka 10 : Ředický potok - jakost vody 

Název 
toku 

Název 
profilu 

Říční 
km 

Bentos 
tř.jak. 

BSK5 

tř.jak. 

CHSK5 

tř.jak. 

N-NH
4 

tř.jak.
 

N-NO3
- 

tř.jak. 
Pcelk. F 
tř.jak. 

Výsledná 
třída 

Ředický 
potok 

Lukovna 0,2 III III IV III IV IV IV 

 

Porovnání charakteristické hodnoty C-90 za období 2005 – 2006 s imisními 

standardy je uvedeno v následující tabulce (zdroj informací : Povodí Labe s.p. – 

Vodohospodářská bilance za rok 2006). 

 

Tabulka 11 : Ředický potok - jakost vody(porovnání s imisními standardy) 

Název 
toku 

Název 
profilu 

BSK5 

mg/l 
CHSKCr 

mg/l 

N-NO3
- 

mg/l
 

N-NH4
+ 

mg/l 
Pcelk. F 
mg/l 

NL 
mg/l 

Fek. koli 
KTJ/1 

ml 

AOX 
μg/l 

Ředický 
potok 

Lukovna 6,9 48,2 11,6 1,5 1,11 17,8 222,9 - 

Imisní standardy 6 35 7 0,5 0,15 25 40 30 

 

 

Hydrogeologie 

Podle hydrogeologického členění území ČR spadá zájmová oblast do 

hydrogeologického rajónu 436 – „Labská křída―. Regionálně významným kolektorem 

podzemní vody jsou cenomanské vrstvy na bázi svrchnokřídových sedimentů České křídové 

pánve. Jejich mocnost je značně proměnlivá v závislosti na průběhu podloţí a na 

tektonických poměrech. Kolísá od několika metrů po max. 70 m. S ohledem na hloubku 

uloţení tohoto bazálního křídového kolektoru a omezeným moţnostem jeho dotace ze 

zájmového prostoru není tento kolektor významný. Křídové sedimenty v nadloţí cenomanu, 

tedy sedimenty spodního a svrchního turonu, mají velice omezené, převáţně puklinové 

zvodnění a díky svému horninovému charakteru s převaţujícími jílovci a slínovci mají funkci 

hydrogeologického izolátoru. Výskyt významnější akumulace podzemní vody a jejího 

proudění v těchto sedimentech je prakticky vázaný na tektonicky porušené horninové partie 

a zvětralé přípovrchové vrstvy. 

V následující tabulce jsou uvedeny základní informace o hydrogeologickém rajónu 

436 (zdroj informací : internetové stránky Hydrogeologického informačního systému VÚV 

T.G.M.). 
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Tabulka 12 : Hydrogeologický rajón 436 

 přípovrchová vrstva 1. vrstevní kolektor 

ID hydrogeologického rajónu 4360 

Název hydrogeologického rajónu Labská křída  

Plocha hydrogeologického rajónu  2 845,75 km
2
  

Oblast povodí Horní a střední Labe  

Hlavní povodí Labe  

Skupina rajónů Křída Středního Labe po Jizeru  

Geologická jednotka Sedimenty svrchní křídy  

Litologie jílovce a slínovce  pískovce a slepence  

Křídové souvrství  perucko-korycanské 

Stratigrafická jednotka  cenoman  

Dělitelnost rajónu lze dělit nelze dělit 

Mocnost souvislého zvodnění 15 aţ 50 m 5 aţ 15 m 

Hladina volná  napjatá 

Typ propustnosti průlino - puklinová průlino - puklinová 

Transmisivita nízká <1.10
-4

 m
2
/s nízká <1.10

-4
 m

2
/s 

Mineralizace 0,3-1 g/l >1 g/l  

Chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4  Na-Ca-HCO3-Cl 

 

 

Z vodohospodářského hlediska nespadá zájmové území do chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod. Nejbliţší CHOPAV je vzdálena cca 12 km východním směrem –

„Východočeská křída―. 

 

CHOPAV 
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Klimatické podmínky a kvalita ovzduší : 

Dle klimatického členění ČR (Quitt, 1971) leţí zájmové území v teplé klimatické 

oblasti T2 - ta se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným 

obdobím a teplým aţ mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou aţ 

velmi suchou zimou. Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 8,5 °C. Maximální roční 

teploty se vyskytují v průběhu července a srpna (dlouhodobý průměr kolem 18 °C), 

minimální pak v lednu (cca -2 °C). 

 

Tabulka 13 : Klimatická oblast T2 

Klimatické ukazatele oblasti T2 Průměrné hodnoty za rok 

Počet letních dnů 50 – 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 – 170 

Počet mrazivých dnů 100 – 110 

Počet letních dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu -2 °C aţ -3 °C 

Průměrná teplota v červenci 18 °C aţ 19 °C 

Průměrná teplota v dubnu 8 °C aţ 9 °C 

Průměrná teplota v říjnu 2 °C aţ 9 °C 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období 350 – 400 mm 

Sráţkový úhrn v zimním období 200 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 

Počet zamračených dnů v roce 120 – 140 

Počet jasných dnů v roce 40 – 50 

 

 

Průměrné teploty za poslední tři roky, včetně porovnání s dlouhodobým normálem, 

zveřejněné na internetových stránkách ČHMÚ jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 14 : Teplota vzduchu 

Průměrná teplota vzduchu (°C), včetně porovnání s dlouhodobým normálem (1961-1990) 

(region Pardubice) 

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

2007 3,2 2,7 5,1 10,2 14,5 18,2 18,4 17,9 11,5 7,2 1,4 -1,1 9,1 

2006 -6,3 -3,3 -0,1 8,3 12,8 17 21,5 15,2 15,5 10,3 5,4 2,3 8,3 

2005 -0,3 -3,7 0,4 9,1 13 16 18 16 14,4 9,2 2,1 -1,2 7,8 

1961-

1990 
-3,1 -1,04 2,2 7,1 12,2 15,3 16,6 16,3 12,7 8,0 2,5 -1,3 7,2 
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Úhrny sráţek za poslední tři roky, včetně porovnání s dlouhodobým normálem, 

zveřejněné na internetových stránkách ČHMÚ jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 15 : Úhrny srážek 

Úhrn sráţek (mm) včetně porovnání s dlouhodobým normálem (1961-1990) 

(region Pardubice) 

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

2007 79 48 55 6 66 92 87 51 116 36 85 35 756 

2006 36 46 74 77 82 79 24 188 13 41 58 78 748 

2005 76 61 32 35 95 54 150 92 41 5 28 78 748 

1961-

1990 
47 40 42 46 77 87 82 84 56 45 52 54 711 

 

 

Převaţující směry větru v lokalitě jsou podle četnosti západní a severozápadní, 

představují 15,4, resp. 9,9 % časového fondu v roce. Bezvětří zaujímá 30,7 % časového 

fondu v roce. 

Stabilitní klasifikace v dané lokalitě pro pět tříd stability ovzduší : I. superstabilní (11,5 

%), II. stabilní (23,0 %), III. izotermní (26,1 %), IV. normální (29,5 %), V. labilní (9,8 % 

časového fondu v roce). 

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 39,5 %, vítr o rychlostech 2,5-7,5 m/s v 23,7 

% a vítr nad 7,5 m/s v 6,1 % časového fondu v roce.  

 

Tabulka 16 : Větrná růžice 

Větrná růţice :  DOLNÍ ŘEDICE     

          

 Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

% 7.30 4.91 4.51 6.98 11.70 8.62 15.40 9.90 30.68 

h/r 639 430 395 611 1025 755 1349 867 2688 

h/< 14.2 9.6 8.8 13.6 22.8 16.8 30.0 19.3 59.7 

m/s         Celkem 

1.7 7.97 6.75 6.89 7.81 10.41 8.28 12.29 9.86 70.22 

5 2.43 1.53 1.23 2.28 4.24 3.12 5.64 3.23 23.70 

11 0.74 0.47 0.23 0.73 0.89 1.06 1.31 0.65 6.08 

Celkem 11.14 8.75 8.35 10.82 15.54 12.46 19.24 13.74 100.00 
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Celková růţice : 
 

 
 
 

Nejbliţší monitorování kvality venkovního ovzduší v posuzovaném území je 

prováděno v Sezemicích – na stanici č. 1346 (ČHMÚ), která je umístěna na okraji obce, na 

hřišti u řeky. Stanice je charakterizována jako stanice pozaďová, venkovská, přírodní. 

Lokalizace této stanice je následující : 

- zeměpisné souřadnice 50° 3  41.54  sš; 15° 51  1.71  vd 

- nadmořská výška  222 m 

Stanice je reprezentativní v okrskovém měřítku (0,5 – 4 km). 

Na stanici Sezemice je prováděno měření SO2, suspendovaných částic PM10 a NO2. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty znečištění za poslední dva roky (zdroj 

informací : ročenka ČHMÚ zveřejněná na internetových stránkách). 

