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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 
 
BC Biocentrum 

BK Biokoridor 

BPEJ Bonitovaná půdně-ekologická jednotka 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČHP Číslo hydrologického pořadí 

ČOV Čistírna odpadních vod 

KL Kaprolaktam 

KN Katastr nemovitostí  

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NO2 Oxid dusičitý 

NOX Oxidy dusíku 

NPP Národní přírodní památka 

PM10 Suspendované částice (tuhé znečišťující látky) – frakce s aerodynamickým 
průměrem částic do 10 µg/m3 

PR Přírodní rezervace 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 

SP  PL  Státní podnik Povodí Labe 

ÚPM Územní plán města 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VZV Vysokozdvižný vozík 

VZT Vzduchotechnika 

ZPF Zemědělský půdní fond 

WHO         Světová zdravotnická organizace (z angl. World Health Organization) 

 
 
 
 
 
 



Umístění výroby PolyPLASTY s.r.o. v objektu TIBA Česká Skalice 

 

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové                                 - 4 - 

OBSAH 

 
ÚVOD  ……………………………………………….……………………………….…. 6
 
A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI  ………………………………………………….…. 7
1. Údaje o oznamovateli  ………………………………………………………….………..   7
2. IČ  …………………………………………………………………………………. 7
3. Sídlo  ………………………………………………………………..………….………… 7
4. Oprávněný zástupce oznamovatele  …………..………………………………….…..   7

 

 
B.  ÚDAJE O ZÁMĚRU  ………………………………………………………………   7
 
 

I.  Základní údaje  ………………………………………………………….………………….. 7

1. Název záměru  ……………………………………………………………………………   7
2. Kapacita (rozsah) záměru  ……………………………………………………………...   7
3. Umístění záměru  ………………………………………………………………………...   8
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry …..………...………….….   9
 5. Zdůvodnění  potřeby  záměru   a   jeho  umístění,  včetně  přehledu  zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí    …..…………….…….   

 
10

6. Popis technického a technologického řešení záměru …………..………………....…. 10
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  ……………..     20 
8. Výčet dotčených územně správních celků  …………………………………………...   20
9. Zařazení záměru podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb.   …………….……….  20

 
II.  Údaje o vstupech  ……………………………………………….………………………… 20
1. Půda  ………………………………...…………………………………………………….   20
2. Voda  …………………………………...……………………………………………….…   21
3. Ostatní energetické a surovinové zdroje  …………………………..…………………   21
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ……………..………………...……………   25

 
III. Údaje o výstupech  ………………………………………………………………………..  26
1. Ovzduší  …………………………………………………………………………….……..   26
2. Odpadní vody  ……………...……………………………………………….……………   31
3. Odpady  …………………………………………………………………………………... 32
4. Hluk  …………………………………………..…………………………………………... 36
5. Doplňující údaje  ..................................................................................................... 37

 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM  ÚZEMÍ  …..…. 38
1.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  ….... 38
2.    Stručná charakteristika stavu životního prostředí v dotčeném území  ……......… 

41
3.  Celkové zhodnocení kvality životního prostředí  v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení  ………….....…………..……………………..…..…..……..… 52

 
 

 



Umístění výroby PolyPLASTY s.r.o. v objektu TIBA Česká Skalice 

 

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové                                 - 5 - 

 
 

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ  VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   ………..…..…..…...………… 53

 
 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti a významnosti  ………………….....….…… 

53

1.   Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  ……..…….…….....….   53
2.   Vlivy na ovzduší a klima …………...…………………………..…………………….… 58
3.   Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky  …..  63
4.    Vlivy na povrchové a podzemní vody  ………..…..……………………………..……   68
5.    Vlivy na půdu  ………..……………..………………….…………………………..……   70
6.    Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  …………...………..…………..……   70
7.    Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy ………..……………………………………..……   71
8.    Vlivy na krajinu, krajinný ráz  ………..……………...…...…...…………………..……   71
9.    Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  ……………………..………..…..……   72

 
 

II.  Komplexní charakteristika vlivů  záměru  na  obyvatelstvo  a  životní  prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů ….… 72

 
 

III.  Charakteristika     environmentálních     rizik     při     možných     haváriích    a 
nestandardních stavech  .….…………..……………...………………………………… 73

 
 

IV.  Charakteristika     opatření     k     prevenci,    vyloučení,    snížení,   popřípadě 
kompenzaci  nepříznivých vlivů na životní prostředí    .…...……………………… 75

 
 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů při 
hodnocení vlivů na životní prostředí   .….…………….………...………………..…… 78

 
 

VI.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace    .….………….……...……………………………………… 79

 

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  ……..…………………………..….   80
 

F.  ZÁVĚR  …………………...………………………………………………..………...   81
 

G.  VŠEOBECNÉ     SROZUMITELNÉ       SHRNUTÍ       NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU  .………………………………………………………….………… 81

 

H. PŘÍLOHY  …………….……………….……………………………….……………..   84
 
 
 
 
 
 



Umístění výroby PolyPLASTY s.r.o. v objektu TIBA Česká Skalice 

 

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové                                 - 6 - 

ÚVOD 
Společnost PolyPLASTY s.r.o. se zabývá výrobky ze surovin polyamidu 6, polytanu, výrobou 
ostatních technických plastů a nákupem všech dostupných technických plastů, které dále 
přeprodává nebo zpracovává na výrobky. Stávající technologie výroby se nachází v několika 
objektech v Jaroměři. Záměr investora spočívá v přestěhování do prostor společnosti TIBA, 
a.s. v České Skalici, modernizaci a rozšíření kapacity výroby. Stávající využívané prostory 
neposkytují možnost dalšího rozvoje firmy. Podle Územního plánu města Česká Skalice se 
areál TIBA nachází v průmyslové části města.  

Firma PolyPLASTY s.r.o. plánuje využívat prostory v jižní části areálu (4 stávající haly a 
k nim 3 navazující jednopodlažní vestavky). Celková zastavěná plocha využívaná záměrem 
bude celkem cca 4 870 m2 a venkovní zpevněná plocha bude mít výměru 525 m2. 

Oznámení záměru zpracovala společnost EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové, vedoucím 
řešitelského týmu je Ing. Vladimír Plachý (č. odborné způsobilosti 182/OPV/93 z 21.1. 
1993).  

Podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění 
pozdějších předpisů, patří záměr do kategorie II. mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení, 
bodu 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování 
výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok. Předložené oznámení je zpracováno 
podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI  

A. 1. Obchodní firma   
ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. 

A. 2.  IČ    
42195667 

A. 3.  Sídlo (bydliště)   
Wolkerova 1749 
547 01  Náchod 

A. 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 

Oprávněný zástupce oznamovatele: 

Ing. Aleš Pfeifer, ředitel a jednatel společnosti 

Mlýnská 100 
547 01  Náchod 
tel. 491 433 088 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU  

B. I. Základní údaje 

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

Umístění výroby PolyPLASTY s.r.o. v objektu TIBA Česká Skalice. 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1: 

Kategorie II, bod 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a 
zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok. 

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru 

Společnost PolyPLASTY s.r.o. se zabývá výrobou a zpracováním polotovarů a výrobků z 
polyamidu 6 a polytanu, výrobou a nákupem ostatních technických plastů, které dále 
přeprodává nebo zpracovává na finální výrobky. Záměr investora spočívá v přestěhování 
výroby z několika objektů v Jaroměři do areálu společnosti TIBA, a.s. v České Skalici, v 
modernizaci a rozšíření výrobních kapacit. Výrobní a skladovací prostory jsou navrženy do 
stávajících objektů. Halové prostory budou pouze upraveny. Bude vybudována zpevněná 
plocha (o rozměrech cca 15 x 35 m) s nájezdovou komunikací, která bude sloužit pro 
nakládku a vykládku kamiónů. 



Umístění výroby PolyPLASTY s.r.o. v objektu TIBA Česká Skalice 

 

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové                                 - 8 - 

Celková kapacita výroby (cílový stav v roce 2008) bude 710 tun. Z toho se vyrobí 600 tun 
polotovarů a výrobků z polyamidu 6 (desky, kulatiny, trubky, tlakové tyče, tvarové výrobky 
apod.), cca 60 t polotovarů a výrobků z polytanu (desky, polotovary, tvarové výrobky lité na 
kovová jádra, tvarové výrobky, válce a jiné). Produkce ostatních technických plastů bude 
činit 50 tun.  

Pro záměr budou využity 4 stávající haly a k nim 3 navazující jednopodlažní vestavky. 
Celková zastavěná plocha bude činit celkem cca 4 870 m2. Dále bude vybudována venkovní 
zpevněná plocha o výměře 525 m2. 

Přibližná výměra jednotlivých prostor bude následující: 

hala I.     648 m2 

hala II.               648 m2 

hala III.    648 m2 

vestavek 2. – 3.   216 m2 

vestavek 3.    216 m2 

vestavek 4.    540 m2 

sloupová hala            1 900 m2 

strojovna VZT (3 x 19,2m2)  57,6 m2 

V oblasti řízení firmy bude celkem pracovat 19 zaměstanaců a v oblasti výroby 37 
zaměstanaců (z toho ve výrobě polytanu 15 pracovníků, v polyamidu 20 pracovníků a 
v údržbě 2 pracovníci). Provoz firmy bude převážně jednosměnný, podle aktuální potřeby 
(nárazově) bude provoz dvou až třísměnný. 

B. I. 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj:   Královéhradecký  

Obec:   Česká Skalice 

Katastrální území: Malá Skalice 

Stávající technologie společnosti PolyPLASTY bude přestěhována z Jaroměře do prostor 
společnosti TIBA v České Skalici.  

V současné době areál firmy TIBA slouží jako příležitostné skladovací prostory (objekty 
využívají firmy Agro CS, a.s. a firma Platex, s.r.o., atd.) Plánované využití objektů pro výrobu 
je v souladu s platným Územním plánem města Česká Skalice. Podle územního plánu patří 
zájmová lokalita mezi území průmyslové výroby, skladů a technického vybavení. Toto území 
slouží k umísťování staveb pro průmysl, skladování a plošně náročných staveb technického 
vybavení.  

Areál společnosti TIBA, a.s. se nachází v jihozápadním okraji města Česká Skalice, v 
katastrálním území Malá Skalice. Pro realizaci záměru bude využita část parcely č. 72 
(zastavěná plocha) a části pozemků p.č. 389/1, 390/4 (ostatní plocha). Severně od areálu 
leží zemědělské pozemky. Západně se nachází rodinné domky (cca 150 metrů) a 
v bezprostřední blízkosti dva dvoupatrové bytové domy, jihozápadně (na pravém břehu Úpy) 
je zahrádkářská kolonie. Východním až jihovýchodním směrem je situována obytná zástavba 
(rodinné domky).  
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Obr. č. 1: Umístění výrobního areálu PolyPLASTY s.r.o. – situace širších vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Společnost PolyPLASTY vyrábí z polyamidu 6, polytanu a jiných polymerů polotovary a 
výrobky jako jsou  desky, kulatiny, trubky, tlakové tyče, tvarové výrobky aj.  

Záměrem provozovatele je modernizace technologie, rozšíření kapacity výroby společnosti a 
její přemístění z několika objektů v Jaroměři do areálu firmy TIBA v České Skalici. Stávající 
prostory využívané společností PolyPLASTY s.r.o. neposkytují možnost dalšího rozvoje 
firmy. Celková kapacita výroby po  realizaci záměru se předpokládá 710 tun. 

V posuzovaném území nejsou v současné době uvažovány jiné provozy, které by mohly 
spolu s řešeným záměrem způsobit nežádoucí kumulaci nepříznivých vlivů na obyvatelstvo 
nebo životní prostředí. 

Výhledově (dle ÚPM) na zemědělských pozemcích ležících v těsné blízkosti severně a jižně 
od záměru je uvažován průmyslový areál (viz obr. č. 2, lokalita č. 45 a 24). Pro tuto lokalitu je 
plánována příjezdová komunikace, která se bude napojovat na silnici č. I/33 (E 67) (na obr. 
č. 2 je zakreslena bílou přerušovanou čarou). 

Obr. 2: Mapa územního plánu řešené oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

PolyPLASTY s.r.o. 

Záměr 
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B. I. 5. Zdůvodnění  potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí    

Hlavním důvodem realizace záměru je uspokojení rostoucích požadavků odběratelů. 
Stávající využívané objekty v různých částech Jaroměře neposkytují možnost dalšího 
rozvoje firmy. Plánované přemístění výroby do objektů v areálu TIBA ČS umožní zvýšit 
výrobní kapacitu firmy a současně uvolnit prostory dosud využívané firmou PolyPLASTY 
s.r.o. pro potřeby společnosti TANEX PLASTY a.s. a soustředit výrobu do jedné lokality. 
Realizací záměru je plánováno takové uspořádání toku materiálu, aby bylo omezeno 
nadměrné přesouvání výrobků a materiálů a došlo tím k zefektivnění výroby. 

Firma PolyPLASTY s.r.o. bude využívat prostory v jižní části areálu (stávající 4 haly a k nim 
3 navazující jednopodlažní vestavky). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o přestěhování výroby do stávajících nevyužívaných objektů 
v areálu TIBA ČS, byla zvažována pouze jedna varianta. Záměr je v souladu s platným 
Územním plánem města Česká Skalice (areál se nachází v průmyslové zóně). 

B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru 

B. I. 6. 1. Stávající stav  

V současné době celý objekt firmy TIBA ČS slouží jako příležitostné skladovací prostory 
(využité např. firmou Agro CS, a.s., Platex, s.r.o.). 

Popis zájmových objektů a jejich stavebních úprav 

Hala I. 

Je krajní objekt v řadě 3  stejných objektů. Tato 
hala má železobetonový skelet s vyzdívkou. 
Rozměry – 36 m x 18 m x výška po vazník 5,9 m. 
Podlaha je betonová se saduritovou stěrkou. 
Objekt byl vytápěn vzduchotechnikou, saharami 
a parními radiátory. Bude proveden vestavek – 
rohové obezdění v rozsahu 6 x 12 m se stropním 
záklopem a také budou drobně upraveny  
podlahy. 

Hala II. 

Navazující objekt stejného charakteru, podlaha je z 90% pokryta parkety a 10% dlažbou s 
rozměry – 36 m x 18 m x výška po vazník 5,9 m. Objekt byl vytápěn vzduchotechnikou, 
saharami a parními radiátory. Bude provedena výměna 90 % podlahy. Stávající parkety 
budou strženy, podlaha bude pískováním očištěna od asfaltové vrstvy. Na připravený 
podklad bude provedena nová stěrková podlaha. 

Vestavek 2. - 3 

Mezi halami II. a III. je vybudován zděný, spojovací, dvoupodlažní vestavek pro 
vzduchotechnickou strojovnu, sociální zařízení a kancelář o půdorysných rozměrech –      36 
m x 6 m. Bude provedena drobná úprava kanceláře výroby. 
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Hala III. 

Navazující objekt má železobetonový skelet s vyzdívkou, po celé ploše podlahy je dlažba 
s pojezdovými kolejničkami. Rozměry – 36 m x 18 m x výška po vazník 5,9 m. Objekt byl 
vytápěn saharami a parními radiátory. Zde budou provedeny drobné úpravy podlahy po 
základech strojů a kolejišti.  Dále zde bude provedena stavební úprava prostoru pro sběr 
opíracích vod. 

Vestavek 3 

Na halu 3 navazuje zděný, spojovací, jednopodlažní vestavek s půdorysnými rozměry –    36 
m x 6 m x výška po strop 3,5 m. Budou zde provedeny úpravy související s instalací 
kaprolaktamových nádrží.  

Vestavek 4 

Navazující jednopodlažní zděný vestavek má výšku stropu 4,2 m a šířku 10 m. Celková 
délka s vybíhající, stávající kompresorovnou a skládkem je 54 m. Podlaha je z části 
betonová a z části pokryta dlažbou. Dojde zde ke stavebním úpravám souvisejícím 
s úpravou provozních místností. 

Sloupová hala 

Hala je železobetonová se sloupovou konstrukcí. 
Rozměry – délka haly 50 m, šířka 38 m, výška po 
úchyty 3,4 m, trámy 4,2 m, strop 4,4 m. Objekt 
byl vytápěn částečně vzduchotechnikou a 
částečně technologií (textilní průmysl). V této 
hale dojde k bouracím pracím, k likvidaci (řezání) 
transmisních úchytů, dále k úpravě podlah, 
vestavbě (obezdění) obrobny polyamidů, 
vestavbě skladů, přístavba pro umístění 
vzduchotechnické jednotky a v neposlední řadě 
také provedení nových transportních vrat. 

Venkovní transportní plocha 

Pro nakládku a vykládku kamiónů bude u 
sloupové haly vybudována asfaltová plocha o 
rozměrech cca 15 x 35 m s nájezdovou 
komunikací. 

Stávající sociální zařízení, kanceláře a 
laboratoře jsou kapacitně dostačující a 
využitelné. Budou provedeny drobné úpravy a 
vymalování místností. 

Pro větrání výrobních prostor v závodě TIBA, a.s. Česká Skalice pro přestěhování výroby 
firmy PolyPLASTY s.r.o. bude částečně využita stávající vzduchotechnika a v prostorech, 
kde je větrání nedostačující nebo úplně chybí, bude navrženo nové vzduchotechnické 
zařízení. 
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Prostory pro výrobu Polytanu 

Tento prostor výroby Polytanu je rozdělen stavebně na dvě části - hala I. a hala II. Pro 
větrání části výroby Polytanu (hala I.) bude využita stávající zděná klimatizace v sociálním 
bloku. Přívod upraveného vzduchu do výrobních prostor bude ponechán stávajícím 
vzduchotechnickým potrubím vedeným pod podhledem. Odpadní vzduch bude odváděn přes 
mřížky a regulační klapky v podlaze obou hal a sveden do zděné klimatizace.  

Pro nově navrhovanou technologii je složení stávající zděné klimatizace nevyhovující. 
Přívodní část vzduchotechniky bude částečně upravena. Stávající vzduchový výkon bude 
ponechán, tj. 17 m3/s, v halách I. a II., bude tak splněna sedminásobná výměna vzduchu. 

Bude instalován nový teplovodní výměník o výkonu 400 kW pro ohřev přiváděného vzduchu. 
Pro výkon ohřívače byla uvažována venkovní teplota -18°C a vnitřní 23°C. Výkon parního 
výměníku je dimenzován pro krytí tepelné ztráty větráním. Tepelné ztráty haly budou kryty 
stávajícím vytápěním. 

Na sání a výtlaku odpadního a čerstvého vzduchu jsou instalovány buňkové tlumiče hluku. 
V případě poškození by se provedla náhrada a jejich účinnost bude ověřena měřením.  

Součástí navržené technologie je i místní odsávání. Škodliviny budou odsávány přímo u 
zdroje pomocí zákrytů a svedeny nad střechu nebo fasádu haly, kde se ukončí žaluzií nebo 
výfukovou hlavicí. Jednotlivé technologické odvody budou osazeny příslušnými ventilátory. 
Pro dosažení mírného podtlaku v hale budou u stávajícího odvodního ventilátoru ve zděné 
klimatizaci sníženy otáčky podle množství odsávaného vzduchu z technologie pomocí 
frekvenčního měniče. 

Pro větrání prostoru haly I. bude navržena samostatná vzduchotechnika o vzduchovém 
výkonu odpovídající odvodu vzduchu z technologie. Čerstvý vzduch bude nasáván z fasády 
přes protidešťovou žaluzii, filtraci EU4, elektrický výměník, ventilátor a pozinkovaným 
potrubím bude přiváděn do prostoru. Odpadní vzduch bude odváděn přímo u zdrojů škodlivin 
místním odsáváním a sveden potrubím nad střechu budovy, kde budou rozvody ukončeny 
výfukovými hlavicemi.  

Prostor pro výrobu Polyamidu 

Dříve provozovaná technologie (šlichtovna) nepožadovala samostatnou vzduchotechniku pro 
větrání, součástí technologie bylo technologické větrání. 

Pro nově navrhovanou výrobu Polyamidu musí být navržena vzduchotechnická jednotka o 
vzduchovém výkonu 50 000 m3/h. Jednotka bude složena z přívodní a odvodní části spojené 
rekuperátorem pro zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu. Přívodní část je složena 
z filtrace třídy EU5, ventilátorové komory a teplovodního ohřívače o výkonu 250 kW. Pro 
výkon ohřívače bylo uvažováno s venkovní teplotou -18°C a vnitřní 23°C. Výkon 
teplovodního výměníku je dimenzován pro krytí tepelné ztráty větráním. Tepelné ztráty haly 
budou kryty stávajícím vytápěním. Odvodní část jednotky bude složena z filtrace třídy EU2 a 
odvodního ventilátoru. 

Upravený vzduch z jednotky bude sveden do prostoru haly pro výrobu Polyamidu. Odpadní 
vzduch bude částečně odváděn vzduchotechnickým potrubím a částečně technologickými 
odtahy přímo u zdrojů škodlivin. Od jednotlivého technologického zařízení je navrženo místní 
odsávání pomocí zákrytů nebo přímo u zdrojů škodlivin. Odpadní vzduch bude sveden 
potrubím nad střechu objektu.  

Na sání a výtlaku odpadního a přívodního vzduchu bude jednotka osazena tlumiči hluku.  
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Prostor obrobny; sklad surovin pro polyamid a polytan; sklad polytanu 

Pro nové větrání výše zmiňovaných prostor (sloupová hala) je navržena vzduchotechnická 
jednotka ve venkovním provedení o vzduchovém výkonu 20 000 m3/h. Tento vzduchový 
výkon bude rozdělen tak, aby v obrobně byla zajištěna šestinásobná výměna vzduchu a 
v prostoru skladu surovin pro polyamid a polytan a sklad polytanu byla zajištěna čtyřnásobná 
výměna vzduchu. Jednotka by byla umístěna v jednom přístavku. 

Jednotka bude složena z odvodní a přívodní části se směšovací komorou. V komoře bude 
docházet v zimním a přechodovém období ke směšování odvodního a přívodního vzduchu 
pro snížení topného výkonu ohřívače. Přívodní část jednotky bude složena ze směšovací 
komory, filtrační komory s filtrací třídy EU4, teplovodního výměníku o tepelném výkonu 130 
kW. Pro výkon ohřívače bylo uvažováno venkovní teplota  -18°C a vnitřní 20°C. Výkon 
výměníku je dimenzován pro krytí tepelné ztráty větráním a tepelné ztráty jednotlivých hal. 
Poslední částí jednotky je ventilátorová komora. Odvodní část jednotky bude složena 
z ventilátorové komory a směšovací komory. 

Upravený vzduch bude z jednotky distribuován do prostoru haly. Odpadní vzduch bude 
potrubím sveden do jednotky a ven do venkovního prostoru. Na sání a výtlaku odpadního a 
přívodního vzduchu bude jednotka osazena tlumiči hluku.   

Prostor skladu forem a skladu polyamidu 

Tyto prostory budou větrány přirozeně okny. Pro vytápění prostor by byly navrženy parní 
sahary pro krytí tepelných ztrát jednotlivých hal. Stávající vzduchotechnické potrubí by se 
z důvodů manipulace s materiálem demontovalo (popř. ponechalo na místě). 

Rozvody, instalace 

Připojení technologických médií a vytápění 

Potrubní rozvody jsou zajištěny závěsným systémem, přichyceny na obvodovém zdivu, 
pomocné konstrukci, sloupech apod. V některých případech bude potrubí prostupovat 
zdivem. Potrubí stlačeného vzduchu je zokruhováno po všech budoucích výrobních halách. 
Dále bude po hale nově veden potrubí rozvod vakua, dusíku, páry a parního kondenzátu.  

Potrubní rozvody 

Rozvod stlačeného vzduchu 

Potrubí stlačeného vzduchu je napojeno ze stávající kompresorovny. Ve stávající 
kompresorovně jsou umístěny 4 kompresory Atlas Copco, vzdušník a zařízení pro separaci 
oleje a vymražení stlačeného vzduchu. Veškeré zařízení kompresorovny, které bude 
nadbytečné či nepotřebné, bude vystěhováno. Potrubní rozvod stlačeného vzduchu je 
z kompresorovny napojen na technologická pracovní zařízení. Stlačený vzduch bude 
k technologickému zařízení veden v ocelovém potrubí. Potrubí bude spádováno spádem    3 
– 5 ‰ směrem do kompresorovny a v nejnižších místech bude provedeno jeho odvodnění.  

Rozvod vakua 

Potrubí rozvod vakua bude rozveden k jednotlivým zařízením z vývěvy umístěné v hale 
určené k výrobě polytanu.  
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Rozvod  dusíku 

Potrubní rozvody dusíku budou vedeny k jednotlivým zařízením v ocelovém potrubí. Dusík 
bude skladován v tlakových nádobách ve venkovním prostředí v blízkosti nádrží pro 
sladování kaprolaktamu. Pokud bude technologie jednotlivých zařízení vyžadovat různé 
jmenovité tlaky rozvodu dusíku, bude tlak dusíku regulován pro všechny zdroje v centrální 
redukční stanici. V opačném případě bude tlak regulován přímo u spotřebiště pomocí 
regulačního panelu.  

Rozvod páry a kondenzátu 

Parní rozvod je třeba přivést ke skladovacím zásobníkům kaprolaktamu, vzduchotechnickým 
jednotkám a k teplovzdušným agregátům. Pára bude přivedena do místnosti, kde jsou 
umístěny skladovací zásobníky. V této místnosti bude parní rozdělovač, ze kterého budou 
provedeny rozvody páry k jednotlivým technickým zařízením. Ze stávajícího rozvodu bude 
přivedena pára do výměníkové stanice (dále jen VS). VS pára/voda je navržena pro tepelný 
výkon potřebný k pokrytí tepelných ztrát při větrání vzduchotechnickými jednotkami. Zdrojem 
tepla VS bude pára (o tlaku 10 bar). Médium na sekundární straně výměníku je voda o 
teplotním spádu 80/60°C. Rozvod topné vody je v ocelovém potrubí. Za výměníkem bude 
rozdělovač sběrač, ze kterého je rozvod veden ke vzduchotechnickým zařízením. Potrubí na 
rozdělovači bude osazeno filtry, uzavíracími armaturami, čerpadly a směšováním topné 
vody. Pára přivedená k zásobníkům bude udržovat teplotu směsi na 90°C a bude zaručovat 
stálou teplotu směsi v potrubí určeného k přepravě směsi z cisteren do zásobníku. Veškeré 
rozvody páry a kondenzátu budou izolovány dle platných norem ČSN. Kondenzátní potrubí 
budu svedeno v ocelovém potrubí do stávajícího kondenzátního hospodářství. 

Chladící box 

Součástí stávajícího provozu je chladící box, který je určen pro skladování surovin. Tento 
box bude demontován včetně chladícího zařízení, které bude využito ke stejným účelům jako 
ve stávajícím provozu. Chladící box bude umístěn ve skladu surovin polyamidu a polytanu. 

Vytápění prostor 

Stávající prostory jsou v současné době vytápěny teplovzdušnými jednotkami a pod okny 
umístěnými litinovými článkovými tělesy. Topné médium je pára (o tlaku 10 bar). Dle 
informací provozovatele toto obsazení topnými tělesy a teplovzdušnými jednotkami 
postačuje k vytopení prostor na 18°C i při venkovní teplotě -15°C. Sloupový sál bude vytápěn 
vzduchotechnickými jednotkami a teplovzdušnými parními jednotkami. (Vytápění a větrání 
prostor je popsáno v předchozím textu u jednotlivých objektů). 

Chlazení laboratoře 

Laboratoř firmy PolyPLASTY bude umístěna v místech stávajících laboratoří v areálu TIBA 
ČS. Součástí stávajících laboratoří je chlazení. Chlazení je dostačující, neuvažuje se s jeho 
záměnou nebo s navýšením chladícího výkonu. 

B. I. 6. 2. Řešení záměru  

Realizace záměru spočívá v přestěhování a modernizaci stávající technologie a navýšení 
výrobní kapacity. Halové prostory budou ve stejném provedení jako stávající budovy, dojde 
pouze v hale I. a II. k drobným úpravám podlah, ve vestavku 2 – 3 k drobné úpravě 
kanceláře, v hale III. k úpravě podlah a úprav prostor pro sběr oplachových vod, ve vestavku 
3 budou stavební úpravy souviset s instalací kaprolaktamových nádrží a úpravou dalších 
provozních nádrží a k drobným bouracím pracím. Ve vestavku 4 budou upraveny provozní 
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místnosti, což si vyžádá drobné bourací práce. Ve sloupové hale bude provedena úprava 
podlah, likvidace transmisních úchytů, vestavba (obezdění) obrobny polyamidů, vestavba 
skladů, přístavba pro umístění vzduchotechnické jednotky a provedení nových transportních 
vrat. Pro nakládku a vykládku kamionů bude u sloupové haly vybudována asfaltová plocha o 
rozměrech cca 15 x 35 m s nájezdovou komunikací. 

Výška výrobní hal I., II. a III. je 18 m, ve sloupové hale je výška po úchyty 3,4 m. 

Celková zastavěná plocha bude činit celkem cca 4 870 m2. Dále bude vybudována venkovní 
zpevněná plocha o výměře 525 m2. 

Přibližná výměra jednotlivých prostor bude následující: 

hala I.     648 m2 

hala II.                648 m2 

hala III.    648 m2 

vestavek 2. – 3.   216 m2 

vestavek 3.    216 m2 

vestavek 4.    540 m2 

sloupová hala            1 900 m2 

strojovna vzt (3 x 19,2m2)  57,6 m2 

Ve výrobní části budou podlahy pískováním očištěny od asfaltové vrstvy. Na připravený 
podklad bude provedena nová štěrková podlaha. 

Přesun materiálu ve výrobních prostorách, nakládání a vykládání výrobků bude zajišťováno 
pomocí vysokozdvižných vozíků a pojízdných vozíků. 

Celková kapacita výroby závodu bude 710 tun, z toho se vyrobí 600 tun z polyamidu 6 
(desky, kulatiny, trubky, tlakové tyče, tvarové výrobky apod.). Z polytanu se vyrobí 60 t 
výrobků jako jsou desky, polotovary, tvarové výrobky lité na kovová jádra, tvarové výrobky, 
válce a jiné. Ostatních technických plastů se vyrobí 50 tun. Uvedené hodnoty jsou stanoveny 
na základě kvalifikovaného marketingového odhadu vývoje prodeje v příštích 3 – 4 letech 
(cílový stav v roce 2008). 

Provoz je plánován jednosměnný, podle aktuální potřeby (nárazově) bude provoz dvou až 
třísměnný. Celkem zde bude pracovat 19 pracovníků v oblasti řízení a 37 pracovníků 
v oblasti výroby: 

Oblast řízení: 
Ředitel               1 
Prodej    6 
Nákup    1 
Účtárna   1 
Sklady               1 
Expedice   2 
Mistr    2 
Vedoucí výroby: 
TPV    3 
OŘJ    1 
Celkem            19 

Oblast výroby: 
Polytan   15 
Polyamid   20 
Údržba     2 

Celkem    37 
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Výrobní zařízení 

V tabulce č. 1-3 je uveden seznam zařízení v jednotlivých provozních částech. 

Tab. č. 1: Seznam zařízení - polyamid lití 
 

Stávající zařízení Počet Přemístěno Nové 

1 Skladovací zásobník 2 2 - 

2 Dopravní čerpadlo 1 1 - 

3 Stacionární aparatura  2 - - 

4 Vývěva 2 1 - 

5 Předehřívací a polymerační pec 2 1 - 

6 Zařízení tlakových tyčí 4 4 - 

7 Rotační lití 1 1 - 

8 Temperační pec vyhřívaná 2 2 - 

9 Termoboxy 6 6 - 

10 Dusíková stanice 1 1 - 

11 Temperační zařízení 2 2 2 

12 Etážový lis 1 1 - 

13 Průtokový ohřívač KL - - 1 

14 Vysokozdvižný vozík 1 1 1 

15 Výložní jeřáb1 1 1 - 

16 Licí stroj - - 1 (4) 

Tab. č. 2: Seznam zařízení - polyamid obrobna 

Stávající zařízení Počet Přemístěno Nové 

1 Soustruh SV 1 1 - 

2 Soustruh SN 1 1 - 

3 Soustruh R 2 2 - 

4 Soustruh B 1 1 - 

5 Soustruh Z 1 1 1 - 

6 Frézka FGSH 1 1 - 

7 Frézka FGSV 1 1 - 

8 Frézka Korea 1 1 - 

9 Frézka FA5 1 1 - 

10 Pásová pila  1 1 - 

11 Formátovací pila 1 1 - 

12 Hydraulická pila 1 1 - 
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Stávající zařízení Počet Přemístěno Nové 

13 Vrtačka 2 2 - 

14 Bruska 1 1 - 

15 Lis na špony 1 1 - 

16 Drtič špon 1 1 - 

17 Soustruh otočný pr. 500 - - 1 

18 Obráběcí automat - - 1 

Tab. č. 3 : Seznam zařízení – v oddělení polytanu 

Stávající zařízení Počet Přemístěno Nové 

1 Odvodňovací kotel 6 6 2 

2 Reakční kotel  8 8 - 

3 Licí stůl I. 1 1 1 

4 Licí stůl II. 1 1 - 

5 Licí stroj 2 2 - 

6 Odstředivka I. 2 2 - 

7 Odstředivka II. 1 1 - 

8 Výroba ohýbacích pásů 1 1 - 

9 Temperační pec I. 4 4 - 

10 Temperační pec OP 1 1 - 

11 Temperační pec II. 4 4 - 

12 Otryskávací zařízení 1 1 - 

13 Lis 1 1 - 

14 Vývěva 1 1 - 

15 Chladící box 1 1 - 

16 Odsávání 1 1 - 

B. I. 6. 3 Stručný technologický popis 

Polyamid 6 

Polyamid 6 (pod obchodní značkou PolyJARID) je vyráběn aniontovou polymerací 6 
kaprolaktamu za přítomnosti iniciátoru a aktivátoru. Polymerace je vlastní chemická reakce. 
Probíhá při teplotě nižší než bod tání vznikajícího polymeru. Vzhledem k vysokým rychlosti 
reakce se polymerace provádí přímo ve formách. Z Polyamidu jsou vyráběny následující 
typy:  APA, APA 03, APA 06, APA C, HAPA, APA ANTISTATIC, MAPA. 

Nádrž kaprolaktamu má objem 40m³. Kaprolaktam je udržován tekutý při teplotě 85 +/-5ºC, 
pod dusíkovou atmosférou, nádrž je vytápěna parou.  

Příprava roztoku spočívá v ohřevu načerpaného kaprolaktamu v destilačních kotlích na 
teplotu 140+/-5ºC, destilační kotle jsou vytápěné, opatřené míchadlem. 
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Při odplynění dojde k odstranění rozpuštěných plynů z roztoku za min. podtlaku 0,85 Mpa.  

Dávkování násad spočívá v přidání iniciátoru (destilační kotel A) a přidání aktivátoru 
(destilační kotel B). Množství násad je uvedeno v interních tabulkách a řídí se dle 
vyráběného typu výrobku. Roztoky (z kotle A a B, poměr 1:1) se mísí při lití - přes čerpadlo 
ve směšovací hlavě. Roztok se lije do předem vyčištěných a vyhřátých forem. Formy se 
vyhřívají na teplotu 160 +/- 5ºC – u volného lití desek, bloků a tvarových dílů na teplotu 
153+/-3ºC – u výroby tlakových tyčí o průměru 30-90 x 1000mm. Následně je odlitek vyjmut 
z dané formy. Temperance se provádí v  zavřeném temperančním boxu pozvolným 
chladnutím na běžnou teplotu cca 24 hodin. 

Obrábění se provádí soustružením, řezáním, frézováním na rozměry dané podnikovou 
normou nebo požadavkem zákazníka. Výstupní kontrolu  výrobků provádí pověřený 
pracovník dílny. 