 

Tabulka 17 : Imisní situace – stanice Sezemice 

Stanice Látka 

IMISNÍ SITUACE 

koncentrace [µg.m
-3

] 

čtvrtletní 
roční průměr 

denní maximum 

(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

1346 

Sezemice 

Rok 2005 

SO2 - - - 2,5 - 11,3 (05.03.) 

PM10 33 27,2 19,5 - 27,4 103,0 (05.03.) 

NO2 15,3 30,2 30,7 37,3 28,5 109,0 (20.11.) 

 

Stanice Látka 

IMISNÍ SITUACE 

koncentrace [µg.m
-3

] 

čtvrtletní 
roční průměr 

denní maximum 

(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

1346 

Sezemice 

Rok 2006 

SO2 15,7 9,1 11,0 11,4 11,8 58,2 (01.02.) 

PM10 44,1 24,5 - - 32,9 172,0 (29.01.) 

NO2 41,6 13,1 18,4 19,3 23,01 132,8 (02.02.) 
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Území, ve kterém se nachází popisovaný záměr, není součástí národního parku ani 

není vybranou přírodní lesní oblastí ve smyslu vyhlášky MZem č. 83/1996 Sb., o lesním 

hospodářském plánování, v platném znění, proto se na toto území nevztahují imisní limity 

pro ochranu ekosystémů a vegetace. 

Z porovnání bilancí emisí znečišťujících látek (za rok 2001) s jejich doporučenými 

emisními stropy Pardubického kraje (v roce 2010) vyplynulo, ţe prioritou Krajského 

programu sniţování emisí kraje jsou oxidy dusíku, pro které existuje nezanedbatelné riziko 

nedodrţení hodnoty krajského emisního stropu. Uváděnými nejvýznamnějšími zdroji emisí 

NOx jsou velké spalovací zdroje regionu, dalším významným zdrojem jsou mobilní zdroje.  

 

Fauna a flóra, zvláště chráněné části přírody : 

Z biogeografického hlediska (Culek a kol., 1995) je  území součástí Hercynské 

podprovincie. Z fytogeografického hlediska pak patří do Českého termofytika, 

fytogeografického okresu 15. Východní Polabí a podokresu 15.c. Pardubické Polabí. Jde o 

2. vegetační stupeň kolinní - pahorkatinu, charakterizovaný výskytem teplomilnějších 

habrových doubrav. Podle geobotanické rekonstrukce by území pokrývaly dubohabřiny, 

především asociace černýšová dubohabřina  (Melampyro nemorosi – Carpinetum). Podél 

vodních toků by rostly třešňové jaseniny (Pruno – Fraxinetum). Zastoupena je teplejší 

varianta mezofilní (hájové) bioty, přičemţ do ní mírně přesahují méně náročné teplomilné 

prvky hercynského charakteru. 

 

Nejbliţší zvláště chráněná území : 

Přírodní rezervace Ţernov 

- ve vzdálenosti cca 1,4 km severním směrem od popisovaného záměru  

PR Ţernov byla vyhlášena v roce 1995. Leţí v k.ú. Horní Ředice, Dolní Ředice a 

Chvojenec. Nadmořská výška 230 – 280 m, výměra chráněného území je 293 ha. PR 

Ţernov je charakteristická pestrou mozaikou společenstev. Největší rozlohu zaujímá 

přirozená dubohabřina na mírném návrší kóty Ţernov. Součástí rezervace jsou dále rybníky 

Mordýř a Šmatlán, rašelinné louky u Mordýře a obhospodařované louky u Šmatlánu. Díky 

své biotopové rozmanitosti a zastoupení rostlinného krytu je celá rezervace zoologicky velmi 

atraktivní. Jedná se o území, které poskytuje nepřebernou moţnost úkrytů a splňuje 

podmínky potřebné pro rozmnoţování mnoha druhů ţivočichů nejrůznějších tříd a řádů. Z 

ornitologického hlediska je podstatné, ţe u obou rybníků je vyvinutá rozsáhlá členitá 

rákosina, v lesním porostu se nacházejí staré duté stromy. Keřové patro je zastoupené v 

lesním lemu a na starých deponiích na březích rybníků. Oba rybníky, spolu s dalšími rybníky 

ředické soustavy, hrají významnou roli při jarním, a zejména podzimním tahu vodních ptáků.  
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     Rezervace patří k ornitologicky vděčným cílům. Počet zjištěných ptáků se stále 

zvyšuje - poslední údaje hovoří o 169 zastiţených druzích, z nichţ 78 je zvláště chráněných 

a více neţ 100 jich zde pravidelně či občasně hnízdí. K nejzajímavějším ptačím druhům patří 

bezesporu zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), která v PR Ţernov pravidelně hnízdí od roku 

1999 a vytvořila zde jiţ stabilní populaci.  

 

Přírodní rezervace Přesypy u Rokytna 

- ve vzdálenosti cca 3,5 km severním směrem od popisovaného záměru  

Přírodní rezervace Přesypy u Rokytna se nachází po pravé straně silnice z Rokytna 

do Býště a má rozlohu 7,19 ha. Je to lokalita přírodních útvarů porostlých borovým lesem a 

sestává se ze 14 vln různých tvarů a velikostí. Vzhledem k bohatství přesypových tvarů 

soustředěných na poměrně malé ploše je rokytenské chráněné území označováno za 

nejvýznamnější lokalitu navátých písků ve východním Polabí. 

 

Zvláště chráněné části přírody 

 

 

Významné krajinné prvky : 

Za významné krajinné prvky jsou ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, povaţovány lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 

údolní nivy a dále jiné části krajiny, které jsou zaregistrovány orgánem ochrany přírody.  

V lokalitě je vyhlášen VKP lesní komplex Ţernov. Tzv. významnými krajinnými prvky 

„ze zákona― jsou v území např. Ředický potok, Ředický rybník a lesní porosty cca 500 m 

západně a jihozápadně od prostoru stavby. 
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Evropsky významné lokality a ptačí oblasti : 

Posuzovaný záměr se nenachází v kontaktu s evropsky významnou lokalitou (podle  

§ 45 písm. a – c) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění), ve vzdálenosti cca 0,8 km se 

však rozkládá ptačí oblast Komárov (podle § 45 písm. e) uvedeného zákona). 

Krajský úřad Pardubického kraje ve svém vyjádření dle ustanovení § 45 písm. i) odst. 

1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění nevyloučil významný 

vliv na ptačí oblast Komárov a poţaduje záměr posoudit zejména z důvodu moţného 

rušení nocovišť a hnízdišť vlivem hlučnosti z výrobní technologie. 

 

Ptačí oblast Komárov 

- ve vzdálenosti min. 750 m jiţním směrem od popisovaného záměru 

Ptačí oblast Komárov byla vyhlášena nařízením vlády č. 679/2004 ze dne 8.12.2004. 

Rozkládá se v k.ú. Dašice, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice v Čechách, Horní Roveň, 

Horní Ředice, Kladina, Komárov u Holic, Lány u Dašic a Ostřetín. Území zahrnuje především 

zemědělské pozemky, které jsou většinou v kategorii orná půda. Jen malý podíl pozemků je 

trvale zatravněn. Rozsáhlý meliorační systém malého vodního toku Lodrantka odvodňuje  

ploché území  kulturní stepi. Komplikované nivelační a pedologické poměry přirozeně sniţují  

účinnost odvodnění tak, ţe i obvyklé sráţkové poměry  znemoţní  dokončovat zemědělské 

práce na pozemcích v kompletním rozsahu. Výsledkem je, ţe na konci vegetačního období 

je na území řada větších či menších ploch s nesklizenými zemědělskými plodinami nebo 

pícninami a nezoraných strnišť. Jsou zde vytvořeny vhodné podmínky pro přeţívání  

populace hlodavců (hraboše polního apod.) a vegetace vytváří vhodný úkryt. 

Ornitologický význam kulturní krajiny u Komárova souvisí se specifickými moţnostmi 

zemědělského vyuţití lokality. Lokalita je významným zimním shromaţdištěm (nocovištěm) a 

zdrojem potravy (kořisti)  pro motáka pilicha (Circus cyaneus) a kalouse pustovku (Asio 

flammeus), kteří jsou zde také předmětem ochrany. Pardubicko (Střední Polabí) je zároveň 

územím s velmi málo dny s vyšší sněhovou pokrývkou, takţe hlodavci na polích, kteří slouţí 

za potravu zimujícím dravcům a sovám, jsou jen málokdy nedostupní. Početnost v různých 

letech kolísá s ohledem na potravní nabídku na lokalitě a v jejím širším okolí. Pustovky v 

území rovněţ nepravidelně hnízdí v počtu aţ 3 - 5 párů. Oblast je také významnou tahovou 

lokalitou pro dravce, bahňáky a jeřába popelavého. 

Zranitelnost ptačí oblasti : 

- pěstování nevhodných plodin, zvláště kukuřice 

- likvidace úhorů 

- rušení a nezákonný odstřel dravců a sov 

- nevhodně navrţené území - malá rozloha 

- plánovaná výstavba rychlostní komunikace R 35 středem navrţené ptačí oblasti  
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Vyznačení ptačí oblasti 

 

 

Územní systém ekologické stability krajiny : 

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního 

celku.  Nejbliţší biocentra ÚSES jsou ve vzdálenosti cca 1,1 km jiţním směrem - regionální 

biocentrum RBC Časy, v k ú. Časy; a dále regionální biocentrum RBC Ţernov, v k.ú. Dolní 

Ředice cca 1,5 km severním směrem.  