Polytan 

Polyuretanový elastomer pod obchodní značkou Polytan je vyráběn technologií beztlakového 
lití do otevřených, vyhřívaných forem. Základními surovinami jsou polyester nebo polyéter a 
izokyanát. Polytan je vyráběn v tvrdostech od 20° do 96° ShA. Vyráběné typy výrobků 
z Polytanu jsou: PU 15, PU 44, PU 50, PU 100. 

Polytan vzniká reakcí lineárního polyesteru s alifatickými nebo aromatickými diizokyanáty. 
Následnou reakcí s vícefunkčními alkoholy dochází k prodloužení makromolekulárních 
řetězců a k jejich zesíťování. Polyuretanový eleastomer POLYTAN nabízí výjimečnou 
kombinaci pružnosti, velké pevnosti a vysoké oděruvzdornosti. Předehřev polyolu  se provádí 
v dodaných 200 kilogramových sudech v temperanční peci na  100 +/-ºC. 

Odvodnění je prováděno v duplikátorovém kotli (o objemu 90 litrů) opatřeném míchadlem, 
teplotním čidlem a plnícím otvorem. Odvodnění probíhá v rozmezí teplot 132 - 145ºC. 

Příprava reakční směsi probíhá v reakčních kotlích za podtlaku minimálně 75 kPa, spočívá 
v polyadici mezi Polyesterem a diizokyanátem. Příprava kovových dílů spočívá v jejich 
otryskání drtí KH-GM40 za minimálního tlaku 0,4 Mpa. Odmaštění se provádí speciálním 
přípravkem El-extra. Nanešením adheziva Cilbond 49SF a následným ohřevem 
v temperanční peci na teplotu 120+/-5ºC. 

Příprava licích forem spočívá v jejich očištění jemnými ocelovými drátky a tlakovým 
vzduchem, následným neseparováním přípravkem Promol a ohřevem na 120+/-5ºC. To 
probíhá na licím stole vyhřívaným teplonosným mediem. 

Lití se provádí buď ručně (v dané nádobě), nebo na licím stroji SK-1 volným litím do předem 
připravených forem, ve kterých mohou být uloženy připravené kovové díly. Těsně před 
vlastním litím je prepolymer nadávkován směsí zesíťovačů o teplotě 55 +/-5ºC.  Teplota 
reakční směsi se pohybuje mezi 80 - 125ºC. Výrobky jsou z forem vyjímány ručně za pomoci 
tlakového vzduchu.  

Temperance se provádí v temperačních pecích dle interního předpisu při teplotě 110ºC. 
Obrábění se provádí na žádost zákazníka dle předané výkresové dokumentace. Výstupní 
kontrolu provádí určený pracovník z oddělení řízení jakosti.  
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Polytan 

Desky, polotovary      10 tun 

Tvarové výrobky lité na kovová jádra   20 tun 

Tvarové výrobky      10 tun 

Válce        10 tun 

Silniční technika             10 tun 

Vývojový diagram výroby 

        Polyamid lití                                                                Polytan lití 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílový stav výroby (objem sortimentu k roku 2008) 

Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě kvalifikovaného marketingového odhadu vývoje 
prodeje v příštích 3 až 4 letech. 

Polyamid 6 

Desky, kulatiny, trubky 100 tun 

Tlakové tyče 

- tuzemsko   100 tun 

- zahraničí   150 tun 

Tvarové výrobky  150 tun 

Výrobky – obrobna  100 tun 

Ostatní technické plasty 

PP, PE, PA, POM  apod.     50 tun 
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B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení: 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru:  2. pololetí 2006 

Předpokládaný termín dokončení záměru:   konec roku 2006 

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

Řešený záměr leží v katastrálním území Malá Skalice. 

Dotčené územně samosprávné celky: 

Královehradecký kraj 
Městský úřad Česká Skalice 

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

Dále bude investor žádat dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění o vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušný stavební úřad – Městský úřad Česká 
Skalice. 

Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních předpisů: 

- souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (dle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., 
v platném znění), který uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský 
úřad Náchod. 

- souhlas vodoprávního úřadu - Městského úřadu Náchod se stavbou v ochranném pásmu 
vodního zdroje (dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění) a schválení plánu 
opatření pro případ havárie. 

B. II. Údaje o vstupech 

B. II. 1. Půda 

Realizace záměru si nevyžádá žádný nový zábor půdy ZPF či PUPFL.  

Řešený záměr bude využívat stávající objekty v areálu TIBA Česká Skalice (cca 4 870 m2 
plochy) a zpevněnou plochu (o výměře 525 m2). 

Využití parcel pro výrobu je v souladu s platným územním plánem města Česká Skalice 
(ÚPM) – viz vyjádření v příloze oznámení č. 2. Podle ÚPM patří zájmová lokalita mezi území 
průmyslové výroby, skladů a technického vybavení. Toto území slouží k umísťování staveb 
pro průmysl, skladování a plošně náročných staveb technického vybavení. Hlavní činností 
území je průmyslová výroba, drobná výroba podnikatelská a služby, které nelze umístit 
v obytných územích, ve smíšených územích pro negativní vliv na okolí (hluk, prach, 
nadměrná intenzita dopravy). Je reprezentována provozními účelovými stavbami (výrobní 
haly, administrativa, garáže, odstavy vozidel a strojů, jídelny, bufety apod.)  

Pro realizaci záměru bude využita část stavební parcely č. 72 a části pozemků p.č. 389/1, 
390/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Malá Skalice. 
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Tab. č. 4: Čísla pozemků z katastru nemovitostí 

Parcelní 
číslo 

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 
Výměra  

parcely dle KN (m2) 

72 
zastavěná plocha  
a nádvoří 

- 

rozsáhlé chráněné 
území, ochranné 

pásmo vodního zdroje 
2. stupně 

16 938 

389/1 ostatní plocha 
manipulační 
plocha 

rozsáhlé chráněné 
území, ochranné 

pásmo vodního zdroje  
2. stupně 

13 963 

390/4 ostatní plocha 
manipulační 
plocha 

ochranné pásmo 
vodního zdroje  
2. stupně 

9 517 

Poznámka: rozsáhlé chráněné území = CHOPAV Východočeská křída 

B. II. 2. Voda 

Současné nájemní prostory firmy PolyPLASTY s.r.o. v Jaroměři jsou zásobovány pouze 
pitnou vodu, její spotřeba je celkem cca 45 m3/měsíc, tj. 540 m3/rok. Tento odběr představuje 
nároky na pitnou vodu pro zaměstnance i vodu využívanou v technologii. V technologii je 
voda využívána k oplachu a chlazení. (Z toho nároky na oplachové vody jsou 7 m3 za měsíc 
a na chladící vody 23 m3 za měsíc.) 

Po přemístění do objektu TIBA v České Skalici bude firma využívat jako zdroj pitné vody pro 
potřeby pracovníků (voda k pití, hygienické zázemí) městský vodovodní řad. Předpokládaná 
celková spotřeba pitné vody bude 1370 m3/rok.  

Zdrojem technologické vody budou stávající studny v areálu TIBA, a.s. Záměrem (zvýšením 
kapacity záměru) lze očekávat zvýšení spotřeby technologické vody. Pro oplachové vody 
bude činit spotřeba cca 10 m3 za měsíc, tj. 120 m3/rok a pro chladící vody ve vývěvách 35 m3 

za měsíc, tj. 420 m3/rok.  

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

B. II. 3. 1. Elektrická energie  

Způsob zajištění výkonu 

Výrobní zařízení Polytanu a Polyamidu bude možno napájet z hlavního rozvaděče  
R 4 předsunutého transformátoru, kde je k dispozici dostatečný volný příkon.  

Napájení obrobny bude možné ze stávajícího rozvaděče RM 90 v rozvodně související 
s provozem Polyamidu. Stávající rozvody bude možno použít pro napájení kompresorovny a 
nových a upravených klimatizačních zařízení. 

Rozvaděče pro osvětlení jsou napájeny ze samostatného transformátoru. Napájecí rozvody 
bude možno ponechat stávající. 

Bilance potřeb energie pro jednotlivé části provozů je vyčíslena v následující tabulce č. 5. 
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Tab. č. 5: Bilance potřeb energie 

Stávající zařízení 
Instalovaný výkon Pi  

[kW] 
Soudobost  

[β] 

Výpočtový 
výkon Pp  

[kW)] 

Polytén 600 0,40 240 

Polyamid 700 0,45 315 

Obrobna 150 0,65 100 

Kompresor 100 1,00 100 

Klimatizace 100 0,90 90 

Osvětlení 100 0,85 85 

CELKEM 1750 4,25 930 

Příkon jednotlivých zařízení je uveden v tabulkách č. 6 a 7. 

Tab. č. 6: Polyamid lití a obrobna 

 Polyamid lití  
 Technologický prvek 

Příkon 
 Obrobna 
 Technologický prvek 

Příkon 

Skladovací zásobník  10,0 kW  Soustruh SV 6,6 kW 

Dopravní čerpadlo 4,0 kW Soustruh SN 7,0 kW 

Stacionární aparatura 90,0 kW Soustruh R 7,8 kW 

Vývěva 5,5 kW Soustruh B 7,8 kW 

Předehřev, polymerační pece 123,0 kW Soustruh Z 1  7,8 kW 

Zařízení tlakových tyčí 62,0 kW Frézka FGSH  23,0 kW 

Rotační lití 14,0 kW Frézka FGSV  23,0 kW 

Temperační pece vyhřívané 40,0 kW Frézka Korea 4,0 kW 

Temperační zařízení 48,0 kW Frézka FA5 20,0 kW 

Etážový lis 1,5 kW Pásová pila 1,0 kW 

Průtokový ohřívač KL  10,0 kW Formátovací pila 11,0 kW 

Výložní jeřáb 1,0 kW Hydraulická pila 5,0 kW 

Licí stroj 43,5 kW Vrtačky 3,7 kW 

- - Bruska 1,1 kW 

- - Lis na špony 4,8 kW 

- - Drtič špon 12,0 kW 
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Tab.č. 7: Polytan lití 

Polytan lití 
 Technologický prvek 

Příkon 
 Polytan lití 
  Technologický prvek 

Příkon 

Odvodňovací kotle 52,0 kW Temperační pece I 360,0 kW 

Reakční kotle  70,0 kW Temperační pec OP 40,0 kW 

Licí stůl I 20,0 kW Temperační pece II 86,0 kW 

Licí stůl II 38,0 kW Otryskávací zařízení 1,0 kW 

Licí stroje 60,0 kW Lis 3,0 kW 

Odstředivky I 50,0 kW Vývěva 3,5 kW 

Odstředivka II  40,0 kW Chladící box 10,0 kW 

Výroba ohýbacích pásů  17,0 kW Odsávání 5,5 kW 

Provozní rozvod silnoproudu 

Z rozvaděče R 4 u předsunutého transformátoru se provede nová kabelová trasa pro výrobu 
polytanu a polyamidu k hlavnímu rozvaděči obou provozů, umístěnému ve vyčleněné 
rozvodně nebo přímo v jednom provozu. Připojení výrobních zařízení je možné řešit dvěma 
způsoby: 

1) Z podružných rozvaděčů v provozech, napájených z hlavního rozvaděče k jednotlivým 
strojům, kabely budou uloženými na roštech. 

2) Přípojnicovým rozvodem, umístěným v jednotlivých provozech a napájeným z hlavního 
rozvaděče. 

Napojení zařízení obrobny je možno řešit buď přípojnicovým rozvodem, napojeným 
z rozvaděče RM 90, nebo pomocí kabelových rozvodů z nového podružného rozvaděče RM 
90 a umístěného v obrobně. 

Vnitřní silnoproudé rozvody 

Nové osvětlení, včetně rozvaděčů, musí být v prostoru obrobny a skladů (stávající jde šikmo 
přes sál) a v provoze polyamid – lití (nedostatečná intenzita, nevhodné umístění). 
V ostatních prostorách bude nutno osvětlovací soustavy vyčistit a vyměnit dožité světelné 
zdroje.  

B. II. 3. 2. Zemní plyn 

V areálu TIBA, a.s. je provozována plynová kotelna, ve které jsou umístěny dva plynové 
kotle (každý o výkonu 3 900 kW). V provozu je pouze jeden kotel na částečný výkon. 
Spotřeba zemního plynu na vytápění objektů byla 378 369 m3/rok. Po přestěhování 
společnosti PolyPLASTY s.r.o. bude pro vytápění objektů také využívána plynová kotelna 
resp. jeden kotel. Nároky na zemní plyn se předpokládají obdobné tj. do 400 000 m3/rok pro 
vytápění celého areálu TIBA, a.s. 

B. II. 3. 3. Surovinové zdroje, chemické přípravky 

Stavební a konstrukční materiál 

Dodavatel stavby zajistí potřebný materiál. Bude se jednat o běžné konstrukční materiály 
(cihly, dřevěný a ocelový materiál, beton,  atd.). V současné době není možné množství 
přesně vyčíslit. 
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Spotřeba surovin 

Na základě marketingových odhadů výroby k cílovému stavu (k roku 2008) je níže vyčíslena 
spotřeba základních surovin: 

Polyamid 
Kaprolaktam  600 000 kg/rok (cca 2.727 kg/den) 

Sodná sůl  9 000 kg/rok (cca 41 kg/den) 

Izokyanát (MDI)  9 000 kg/rok (cca 41 kg/den) 

Olej  1 500 kg/rok (cca 7 kg/den) 

Desmodur (NDI)  500 kg/rok (cca 2,5 kg/den) 

Kaučuk  2 500 kg/rok (cca 11,5 kg/den) 

Grafit  2 500 kg/rok (cca 11,5 kg/den) 

Dilaktamát   500 kg/rok (cca 2,5 kg/den) 

Polyetylengykol  500 kg/rok (cca 2,5 kg/den) 

Barvy  500 kg/rok (cca 2,5 kg/den) 

Polytan 

Polyester  80 000 kg/rok (cca 364 kg/den) 

Izokyanát (MDI,NDI)  20 000 kg/rok (cca 91 kg/den) 

Zesíťovač  3 000 kg/rok (cca 14 kg/den) 

Separátor  8 000 kg/rok (cca 36,5 kg/den) 

Primer  300 kg/rok (cca 1,5 kg/den) 

Barevné pasty  2 000 kg/rok (cca 9,5 kg/den) 

Skladování a shromažďování přípravků 

Sklad surovin pro polytan bude mít izolovanou podlahu a zvýšené prahy provedené jako 
bezodtoková záchytná jímka. 

Ve skladu surovin pro polyamid budou shromažďovány pouze pevné nezávadné materiály. 
200 litrový sud s olejem bude umístěn v zabezpečeném prostoru.  

Kaprolaktam bude shromažďován v cisterně, která bude zabezpečena v havarijní záchytné 
bezodtokové nádrži.  

Umístění skladů je patrné z výkresu (viz příloha č. 1 oznámení).  

Ve skladu polyamidu se budou skladovat přípravky v následujících maximálních množstvích: 
30 t kaprolaktamu, 100 kg desmoduru, 100 kg kaučuku, 400 kg izokyanátu (naftalen–1,5-
diisokyanát) C 20, 400 kg sodné soli C 10, 200 kg oleje (Monocast), 100 kg grafitu, 100 kg 
dilaktámátu, 100 kg polyetylenglykolu a 200 kg barev.  

Dusík se bude skladovat v tlakových  nádobách ve venkovním prostředí v blízkosti nádrží pro 
skladování kaprolaktamu. Prostor skladování je oplocen. Dusíková stanice bude přemístěna 
ze stávajícího provozu. Tlakové nádoby zásobují veškerý provoz a jejich výměna probíhá 
kus za kus. Objem tlakových nádob je 200 litrů. 

Ve skladu polytanu se bude shromažďovat 24 t polyesteru, 5 t izokyanátu (methylendifenol-
4,4'-diisokyanát, naftalen–1,5-diisokyanát), 400 kg zesiťovače B, 200 kg separátoru 
(Promol), 50 kg primeru a 200 kg barevných past.  

Ve výrobě budou využívány tyto chemické látky a přípravky: Brüggolen(R) C20, Brüggolen(R) 

C10, ε – kaprolaktam, Desmodur 44 MS, Desmodur 15, Desmophen 2000 MZ, Promol K 502. 
Stručná charakteristika vybraných přípravků (převzato z bezpečnostních listů): 

ε – kaprolaktam:  
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je meziproduktem pro výrobu plastů, obsahuje 100 hm. % ε – kaprolaktamu, klasifikace 
přípravku z hlediska nebezpečnosti: Xn (zdraví škodlivý), R věty: R 20/22, R 36/37/38 

Desmodur 44 MS:  

obsahuje 100 hm. % difenylmethan-4,4΄-diisokyanátu, klasifikace přípravku z hlediska 
nebezpečnosti: Xn (zdraví škodlivý),R věty: R 20, R 36/37/38, R 42. 

Desmodur 15:  

obsahuje 100 hm. % naftylen-1,5-diisokyanátu, klasifikace přípravku z hlediska 
nebezpečnosti: Xn (zdraví škodlivý), R věty: R 20, R 36/37/38, R 42 

Desmophen 2000 MZ:  

polyolová komponenta pro výrobu polyuretanu (obsahuje polyester polyon), přípravek není 
klasifikován z hlediska jeho nebezpečnosti. 

Brüggolen(R) C10:  

používá se jako katalyzátor při aniontové polymeraci kaprolaktamu společně s aktivátorem 
Brüggolen(R) C20, přípravek je směsí natriumkaprolaktamátu (cca 20%) a kaprolaktamu (cca 
80 %), klasifikace přípravku z hlediska nebezpečnosti: C (žíravý); R věty: R 35, 41. 

Brüggolen(R) C20:  

přípravek je směsí kaprolaktamu (cca 20%) a hexamethylen-1,6-diisokyanátu (cca 0,2%), 
přípravek není klasifikován z hlediska jeho nebezpečnosti. 

Promol K 502 

Směs silikonových olejů v organických rozpouštědlech. klasifikace přípravku z hlediska 
nebezpečnosti: Xn (zdraví škodlivý), R věty: R 10. 

Bezpečnostní listy vybraných látek a přípravků jsou přílohou oznámení č. 8. 

Během provozu záměru budou dále používány běžné chemické přípravky k údržbě (úklidové 
a dezinfekční prostředky, nátěrové hmoty, atd.). 

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Areál společnosti je situován na severovýchodě České republiky, v Královehradeckém kraji, 
v okrese Náchod v obci Česká Skalice.  

Česká Skalice leží na hlavní komunikaci číslo E 67 (I/33) mezi Náchodem a Jaroměří. 
Příjezdová komunikace do areálu společnosti TIBA se napojuje na křižovatku se silnicí E 67 
a prochází průmyslovou zónou. Tato komunikace je využívána firmami nacházejícími se v 
průmyslové zóně. Jedná se o SSŽ, půjčovnu stavebních strojů, dále firmy, které mají 
pronajaté prostory v areálu TIBY. Tuto komunikaci využívají také občané žijící ve dvou 
činžovních domech a dalších 7 vzdálenějších rodinných domech. Komunikace nevede přes 
obytnou zónu a je slepá. 

V následující tabulce je vyčíslen předpokládaný počet vozidel, který bude využívat 
příjezdovou komunikaci po realizaci záměru. 

Tab. č. 8: Počet dopravních prostředků pohybujících se v areálu TIBA, a.s. ČS vlivem 
realizace záměru 

Dopravní prostředek 

Den (0600 – 2200 hod) Noc (2200 – 0600 hod) Firma 

OS NA VZV OS NA VZV 

PolyPLASTY 13 2 2 1) --- --- --- 
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Vysvětlivky:  

OS osobní vozidla a dodávková vozidla do 3,5 t 

NA nákladní vozidla a dodávková vozidla nad 3,5 t 

VZV   vysokozdvižný vozík 
1) budou jezdit uvnitř sloupové haly, jeden se může pohybovat i ve venkovním prostoru 

Počet průjezdů vozidel bude dvojnásobný. 

Po výjezdu z areálu se nákladní a osobní vozidla (NV, OV) napojí na příjezdovou 
komunikaci. Na silnici č. E 67 se napojí v poměru 50 % ve směru na Jaroměř a 50 % ve 
směru na Náchod. Dle sčítání hustoty vozidel na komunikaci E 67 provedené ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR v roce 2005 bylo na této komunikaci evidováno 7771 osobních a 4362 
nákladních vozidel za 24 hod. 

Tab. č. 9: Navýšení počtu vozidel záměru realizací záměru i v okolí záměru 

Den (0600 – 2200 hod) Noc (2200 – 0600 hod) 1) 
Komunikace 

OS NA OS NA 

E 67 13 3) + 28 2) 2 3) 282) 0 

místní 13 3) + 28 2) 2 3) 282) 0 

parkoviště 28 2) 0 282) 0 

Vysvětlivky: 
1) platí za předpokladu provozu v denní době, zaměstnanci přijedou před 0600 hod 
2) jedná se o předpokládaný počet vozidel zaměstnanců, která budou odstavena na stávajícím 

parkovišti před vjezdem do areálu TIBY. 
3)       počet vozidel zajíždějících do areálu TIBY (viz tabulka 8). 

B. III. Údaje o výstupech 

B. III. 1. Ovzduší 

Etapa výstavby 
Technologie bude umístěna ve stávajících objektech společnosti TIBA, a. s., které si vyžádají 
pouze malé stavební úpravy. Bude vybudována zpevněná plocha (o rozměrech cca 15 x 35 
m) s nájezdovou komunikací, která bude sloužit pro nakládku a vykládku kamiónů. 

Zdrojem emisí v době etapy výstavby záměru bude provoz stavebních mechanismů na 
staveništi a obslužná automobilová doprava na příjezdových komunikacích. Při spalování 
motorové nafty budou vznikat především emise oxidů dusíku (NOX), oxidu uhelnatého (CO), 
oxidu siřičitého (SO2), uhlovodíků a polétavého prachu. 

Nároky na obslužnou dopravu i  stavební mechanismy v době výstavby se 
předpokládají vzhledem k rozsahu stavební činnosti nízké. Působení těchto zdrojů 
bude časově omezené. Emise produkované během výstavby záměru nelze 
v současné době přesně vyčíslit, není známo přesné nasazení mechanismů, ani 
časový harmonogram stavby.  

Etapa provozu záměru 

Bodové zdroje emisí 

Spalovací zdroje: 

Bodovým zdrojem emisí je a bude výduch od plynového kotle. V současné době jsou 
v plynové kotelně umístěny dva plynové kotle každý o výkonu 3 900 kW. V provozu je pouze 
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jeden kotel na částečný výkon. Po přestěhování společnosti PolyPLASTY s.r.o. bude 
v provozu také jeden kotel. Spotřeba zemního plynu na vytápění objektu v roce 2004 byla 
378 369 m3/rok. V roce 2004 byl celý objekt obsazen a kotle pracovaly na plný výkon. 

V současné době je v areálu pouze příležitostný sklad firem AGRO CS, a.s. a Platex s.r.o. 
V současné době se vytápí i ostatní haly na temperanční teplotu, proto byla pro výpočet 
rozptylové studie použita spotřeba zemního plynu 378 369 m3/rok i pro výpočet 
předpokládaného stavu. Pro vyčíslení množství emisí byla použita hodnota emisí z kotle K2 
(vyšší z naměřených hodnot). Kotel je a bude v provozu 2 578 h/rok. Protokol 
o autorizovaném měření emisí je uveden v příloze č. 4 v rozptylové studie. 

Znečišťující látky vznikající spalováním zemního plynu jsou převážně NOx a CO. 
V následující tabulce jsou uvedeny emisní parametry NOX bodového zdroje: 

Tab. č. 10: Emisní parametry bodového zdroje 

Zdroj MNOx [g/s] Vs [m
3/s] t [°C] H [m] d [m] α Pd 

Kotel 0,11075 0,431 190 18 0,70 0,3 16 

Vysvětlivky:  

MNOx ........…hmotnostní tok škodliviny NOx 
VS   ..…….objem spalin na výstupu z komínu 
H …..........výška koruny komínu nad terénem 
d…………průměr komínu 
α ……..... .relativní roční využití maximálního výkonu 
Pd …….....počet hodin za den, kdy je zdroj v činnosti 

Předpokládané roční emise NOx ze  spalovacího zdroje jsou 1,028 t/rok. 

Technologické zdroje: 

Izokyanát je nízkomolekulární látka, která se do reakce přidává ve stechiometrickém 
poměru k ostatním surovinám tak, aby se veškerý izokyanát spotřeboval. V případě 
nadbytku izokyanátu by došlo ke vzniku vedlejších produktů, které by způsobovaly 
pěnění, což je technologicky nežádoucí. V provozu výroby Polytanu bylo provedeno 
měření emisí izokyanátu v pracovním prostředí. Naměřená koncentrace byla < 0,005 
mg/m3, protokol z měření emisí je uveden v příloze č. 4 rozptylové studie. Emisní 
limity v pracovním prostředí pro izokyanát jsou 0,05 mg/m3 (přípustý expoziční limit) 
a 0,1 mg/m3 (nejvyšší přípustné koncentrace). Z tohoto důvodu nebyl izokyanát 
v rámci modelových výpočtů uvažován. 

Liniové zdroje emisí 

Hlavním liniovým zdrojem znečištění je a bude doprava po stávající komunikaci (silnice E 67 
Česká Skalice – Náchod a příjezdové silnice k areálu společnosti) a vnitřní komunikace 
v areálu společnosti TIBA a.s. V těsné blízkosti areálu je umístěno parkoviště pro osobní 
automobily zaměstnanců a návštěvy společnosti.  

Po výjezdu z areálu se nákladní a osobní vozidla (NV, OV) napojí na příjezdovou komunikaci 
(úsek 1). Na silnici č. E67 se napojí v poměru 50 % ve směru na Jaroměř (úsek 2) a 50 % ve 
směru na Náchod (úsek 3). Počet průjezdů vozidel v obou směrech na silnici č. E 67 a 
příjezdové komunikace jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

Tab č. 11: Počet průjezdů na okolních komunikacích 
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Počet průjezdů NV/den Počet průjezdů OV/den 

 Příjezdová 
komunikace 

Směr 
Jaroměř 

Směr 
Náchod 

Příjezdová 
komunikace 

Směr 
Jaroměř 

Směr 
Náchod 

Stávající stav 40 20 20 20 10 10 

Stávající stav 
+ záměr 

44 22 22 102 51 51 

Vysvětlivky:  

OV osobní vozidla  

NA nákladní vozidla  

Pro modelové výpočty rozptylové studie byly okolní komunikace rozděleny do 3 úseků, úsek 
1 - příjezdová komunikace, úsek 2 - směr Jaroměř a úsek 3 - směr Náchod. V areálu bývalé 
společnosti TIBA a.s. byly komunikace pro průjezd nákladních a osobních vozidel rozděleny 
do dvou úseků. Tyto úseky představující liniové zdroje emisí jsou znázorněny v rozptylové 
studii. 

Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování 
paliva (benzinu a motorové nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími 
motory vozidel a mechanismů jsou především oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a 
pevné částice. Vzhledem k množství emisí znečišťujících látek a k hodnotám imisních limitů 
byly pro výpočet jako modelové látky zvoleny benzen, PM10, oxidy dusíku. 

Emisní faktory nákladních a osobních vozidel byly spočítány pomocí výpočetního programu 
MEFA-02, který je stanoven nařízením vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění a sdělením 
MŽP. Tento program umožňuje výpočet emisních faktorů v závislosti na typu vozidla, 
rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpočtovém roce. Výpočet byl proveden pro rok 2007 a 
emisní úroveň Euro 2 (tabulka č. 12). 

Tab. č. 12: Emisní faktory (EURO 2, 2007)  

Znečišťující látka 
Vozidla Rychlost [km/h] 

benzen [g/km]  NOx [g/km] PM10 [g/km] 

10 0,0086 0,3999 0,0006 

20 0,0053 0,3636 0,0005 

50 0,0042 0,3273 0,0005 
Osobní vozidla (OV) 

90 0,0053 0,3611 0,0014 

10 0,0800 32,7492 1,5166 

20 0,0411 24,7510 0,8267 

50 0,0212 13,8023 0,4170 
Nákladní vozidla (NV) 

90 0,0133 17,4296 0,3686 

V tabulce č. 13 jsou uvedeny emise z navazující automobilové dopravy na okolních 
komunikacích a v areálu společnosti PolyPLASTY s.r.o. Česká Skalice. 
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Tabulka č. 13: Emise z navazující automobilové dopravy 

Hmotnostní tok 
Zdroj emisí Škodlivina 

Stávající stav 
Stávající stav + 

posuzovaný záměr 

benzen [g/s/m] 3,8*10-8 5,8*10-8 

NOx [g/s/m] 2,328*10-5 2,82*10-5 
50 km/h 
(Úsek 1) 

PM10 [g/s/m] 6,95*10-7 8,12*10-7 

benzen [g/s/m] 2*10-8 2,7*10-8 

NOx [g/s/m] 1,168*10-5 1,223*10-5 
50 km/h 

(Úsek 2, 3) 
PM10 [g/s/m] 3,47*10-7 3,48*10-7 

benzen [g/s/m] 1,4*10-7 1,723*10-7 

NOx [g/s/m] 5,49*10-5 6,446*10-5 
50 km/h 
(Úsek 4) 

PM10 [g/s/m] 2,528*10-6 2,950*10-6 

benzen [g/s/m] 1,4*10-7 1,4*10-7 

NOx [g/s/m] 5,49*10-5 5,49*10-5 
10 km/h 
(Úsek 5) 

PM10 [g/s/m] 2,528*10-6 2,528*10-6 

benzen [g/s/m] - 3,178*10-8 

NOx [g/s/m] - 9,541*10-6 
10 km/h 
(Úsek 6) 

PM10 [g/s/m] - 4,219*10-7 

Poznámka k tabulce:  

- úseky jsou znázorněny v rozptylové studii 
- ve stávajícím stavu se v úseku 6 vozidla nepohybují 
- množství benzenu, NOx a PM10 uvedené bylo vypočteno z tabelovaných emisních faktorů uvedených 
v tabulce č. 12 

 

Plošné zdroje emisí 

Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise ze spalování pohonných 
hmot při pohybu vozidel na parkovišti. Jedná se především o dopravu osobních vozidel 
zaměstnanců společnosti (28 osobních vozidel/den, tj. 56 průjezdů/den). Max. počet 
průjezdů vozidel za hodinu bude 8 průjezdů/h, předpokládaná rychlost vozidel 10 km/h. 

Emisní faktory automobilů byly spočítány pomocí výpočetního programu MEFA-02, který je 
pro tyto účely určen. Výpočet byl proveden pro rok 2007, rychlost jízdy 10 km/h a emisní 
úroveň Euro 2. Emisní faktory jsou uvedeny v tabulce č. 16. 
V tabulce č. 14 jsou uvedeny emise z automobilové dopravy na parkovišti. 

Tab. č. 14: Emise z automobilové dopravy na parkovišti 

Hmotnostní tok 
Škodlivina 

(stávající stav + posuzovaný záměr) 

Benzen [g/s] 9,55*10-7 

NOx [g/s] 4,44*10-5 

PM10 [g/s] 6,6*10-8 
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Dalším plošným zdrojem emisí bude provoz vysokozdvižných vozíků. Ve objektech 
využívaných společnosti PolyPLASTY s.r.o. budou používány vysokozdvižné vozíky, jeden 
bude používán uvnitř haly a jeden bude pojíždět na nakládací ploše.  

Emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích motorech (kg/t) podle 
přílohy č. 4 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. jsou následující: NOx - 50 kg/t; TZL - 1,0 kg/t a VOC - 
6 kg/t (předpoklad pro benzen 1/10 z VOC = 1/10 z 6 = 0,6 kg/t). V tabulce č. 15 je uveden 
předpokládaný hmotnostní tok z provozu jednoho vysokozdvižného vozíku. 

Tabulka č. 15: Emisní hodnoty z provozu jednoho vysokozdvižného vozíku 

Znečišťující látka Hmotnostní tok [g/s] 

Benzen  2,73*10-4 

NOx  2,28*10-2 

PM10  4,56*10-4 

Návrh zařazení zdroje:  

V současné době není dle vyjádření provozovatele technologie výroby polyamidu a polytanu 
posuzována jako zdroj znečišťování ovzduší.  

Podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 353/2002 Sb. se 
pravděpodobně nebude jednat o zdroj znečišťování ovzduší, popř. bude zdroj zařazen jako 
ostatní nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší, kategorie: malý.  

Provozovatel je povinen zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie v souladu s tímto 
zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. V pochybnostech, zda jde o stacionární 
zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů, rozhoduje Česká 
inspekce životního prostředí a to na návrh provozovatele nebo z vlastního podnětu.  

  

B. III. 2. Odpadní vody  

Splaškové odpadní vody 

Splaškové vody ze sociálního zařízení v závodu budou svedeny do stávající splaškové 
kanalizace, která je napojena na městskou kanalizaci a městskou ČOV. Množství odpadních 
splaškových vod se očekává shodné s vyčíslenou potřebou pitné vody pro hygienické 
zázemí zaměstnanců (tj. 1370 m3/rok). 

Technologické odpadní vody 

Technologické vody budou rozděleny na vody chladící a oplachové.  

V technologii jsou vody využívány k oplachu forem a dalšího zařízení (proplach aparatury, 
zásobníků aj.). Produkce oplachové vody bude činit  cca 10 m3 za měsíc, tj. 120 m3/rok. Tyto 
odpadní vody budou obsahovat zbytky kaprolaktamu, iniciátorů, aktivátorů a dalších látek a 
přípravků využívaných v technologii. Oplachové odpadní vody budou svedeny do 
nepropustné záchytné jímky na vyvážení, která musí být dostatečně technicky zabezpečena 
proti úniku nebezpečných látek do okolního prostředí. Tyto odpadní vody budou likvidovány 
v rámci nakládání s odpady (odpad katalogového čísla 12 03 01, kategorie nebezpečný).  

Produkce odpadní chladící vody ve vývěvách bude činit 35 m3 za měsíc, tj. 420 m3/rok. Tato 
voda je neznečištěná a bude svedena do městské kanalizace. 
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kde je     Q – množství odtékajících dešťových vod, 
  Ψ - součinitel odtoku, 
   S – plocha zachycených dešťových vod (m2), 
   i – intenzita krátkodobého 15-min. deště s periodicitou p = 1(l/s/ha). 

 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky fyzikálně - chemických rozborů odpadních vod 
ze stávajícího provozu v Jaroměři – splaškových vod vypouštěných do kanalizačního řádu a 
technologických odpadních vod shromažďovaných v odpadní jímce. 

Tabulka č. 16: Výsledky fyzikálně - chemických rozborů odpadních vod ve stávajícím 
provozu v Jaroměři. 
 

Fyzikálně - chemické rozbory odpadních vod 

 
Ukazatel 

splaškové vody 
vypouštěné  
do kanalizace 

technologické 
odpadní vody 
(odpadní jímka) 

biochemická spotřeba kyslíku 5ti denní (BSK-5) (mg/l) 416 250 

chemická spotřeba kyslíku (CHSK) (mg/l) 880 2660 

nerozpuštěné látky sušené (mg/l) 41 180 

rozpuštěné látky žíhané (RAS) (mg/l) 456 760 

pH 7,84 7,5 

dusík - celkový 73,5 147 

fosfor - celkový 2,37 9,4 

extrahovatelné látky 10 219 

nepolární uhlovodíky 0,6 - 

Dešťové odpadní vody 
Ve stávajících objektech v Jaroměři jsou dešťové vody svedeny do dešťového kanálu. 
Z prostoru zastavěných ploch v objektech společnosti TIBA Česká Skalice budou povrchové 
vody (dešťové) svedeny do dešťového kanálu. 