 

Vyznačení ÚSES 
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Z hlediska nadregionální úrovně ÚSES je celé širší území včetně obce Dolní Ředice 

součástí nadregionálního biokoridoru Bohdaneč - Uhersko, jehoţ osa se nachází poblíţ 

řešené lokality.  

 

Krajinný ráz : 

Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určité oblasti či místa. Před činnostmi, které by mohly vést ke sníţení jeho estetické a 

přírodní hodnoty je chráněn zákonem. 

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná zjednodušená struktura 

krajinných prvků s tím, ţe většina území vykazuje výrazně otevřený, nepříliš členitý charakter 

krajiny. Jde o rovinaté, resp. mírně zvlněné území. 

Přírodní charakteristika je dána zejména rozsáhlými celky orné půdy, luk a porosty 

dřevin, dotvářena je lesními celky. Kulturně historická charakteristika je pozměněna 

především díky scelení pozemků a technické úpravě malých toků. Krajinný ráz je výrazně 

ovlivněn antropogenními prvky. 

Vzhledem ke klimatickým podmínkám a kvalitnímu půdnímu fondu je prakticky celé 

území intenzivně obhospodařováno. Širší oblast je charakterizována jako obilnářsko-

bramborářská. 

 

Architektonické a jiné kulturní památky : 

V prostoru posuzovaného záměru se nenalézají archeologické, architektonické ani 

historické památky. Nenacházejí se zde ani ţádné kulturní památky, které by vyţadovaly 

zvláštní ochranu. Zájmové území se nenachází v památkově chráněném území. 

Základní charakteristiky obce Dolní Ředice (zdroj informací : internetové stránky 

Portálu veřejné správy ČR) jsou : 

Nadmořská výška :  233 m n.m. 

Celková výměra pozemku : 1 064 ha 

Počet obyvatel :   788 

Průměrný věk :   38,1 

 

Ředice se nalézají v úrodné krajině a z archeologických památek bylo zjištěno, ţe 

tato oblast byla osídlena jiţ před několika tisíciletími. První písemná zmínka o existenci 

Ředic se datuje od 9. dubna 1336 (v té době byly uváděny pod jménem Hermansdorf). 

V obci se nacházejí 2 pomníky padlým v 1. a 2. světové válce. 
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

D.I.  Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a 

významnosti 

Velikost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- nulový vliv 

- zanedbatelný vliv 

- malý vliv 

- střední vliv 

- velký vliv 

 

Významnost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- významný pozitivní vliv 

- mírně pozitivní vliv 

- nevýznamný vliv 

- mírně negativní vliv 

- významně negativní vliv 

 

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ : 

 

a) Zdravotní rizika 

Výstavba  

Příprava prostoru, výstavba a poté montáţní práce se samozřejmě neobejdou bez 

určitého ovlivnění ţivotního prostředí – hlukem, prašností, emisemi z dopravy. Tyto vlivy se 

však zcela jistě nijak významně nedotknou obyvatel - realizace záměru bude probíhat v 

prostoru, který se nachází v dostatečné vzdálenosti od obytných domů - nejbliţší zástavba je 

od místa stavby vzdálena více jak 200 m (přes objekty bývalého zemědělského areálu). 

Rozsah stavebních prací bude relativně malý a lze předpokládat, ţe vlivy způsobované 

výstavbou budou v místě obytné zástavby rozeznatelné od pozadí jen v době intenzivní 

činnosti – při provádění zemních prací a betonáţi (tyto práce budou trvat cca několik týdnů). 

Stavební práce budou omezeny na denní dobu s vyloučením dnů pracovního klidu.  

Vlivy v době intenzivní stavební činnosti budou velikostně malé a mírně negativní, při 

běţných pracích pak zanedbatelné. 
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Provoz 

Technologie zpracování plastů vstřikováním hmoty do forem není obecně zdrojem 

rizik pro obyvatele a tak tomu bude i v případě investičního záměru společnosti MSSL 

ADVANCED POLYMERS s.r.o.  

Emise do ovzduší budou souviset pouze s nutností vytápět pracovní prostory (k 

tomuto účelu bude slouţit plynová kotelna) a zajišťovat ventilaci prostředí ve výrobní hale. 

Strojní zařízení bude zdrojem hluku, avšak hodnoty u lisů se budou dle garancí 

dodavatele pohybovat v rozmezí 68 – 79 dB (A), také další zařízení nebudou významným 

zdrojem hluku; vyšší hodnoty jsou očekávány provozem šroubových kompresorů, které však 

budou umístěny v samostatné místnosti. Omezení hlučnosti uvnitř a vně objektu bude 

řešeno vhodným opláštěním a příslušnými stavebními opatřeními (osazením tlumičů). 

Zdrojem emisí do ovzduší a hlučnosti bude doprava. 

Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik záměru byly rozptylová a hluková studie, 

které potvrdily, ţe není třeba předpokládat negativní ovlivnění veřejného zdraví při 

provozování plánované výroby v Dolních Ředicích. 

 

OVZDUŠÍ 

 

Relevantními škodlivinami emitovanými v souvislosti s provozem areálu MSSL (a 

hodnocenými v rozptylové studii) jsou oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen a suspendované 

částice PM10. Zdrojem těchto látek bude plynová kotelna a doprava. 

 

OXID DUSIČITÝ A SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE 

Zdravotní rizika plynoucí z expozice oxidu dusičitému a prachovým částicím jsou 

obvykle odvozována srovnáním s nepříznivými zdravotními projevy uváděnými v 

publikovaných epidemiologických studiích. 

Výsledky rozptylové studie : 

Oxid dusičitý : 

Původní stav -  nulová varianta 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno maximálních 

krátkodobých imisních koncentrací ve výši 1,166 µg/m
3
, nejvyšší roční průměr má hodnotu 

0,0996 µg/m
3
. 

Výhledová imisní situace 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 1,508 µg/m
3
, 

nejvyšší roční průměr má hodnotu 0,119 µg/m
3 
. 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Výrobní areál – MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice―  

 

  62  

Suspendované částice : 

Původní stav -  nulová varianta 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno maximálních 

krátkodobých imisních koncentrací ve výši 0,408 µg/m
3
, nejvyšší roční průměr má hodnotu 

0,034 µg/m
3
. 

Výhledová imisní situace 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 0,420 µg/m
3
, 

nejvyšší roční průměr je 0,036 µg/m
3
. 

Příspěvky záměru jsou zcela zanedbatelné a nemohou ovlivnit imisní situaci oblasti a 

zdravotní stav obyvatel. 

 

OXID UHELNATÝ 

Zdravotní rizika se v souvislosti s expozicí oxidu uhelnatému při posuzování vlivů na 

veřejné zdraví většinou nehodnotí. Zdravotně významné koncentrace se v ţivotním prostředí 

nevyskytují, jsou vázány výhradně na pracovní prostředí, resp. na havarijní situace na 

uzavřených pracovištích. 

Max. krátkodobé 8-hod. koncentrace zjištěné v rozptylové studii (pro obytnou 

zástavbu) -  max. 3,953 µg/m
3 

(stávající stav) a max. 6,377 µg/m
3 

(výhledová situace) 

dokladují, ţe příspěvky emisí CO nepředstavují riziko pro zdraví lidí, takţe podrobnější 

hodnocení skutečně není potřebné. Při porovnání s 8-mi hodinovým imisním limitem (10 000 

µg/m
3
) jsou vypočítané hodnoty zanedbatelné.  

 

BENZEN 

Benzen se při posuzování zdravotních rizik hodnotí z pohledu nejzávaţnějšího 

působení a tím je karcinogenní účinek – benzen je prokázaný lidský karcinogen. 

WHO definovala pro benzen na základě zhodnocení řady studií jednotku 

karcinogenního rizika pro celoţivotní expozici koncentraci 1 µg/m
3
 v rozmezí 4,4 – 7,5 x 10

-6
, 

tzn., ţe při celoţivotní expozici benzenu v koncentraci 1 µg/m
3
 se zvýší pravděpodobnost 

vzniku nádorového onemocnění o 4,4 – 7,5  osob na milion exponovaných. V těchto studiích 

však byly osoby exponovány koncentracím o několik řádů vyšším neţ se mohou vyskytovat 

ve venkovním ovzduší. Extrapolace do oblasti nízkých koncentrací proto pravděpodobně 

neodpovídá skutečné křivce účinnosti (jedná se o horní mez odhadu rizika).  

Výsledky rozptylové studie : 

Benzen : 

Původní stav -  nulová varianta 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno průměrných ročních 

imisních koncentrací ve výši 0,007 µg/m
3 
v bodě 1001. 
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Výhledová imisní situace 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno průměrných ročních 

imisních koncentrací ve výši 0,016 µg/m
3 
v bodě 1001. 

Výsledky ukazují, ţe roční příspěvky nového provozu ke znečištění ovzduší 

benzenem v referenčních bodech území představují zcela minimální riziko pro exponované 

obyvatelstvo. Případně vzniklá onemocnění by byla dalekosáhle překryta nemocemi 

způsobenými jinými vlivy. 

 

FORMALDEHYD A N,N-DIMETHYLFORMAMID  

V případě těchto látek není předpokládána trvalá emise. 

Dosahovaná max. krátkodobá imisní koncentrace v obytné zástavbě byla v rozptylové 

studii zjištěna 3,1 µg/m
3
 (formaldehyd) a 46,9 µg/m

3
 (N,N-dimethylformamid). 

Jedná se o koncentrace, které nemohou ovlivnit zdravotní stav obyvatel, jsou totiţ 

hluboko pod úrovní zdravotně významných koncentrací publikovaných v odborné literatuře : 

- US EPA : Database IRIS (Integrated Risk Information System), Office of Health and 

Environmental Assessment. 

- IPCS/WHO : Environmental Health Criteria Vol:89 (1989) a Vol:114 (1991). 

- SZÚ Praha : Referenční koncentrace vydané SZÚ – podle § 45 zákona č. 86/2002 

Sb., www.szu.cz, 2003. 

 

HLUK 

 

Zdravotní rizika z hluku není třeba blíţe posuzovat, a to na základě výsledků 

akustické studie : 

 Výpočtem hluku z provozu nového výrobního areálu na zpracování plastů v Dolních 

Ředicích, tj. z provozu všech stacionárních zdrojů včetně dopravy bylo doloţeno u 

chráněných venkovních prostorů nepřekročení hodnoty hluku 50 dB pro dobu denní a 

40 dB pro dobu noční. Nejvyšší zjištěná hodnota LAeq (charakterizující celkovou 

akustickou zátěţ) byla v referenčních bodech zjištěna 38,5 dB pro den a 33,8 dB pro 

noc, coţ znamená, ţe záměr nebude mít z pohledu akustického působení vliv na 

zdravotní stav obyvatel, neprojeví se ani obtěţujícími účinky na veřejné zdraví *). 

 Vliv dopravy v denní době bude převaţovat na akustickou zátěţí záměru, v noční 

době bude převaţující vliv technologických zdrojů. 

*) Dle Autorizačního návodu AN/15/04 (verze 2) k hodnocení zdravotního rizika hluku 

v mimopracovním prostředí, SZÚ Praha, 2004. 

 

http://www.szu.cz/
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Provoz nového výrobního areálu se neprojeví negativním vlivem na veřejné 

zdraví – záměr nemůţe ovlivnit zdravotní stav obyvatel v obci Dolní Ředice. 

 

b) Sociální a ekonomické důsledky 

Socioekonomické důsledky se obvykle posuzují podle počtu nově vytvořených míst, 

protoţe se bere za samozřejmé přímá souvislost mezi zaměstnaností obyvatel a jejich 

sociální a finanční situací.  

Provozování nového výrobního areálu znamená pro obyvatele regionu střední a 

významně pozitivní sociální a ekonomické důsledky - vznikne 160 pracovních míst, také při 

výstavbě je reálná spolupráce s místní stavební firmou.  

 

c) Začlenění stavby, faktory pohody 

Předmětná stavba nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších 

pohledových vztazích, ani v lokalitě z těchto důvodů :   

 

 Nevznikne nová charakteristika území – hala bude vystavena v bezprostřední 

návaznosti na  stávající průmyslově - zemědělské zástavbu na jiţním okraji obce 

Dolní Ředice a nebude tudíţ osazena do volné krajiny. Ze severní strany (od obce) 

bude pohledově zcela schována za dalšími objekty původního areálu, viditelná bude 

pouze při příjezdu do obce směrem od jihu (od I/36), ale aţ z blízkosti cca 400 m – 

po překonání mírného terénního zlomu. 

 Nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek - tento poměr je jiţ dnes mírně 

nevyváţený, protoţe areál se nachází na okraji obce a v lokalitě tedy převládají 

negativní krajinné charakteristiky (zástavba, komunikace, budovy pro podnikatelskou 

činnost), posuzovaný záměr však tuto nerovnováhu významně neprohloubí. 

 Nedojde k narušení vizuálních vjemů - záměr nebude vytvářet novou určující 

pohledovou dominantu, bude svými rozměry i střídmým barevným provedením 

odpovídat objektům v okolí.  

 

Ovlivnění faktorů pohody není důvod předpokládat. 

 

 

 

 

 

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Výrobní areál – MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice―  

 

  65  

Pohledy na nejbližší objekt stávajícího areálu : 
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Nová stavba výrobní haly MSSL : 
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VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ : 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody : 

Výstavba  

Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro pitné a sociální účely, tento odběr 

bude záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních prací a bude časově omezený 

(po dobu cca 12 měsíců); standardní bude odběr vody pro technologii stavebních prací, příp. 

skrápění prašných ploch a čištění vozidel. 

 Voda při výstavbě bude odebírána ze stávajícího rozvodu (veřejný vodovod) u výrobní 

haly firmy MSSL. 

Technologické vody nebudou při výstavbě vznikat. 

Největší případné riziko pro kvalitu podzemní vody představují úkapy nebo úniky 

ropných látek (nafta, benzín, oleje apod.) pouţívaných při provozu stavební mechanizace a 

dopravních prostředků.  

Všechny stavební mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních staveniště, 

budou v odpovídajícím technickém stavu. Bude nutné je kontrolovat zejména z hlediska 

moţných úkapů ropných látek, kontrola bude prováděna pravidelně, vţdy před zahájením 

prací v těchto prostorech. Pro parkování a případné opravy stavebních mechanismů budou 

vyuţity stávající či nově zbudované zpevněné manipulační plochy. 

Při nakládání s odpady a látkami, ohroţujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost 

vod, budou bezpodmínečně respektovány poţadavky na ochranu jakosti povrchových a 

podzemních vod. Specifikace mnoţství, příp. upřesnění druhů odpadů, shromaţďovacích 

míst bude provedeno v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, kdy 

budou konkretizovány i pouţité stavební materiály. Ve této fázi přípravy lze konstatovat, ţe s 

ohledem na charakter stavby nebude nakládáno s nebezpečnými odpady v míře ohroţující 

ţivotní prostředí. 

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 

neprodleně odstraněna, odvezena a uloţena na skládce určené k těmto účelům. 

Při respektování základních bezpečnostních a protihavarijních opatření budou vlivy 

na vody v době výstavby nulové.  

 

Provoz  

Voda bude v areálu zajišťována dodávkami z veřejného vodovodu, vyuţívána bude 

pouze pro pracovníky (voda pro pití, mytí apod.), příp. jako voda poţární; technologická voda 

není vyţadována, resp. voda pro potřeby provozu bude potřebná pro chlazení strojů, avšak 

v uzavřeném technologickém okruhu s chladičem. 

Odpadní vody splaškové a sráţkové budou odváděny oddílnou kanalizací. 
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Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení objektu budou odváděny splaškovou 

kanalizací na vlastní biologickou ČOV, vyčištěné odpadní vody budou napojeny do 

bezpečnostního přepadu zasakovacího objektu dešťové kanalizace a následně svedeny do 

Ředického potoka. 

Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové odpadní vody ze střech a komunikací 

areálu do systému zasakování, tvořeném zasakovacím objektem. Zasakovací objekt bude 

vybaven bezpečnostním přepadem, napojeným dešťovou kanalizací do Ředického potoka. 

Systém dešťové kanalizace bude dvojí – odvodnění střech přes lapače splavenin a 

komunikací přes vpusti s koši na bahno bude přímé, napojení parkovacích ploch bude přes 

gravitační sorpční odlučovače, zajišťující zachycení příp. úniků ropných látek.  

 

POSOUZENÍ VLIVU NA RECIPIENT : 

 Recipientem je Ředický potok v říčním km 7,1. Údaje o průtocích jsou odvozeny ze 

statistických údajů ČHMÚ, údaje o kvalitě jsou známy z bodového odběru dne 18.2.2008. 

 

Tabulka 18 : Ředický potok - průtoky 

průtok Qp Q30 Q90 Q180 Q270 Q330 Q355 Q364 

velikost (l/s) 99 233 117 73 48 30 22 13 

 

Z bodového odběru dne 18.2.2008, kdy dle sdělení dispečinku Povodí Labe se průtok 

pohyboval kolem průměru, jsou s ohledem k samočisticí schopnosti toku přepočteny znečištění 

toku na průtoky Qp, c90 (Q330) a Q365. 