Předpokládaný celkový odtok dešťových vod 

Maximální množství dešťových vod je vypočteno dle následujícího vztahu: 

Q = Ψ . S . i 
 

 

 
 

Plocha střechy 4 870 m2 

Plocha zpevněné plochy 525 m2 
Ψ  střecha = 0,9  
Ψ  asfaltové plochy = 0,7 
Ψ  nezastavěné plochy = 0,2 (pro stávající stav) 
i = 113 l/s/ha 

Stávající stav: 
Q = 0,9 x 0,487 ha x 113 +0,2 x 0,0525 x 113 = 50,71 m3/s 

Po realizaci záměru: 
Q = 0,9 x 0,487 ha x 113 + 0,7 x 0,0525 x 113 = 53,68 m3/s 

B. III. 3. Odpady 
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Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru musí být řešeno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.  

Odpady vznikající během realizace záměru 

Vzhledem k tomu, že realizace záměru si vyžádá stavební úpravy stávajících objektů, lze 
předpokládat vznik odpadů typických pro stavební činnost (stavební práce, montážní práce, 
úklidové práce apod.). 
Halové prostory budou ve stejném provedení jako stávající budovy, v hale I. a II. dojde pouze 
k drobným úpravám podlah, ve vestavku č. 2 a 3 k drobné úpravě kanceláře, v hale III. 
k úpravě podlah a úprav prostor pro sběr oplachových vod, ve vestavku č. 3 budou stavební 
úpravy souviset s instalací kaprolaktamových nádrží a úpravou dalších provozních místností 
a k drobným bouracím pracím. Ve vestavku č. 4 dojde k úpravě provozních místností a 
k drobným bouracím pracím. Ve sloupové hale bude provedena úprava podlah, likvidace 
transmisních úchytů, vestavba (obezdění) obrobny polyamidů, vestavba skladů, přístavba 
pro umístění vzduchotechnické jednotky a provedení nových transportních vrat. Pro 
nakládku a vykládku kamionů bude u sloupové haly vybudována asfaltová plocha 
s nájezdovou komunikací. 

Během stavebních úprav budou vznikat odpady typické pro stavební práce a jednotlivé druhy 
odpadních obalů (papírové, lepenkové plastové a směsné obaly od stavebních a montážních 
hmot), úlomky cihel, betonu, asfaltu, nevyužité části konstrukčních prvků (např. železo a 
ocel, směsné kovy atd.). Vznikající odpady budou v maximální možné míře recyklovány. 
Pokud budou některé odpady či jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude s těmito 
odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

V následující tabulce jsou uvedeny očekávané druhy odpadů vznikající během přípravy 
záměru. 
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Tab. č. 17: Předpokládané druhy odpadů vznikající při výstavbě záměru zařazené 
dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) 

Kat. č.   Kat. Název druhu odpadu Vznik 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

odpad vznikající během stavby 

08 01 12 O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 01 11 

odpad vznikající během stavby 

08 01 17 N 
Odpady z odstraňování barev nebo laků 
obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

odpad vznikající během stavby 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly obaly stavebních hmot 

15 01 02 O Plastové obaly obaly stavebních hmot apod. 

15 01 06 O Směsné obaly obaly stavebních hmot apod. 

15 01 10 

 
N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

obaly z nátěrových a těsnících 
hmot 

15 02 02 N 

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

odpad vznikající během stavby 

17 01 01 O Beton 
zbytky stavebních hmot - odpad 
vznikající během bouracích prací 

17 01 02 O Cihly odpad vznikající během stavby 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

poškozené nebo jinak 
nepoužitelné stavební hmoty, 
odpad vznikající během stavby 

17 02 02 O  Sklo 
zbytky, poškozené stavební 
materiály 

17 02 03  O Plasty odpad plastů 

17 03 02 O 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 

odpad vznikající během 
vybudování venkovní transportní 
plochy 

17 04 05  O Železo a ocel odpad vznikající během stavby 

17 04 07 O Směsné kovy 
zbytky, poškozené stavební 
materiály - odpad vznikající během  
stavebních úprav 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 
odpad izolačních stavebních 
materiálů, odpad vznikající během 
stavby 

17 06 04 O 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 

odpad izolačních stavebních 
materiálů, odpad vznikající během 
stavby 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 
17 09 03 

odpad vznikající během stavby 

20 03 01 O Směsný komunální odpad  
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Dodavatel stavebních prací, který bude dle smlouvy současně původcem odpadů, zajistí 
další nakládání s těmito odpady v souladu s platnými legislativními předpisy.  
Množství odpadů vznikajících ve etapě výstavby není v současné době možné přesně určit. 
V dalším stupni projektové dokumentace budou specifikována přibližná množství a druhy 
vznikajících odpadů, prostory pro jejich shromažďování a jejich předpokládaný způsob 
využití či odstranění. 

Veškeré odpady budou předány oprávněným osobám k využití nebo odstranění v souladu 
s požadavky zákona o odpadech. 

Odpady vznikající během provozu záměru 

Během provozu záměru budou vznikat pevné a kapalné odpady charakteristické pro činnosti 
probíhající v objektech společnosti - odpady mající původ v jednotlivých výrobních 
operacích, v technickém zázemí (vybalování, skladování a manipulace se surovinami a 
materiály, balení výrobků apod.), při zajišťování chodu technologické části a v administrativě.  

Z provozu vlastní technologie budou vznikat především odpadní nezpolymerované zbytky 
kaprolaktamu a aktivátorů C 10 a C 20 (odpad katalogového  č. 07 02 08 – jiné destilační a 
reakční zbytky) a odpadní oplachové vody (odpad katalogového č. 16 10 02 – odpadní vody 
neuvedené pod číslem 16 10 01). Ve významném množství budou produkovány také 
odpadní obaly, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami. 

Následující tabulka uvádí přehled vybraných druhů odpadů vznikajících během 
provozu záměru. Druhová skladba odpadů a odhad množství byl stanoven na 
základě zkušeností investora, projektanta a údajů o produkci odpadů z areálu 
společnosti v současné době. 

Tabulka č. 18: Přehled druhů odpadů pravděpodobně vznikajících v průběhu provozu 
záměru, včetně jejich zařazení dle katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.), odhadu 
produkovaného množství  
 

Množství (za rok) 
Kat. č. Název odpadu Kat. 

stávající 
provoz 
záměru 

07 02 08 Jiné destilační a reakční zbytky N 20 000 kg 30 000 kg 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1 200 kg 1 800 kg 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 550 kg 800 kg 

15 01 02 Plastové obaly O 160 kg 240 kg 

15 01 04 Kovové obaly O 2 340 kg 3 500 kg 
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Množství (za rok) 
Kat. č. Název odpadu Kat. 

stávající 
provoz 
záměru 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

N 90 kg 130 kg 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 822 kg 1 200 kg 

16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01 O 7 000 kg 10 500 kg 

20 01 01 Papír a lepenka O 470 kg 700 kg 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 16 650 kg 25 000 kg 

Poznámka k tabulce: 

Údaje o stávajícím množství produkovaných odpadu jsou vztaženy k  roku 2005. 

Dále mohou v relativně malém množství vznikat odpady pocházející z úklidu, užívání, údržby 
a oprav zařízení v prostorách areálu (např. zbytky nátěrových hmot, odpadní mazací a 
převodové oleje, akumulátory, baterie, zářivky, odpady z údržby vzduchotechniky a 
klimatizace apod.). S upotřebenými zářivkami, oleji a akumulátory bude snahou nakládat 
v režimu zpětného odběru použitých výrobků (dle ustanovení §38 zákona č.185/2001 Sb.). 

Opravy strojního zařízení budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních 
vztahů včetně zajištění odpovídajícího nakládání (dle platné legislativy) s odpady vzniklými 
v rámci provedení servisní činnosti. 

Odpady vznikající během výstavby i provozu záměru budou odděleně shromažďovány ve 
vhodných shromažďovacích prostředcích (nádobách, kontejnerech) na zabezpečených 
shromažďovacích místech a po jejich naplnění budou tyto odpady předávány oprávněným 
osobám. Případně vznikající nebezpečné odpady budou tříděny dle jednotlivých druhů, 
shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k 
tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s 
nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z těchto odpadů do okolního prostředí.  

Shromažďovací nádoby budou označeny v souladu se zákonem o odpadech. (V případě 
shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady musí být tyto nádoby opatřeny 
katalogovým číslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly nebezpečnosti a jménem 
osoby zodpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. V blízkosti 
shromažďovacího místa či prostředku nebezpečných odpadů nebo na nich musí být umístěn 
identifikační list nebezpečného odpadu.) 

Bude vedena průběžná evidence o odpadech a plněny další povinnosti vyplývající ze zákona 
o odpadech a prováděcích předpisů. Je třeba dbát na předcházení vzniku odpadů, omezovat 
jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Jednotlivé druhy odpadů musí být předávány pouze 
osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů.  

Využití či odstranění odpadů bude po realizaci záměru zajištěno stejně jako doposud 
servisním způsobem u specializovaných firem s příslušným oprávněním. Společnost 
PolyPLASTY v roce 2005 předávala odpady následujícím oprávněným osobám:  
- .A.S.A. skládka Lodín (IČ: 45809712);  
- KAPO s.r.o. Práchovice (IČ: 49814125);   
- SITA Pardubice (IČ: 63079241),  
- RUND Jaroměř (IČ: 14544806);  
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V prováděcích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpadů vznikající během 
výstavby i provozu záměru, jejich předpokládané množství a způsob shromažďování, 
třídění, odstranění či využití.  

B. III. 4. Hluk  

Etapa výstavby 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o krátkodobé trvání stavebních úprav stávajících 
objektů a o minimální rozsah stavebních prací, nepředpokládá se vznik výrazného hlukového 
zatížení posuzované lokality, proto nebyl vliv hluku z etapy výstavby záměru v hlukové studii 
řešen.  

Zdrojem hluku v posuzované lokalitě bude provoz elektrického nářadí, dále obslužných a 
stavebních mechanismů (nakladač, jeřáb, nákladní automobily atd.) a dále také provoz 
obslužné dopravy na příjezdových komunikacích. 

Etapa provozu 

Zdroji hluku v době provozu záměru budou stacionární zdroje hluku a hluk z provozu 
dopravy.  

Stacionární zdroje hluku  

Stacionárními zdroji hluku rozumíme hluk z technologických zařízení i hluk působený vozidly, 
které se pohybují na neveřejných pozemních komunikacích, hluk z provozu VZV. 

Na posuzovaném záměru byly vyspecifikovány následující zdroje hluku: 

- hluk vyzářený prostupem dělícího pláště 
- hluk z jednotlivých VZT elementů (akustické hodnoty dodal zadavatel hlukové studie) 
- dopravní prostředky společnosti PolyPLASTY pohybující se v areálu TIBA, a.s. 
V následující tabulce č. 19 jsou uvedeny základní charakteristiky stacionárních zdrojů, (tyto 
byly v hlukové studii použity pro výpočet imisních příspěvků ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku ve vybraných výpočtových bodech). 

Tab. č. 19: Stacionární zdroje hluku  

Č. zdroje 

hluku 3) 
A LAeq  
[dB] 

Plocha 

[m2] 

Výška 

[m] 
Umístění zdroje 

Emise hluku vyzářené pláštěm budovy 

P1-2 49,2 140 4 hala I. - západní stěna 

P3-6 49,4 127 4 hala I., II., vestavek 2-3, III. - jižní stěna 

P7-24 32,9 128 7,6 hala I., II., vestavek 2-3, III. - střecha 

P25 39,0 40 2,3 vestavek 3 – jižní stěna 

P26-27 20,0 108 4,6 vestavek 3 - strop 

P28 45,6 42 2,3 vestavek 3 – jižní stěna 

P29 47,6 76 2,3 vestavek 3 – západní stěna 

P30 46,0 76 2,3 vestavek 3 – východní stěna 

P31-32 35,0 90 4,6 vestavek 3 - strop 

P33-35 40,0 84 2,5 sloupová hala – jižní stěna 

P36-37 42,7 95 2,5 sloupová hala – východní stěna 
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Č. zdroje 

hluku 3) 
A LAeq  
[dB] 

Plocha 

[m2] 

Výška 

[m] 
Umístění zdroje 

P38-52 25,0 127 5 sloupová hala – střecha 

Emise hluku vyzařované jednotlivými výstupními elementy vzduchotechniky (VZT) 

P53 60 1,5 1 sání VZT 

P54 60 1,5 5,2 výstup VZT 

sloupová hala, jednotka VZT umístěna ve 
zděném přístavku 

P55 60 4 5,2 sání VZT 

P56 60 3 1,5 výstup VZT 

výrobní hala III., jižní stěna, jednotka 
umístěna v hale. 

P57-58 70 1 8,1 výrobní hala III. - střecha 

P59-60 70 1 8,6 
výstup VZT 

výrobní hala III. - střecha 

P61 70 0,4 4,5 

P62-66 70 0,15 3,5 
výstup VZT 

výrobní hala I., západní stěna, jednotka 
umístěna v hale. 

P67 70 0,4 4,5 sání VZT 
výrobní hala I., jižní stěna, jednotka 
umístěna v hale. 

Vysokozdvižný vozík 

P68 1) LwA= 94 dB 
2) 1,0 na parkovišti u sloupové haly 

Poznámka k tabulce: 
1)     tento zdroj bude v provozu pouze v denní době. 
2)     jedná se o hodnotu LWA = 103 dB přepočtenou na provoz VZV 1hod/8hod. 
3) P – označení zdroje v programu Hluk+ (viz. hluková studie) 

- sání a výstup VZT = sací a výstupní elementy jednotlivých VZT, které jsou vyvedeny na plášť nebo 
střechu jednotlivých výrobních hal. 

- ve firmě PolyPLASTY budou v provozu dva VZV, budou se pohybovat především v  prostoru 
sloupové haly, kde bude probíhat hlavní manipulace s materiálem i hotovými výrobky; ve výpočtu pro 
denní dobu je přesto uvažováno s provozem jednoho VZV ve venkovním prostoru.  

K uvedeným stacionárním zdrojům hluku je připočítán vliv dopravních prostředků 
pohybujících se v areálu TIBA, a.s. (viz. tabulka č. 8 – kapitola B. II. 4). 

Dopravní hluk 

Dopravním hlukem rozumíme hluk z pozemní (silniční) dopravy na veřejných pozemních 
komunikacích. 

Pro výpočet vlivu dopravy firmy PolyPLASTY s.r.o. jsou použity hodnoty počtu vozidel 
uvedených v kapitole B. II. 4. – Nároky na dopravní infrastrukturu. Veškerá obslužná doprava 
bude využívat stávající příjezdovou komunikaci.  

B. III. 5. Doplňující údaje 

Při realizaci záměru nedojde k žádným významným terénním úpravám.  
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C.     ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

C. 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

C. 1. 1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky  

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. 
podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich 
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, 
maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a 
společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování 
uceleného systému (Míchal I., 1994). 
 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém 
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje 
existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.  

Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi 
biocentry. 

Významnými krajinnými prvky vyplývajícími ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů podle ustanovení § 3b jsou  lesy, rašelinitě, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán 
ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, 
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, 
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně 
historických zahrad a parků. 

Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability 
se v blízkosti záměru nenacházejí. 

Jižně od areálu protéká řeka Úpa, která tvoří regionální biokoridor (v mapovém podkladu 
v příloze oznámení pod pořadovým číslem 58). Tento biokoridor je úsek toku Úpy od 
lokálního biocentra „Starý písák“ přes intravilán České Skalice k přírodní rezervaci Babiččino 
údolí. V biokoridoru je ještě vloženo lokální biocentrum „Na ostrově“ nacházející se přibližně 
severovýchodně od řešeného záměru. Tento biokoridor regionálního významu je 1 800 
metrů dlouhý a 50 metrů široký. Dřevinné patro tvoří: vrba, javor, bříza, dub, olše, topol, 
černý bez, lípa, jilm, jasan. Geobiocenologická typizace území: 1 B3, 1 B 5. 

Lokální biocentrum „Starý písák“ (s pořadovým číslem 30) má rozlohu 5 ha a nadmořskou 
výšku 271 m n.m. Jedná se o zatopený písák v jihozápadním okraji Č. Skalice. Od areálu je 
situován jihozápadně. Zatopený písák je charakterizován sporadickým břehovým porostem – 
vrba. Na levém břehu Úpy je listnatý remíz – vrba, topol, olše, javor, černý bez. Úsek toku 
s oboustranným břehovým porostem:  javor, vrba, dub, olše, bříza, černý bez. Upravené 
koryto záhozem z lomového kamene. Geobiocenologická typizace území: 1 B 4. 

Lokální biocentrum „Na ostrově“ (s pořadovým číslem 32) se rozkládá se na ploše 3 ha mezi 
tokem Úpy a náhonem v jihozápadní části intravilánu v České Skalici. Od řešeného záměru 
leží jihovýchodním směrem. Dřevinné patro: javor, vrba, olše. Charakter půdy: nivní půdy 
glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé. STG je 1B 3.  
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Obr č. 3: Znázornění územního systému ekologické stability regionálního a nadregionálního 
významu – širší vztahy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 1. 2. Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického, 
kulturního nebo archeologického významu 

Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického, kulturního a 
archeologického významu se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují. 

V širším okolí se nachází dvě bohaté významné lokality, a to Dubno a Babiččino údolí s 
velmi vysokou druhovou diverzitou. 

Babiččino údolí 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je zařazeno mezi Národní přírodní 
památky. Nachází se severně od České Skalice v údolí řeky Úpy, přibližně mezi Českou 
Skalicí a obcí Slatina nad Úpou. Leží v nadmořské výšce 280 - 360 m. n.m. Výměra této 
NPP činí 334,23 ha a vyhlášena byla roku 1952. Předmětem ochrany tohoto území jsou 
jednak komplex přirozených biotopů (přirozené lesy, louky, říční rameno) v údolí Úpy, jednak 
místa spojená s naší kulturní historií (Staré Bělidlo, zámecký park aj.). Mezi zajímavosti 
území patří i technická památka - zavlažovací  odvodňovací přeronový systém na loukách, 
pocházející z 19. století. 

Dubno 

Tato přírodní rezervace je situována asi 2 km severovýchodně od České Skalice. Toto 
významné území leží v nadmořské výšce 285 - 308 m.n.m. Dubno má 86,19 ha a bylo 
vyhlášeno v roce 1956. Předmětem ochrany je stará lužní doubrava s bohatým bylinným 
podrostem a pestrým společenstvem měkkýšů a na ni navazující slatinné louky a obnovený 
Zlíčský rybník. V lučních i lesních společenstvech se vyskytuje celá řada zvláště chráněných 
živočichů a rostlin. 