 

Tabulka 19 : Ředický potok – kvalita vody 

ukazatel 
jednotka 

měření 

18.2.2008 

současnost 

Q355 c90 Qp 

Průtok l/s 100 22 30 99 

BSK5 mg/l 4,5 5,8 5,7 4,5 

CHSK mg/l 19 24,7 23,9 19,1 

NL mg/l 5 6,5 6,3 5,0 

Ncelk mg/l 16 20,8 20,2 16,0 

N-NH4 mg/l 0,05 0,1 0,1 0,1 

Pcelk mg/l 0,13 0,2 0,2 0,1 

 

 

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Výrobní areál – MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice―  

 

  69  

Tabulka 20 : Směšovací rovnice pro recipient 

Název toku Ředický potok 

Hydrologické číslo povodí 1-03-01-026 

Profil výusti ř.km 7,1 

Plocha povodí km
2
 28,322 

Průměrný průtok l/s 99 

Odtok z ČOV Qp l/s 0,19 

Ukazatel 

znečištění 

jednotky Znečištění 

v odtoku z 

ČOV        

"p" 

Znečištění v recipientu 

před výustí 

Znečištění v recipientu za 

výustí 

Obecné 

poţadavky   

C90 

Průtok v toku 

QMd 

  Q355 C90 prům. Q355 C90 prům.  

Velikost průtoku l/s 0,19 22 30 100 22 30 100  

BSK5 mg/l 15,0 5,84 5,67 4,54 5,92 5,73 4,56 6,0 

CHSKCr mg/l 80,0 24,68 23,94 19,21 25,15 24,29 19,32 35,0 

NL105 mg/l 20,0 6,49 6,30 5,05 6,61 6,39 5,08 30,0 

Ncelk mg/l 20,0 7,79 7,56 6,06 7,90 7,64 6,08 8,0 

N-NH4 mg/l 5,0 0,06 0,06 0,06 0,11 0,09 0,07 0,50 

Pcelk mg/l 5,0 0,17 0,16 0,14 0,21 0,19 0,15 0,20 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe ovlivnění recipientu funkcí ČOV bude minimální. 

Ovlivnění kvality povrchové či podzemní vody se nepředpokládá - důvodem je, ţe při 

provozu nevznikají technologické odpadní vody a zpracovávané suroviny nejsou závadnými 

látkami s moţností ovlivnit vodní prostředí. 

Areál neleţí v zátopové oblasti. 

Záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti, neovlivní chemismus 

podzemních ani povrchových vod ani jejich reţim.  

Vliv záměru na vody bude zanedbatelný, nevýznamný.  

 

Vlivy na stav ovzduší : 

Výstavba  

Emitování látek při stavební činnosti bude spojeno zejména se zemními pracemi - 

přípravou staveniště, která bude trvat několik týdnů. Zdrojem emisí bude i silniční doprava - 

během období realizace stavby vzniknou nároky na přivezení stavebního materiálu a částí 

technologie, budou dopravováni pracovníci.  

Nákladní doprava bude směrována ke komunikaci I/36. 

Opatření na staveništi spočívající v maximálním omezení prašnosti mohou být velice 

účinná a v tom případě mohou být stavební práce z hlediska ovzduší velikostí malou a 

významem mírně negativní zátěţí. 
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Provoz 

 Podkladem pro objektivní posouzení vlivu záměru na ovzduší je rozptylová 

studie - Ing. Leoš Slabý, EVČ s.r.o. Pardubice, březen - květen 2008. 

Cílem studie bylo posouzení záměru výstavby nové výrobní haly s technologií tváření 

plastů, a to z hlediska vlivu na imisní situaci a očekávaný rozptyl znečišťujících látek. Ve 

studii jsou zahrnuty i dopravní zdroje. 

Výpočet rozptylové studie byl proveden pro následující látky : 

 oxid dusičitý 

 oxid uhelnatý 

 benzen 

 suspendované částice PM10 

 formaldehyd – občasné emise 

 N,N-dimethylformamid – občasné emise 

 

Pro výpočet studie byl pouţit program SYMOS’97, verze 2003 - systém pro 

modelování znečištění ze stacionárních zdrojů. Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť 121 

uzlových bodů a pro vybraných 5 referenčních bodů v obytné zástavbě.  

 

Výpočet rozptylové studie byl proveden variantně, a to pro stávající stav (varianta 

nulová) a pro stav nový (varianta 1).  

 Varianta nulová - popisuje imisní situaci bez záměru, vliv stávajících zdrojů 

(původní doprava) 

 Varianta 1 - popisuje příspěvek záměru a výhledovou imisní situaci danou 

provozem záměru společně se stávajícími zdroji znečišťování ovzduší 

 

ZÁVĚRY ROZPTYLOVÉ STUDIE 

Oxid dusičitý : 

Původní stav -  nulová varianta 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve 

výši 0,651-12,014 µg/m
3
, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,045-0,798 

µg/m
3
. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 19 v případě krátkodobých maxim, resp. 

31 v případě ročních průměrů. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 1,166 µg/m
3 
v bodě 

1001, nejvyšší roční průměr má hodnotu 0,0996 µg/m
3 
v bodě 1001. 

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Výrobní areál – MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice―  

 

  71  

Výhledová imisní situace 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve 

výši 0,765-18,599 µg/m
3
, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,049-0,832 

µg/m
3
. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 25 v případě krátkodobých maxim, resp. 

31 v případě ročních průměrů. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 1,508 µg/m
3 
v bodě 

1001, nejvyšší roční průměr má hodnotu 0,119 µg/m
3 
v bodě 1001. 

 

Oxid uhelnatý : 

Původní stav -  nulová varianta 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací (8-

hod.) ve výši 2,226-167,032 µg/m
3
. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 25 v případě 

krátkodobých maxim. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 3,953 µg/m
3 
v bodě 

1001.  

Výhledová imisní situace 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací (8-

hod.) ve výši 2,472-171,514 µg/m
3
. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 25 v případě 

krátkodobých maxim. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 6,377 µg/m
3 
v bodě 

1001.  

 

Benzen : 

Původní stav -  nulová varianta 

Ve výpočtové síti je dosahováno průměrných ročních imisních koncentrací ve výši 

0,002-0,181 µg/m
3
. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 25 v případě ročních 

průměrů. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno ročního průměru ve výši 

0,007 µg/m
3 
v bodě 1001. 

Výhledová imisní situace 

Ve výpočtové síti je dosahováno průměrných ročních imisních koncentrací ve výši 

0,003-0,187 µg/m
3
. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 47 v případě ročních 

průměrů. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno ročního průměru ve výši 

0,016 µg/m
3 
v bodě 1001. 
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Suspendované částice : 

Původní stav -  nulová varianta 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních denních imisních koncentrací ve výši 

0,210-7,572 µg/m
3
, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,012-0,406 µg/m

3
. 

Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 26 v případě krátkodobých maxim, resp. 31 

v případě ročních průměrů. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno denní max. 0,408 µg/m
3 

v bodě 1001, nejvyšší roční průměr má hodnotu 0,034 µg/m
3 
v bodě 1001. 

Výhledová imisní situace 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve 

výši 0,216-7,787 µg/m
3
, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,000-0,626 

µg/m
3
 . Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 25 v případě krátkodobých maxim a také 

v případě ročních průměrů. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno denní max. 0,420 µg/m
3 

v bodě 1001, nejvyšší roční průměr 0,036 µg/m
3 
v bodě 1001. 

 

Formaldehyd : 

Není předpokládána trvalá emise formaldehydu, určité emise lze očekávat v případě 

najíţdění technologie anebo změny forem. Dosahovaná max. krátkodobá imisní koncentrace 

v obytné zástavbě : 3,1 µg/m
3
. Pro formaldehyd není stanoven závazný imisní limit.  

 

N,N-dimethylformamid : 

Obdobně jako v případě formaldehydu není předpokládána trvalá emise N,N-

dimethylformamidu, určité emise lze očekávat v případě lepení dílců. Dosahovaná max. 

krátkodobá imisní koncentrace v obytné zástavbě : 46,9 µg/m
3
. Pro N,N-dimethylformamid 

není stanoven závazný imisní limit.  

 

Tabulka 21 : Hodnocené imisní limity - PRO OCHRANU ZDRAVÍ 

Znečišťující 

látka 

Doba 

průměrování 

Hodnota 

imisního limitu 

[µg.m
-3

] 

LV 

Maximální 

tolerovaný počet 

překročení za 

kalendářní rok 

Mez tolerance 

[µg.m
-3

] 

MT 

Termín 

dosaţení 

LV 
2008 

NO2 
1 hod. 200 18 40 1.1.2010 

kalendářní rok 40 --- 8 1.1.2010 

CO 
max. denní 8h 

klouzavý průměr 
10 000 --- --- --- 

Benzen kalendářní rok 5 — 4 1.1.2010 

PM10 
24 hod. 50 35 — — 

kalendářní rok 40 — — — 
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V následujících tabulkách je uveden přehled vypočtených max. imisních koncentrací 

v porovnání s dostupnými imisními limity (převzato z rozptylové studie, SLABÝ 2008) : 

 

Tabulka 22 : Vypočtené maximální hodnoty v obytné zástavbě, stávající vs. výhledový stav  

Imisní hodnota 

Stávající stav Výhledový stav 

hodinová denní roční 8-hod. hodinová denní roční 8-hod. 

Zneč. látka µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 

NO2 1,2 --- 0,1 --- 1,5 --- 0,12 --- 

CO 
--- --- --- 4,0 --- --- --- 6,4 

Benzen 
--- --- 0,01 --- --- --- 0,02 --- 

Susp. částice 
--- 0,41 0,03 --- --- 0,42 0,04 --- 

 

Tabulka 23 : Imisní pozadí lokality (odečty z map ČHMÚ)  

Imisní hodnota 

Stávající stav 

hodinová denní roční 8-hod. 

Zneč. látka µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 

NO2 nezjištěno --- 26 --- 

CO --- --- --- 2500 

Benzen --- --- 2,0 --- 

Susp. částice --- 40,0 35 --- 

 

Výpočet rozptylové studie neprokázal překračování platných imisních limitů.  

Vliv záměru na ovzduší bude vzhledem k vypočteným příspěvkům znečišťujících látek 

zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, záření : 

Výstavba 

Pro hlučnost při výstavbě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do 

ovzduší – totiţ, ţe nejhlučnější období bude spojeno zejména se zemními pracemi, coţ bude 

trvat několik týdnů, a také s dopravou. Nadměrné zatíţení okolí hlučností není 

předpokládáno, vliv lze označit za velikostně malý a významem mírně negativní. Důleţité je, 

ţe „hlučné― práce budou omezeny na denní dobu a nebudou prováděny ve dnech 

pracovního klidu. Doprava bude vedena jiţním směrem od obce – na komunikaci I/36. 

Případný významnější vliv vibrací ze stavební činnosti nebo z dopravy se 

nepředpokládá, ani vliv elektromagnetického záření není důvod více zvaţovat. 
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Provoz 

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci v okolí provozovny 

je hluková studie - Ing. Leoš Slabý, EVČ s.r.o. Pardubice, duben 2008. 

Cílem hlukové studie bylo posouzení konečné akustické situace v dané lokalitě po 

realizaci záměru, zejména pak stanovení hladin akustického tlaku v chráněném venkovním 

prostoru staveb.  

Uvaţovanými zdroji hluku bylo strojní zařízení výrobní haly a doprava. 

Posouzení hladin akustického tlaku bylo provedeno pomocí výpočtového programu 

HLUK+ pro Windows, verze 7.67, jehoţ autory je RNDr. Liberko a Mgr. Polášek. Přestoţe je 

program schváleným výpočtovým prostředkem pro výpočet hluku z dopravy podle novely 

metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Příloha zpravodaje MŢP č. 3, březen 1996), 

umoţňuje i výpočet hladin akustického tlaku od stacionárních zdrojů.  

Výpočet byl záměrně prováděn pro nejméně příznivý stav, tzn. maximální součinnost 

provozu všech uvaţovaných zdrojů hluku pro chráněný venkovní prostor staveb (2 m od 

fasády). Rozšířená nejistota výpočtu : 2 dB(A). 

Výpočet byl proveden pro 6 bodů v chráněném venkovním prostoru staveb, ve výšce 

3 m nad zemí. 

 

ZÁVĚRY HLUKOVÉ STUDIE 

 

Tabulka 24 : Vliv záměru,  provoz technologických zdrojů  

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 

   LAeq (dB)  

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 1552.8; 1130.5  31.6 31.6   

2 3.0 1634.2; 1178.7  29.8 29.8   

3 3.0 1298.9; 1334.4  30.3 30.3   

4 3.0 1205.5; 1420.6  26.8 26.8   

5 3.0 1061.8; 1521.2  25.2 25.2   

6 3.0 1485.7; 1353.5  28.9 28.9   

 

Tabulka 25 : Vliv dopravních zdrojů záměru v rámci areálu 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 

   LAeq (dB)  

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 1552.8; 1130.5 33.3  33.3   

2 3.0 1634.2; 1178.7 30.2  30.2   

3 3.0 1298.9; 1334.4 30.9  30.9   
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4 3.0 1205.5; 1420.6 31.9  31.9   

5 3.0 1061.8; 1521.2 28.9  28.9   

6 3.0 1485.7; 1353.5 28.6  28.6   

 

Tabulka 26 : Vliv všech zdrojů záměru v rámci areálu 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 

   LAeq (dB)  

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 1552.8; 1130.5 33.3 31.6 35.5   

2 3.0 1634.2; 1178.7 30.2 29.8 33.0   

3 3.0 1298.9; 1334.4 30.9 30.3 33.6   

4 3.0 1205.5; 1420.6 31.9 26.8 33.1   

5 3.0 1061.8; 1521.2 28.9 25.2 30.4   

6 3.0 1485.7; 1353.5 28.6 28.9 31.8   

 

V noční době bude poněkud omezen provoz vzduchotechniky a dopravy v rámci areálu : 

Tabulka 27 : Vliv všech zdrojů záměru v rámci areálu, noční provoz 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C ) 

   LAeq (dB)  

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 1552.8; 1130.5 23.3 31.6 32.2   

2 3.0 1634.2; 1178.7 18.9 29.8 30.1   

3 3.0 1298.9; 1334.4 15.5 30.3 30.4   

4 3.0 1205.5; 1420.6 18.4 26.8 27.4   

5 3.0 1061.8; 1521.2 12.0 25.2 25.4   

6 3.0 1485.7; 1353.5 17.8 28.9 29.2   

 

Tabulka 28 : Vliv záměru, denní doba, provoz dopravy vyvolané záměrem společně se stávající 

dopravní zátěží 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 

   LAeq (dB)  

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 1552.8; 1130.5 38.5  38.5 34.7  

2 3.0 1634.2; 1178.7 37.3  37.3 34.7  

3 3.0 1298.9; 1334.4 36.5  36.5 33.1  

4 3.0 1205.5; 1420.6 36.1  36.1 32.7  

5 3.0 1061.8; 1521.2 34.5  34.5 32.1  

6 3.0 1485.7; 1353.5 35.4  35.4 32.5  
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V noční době bude poněkud omezen provoz vzduchotechniky a dopravy v rámci areálu, vzhledem 

k třísměnnému provozu lze očekávat dopravní obsluţnost osobními automobily (doprava 

zaměstnanců).  

Tabulka 29 : Vliv zdrojů záměru - vyvolané dopravy spolu se stávající dopravní zátěží, noční provoz 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C ) 

   LAeq (dB)  

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 1552.8; 1130.5 33.8  33.8 33.8  

2 3.0 1634.2; 1178.7 32.4  32.4 32.4  

3 3.0 1298.9; 1334.4 31.9  31.9 31.9  

4 3.0 1205.5; 1420.6 29.9  29.9 29.9  

5 3.0 1061.8; 1521.2 28.5  28.5 28.5  

6 3.0 1485.7; 1353.5 31.0  31.0 31.0  

 

Výchozí stav lokality je dán stávající dopravou na komunikaci I/36. Vlastní výpočet byl 

proveden v několika variantách pro výpočtové body zvolené v bezprostředním okolí 

navrhovaného záměru. Nejbliţší obytná zástavba se nachází cca 240 m SV směrem. Záměr 

je situován na okraji obce v blízkosti bývalého zemědělského podniku. 

V první variantě byl zkoumán vliv technologických zdrojů – dosahovaná akustická 

zátěţ záměru se pohybuje od 25,2 do 31,6 dB(A). Technologické zdroje budou 

pravděpodobně provozovány i v noční době - tehdy lze očekávat určitý útlum dopravy 

v areálu. 

 V druhé variantě byl sledován akustický vliv dopravy, který dosahuje 28,6 - 33,3 

dB(A). Navrhovanými akustickými limity jsou 50 dB(A) v denní době a 40 dB(A) v noci pro 

technologii vč. dopravní obsluţnosti v rámci areálu záměru. Podle předpokládaných 

parametrů technologie i stavby je očekáváno nepřekročení výše uvedených limitů. 

Ve variantě č. 3 byl uvaţován vliv dopravy nákladními a osobními automobily 

s napojením na komunikaci I/36. Vjezd nákladní dopravy do zastavěné části obce bude 

vyloučen. Vliv dopravy v denní době převaţuje nad akustickou zátěţí záměru, v noční době 

je převaţující vliv technologických zdrojů. Dosahovaná celková akustická zátěţ se pohybuje 

od 34,5 - 38,5 dB(A). Nárůst hlukové zátěţe z původních 32,1 - 34,7 na 34,5 - 38,5 dB(A) je 

spojen s nárůstem dopravy po místní komunikaci k lokalitě záměru. Navrhované akustické 

limity pro venkovní chráněné prostory staveb jsou 55 dB(A) pro denní dobu a 45 dB(A) pro 

noční dobu. Ověření parametrů hlukových zdrojů záměru a plnění navrţených limitů bude 

provedeno měřením hluku ve zkušebním provozu. 
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Omezení hlučnosti uvnitř a vně objektu bude řešeno stavebně-akustickými opatřeními 

– především na kotelně. Jedná se o osazení standardních tlumičů hluku na kouřovodech, 

osazení tlumičů hluku na sání spalovacího vzduchu a osazení tlumičů hluku na 

vzduchotechnických výústkách. Působením zdrojů hluku záměru není předpokládán výskyt 

výrazných tónových sloţek hluku. 