 

Lokality NATURA 2000  (Evropsky významné lokality, ptačí oblasti) 

Ptačí oblasti 

Nejbližší  ptačí oblastí soustavy Natura 2000 je ptačí oblast Broumovsko. Hlavním důvodem 
ochrany v ptačí oblasti Broumovsko  je výr velký (Bubo bubo).  
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Předmětná lokalita není vhodným stanovištěm pro hnízdění uvedeného druhu, hlavního 
předmětu ochrany v ptačí oblasti Broumovsko. 

Evropsky významné lokality 

Nejbližší evropsky významnou  lokality je Babiččino údolí – Rýzmburk s kódem CZ0520028). 
Hlavním předmětem ochrany jsou následující stanoviště: 

7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovce, 

8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů, 

9180 Lesy svazu Tilio-acerion. 
Území archeologického významu se na pozemku záměru nevyskytují. Nenacházejí se zde 
ani surovinová ložiska. Památné a významné stromy se v plochách dotčených záměrem ani 
v jejich bezprostřední blízkosti nevyskytují. 

C. 1. 3. Území hustě zalidněná 

Areál společnosti TIBA se nachází v jihozápadní okrajové části obce Česká Skalice. V okolí 
záměru se vyskytují pouze ojedinělé obytné objekty. Západně od areálu se nachází rodinné 
domky (cca 150 metrů) a v blízkosti areálu dva dvoupatrové bytové domy. Jihozápadně (na 
pravém břehu Úpy) je zahrádkářská kolonie. Východním až jihovýchodním směrem je 
situována obytná zástavba (rodinné domky).  

Záměr se nachází v průmyslové lokalitě, na ploše, která je z hlediska funkčního využití 
určena pro výrobu a výrobní služby. 

Vymezený záměr se nachází mimo souvislou zástavbu v průmyslovém centru města. 
V České Skalici je evidováno 6 částí. V České Skalici je k trvalému pobytu přihlášeno 5 448 
obyvatel, z toho je 2 202 mužů nad 15 let, 384 chlapců do 15 let, 2 463 žen nad 15 let, 399 
dívek do 15 let. 

Mezi části města patří Česká Skalice, Malá Skalice, Ratibořice, Spyta, Zájezd, Zlíč. V části 
Malá Skalice je evidováno 17 ulic, 321 adres. 
(Tento stav je prezentován k 17.4. 2006, zdrojem informací je Ministerstvo vnitra ČR.) 

C. 1. 4. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
V dotčeném území nejsou známy staré zátěže ani území zatěžovaná nad míru únosného 
zatížení. 

C. 1. 5. Extrémní poměry v dotčeném území 
Jiné extrémní poměry v dotčeném území nejsou známy. 

C.1. 6. Charakteristika území v širších územních vztazích 

Česká Skalice leží v jižní části okresu Náchod a se svými přibližně 5 500 tisíci obyvateli je 
sedmým největším městem okresu. Leží na jedné z nejvýznamnějších koncentračních os 
osídlení východočeského regionu: Hradec Králové – Jaroměř – Česká Skalice – Náchod – 
Hronov. 

Blízkost větších a významnějších středisek (Náchod, Jaroměř) pro obyvatele rozšiřuje 
nabídku v oblasti jak v kulturním vyžití tak i v oblasti práce. 
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Od západu a východu prochází Českou Skalicí již zmiňovaná frekventovaná komunikace E 
67 (I/33), která zajišťuje spojení jak s městem Náchod, tak s vnitrozemím.  
Česká Skalice je turistickým centrem celorepublikového významu. Řada kulturně – 
historických památek, spjatých se jménem Boženy Němcové (Barunčina škola, muzeum, 
Staré Bělidlo, zámek Ratibořice) je zasazena do malebné přírody – národní přírodní památka 
Babiččino údolí, přírodní rezervace Dubno, velký počet významných krajinných prvků, kterou 
je vedena řada značených turistických tras. Zázemím návštěvníků  
se od 70. let stala rekreační zařízení u vodní nádrže Rozkoš. 

C. 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

C. 2. 1. Ovzduší 

C. 2. 1. 1. Klimatické faktory 

Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita do mírně teplé klimatické oblasti MT 9 a 
MT 11. Pro oblast MT9 je charakteristické dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché; 
přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima 
je krátká, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Pro oblast MT11 je 
charakteristické dlouhé léto, teplé a suché; přechodné období krátké s mírně teplým jarem a 
mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním 
sněhové pokrývky. Podrobnější charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v tabulce 
č. 20. 

Tab. č. 20: Klimatické charakteristiky oblasti MT9 a MT11 (Quitt, 1971) 

Charakteristiky Klimatická oblast MT9 Klimatická oblast MT11 

Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C 140 - 160 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu v °C -3 až -4 -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci v °C 17 až 18 17 - 18 

Průměrná teplota v dubnu v °C 6 až 7 7 - 8 

Průměrná teplota v říjnu v °C 7 až 8 7 - 8 

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm 100 - 120 90 - 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 400 - 450 350 - 400 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 250 - 300 200 -250 

Počet dnů se sněhovou přikrývkou 60 - 80 50 - 60 

Počet dnů zamračených 120 - 150 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 40 - 50 

Pro lokalitu České Skalice zpracoval ČHMÚ Praha odborný odhad větrné růžice. Zobrazení 
větrné růžice je v příloze, v rozptylové studii. Větrná růžice udává četnost směrů větrů ve 
výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry (charakterizované 
vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  
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Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má západní vítr s 18,00 %. Četnost 
výskytu bezvětří je 14,97 %.   

Vítr o rychlosti do 2,5 m.s-1 se vyskytuje v 74,39 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m.s-
1 lze očekávat v 23,28 % a rychlost větru nad 7,5 m.s-1 se vyskytuje v 2,33 % případů.  

I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se 
vyskytují v 35,53 % případů. 
Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky: 

Tab. č. 21: Třídy stability atmosféry 

Třída 
stability 

Rozptylové podmínky 
Výskyt tříd  

rychlosti větru  
(m/s) 

I silná inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7 5 

III 
slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírně 
zhoršené rozptylové podmínky 

1,7 5 11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7 5 11 

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7 5 

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad 
zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry 
a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím k nedostatečnému rozptylu 
znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability). Inverze se vyskytují převážně 
v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně ochlazuje. V důsledku 
nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní. V letní polovině roku se 
inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší 
rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za 
následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí.  

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď 
k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky IV. třídě 
stability. 

V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto 
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí vzduch 
směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu 
znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná 
odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva 
ovzduší. 

C. 2. 1. 2. Kvalita ovzduší 

Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší – dle nařízení vlády 
č. 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění, kterým se 
stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší a 
sdělení č. 6 MŽP ČR uveřejněné ve věstníku MŽP.  
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Samotná problematika znečištění ovzduší je důsledkem působení vlastních zdrojů, ale 
i zdrojů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Imisní situace v zájmové lokalitě není trvale 
sledována. Níže v textu jsou uvedeny údaje převzaté z ročenky ČHMÚ “Znečištění ovzduší a 
chemické složení srážek na území ČR” za rok 2004 na nejbližších reprezentativních 
monitorovacích stanicích (údaje za rok 2005 nebyly v době zpracování oznámení 
k dispozici): 

Oxid dusičitý - NO2 

Posuzovanou lokalitu nejlépe vystihují měřící stanice č. 1353 – Rychnov nad Kněžnou 
(reprezentativnost: 4 až 50 km), která se nachází cca 28 km od posuzovaného záměru. Další 
stanicí, kterou lze vzhledem k reprezentativnosti použít, je stanice č. 1496 – Vrchlabí 
(reprezentativnost: 4 až 50 km), která se nachází cca 44 km od posuzovaného záměru. 

Rychnov nad Kněžnou, stanice č. 1353 (ČHMÚ) - reprezentativnost: oblastní měřítko (4 až 
50 km), klasifikace stanice: pozaďová, předměstská, obchodní, krajina: část zastavěná, část 
nezastavěná plocha, okraj obcí, cíl měřícího programu: stanovení repr. konc. pro osídlené 
části území, datum vzniku: 01.12.1996. 

Hodinové hodnoty imisní koncentrace NO2 naměřena v roce 2004 nejsou k dispozici. Denní 
maximum dosáhlo hodnoty 111,0 µg/m3 (10. 01. 2004), 98% kvantil činil 52,0 µg/m3 a 95 % 
kvantil 42,0 µg/m3. Průměrná roční koncentrace v roce 2004 činila 16,8 µg/m3. Hodnoty 
čtvrtletních průměrných koncentrací byly 24,8 µg/m3 (1. čtvrtletí), 12,0 µg/m3 (2. čtvrtletí), 
14,7 µg/m3 (3. čtvrtletí)  a 15,7 µg/m3 (4. čtvrtletí). 

Vrchlabí, stanice č. 1496 (ČHMÚ) - reprezentativnost: oblastní měřítko – (4 - 50 km), 
klasifikace stanice: pozaďová, předměstská, obytná; krajina: řídká nízkopodlažní zástavba 
(ves, vilová čtvrť), cíl měřícího programu: určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, datum 
vzniku: 01.07.2003. 

Hodinová imisní koncentrace NO2 naměřena v roce 2004 není k dispozici. Denní maximum 
dosáhlo hodnoty 56,0 µg/m3 (03.04.), 98% kvantil činil 31,0 µg/m3 a 95 % kvantil 25,0 µg/m3. 
Průměrná roční koncentrace v roce 2004 činila 11,3 µg/m3. Hodnoty čtvrtletních průměrných 
koncentrací byly 12,2 µg/m3 (1. čtvrtletí), 9,8 µg/m3 (2. čtvrtletí), 9,8 µg/m3 (3. čtvrtletí) a 13,5 
µg/m3 (4. čtvrtletí). 

Limity pro rok 2004:  

hodinový limit   200,0 µg/m3   roční limit  40,0 µg/m3 
hodinová mez tolerance 60,0 µg/m3   roční mez tolerance 12,0 µg/m3 

Za rok 2004 nejsou hodinové imisní koncentrace k dispozici. 

Stanovené roční imisní limity pro NO2 nejsou ani na jedné z měřících stanic překračovány. 

Suspendované částice frakce PM10 

Vrchlabí, stanice č. 1496 (ČHMÚ) – charakteristika stanice je uvedena výše. 

Hodinová imisní koncentrace PM10 naměřena v roce 2004 není k dispozici. Denní maximum 
dosáhlo hodnoty 88,0 µg/m3 (25.01.), 98% kvantil je 57,0 µg/m3. Průměrná roční koncentrace 
za rok 2004 byla 23,7 µg/m3. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 29,8 µg/m3 
(1. čtvrtletí), 22,2 µg/m3 (2. čtvrtletí) a 22,0 µg/m3 (3. čtvrtletí) a 20,8 µg/m3 (4. čtvrtletí).  

Limity pro rok 2004: 
denní limit  50,0 µg/m3  roční limit   40,0 µg/m3 
denní mez tolerance 5,0 µg/m3  roční mez tolerance  1,6 µg/m3 
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V roce 2004 byl na měřící stanici č. 1496 překročen stanovený 24-hodinový imisní limit (50 
µg/m3) 12x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance (55 µg/m3) byla 
překročena 10x. 

Benzen 

Nejbližší stanice monitorující imisní koncentraci benzenu se nachází v Hradci Králové. 
Vzhledem k reprezentativnosti, nelze údaje z této stanice pro posuzovanou lokalitu použít. 
Stanice s reprezentativností stovky až desítky km je v Košeticích u Pelhřimova. 

Košetice, stanice č. 1436 (ČHMÚ) – reprezentativnost: oblastní měřítko – (desítky až stovky 
km), klasifikace stanice: pozaďová, venkovská, zemědělská, přírodní, regionální; krajina: 
zemědělská půda, převažuje orná půda, datum vzniku: 01.01.1985. 

V roce 2004 byla naměřena průměrná roční koncentrace benzenu 0,43 µg/m3. 
Limity pro rok 2004: 
roční limit   5,0 µg/m3 
roční mez tolerance  3,750 µg/m3 

Stanovený roční imisní limit pro benzen není na stanici č. 916 překročen. 

Pro posouzení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě lze rovněž použít hodnoty 
uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci návrhu Krajského programu snižování emisí 
Královéhradeckého kraje (příloha J). Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný 
rokem 2001 a výhledový stav k roku 2010. Do výpočtu byly zahrnuty všechny zdroje typu 
REZZO 1, 2, 3 a 4 z Královéhradeckého kraje a zdroje ze sousedních krajů v pásmu 
minimálně 5 km od hranice kraje. 

V příloze č. 3 rozptylové studie (Imisní charakteristiky) jsou znázorněny maximální hodinové 
imisní koncentrace NO2 pro stávající (2001) a výhledový (2010) stav, průměrné roční  imisní 
koncentrace NO2 pro stávající a výhledový stav a průměrné roční imisní koncentrace 
benzenu pro stávající stav. Imisní koncentrace PM10 nebyly v rozptylové studii zpracované 
v rámci návrhu krajského programu snižování emisí uvažovány. 

Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací, lze pro posuzovanou 
lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo 50 µg/m

3 pro současný stav a okolo 10 
µg/m3 pro výhledový stav. Roční imisní koncentrace NO2 pro stávající stav (rok 2001) lze 
odhadnout okolo 2 µg/m3, pro výhledový stav (rok 2010) okolo 0,8 µg/m3. 
Roční imisní koncentrace benzenu pro stávající stav (rok 2000) lze odhadnout okolo 0,05 
µg/m3, pro výhledový stav nejsou imisní koncentrace benzenu uvedeny. 

C. 2. 2. Geofaktory, půdy 
Královéhradecký region se vyznačuje rozmanitým a poměrně členitým georeliéfem, který je 
výsledkem dlouhodobého geologického vývoje. 

Z hlediska širších vztahů patří Česká Skalice pod okres Náchod. Náchodsko můžeme 
rozdělit mezi dvě geomorfologické soustavy. Podstatná část náleží do krkonošsko - 
jesenické (sudetské) soustavy, zbývající jihozápadní část zasahuje do České tabule. Do 
krkonošsko - jesenické soustavy řadíme především Broumovskou vrchovinu, Polickou 
vrchovinu a Žacléřskou vrchovinu. Jihovýchodní část vyplňuje severní výběžek Podorlické 
pahorkatiny. Do západní části okresu zabíhá Krkonošské podhůří. Ze soustavy Česká tabule 
zasahuje na území okresu severní část Orlické tabule (okrsky Českoskalická a Novoměstská 
tabule v Úpsko - metujské tabuli. 

Na Náchodsku a Rychnovsku se táhnou hřbety libřické a opočenské antiklinály. Mezi nimi 
leží jaroměřská synklinála. Na spojenou libřickou a opočenskou antiklinálu navazuje směrem 
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k jihu hřbet potštejnské antiklinály. Při jejím východním úpatí probíhá ústecká synklinála. V 
jejím severním pokračování u přehradní nádrže Rozkoš vznikla menší rozkošská synklinála.  

Podle regionálního geomorfologického členění České republiky (Demek, 1987) je lokalita 
součástí:  
provincie:  Česká vysočina,  
soustavy:  Česká tabule, 
podsoustavy:  Východočeská tabule, 
celku:  Orlická tabule, 
podcelku:  Úpsko - metujská tabule, 
okrsku:  Českoskalická tabule 

Orlická tabule  

Nachází se ve východní části  Východočeské tabule o ploše 966 km2. Tato tabule je plochá 
pahorkatina převážně v povodí Orlice, Úpy a Metuje. Leží na slínovcích, jílovcích a 
spongilitech svrchní křídy, s pleistocenními říčními a eolickými sedimenty. 

Úpsko - metujská tabule 

Tato tabule se nalézá v severní části Orlické tabule o ploše 206 km2. Úpsko - metujská 
tabule je plochá pahorkatina převážně v povodí řeky Úpy a Metuje. Leží na slínovcích, 
jílovcích a spongilitech svrchní křídy, s pleistocenními říčními a eolickými sedimenty. Reliéf 
pleistocenních říčních teras a údolních niv Úpy, Metuje a Labe je slabě rozčleněný erozně 
akumulační a erozně denundační. 

Českoskalická tabule 

Leží v severní části Úpsko - metujské tabule. Tato tabule je plochá pahorkatina převážně v 
povodí řeky Úpy a západní části povodí řeky Labe. Leží na slínovcích, jílovcích a 
spongilitech spodního a středního turonu, s pleistocenními říčními štěrky, písky a sprašemi. 
Je zde slabě rozčleněný erozně akumulační a erozně denundační reliéf pleistocenních 
říčních teras a údolních niv Úpy a Labe a strukturně denundačních plošin a plochých hřbetů. 
Nalézají se zde místa se sprašovými pokryvy a závějemi. Významnými body jsou: Vinice 340 
m, Za humny 355 m, NPP Babiččino údolí a PR Dubno. 

Česká Skalice je situována převážně v rovinném území s nadmořskou výškou v místě 
závodu cca 272 m.n.m.  

Geologie území je poměrně jednoduchá, celé zájmové území tvoří masivy České křídy 
středně turonského stáří s epikontinentíálním vývojem. 
Hydrologie území je tvořena podél Úpy převážně kvartérními sedimenty (písky, štěrky) 
s dobrou až velmi dobrou propustností, se vzrůstající vzdáleností od toku s přibývajícími 
zvýšenými plochami mezozoika, křídovými sedimenty (písčité slínovce, vápnité pískovce) 
s menší průlinovou a více puklinovou propustností.  

Záměr je navržen v zastavitelném území obce, v ploše, která je z hlediska funkčního využití 
určena pro výrobu a výrobní služby.  

Pozemky, které budou záměrem využity mají charakter ostatní plochy a zastavěné plochy 
(p.č. 72, 389/1, 390 v katastrálním území Malá Skalice). V blízkém okolí záměru (v areálu 
společnosti TIBA, a.s. se nachází pozemky stejného druhu). V širším okolí průmyslové zóny 
se v současné době nacházejí zemědělské plochy.  