Za těchto předpokladů by posuzovaný záměr neměl představovat nadlimitní 

akustickou zátěţ pro chráněné venkovní prostory okolních staveb. 

Stanovení hygienických limitů je v kompetenci příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví. 

 Vliv záměru na hlukovou situaci bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Zdroj vibrací, který by se projevil v okolí areálu, nebyl identifikován. V zařízení 

nebude umístěn ţádný zdroj ionizujícího záření ani zde nebude provozován zdroj 

elektromagnetického záření, jehoţ pole o hygienicky významných intenzitách by ovlivňovalo 

ţivotní prostředí. 
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Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy : 

Výstavba 

 Stavba si vyţádá kácení tří vzrostlých stromů – jabloní (Malus sylvestris) podél stávající 

komunikace průměru kmene cca 220 mm (pro vybudování dvou nových vjezdů na pozemek). 

Jiné stromy káceny nebudou, na pozemcích se ani nevyskytují. Okraj silnice je doplněn 

sporadicky růţí šípkovou (Rosa canina) a slivoní trnitou (Prunus spinosa). 

 

Prostor budoucích vjezdů do areálu : 

 

 

 V celé ploše stavby bude proveden trvalý zábor zemědělské půdy. Stávající stav je 

dokumentován na následujícím snímku - jedná se o pole, které nebylo z důvodu plánované 

stavby jiţ obděláno. Z toho důvodu se na něm rozrostly běţné a často plevelné druhy rostlin – 

srha říznačka (Dactylis glomerata), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), 

heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea), brukev řepka olejka (Brassica napus), pýr plazivý 

(Agropyron repens), violka rolní (Viola palustris), merlík (Chenopodium sp.), svlačec rolní 

(Convolvulus arvensis), pcháč rolní (Cirsium arvense), heřmánek terčovitý (Chamomilla 

suaveolens), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifilia) aj. 
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 Na ruderalizovaném lemu pole byly zastiţeny i další druhy – např. jetel plazivý 

(Trifolium repens), kostival lékařský (Symphytum officinale), mák vlčí (Papaver rhoeas), 

řebříček obecný (Achillea millefolium), ovsík vyvýšený (Arrhenatherium elatius), lipnice 

smáčknutá (Poa compressa), pampeliška lékařská (Taraxacum sec. Ruderalia), pelyněk 

černobýl (Artemisia vulgaris), lopuch větší (Arctium lappa), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 

lebeda lesklá (Atriplex nitens), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), bršlice kozí noha 

(Aegopodium podagraria), svízel přítula (Galium aparine), ředkev ohnice (Raphanus 

raphanistrum), hluchavka bílá (Lamium album), h. nachová (L. purpureum),  vratič obecný 

(Tanacetum vulgare), jitrocel větší (Plantago major), rdesno ptačí (Polygonium aviculare), 

šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) aj. 

 

Detail stávajícího porostu pozemků : 
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Detail okrajové části stávajícího pole : 

 

  

 Seskupení dřevin do remízku je aţ ve vzdálenosti několika desítek metrů od okraje 

pozemků pro stavbu. 

 Pozemky jsou v majetku investora, který jiţ podal ţádost o vynětí plochy pro stavbu ze 

zemědělského půdního fondu. 

 V případě vyţádání bude proveden biologický průzkum, který bude součástí projektové 

dokumentace pro stavební povolení. 

Při výstavbě se nepředpokládá likvidace obratlovců, u niţších ţivočichů je toto 

problematičtější. Výskyt chráněných druhů ţivočichů není na dříve zemědělsky obdělávaném 

pozemku předpokládán, orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny většinově běţné 

druhy, vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel. 

 

Vliv na flóru a faunu při výstavbě je jistě moţné označit za zanedbatelný, 

nevýznamný. 
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Provoz 

Vliv na rostlinné či ţivočišné druhy a jejich biotopy, příp. na přírodovědně cenné části 

přírody v okolí budoucího areálu není očekáván. 

Při zvaţování vlivu na nejbliţší zvláště chráněné území – ptačí oblast Komárov, je 

moţné případné ohroţení, a to hlučností – vyloučit. Tato oblast je od areálu MSSL vzdálena 

v nejbliţším místě 750 m, přičemţ mezi oblastí a areálem je mírný kopec zabraňující přímé 

viditelnosti obou míst. Z výsledků akustické studie vyplývá, ţe jiţ v polovině zmíněné 

vzdálenosti bude hluková hladina vlivem provozu technologie MSSL na úrovni pod 35 dB (A) 

a tudíţ nemůţe dojít k rušení nocovišť a hnízdišť v chráněném území. 

 

Pohled na stávající zemědělský areál od křižovatky I/36 a silnice Dašická - vzdálenost cca 750 

m, přes mírný kopec : 

      místo stavby 
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Severní hranicí ptačí oblasti Komárov je frekventovaná komunikace I/36, oblastí 

dokonce plánováno vést přeloţku rychlostní komunikace R 35. 

 

Plánované vedení přeložky R 35 : 

 

 

Určitý vliv můţe mít doprava vyvolaná záměrem, protoţe z důvodu ochrany veřejného 

zdraví bude nákladní doprava MSSL vedena výhradně směrem od komunikace I/36 (příjezd) 

a k I/36 (odjezd). Očekávaná četnost pohybů aut však výrazně neovlivní stávající četnost na 

této silnici, která je 5 818 vozidel / 24 hod. (z výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 

2005, viz kapitola B.II.5. oznámení). 

Vliv záměru na faunu, flóru, ekosystémy bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areál MSSL 

Ptačí oblast 

Komárov 
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Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory : 

Záměr je takového charakteru a velikosti, ţe není třeba při výstavbě ani provozu 

předpokládat moţné ovlivnění bytových objektů nebo dalších budov v obci Dolní Ředice. K 

moţnému ovlivnění nové haly by mohlo případně dojít nadměrným zatíţením podlahy při 

umísťování technologického zařízení. Tato moţnost bude vyloučena v rámci projektové 

přípravy. 

V místě stavby se nenacházejí ţádné architektonické nebo kulturní památky.  

Zemní práce budou prováděny, takţe není během výstavby vyloučena moţnost 

archeologického nálezu. Budou přijata příslušná opatření - stavebník je povinen jiţ od doby 

přípravy stavby záměr oznámit Archeologickému ústavu a umoţnit jemu nebo oprávněné 

organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.   

 

D.II. Rozsah vlivů 

Záměr znamená výstavbu výrobního areálu pro zpracováním plastových granulátů 

metodou vstřikování společnosti MSSA ADVANCED POLYMERS s.r.o. v obci Dolní Ředice. 

Projekt bude umístěn v jiţní okrajové části obce, v návaznosti na stávající 

zemědělský areál. Podle platného územního plánu je záměr v této lokalitě moţný. 

 

V období výstavby budou vlivy při intenzivní stavební činnosti velikostně malé a mírně 

negativní, při běţných pracích pak zanedbatelné. Příprava prostoru, výstavba haly a poté 

montáţ nového zařízení se samozřejmě neobejde bez určitého ovlivnění ţivotního prostředí 

– hlukem, prašností, emisemi z dopravy. Tyto vlivy se však zcela jistě nijak významně 

nedotknou obyvatel - realizace záměru bude probíhat v prostoru, který se nachází v 

dostatečné vzdálenosti od obytných domů. Rozsah stavebních prací bude relativně malý a 

lze předpokládat, ţe vlivy způsobované výstavbou budou v místě obytné zástavby 

rozeznatelné od pozadí jen v době intenzivní činnosti, která bude trvat několik týdnů.  

Stavební práce budou omezeny na denní dobu s vyloučením dnů pracovního klidu.  

 

V době provozování budou vlivy záměru na ţivotní prostředí zanedbatelné, příp. 

nulové; a nevýznamné, přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na moţné 

ovlivnění ovzduší a hlukové situace v okolí areálu – v obci Dolní Ředice.  

Podkladem pro hodnocení imisní a akustické situace byly rozptylová a hluková 

studie, které dokladují, ţe příspěvky nového výrobního areálu MSSL ADVANCED 

POLYMERS s.r.o. k celkové stávající situaci budou na úrovni, která nemůţe významně 

ovlivnit ţivotní prostředí.  

Při hodnocení zdravotních rizik bylo konstatováno, ţe záměr z hlediska ovzduší ani 

z hlediska hlukového působení neovlivní zdravotní stav obyvatel v obci. 
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Závěr : 

Na základě posouzení je moţné realizaci záměru podpořit.  

 

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

 Nepříznivé přeshraniční vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umístění záměru 

zvaţovány. 

 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

 

Opatření pro etapu přípravy : 

- po dohodě s orgánem ochrany přírody bude v případě potřeby proveden biologický 

průzkum, který bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení 

 

Opatření pro etapu výstavby – opatření budou uplatněna u dodavatele stavby : 

- bude zajištěno přísné dodrţování poţadavků bezpečnosti práce 

- organizačními opatřeními bude zajištěno, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách 

(22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu 

- stavební mechanizace a dopravní prostředky budou udrţovány v řádném technickém 

stavu 

- bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při 

suchém počasí v době zemních prací (např. skrápění zeminy, čištění vozovky) 

- odpady budou shromaţďovány podle jednotlivých druhů na vyčleněném místě a budou 

průběţně odváţeny - vyuţití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou 

osobou, o nakládání s odpady během výstavby bude vedena příslušná evidence 

 

Opatření pro etapu provozu : 

- zařízení bude provozováno podle technologických předpisů, návodů k obsluze a 

předpisů výrobce 

- po uvedení zařízení (vstřikovacích lisů) do provozu bude provedeno kontrolní měření 

hladiny hluku v okolí areálu - měřící místa a podmínky měření budou projednány 

s orgánem ochrany veřejného zdraví 
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- budou prováděna pravidelná (jednorázová) měření emisí ze stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší - plynové kotelny, v rozsahu a s četností podle platné právní 

úpravy; měření budou prováděna osobou s autorizací podle zákona č. 86/2002 Sb., 

v platném znění; první měření bude provedeno do 3 měsíců od uvedení do provozu 

- důsledně budou dodrţovány protipoţární a bezpečnostní pokyny dané provozní 

dokumentací vstřikovacích lisů 

- při nakládání s odpady budou dodrţována ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., v platném 

znění 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou 

potřebné pro posouzení plánovaného záměru na ţivotní prostředí. 

 

 

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

 Varianty záměru nebyly zvaţovány – geografické ani technologické.  

Prostor pro výstavbu byl určen výběrem investora, který uvedenou lokalitu zhodnotil a 

vyhodnotil jako nejlepší pro svoje výrobní záměry. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. 

Umístění stavby splňuje dostatečný odstup od souvislé ostatní zástavby.  

Technologickou variantou by mohla být kapacita zařízení, tedy výkony a počet lisů - 

navrţené řešení je však jiţ výsledkem marketingového zvaţování vedení firmy.  

Alternativou je tedy pouze moţnost, ţe záměr nebude realizován – tzv. nulová 

varianta, která znamená zachování současného stavu, nevybudování výrobního areálu. Tato 

varianta není výhodná pro investora. 

 

 

ČÁST F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Doplňující informace nejsou potřebné. 
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ČÁST G.  SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

 V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

v platném znění je podáváno oznámení záměru „Výrobní areál – MSSL ADVANCED 

POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice“ v kategorii II, bod 7.1 – pro účely zjišťovacího řízení. 

Záměr je plánován v obci Dolní Ředice, na pozemcích p.č. 2469/2, 2470. Staveniště 

se nachází v jiţní části obce, na okraji zastavěné plochy, u areálu bývalého zemědělského 

druţstva v místě dnešního pole. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. 

Záměrem je vybudování nové haly pro umístění technologického zařízení na výrobu 

součástek automobilů z plastických hmot. Do této nové haly bude převedena stávající 

výroba, která probíhá v hale na pozemku st. 313/4 a zároveň bude 2 x navýšena výrobní 

kapacita.  

Celková produkce nového areálu bude cca 960 tun plastových výlisků a sestav ročně. 

 K výrobním plochám budou přičleněny plochy skladové, manipulační, obsluţné, 

administrativní a sociální.  

 

 Technologie spočívá ve zpracování plastů ve formě granulí na lisech, kdy je materiál 

za určité teploty vstřikován do formy.  

Surovinami je řada druhů plastů – polyamidy, polystyreny, polyetylény, polypropylény 

různých obchodních názvů přímo určené pro technologii vstřikování. Jedná se o 

termoplastické polymery s minimálním obsahem aditiv, za normálních podmínek skladování 

a manipulace chemicky stabilní, ve vodě nerozpustné, bez zápachu. Jsou to materiály, které 

i při vyšších teplotách vykazují vysokou tvarovou stálost a jsou nepřekonatelně odolné vůči 

povětrnostním vlivům a stárnutí.  

Suroviny nemají nebezpečné vlastnosti pro zdraví ani ţivotní prostředí. 

  

 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY : 

Zpracovávanou surovinou je plastový granulát, který je dodáván v pytlích nebo ve 

velkoobjemovém balení. Pytle jsou většinou vakuované, aby nedocházelo k navlhávání 

materiálu. Pomocí vysokozdviţného vozíku jsou potřebné granuláty (a další komponenty) 

uloţeny do skladu do doby, neţ jsou odvezeny ke stroji.  

Vlastní technologický výrobní cyklus probíhá v několika fázích, jejichţ přesnost a 

správná návaznost rozhoduje o kvalitě výrobku :  

- příprava granulátu - vysušení suroviny v sušícím zařízení na potřebnou vlhkost 

- doprava granulátu do stroje pomocí automatických nasávačů (materiál proudí 

vzduchotěsnými hadicemi bez moţnosti přísunu vzduchu s atmosférickou vlhkostí) 
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- plastifikace materiálu - ohřev granulátu a přeměna jeho skupenství z pevného na 

tekuté  

- vstříknutí do temperované formy (vstříknutý materiál vyplní zcela dutinu formy a po 

určitou dobu, dokud nezatuhne, je tlačen do formy)  

- řízené chladnutí plastového dílu 

- vyhození a odběr dílů z formy  

- odstranění odpadových vtoků pomocí separátorů 

Následuje třídění a kontrola vyrobených dílů, váţení a balení, skladování hotových 

dílů a expedice k zákazníkovi. 

 

 Pro provoz se uvaţuje potřeba vody – pro chlazení (v uzavřeném technologickém 

okruhu s chladičem), elektrické energie a plynu pro vytápění. 

 Pro zabezpečení provozu bude třeba 160 pracovníků. 

Doprava vyvolaná provozem bude dvojího druhu – dovoz vstupních materiálů a 

surovin a odvoz hotových výrobků a odpadů – cca 17 nákladních automobilů denně, a dále 

provoz osobních automobilů zaměstnanců – cca 110 aut denně. 

Nákladní doprava při výstavbě i provozu bude realizována výhradně po komunikaci 

směrem na I/36 – tedy mimo obec Dolní Ředice.  

 

Realizace záměru je v souladu s platným územním plánem obce Dolní Ředice 

moţná. 

Zahájení stavebních prací se předpokládá v říjnu 2008, výstavba bude trvat 12 

měsíců. 

V období výstavby budou vlivy na okolí velikostně malé a významem mírně negativní 

s tím, ţe intenzivní stavební činnosti, které tento vliv budou mít, budou trvat jen několik 

týdnů. Obtěţování v okolí areálu můţe způsobit hluk a prašnost ze staveniště, emise 

z dopravy. Stavební práce nebudou prováděny v noci a ve dnech pracovního klidu. 

 

V době provozování budou vlivy záměru na ţivotní prostředí zanedbatelné, příp. 

nulové; a nevýznamné, přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na moţné 

ovlivnění ovzduší a hlukové situace v okolí areálu – v obci Dolní Ředice.  

Podkladem pro hodnocení imisní a akustické situace byly rozptylová a hluková 

studie, které dokladují, ţe příspěvky nového výrobního areálu MSSL ADVANCED 

POLYMERS s.r.o. k celkové stávající situaci budou na úrovni, která nemůţe významně 

ovlivnit ţivotní prostředí.  

Při hodnocení zdravotních rizik bylo konstatováno, ţe záměr z hlediska ovzduší ani 

z hlediska hlukového působení neovlivní zdravotní stav obyvatel v obci. 
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Posouzením moţného vlivu záměru na zdraví a ţivotní prostředí nebyly zjištěny 

okolnosti bránící vybudovat nový výrobní areál společnosti MSSL ADVANCED 

POLYMERS s.r.o. v Dolních Ředicích. 

 

 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  

 

Vyjádření  

- Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace  

- Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona  

č. 114/1992 Sb., v platném znění 

 

Příloha č. 2  

 

Grafické přílohy  

- Katastrální mapa, 1 : 1 000 (kopie) - s vyznačením umístění záměru 

- Situační plánky – situace stavby, půdorys, řezy 

- Fotodokumentace   

 

Příloha č. 3  Rozptylová studie k záměru (SLABÝ, 05/2008) 

 

Příloha č. 4  Hluková studie k záměru (SLABÝ, 04/2008) 
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Zpracovatelka oznámení :  RNDr. Irena Dvořáková  

     Slezská 549, 537 05 Chrudim 

     tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

     podpis zpracovatelky oznámení 

 

 

Na zpracování se podílel :  Ing. Leoš Slabý  

- rozptylová studie, hluková studie 

EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice 

tel. : 603 472 640, email : slaby@holice.cz 

 

 

 

Chrudim, dne 12.5.2008 
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- Projektová dokumentace pro územní řízení „Výrobní areál – MSSL ADVANCED 

POLYMERS s.r.o., Dolní Ředice―. Zakázkové č. EVČ 08P019/C01 - EVČ s.r.o., 

Pardubice. 04/2008. 
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