V okolí záměru nacházejí především následující hlavní půdní jednotky (dle kódů BPEJ): 

− hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších, 
sprašových a svahových hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uložených na velmi lehké 
spodině; závislé na dešťových srážkách, 

− nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry, 
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− nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, 
po odvodnění příznivé. 

Z hlediska dalších podmínek lokality (sklonitosti, skeletovitosti a hloubky půdy) se jedná o 
rovinu (0 - 1°), bezskeletovitou (s celkovým obsahem skeletu do 10 %), hlubokou půdu. 

C. 2. 3. Vodní poměry 

Českoskalicko patří k povodí horního a středního Labe. Celkem zaujímá plochu 14 735 km2 
a leží v nadmořské výšce 157 - 1602 m n.m.  
Hlavními toky v oblasti jsou Labe a jeho přítoky Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka a Jizera. 

Úpa je prvním významnějším levostranným přítokem Labe, pramení v Krkonoších v Úpské 
rašelině pod Sněžkou ve výšce 1400 m n.m. Úpa je převážně horským a podhorským tokem. 
Z Krkonoš pokračuje do Krkonošského podhůří, kde protéká Podkrkonošskou pahorkatinou 
a Zvičinsko - kocléřovským hřbetem a u České Skalice vtéká na území Úpsko - metujské 
tabule. Ta již je součástí České tabule. Úpa  se vlévá do Labe v Jaroměři (cca v km 179,5). 
Průměrný dlouhodobý průtok u ústí Úpy činí 6,68 m3.s -1. Její celková plocha povodí je 
513,08 km2, z toho 18 km2 leží na území Polska, délka toku je 78,80 km. Číslo 
hydrologického pořadí pramene toku je 1 - 01 - 02 - 001 a ČHP ústí toku je 1 - 01 - 02 – 059.  
Na toku jsou dva bilanční profily státní sítě. Dlouhodobý průměrný roční průtok toku je 6,620 
m3/s (hodnoty z roku 2004). Česká Skalice má číslo vodoměrné stanice 150. Hydrologické 
pořadí umístění profilu je 1 - 01 - 02 - 021, kde je minimální bilanční průtok pro zachování 
podmínek pro biologickou rovnováhu v toku je 0,75 m3/s a min. a  zůstatkový průtok 1,480 
m3/s.  
Úpa patří mezi mimopstruhové revíry, kromě toku od pramenů k ústí Lhoteckého potoka. Na 
dolním toku se nalézá rezervace Babiččino údolí. Její jakost sleduje Povodí Labe, s.p. na 4 
kontrolních profilech. Sledování se provádí také na 3 hlavních přítocích: Ličná, Rtyňka a 
Olešnice. Z Úpy nad Českou Skalicí odbočuje přivaděč vody do nádrže Rozkoš, takže na 
dolním toku ochuzeném o značnou část průtoku se výrazněji uplatňují zdroje znečištění. 

Úpa vtéká do města ze severu, ve městě pak se stáčí směrem na západ. V jihozápadní části 
České Skalice, kde se nalézá předkládaný záměr. Úpa protéká podél východní a jižní 
hranice tohoto areálu. Přibližně ve středu areálu je umístěn náhon, který byl dříve využíván 
společností TIBA k provozu vodní elektrárny. Dnes je již tato vodní elektrárna nefunkční a ani 
náhon neplní žádnou funkci. 

Úpa má v zastavěné části lichoběžníkový tvar, zpevněné svahy kamennou dlažbou. Mimo 
zastavěné území po toku směrem k Třebešovu je pak mírně proveden pohoz, jinak je ve 
zbývajících úsecích neupravený břehový porost. Proti toku směrem k Ratibořicím je koryto 
neupravené s břehovým porostem. 

Z hlediska širších vztahů se ve vzdálenosti cca 1,5 km od záměru nachází významná vodní 
plocha - přírodní nádrž Rozkoš, která je vybudována jako boční intervenční nádrž napájená 
přivaděčem dlouhým 2,34 km z řeky Úpy. Nádrž je vybudována na Rozkošském potoce. 
Vodní plocha měří 1001,3 ha. Nádrž je využita pro ochranu před velkými vodami, pro závlahy 
a pro nadlepšení průtoků. Využití nádrže je i rekreační - koupání, sportovní rybaření a mnohé 
další. Přehrada byla dokončena v roce 1972. Ve Východních Čechách má také velký význam 
i jako zastávka na tahových cestách ptactva. 

Z dalších vodních ploch se v blízkosti České Skalice nachází dva menší rybníky, první na 
západním okraji České Skalice o ploše cca 0,3 ha a na jihozápadním okraji Malého 
Třebešova o ploše cca 0,8 ha a zatopený lom mezi Třebešovem a Českou Skalicí. 

Předmětná lokalita se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská 
křída (CHOPAV), pro kterou platí ochrana dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném 
znění.  
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Areál TIBA, a.s. leží v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně (viz vymezení 
ochranného pásma II. stupně v příloze č. 1). 

C. 2. 4. Biologické poměry zájmového území 

Česká Skalice patří do Cidlinsko - chrudimského bioregionu. Bioregion se nachází ve střední 
části východních Čech, kde zaujímá plochý reliéf. Bioregion má dvě části oddělené nivou a 
terasami Labe. Jeho celková plocha je 2567 km2. Je tvořen nízkou křídovou tabulí a je 
typický přechodem 2. bukovo - dubového vegetačního stupně do 3. dubovo - bukového 
stupně. Zastoupena je teplejší varianta mezofilní (hájové) bioty, přičemž do ní mírně 
přesahují méně náročné teplomilné prvky hercynského charakteru a z východu pronikají 
karpatské prvky. V bioregionu převažují slíny svrchního turonu až koniaku. 

Podle fytogeografického členění leží Česká Skalice na okraji oblasti termofytika 15a - 
Jaroměřské Polabí. 

V současné době v širším území převažuje orná půda, přítomny jsou však i lesy s velkým 
zastoupením dubů a kulturních smrčin.  

Dle nadmořské výšky 280 – 340 m n. m. biota odpovídá biogeografické zóně 
středoevropského listnatého lesa. Pokryv okolí Českoskalicka je převážně tvořen listnatými a 
smíšenými lesy a přechodnými lesokřovinami. V podrostu převládají teplomilné druhy bylin a 
trav, začínají se vyskytovat typické lesní druhy, nesnášející silné letní vysychání půdního 
profilu (např. sasanka hajní, violka lesní, pstroček dvoulistý, konvalinka vonná, plicník 
lékařský).  

Podle potencionální přirozené vegetace leží Česká Skalice v lužních lesích, kde z části 
zasahují také dubohabřiny a lipové doubravy. Lužní lesy původně pokrývaly nivy řek. 

Zájmová lokalita se nachází v průmyslové zóně města, silně antropogenně ovlivněném 
prostředí, a proto zde můžeme nalézt jen velmi málo omezené druhové spektrum fauny a 
flóry. 

Celkově je plocha areálu využitelná vegetací malá. Podstatná část je tvořena stavebními 
objekty – halami, obslužnými komunikacemi a manipulačními zpevněnými plochami. Výskyt 
flory je omezen především na plochy podél hranic areálu. 

Technologie společnosti PolyPLASTY bude umístěna do stávajících hal. Pro nakládku a 
vykládku kamiónů bude u sloupové haly vybudována asfaltová plocha o rozměrech cca 15 x 
35 m s nájezdovou komunikací. Jedná se o zdevastovanou plochu, z části tvořenou 
rozpadajícími se panely a částečně nezpevněnou (viz foto níže). Nachází se zde především 
nitrofilní a ruderální druhy rostlin. Na této ploše vzhledem k jejímu charakteru nebyl prováděn 
biologický průzkum. 

Obr. č. 4: Plocha u sloupové haly pro vybudování manipulační plochy s nájezdovou 
komunikací  
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Dle obhlídky lokality (konec dubna 2006) se na nezpevněných plochách u objektů hal 
vyskytovaly zejména následující druhy rostlin: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), 
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pýr plazivý (Elytrigia repens), merlík bílý 
(Chemopodium album), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), lipnice roční (Poa annua), 
lipnice luční (Poa pretensis), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), pampeliška lékařská 
(Taraxacum officinale),  jetel plazivý (Trifolium repens), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica),  
sedmikráska obecná (Bellis perennis).  

Kvalita (druhová diverzita) tohoto prostoru je nízká. 

Celý prostor areálu je oplocen s výjimkou ploch parkovišť, které leží mimo oplocený areál.  

Severně od areálu se nalézají zemědělské pozemky zorněné půdy. Západně od areálu se 
nachází rodinné domky (cca 150 metrů) a v bezprostřední blízkosti dva dvoupatrové bytové 
domy, jihozápadně (na pravém břehu Úpy) je zahrádkářská kolonie. Východním až 
jihovýchodním směrem je situována obytná zástavba (rodinné domky).  

Vzhledem k umístění a charakteru by realizace a provoz  záměru neměl mít negativní vliv na 
místní flóru a faunu. 

C. 2. 5. Krajina  

Přírodní a kulturní charakteristika 

Česká Skalice leží na jedné z nejvýznamnějších koncentračních os osídlení 
východočeského regionu: Hradec Králové – Jaroměř – Česká Skalice – Náchod – Hronov. 
Blízkost větších a významnějších středisek (Náchod, Jaroměř) pro obyvatele rozšiřuje 
nabídku v oblasti jak v kulturním vyžití, tak i v oblasti práce. 

Od západu a východu prochází Českou Skalicí již zmiňovaná velmi frekventovaná silnice E 
67 (I/33), která zajišťuje spojení jak s městem Náchod, tak s vnitrozemím ČR.  

Z hlediska širších vztahů se jedná o krajinu rovinatého terénu v jižní části okresu Náchod. 
Okolní krajinu tvoří převážně zemědělsky využívané pozemky. Ráz krajiny určuje také tok 
řeky Úpy. Jihovýchodně od České Skalice se nachází rekreačně využívaná vodní nádrž 
Rozkoš.  

Podle potencionální přirozené vegetace leží Česká Skalice v lužních lesích, kde z části 
zasahují také dubohabřiny a lipové doubravy. Podle regionálního geologického členění 
spadá Česká Skalice pod labskou oblast české křídy. Podle fytogeografického členění leží 
Česká Skalice na okraji termofytika 15a - Jaroměřské Polabí. 

Areál společnosti TIBA se nachází v jihozápadní okrajové části obce Česká Skalice. Terén 
areálu je rovinný, pozemky leží v nadmořské výšce kolem 272 m.n.m.  

Podél východní a jižní hranice areálu protéká řeka Úpa, která v místním územním systému 
ekologické stability plní funkci biokoridoru regionálního významu. Jihozápadně od areálu leží 
lokální biocentrum „Starý písák“, jihovýchodně  pak lokální biocentrum „Na ostově“. 

Přibližně ve středu areálu je umístěn náhon, který byl dříve využíván společností TIBA k 
provozu vodní elektrárny. Dnes je již tato vodní elektrárna nefunkční a ani náhon neplní 
žádnou funkci. 
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Obr. č. 5: Pohled na areál společnosti TIBA  
 

Firma PolyPLASTY s.r.o. bude využívat 
skladové prostory v jižní části areálu (4 
haly a 3 navazující k nim jednopodlažní 
vestavky). Areál TIBA Česká Skalice je 
tvořen zejména zpevněnými plochami 
(komunikacemi, manipulačními plochami, 
halami). Celkově je plocha areálu 
využitelná vegetací malá. Podstatná část 
je tvořena stavebními objekty – halami, 
obslužnými komunikacemi a 
manipulačními zpevněnými plochami. 
Výskyt rostlin (popř. náletových dřevin) je 
omezen především na plochy podél 
hranic areálu a podél náhonu. Malé 
plochy, z části tvořené rozpadajícími se 
panely a částečně nezpevněné 
s ruderální vegetací se vyskytují mezi 
jednotlivými objekty hal.  

Celý prostor areálu je oplocen s výjimkou ploch parkovišť, které leží mimo oplocený areál.  

Památné a významné stromy se v plochách dotčených záměrem nevyskytují. Zvláště 
chráněná území, území přírodních parků, území historického, kulturního nebo 
archeologického významu se v místě záměru ani v bližším okolí také nenachází. 

V okolí záměru se vyskytují pouze ojedinělé obytné objekty. Západně od areálu se nachází 
rodinné domky (cca 150 metrů) a v bezprostřední blízkosti dva dvoupatrové bytové domy, 
jihozápadně (na pravém břehu Úpy) je zahrádkářská kolonie. Východním až jihovýchodním 
směrem je situována obytná zástavba (rodinné domky). 

V  širším okolí závodu se severovýchodním směrem nachází půjčovna zemědělských strojů 
(cca 700 – 800 m od areálu), firma Farmet, a.s. (cca 600 – 700m), shromaždiště odpadů 
(cca 450 m), firma Platex, s.r.o. (cca 350 m), čerpací stanice (cca 350 m), STK (cca 300 m), 
firma Rigips (cca 250 m) a asi kolem 20 garáží poblíž rodinných domků. 

Krajinné dominanty přírodního a kulturního charakteru, negativní prvky v krajině 

Česká Skalice je turistickým centrem celorepublikového významu. Řada kulturně – 
historických památek, spjatých se jménem Boženy Němcové (Barunčina škola, muzeum, 
Staré Bělidlo, zámek Ratibořice) je zasazena do malebné přírody – národní přírodní památka 
Babiččino údolí, přírodní rezervace Dubno, velký počet významných krajinných prvků - 
kterou je vedena řada značených turistických tras. Zázemím návštěvníků se od 70. let stala 
rekreační zařízení u vodní nádrže Rozkoš. Tyto lokality se však od řešeného záměru 
nachází ve velké vzdálenosti a tedy nenaruší jejich přírodní hodnoty. 

Při hodnocení zájmového území z hlediska krajinného rázu lze konstatovat, že estetická 
hodnota krajinného rázu je již v současné době snížena stávajícími objekty v areálu TIBA.  

Významné krajinné dominanty se v blízkém okolí uvažovaného záměru nevyskytují. Za 
negativní prvky v krajině technického charakteru je možné považovat trasy elektrovodů, 
komunikace a stavební objekty (výškové stavby průmyslového nebo obytného charakteru).  

Celková charakteristika území 

Zájmové území se nachází v člověkem značně zkulturněné a přeměněné krajině. Estetická 
kvalita lokality byla již narušena dřívější stavební a průmyslovou činností. 

Areál leží v průmyslové zóně města a z hlediska využití je toto území určeno pro 
průmyslovou výrobu, umístění skladů a technické vybavení.  Severovýchodně a jižně od 
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areálu se dle územně plánovací dokumentace uvažuje s vybudováním průmyslových center. 
Ve výhledu je jihozápadním směrem od záměru také plánován provoz zabývající se drobnou 
výrobou. 

C. 2. 6. Hmotný majetek 

Záměr bude realizován na pozemcích firmy TIBA, a.s. Česká Skalice, přičemž společnost 
Poly PLASY s.r.o. je bude využívat formou pronájmu. 
V místě areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny 
plánovaným záměrem.  

C. 2. 7. Historický vývoj a kulturní hodnoty v území 

Českou Skalicí vedla již před tisícem let obchodní stezka, spojující Prahu s Polskem. Je 
doložena poprvé v Kosmově kronice z roku 1068. Osídlení povodí středního toku Úpy pověřil 
Přemysl Otakar I. (1197 – 1230) starobylý český rod erbu zlatého střmene. Členové tohoto 
rodu po příchodu do severovýchodních Čech vybudovali při křižovatce Kladské a Úpské 
cesty dvě opevněná rodová sídla, tvrz maloskalickou na pravém břehu při brodu přes řeku 
Úpu a tvrz velkoskalickou na levém břehu Úpy.  

Česká Skalice byla povýšena na město v roce 1575. Obec nebyla nikdy obehnána hradbami, 
proto trpěla za třicetileté války mnohým napadením. Nejslavnější kapitolou čtyřicátých let 19. 
století města se staly Jiřinkové slavnosti, jejichž tradice je v současnosti každoročně 
připomínána výstavou jiřin a jiřinkovým plesem. V 18. století byl pro Českoskalicko určující 
rozvoj řemesla přadláckého, soukenického a punčochářského, ve 2. polovině 19. století 
nastal prudký rozmach textilní tovární výroby – první přádelna bavlny na Náchodsku byla 
v Malé Skalici. 

Dokladem bohaté historie je i množství hodnotných objektů dochovaných do současnosti. 
Mezi ty patří například pomník B. Němcové, sloup P. Marie, radnice, dům č. 8, kde pobýval 
otec Bedřicha Smetany, Barunčina škola, trojboká kaplička a další.  

V současnosti se území České Skalice se skládá z několika částí, které se původně vyvíjely 
samostatně – Česká Skalice, Malá Skalice, Zájezd, Zlíč, Spyta. Česká Skalice, Malá Skalice 
a Zájezd jsou v současnosti stavebně propojené, spojení s místní částí Zlič se předpokládá. 
Dominantním přírodním prvkem v kompozici města je tok řeky Úpy, po obou jeho březích 
prostupuje zeleň z extravilánu do zastavěného území. Ve městě vznikly tři hlavní obytné 
soubory – Malá Skalice, Česká Skalice – U pivovaru a Česká Skalice – jihovýchod, které se 
budou i nadále rozšiřovány. Občanské vybavení je soustředěno především kolem 
nejfrekventovanější komunikace – ulice T.G.M., Husova náměstí a pěší zóny. Rekreační 
funkce je rozvíjena na severním a západním břehu vodní nádrže Rozkoš a v části České 
Skalice zvané Spyta. V zastavěném území města je průmyslová výroba zastoupena pouze 
menšími areály, převaha výrobních aktivit je umístěna odděleně v jihovýchodním sektoru 
města (kde se nachází i posuzovaný záměr). 

C. 2. 8. Hlukové zatížení lokality 

Stávající stav je vyhodnocen formou měření a modelového výpočtu. Výpočet hlukové situace 
je proveden pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku, pro dopravní hluk a pro hluk ze 
stacionárních zdrojů hluku i dopravy společně. 

Naměřené hodnoty – stávající stav (nulová varianta)  

Měřící body byly umístěny u nejbližšího chráněného venkovního prostoru a chráněného 
venkovního prostoru staveb (obytné zástavby) v blízkosti záměru. Měření bylo provedeno 
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v denní a noční době, ve výšce 3 m nad terénem. Z měření byl vypracován protokol 
F59/2006, který je samostatnou přílohou hlukové studie (příloha oznámení č. 6). Výstupy 
z měření jsou shrnuty v následující tabulce č. 22. 

Tab.č. 22: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T ze všech zdrojů hluku  

měření 
LAp max 
[dB] 

LA1 
[dB] 

LA10 
[dB] 

LA50 
[dB] 

LA90 
[dB] 

LA99 
[dB] 

LAeq,T 
[dB] 

délka 
náměru  
(min) 

den 86.6 52.5 47.5 42.5 39.0 37.0 44.5 31 
1 

noc 47,7 43,5 39,1 35,8 32,7 31,5 36,8 22 

den 92,5 70,4 57,5 46,9 42,7 41,2 57,4 1) 60 
2 

noc 62,1 42,2 39,8 37,4 36,2 35,6 38,3 22 

Vysvětlivky: 
1) LAeq,T je reprezentativní pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích hodin v denní době 
LpA max  nejvyšší hladina akustického tlaku 
LA1 -99 hladina akustického tlaku A překročená v 1 – 99 % doby z uvažovaného (měřeného) 

časového intervalu (blíže viz protokol F59/2006) 

Oba body jsou umístěny na hranici chráněného venkovního prostoru: bod č. 1 j ve 
vzdálenosti 10 m od patrového činžovního domu č.p. 154 a bod č. 2 cca 15 m od 
patrového rodinného domu č.p. 484 (u plotu zahrady). 
Vypočítané hodnoty – stávající stav (nulová varianta)  

Nulová varianta je posouzena dle naměřených hodnot uvedených v předchozí tabulce a dle 
provedených výpočtů. Ve stávajícím areálu společnosti TIBA není v současné době žádný 
stacionární zdroj hluku. Výjimku tvoří vozidla a vysokozdvižné vozíky firem, které využívají 
některé prostory v areálu jako sklady. Pro hodnocení nulové varianty jsou proto použity 
naměřené hodnoty LA90 uvedené v předchozí tabulce. 

Posouzení je provedeno pro jednotlivé měřící/výpočtové body, další části posuzované 
lokality jsou hodnoceny pomocí grafického výstupu programu Hluk+ , pomocí izofon. 

Intenzita dopravy na komunikaci E 67 (dle Ředitelství silnic a dálnic) je následující: 7771 
osobních a 4362 nákladních vozidel za 24 hod. 

Tab.č. 23: Výsledky vlivu akustické emise z liniových zdrojů hluku (doprava na veřejných 
komunikacích) na imisní stav ve výpočtových bodech 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Den (0600-2200hod) Noc (2200-0600hod) výpočtový 
bod 

vypočítaná 
hodnota 

hygienický 
limit 

limit splněn 
vypočítaná 
hodnota 

hygienický 
limit 

limit splněn 

3 m 34,2 55 Ano 26,1 45 Ano 
1 

6 m 36,6 55 Ano 28,5 45 Ano 

2 57,4 60 Ano 48,6 50 Ano 

3 41,1 55 Ano 24,7 45 Ano 

4 37,3 55 Ano 21,9 45 Ano 

5 41,6 55 Ano 33,4 45 Ano 

Vysvětlivky: 
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T = 16 hod pro den,  T = 8 hod pro noc 

C. 3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Záměr se nachází ve zkulturněné, člověkem přeměněné krajině s málo dochovanou částí 
přírody. Lokalita je dle územního plánu města z hlediska funkčních využití určena 
k umísťování staveb pro průmysl, skladování a plošně náročných staveb technického 
vybavení a pro zajištění rozvoje soukromého sektoru v oblasti drobné výroby a výrobních 
služeb.  

Obytnou zástavbu v okolí tvoří východním až jihovýchodním směrem rodinné domky, 
západním směrem dva dvoupatrové obytné domy a přibližně 150 m západním směrem 
rodinné domky. Zahrádkářské kolonie jsou situovány od záměru jihozápadně na pravém 
břehu řeky Úpy. 

Z hlediska imisní zátěže nepatří posuzovaná lokalita mezi oblasti ze zhoršenou 
kvalitou ovzduší (dle nařízení vlády č. 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 
hodnocení a řízení kvality ovzduší a sdělení MŽP ČR).  

Stávající hlukové pozadí u nejbližší hranice chráněného venkovního prostoru je ovlivňováno 
především dopravním hlukem vyvolaným silniční dopravou na přilehlých komunikacích  
(ul. Bezručova, komunikace č. E 67) a v menší míře i hlukem ze stávajících výrobních 
provozů umístěných v okolí posuzované lokality. V blízkosti areálu společnosti TIBA se 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T dle měření pohybují v rozsahu hodnot 44,5 – 57,4 dB 
v denní době a 36,8 – 38,3 dB během noci.  

Zejména v minulosti bylo dotčené území a okolí významněji zatěžováno průmyslovou 
výrobou a intenzivní zemědělskou výrobou. Se zemědělskou velkovýrobou došlo k zániku 
mnohých krajinných prvků (mezí, remízků apod.), což negativně ovlivnilo tvářnost krajiny i její 
stabilitu. Zvětšováním velikosti pozemků a pravidelným využíváním těžké mechanizace 
dochází k hutnění půdy a ke zvyšování rychlosti povrchového odtoku a tím i ke smyvu půdy 
plošnou vodní erozí. Je proto třeba dodržovat organizační i agrotechnická opatření, která 
mohou chránit zemědělskou půdu před erozí (vyhovující vegetační kryt, vhodný způsob setí, 
obdělávání půdy, aj.). 

Stabilizující funkci mají segmenty krajiny, které plní funkce prvků ÚSES (biocentra, 
biokoridory, interakční prvky). V lokalitě je proto třeba podporovat a udržovat soustavu 
ekologicky stabilnějších částí krajiny tak, aby byla funkční a aby bylo v území zajištěno 
udržení přírodní rovnováhy – např. zvyšováním podílu původních (především listnatých) 
dřevin a jejich odolnosti v lesních porostech, ochranou prvků ÚSES a dodržováním jejich 
managementu, doplňováním zeleně břehových a liniových porostů, interakčních prvků aj.  

Předpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území při provozu výrobních 
podniků je respektování všech požadavků daných legislativou v oblasti životního 
prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva. 

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

D. I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné 
zdraví a životní prostředí a  hodnocení jejich velikosti a 
významnosti 
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D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

D. I. 1. 1. Zdravotní rizika  

Tato kapitola shrnuje závěry hodnocení vlivu záměru z hlediska zdravotních rizik, 
které bylo zpracováno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví. Hodnocení je samostatnou přílohou č. 7 
oznámení.  

Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health Risk Assessment) je postup, který využívá 
všech dostupných údajů (dle současného vědeckého poznání) pro určení faktorů, které 
mohou za určitých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní účinky. Dále odhaduje rozsah 
expozice určitému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé 
skupiny dotčené populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních 
rizik vyplývajících z uvedených zjištění. Součástí hodnocení je také diskuse úrovně nejistot, 
které jsou spjaty s tímto procesem. 

Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dotčeném území z hlediska zátěže hlukem a 
znečišťujícími látkami v ovzduší. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle 
autorizačního návodu AN/14/03 a AN/15/04 Státního zdravotního ústavu Praha pro 
hodnocení zdravotních rizik dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
v platném znění. 

Chemické škodliviny, prach 

V příloze oznámení (č. 7) je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí 
výrobního areálu vyplývající z inhalační expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti 
s běžným provozem záměru včetně vyvolané obslužné dopravy. 
 

Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalitě byly výsledky 
modelových výstupů rozptylové studie. 

Byly vybrány následující látky a to na základě předpokládaného emitovaného množství a 
účinků těchto látek:  

- z provozu automobilové dopravy: oxid dusičitý, benzen, prašný aerosol (frakce PM10). 

- z provozu spalovacích zdrojů (kotelny): oxid dusičitý. 

Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší přijímány exponovanými jedinci (především 
inhalačně), pronikají do lidského organismu a část vdechovaných škodlivin se vstřebává jako 
vnitřní dávka.  

Pro látky s prahovými účinky jsou stanoveny referenční koncentrace a dávky. U těchto látek 
se uvažuje s existencí prahové úrovně expozice, pod kterou se neočekává významný 
nežádoucí účinek (vlivem fyziologických adaptačních, detoxikačních a reparačních 
mechanismů organismu). Referenční koncentrace je hmotnostní koncentrace látky 
v ovzduší, která při expozici odpovídající hodnocenému intervalu pravděpodobně nezpůsobí 
poškození zdraví populace, včetně citlivých podskupin (staří a nemocní lidé, děti apod.).  

U některých škodlivin (prach, oxidy dusíku) nejsou stanoveny referenční koncentrace - pro 
nízkou toxicitu škodliviny nebo pro nepřesně definovanovatelné působení na určité systémy. 
Pro hodnocení zdravotních rizik jsou využívány publikované vztahy, které vychází 
z epidemiologických studií a vyjadřují závislost mezi koncentrací a výskytem různých 
zdravotních obtíží.  

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že příspěvek míry rizika 
nekarcinogenního účinku posuzovaných škodlivin (oxidu dusičitého (NO2), suspendovaných 
částic frakce PM10, benzenu) vyvolaný zprovozněním skladového komplexu není významný. 
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S benzenem je spojeno riziko karcinogenního působení, proto byla provedena 
charakterizace rizika této látky z hlediska jejich karcinogenních účinků. U látek 
s karcinogenními účinky se obecně předpokládá, že neexistuje prahová úroveň expozice. 
Každá dávka je spojena se vzestupem pravděpodobnosti vzniku nádorového bujení; nulové 
riziko je při nulové expozici. Referenční koncentrace pro tuto látku uvádí, jaká koncentrace 
odpovídá dané pravděpodobnosti navýšení výskytů nádorů. 

Imisní příspěvek benzenu vyvolaný pouze provozem záměru (resp. obslužnou dopravou) je 
nízký. Z výpočtu míry pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt 
v populaci (tzv. ILCR) pro inhalační expozici benzenu vyplývá, že zjištěné ILCR pouze pro 
příspěvek z provozu areálu TIBA včetně záměru bude o 2 řády nižší než je přijatelná úroveň 
rizika (tj. 1.10-6 = 1 případ onemocnění rakovinou při celoživotní expozici na milion 
exponovaných osob).  

Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisního příspěvku provozu záměru a 
byla uvažována nepřetržitá expozice obyvatelstva těmto imisním koncentracím, čímž 
dochází k nadhodnocení reálného rizika. K hodnocení rizika karcinogenního účinku benzenu 
byla využita jednotka karcinogenního rizika dle Světové zdravotnické organizace (WHO) 
odvozená z epidemiologické studie u profesionálně exponovaných osob. Skutečné riziko 
bude pravděpodobně nižší. 

Hluk 

Pro záměr bylo provedeno hodnocení vlivu na obyvatele v okolí uvažovaného záměru 
vyplývající z expozice hluku ze zdrojů hluku umístěných v areálu a z vyvolané dopravy. 
Podkladem pro toto hodnocení byly výsledky modelových výpočtů hlukové studie.  
Současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí shrnuje 
autorizační návod AN 15/04 Státního zdravotního ústavu.  

Nadměrný hluk provokuje v lidském organismu řadu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; může 
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. 
Rušení a obtěžování hlukem je častou subjektivní stížností na kvalitu životního prostředí a 
může představovat prvotní podnět rozvoje neurotických, psychosomatických i psychických 
stresů u četných nemocných. Je pravděpodobné, že snižuje obecnou odolnost vůči zátěži, 
zasahuje do normálních regulačních pochodů. Nadměrná hluková expozice pracujících 
snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významně je také ohrožena bezpečnost 
práce. Důsledkem zvýšené hladiny hluku může docházet také ke zhoršení komunikace řeči a 
tím ke změnám v oblasti chování a vztahů a k rušení spánku (zmenšením jeho hloubky a 
zkrácením doby spánku, k častému probouzení během spánku). Za dostatečně prokázané 
nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození sluchového aparátu, vliv na 
kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé osvojování řeči a čtení u dětí. 

Ze závěrů WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, 
obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Noční ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A by z hlediska rušení spánku neměla přesáhnout LAeq 45 dB (předpokládá se 
pokles hladiny hluku o 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti 
otevřeným oknem) a denní ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB, 
měřeno 1 m před fasádou. 

Provoz společnosti PolyPLASTY je plánován pro denní dobu (0600-2200hod). Může 
ale nastat situace, že bude potřebné v ojedinělých případech pracovat i v noční době 
(2200 - 0600hod), případně se v budoucnu výroba rozšíří na třísměnný provoz, proto 
jsou již v projektovém řešení navržena vzduchotechnická zařízení včetně tlumičů. 

Na posuzovaném záměru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku: 
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− stacionární zdroje hluku (výduch od plynového kotle, vyústky vzduchotechniky, 
vysokozdvižný vozík), 

− dopravní hluk vyvolaný provozem vozidel zajišťujících dopravní obslužnost 
záměru a provozem osobních vozidel zaměstnanců záměru. 

Byla vyhodnocena nulová varianta (stávající stav) a aktivní varianta (realizace záměru). 
Modelový výpočet byl proveden pro denní a noční dobu. 
Výsledky modelových výpočtů jsou shrnuty v tabulce č. 24 a 25. 

Tab. č. 24: Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq z dopravy a ze stacionárních zdrojů 
hluku v obytné zástavbě – denní doba 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB] 

Výpočtové místo  
(denní doba 6 00 - 22 00 hod) 1 

3 m         6 m 
2 3 4 5 

STÁVAJÍCÍ STAV (nulová varianta) 

stacionární zdroje hluku  39,0 (39,0) 42,7 39,0* 39,0* 39,0* 

dopravní hluk  34,2 36,6 57,4 41,1 37,3 41,6 

stacionární zdroje hluku a dopravní hluk 44,5 44,5 57,4 43,2 41,2 43,5 

PŘEDPOKLÁDANÝ STAV (stávající stav + provoz záměru) 

stacionární zdroje - příspěvek záměru 30,5 32,5 46,7 37,0 25,2 41,3 

stacionární  zdroje celkem 39,6 (39,6) 48,2 41,1 39,2 43,3 

dopravní hluk  - příspěvek záměru 3,7 6,7 17,0 26,5 22,4 4,9 

dopravní hluk  celkem 34,2 36,6 57,4 41,3 37,5 41,6 

stacionární zdroje hluku a dopravní hluk 

(součet stacionárních zdrojů – celkem  
+ dopravního hluku celkem) 

44,7 44,7 57,8 44,1 41,3 45,5 

Nárůst oproti stávajícímu stavu + 0,2 + 0,2 + 0,4 + 0,9 + 0,1 + 2,0 

Vysvětlivky: 
• pro vyhodnocení vlivu stacionárních zdrojů hluku ve výpočtových bodech č. 3 – 5 je použita 

naměřená hodnota LA90 z měřícího/výpočtového bodu č. 1.  
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Tab. č. 25: Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq z dopravy a ze stacionárních zdrojů 
hluku v obytné zástavbě – noční doba 

  Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB]    

Výpočtové místo  
(noční doba 22 00 - 6 00 hod) 1 

3 m         6 m 
2 3 4 5 

STÁVAJÍCÍ STAV (nulová varianta) 

stacionární zdroje hluku  36,8 (36,8) 38,3 36,8* 36,8* 36,8* 

dopravní hluk  26,1 28,5 48,6 24,7 21,9 33,4 

stacionární zdroje hluku a dopravní hluk 36,8 36,8 38,3 37,1 36,9 38,4 

PŘEDPOKLÁDANÝ STAV (stávající stav + provoz záměru) 

stacionární zdroje – příspěvek záměru 27,0 27,4 25,3 15,9 11,4 30,7 

stacionární  zdroje celkem 37,2 37,3 38,5 36,8 36,8 37,7 

dopravní hluk  – příspěvek záměru 0 2,1 12,6 22,0 17,6 0 

dopravní hluk  celkem 26,1 28,5 48,6 26,4 23,2 33,6 

stacionární zdroje hluku a dopravní hluk 

(součet stacionárních zdrojů – celkem  
+ dopravního hluku celkem) 

37,2 37,3 37,3 37,3 37,0 39,1 

Nárůst oproti stávajícímu stavu + 0,4 + 0,5 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,7 

Vysvětlivky: 

* pro vyhodnocení vlivu stacionárních zdrojů hluku ve výpočtových bodech č. 3 – 5 je použita 
naměřená hodnota LA90 z měřícího/výpočtového bodu č. 1.  

Za předpokladu dodržení vstupních akustických parametrů jednotlivých uvažovaných zdrojů 
hluku a splnění dalších předpokladů hlukové studie lze situaci v době provozu záměru 
charakterizovat takto: 

Na většině modelových bodů převažuje vliv dopravního hluku.  

Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví při různé intenzitě hlukové zátěže 
z provozu automobilové dopravy a očekávaných hladin akustického tlaku A v denní době 
(LAeq = 57,8 dB) vyplývá, že v bezprostřední blízkosti komunikace v ulici Bezručova 
(modelový bod č. 2) by mohlo docházet k ovlivňování pohody exponovaných obyvatel, vzniku 
negativních emocí a vyvolání pocitů obtěžování. Výše uvedená ovlivnění však nejsou 
vyvolána realizací záměru, jedná se o stávající stav v posuzované lokalitě. Provoz záměru 
může u obytné zástavby v bezprostřední blízkosti výše uvedené komunikace vyvolat nízký 
nárůst ekvivalentní hladiny akustického tlaku A o + 0,4 dB (v denní době). 
Celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v ostatních modelových bodech se v době 
provozu záměru budou pohybovat v rozsahu LAeq 41,3 – 45,5 dB v denní době a LAeq 37,0 – 
39,1 dB v noční době, tj. v hladinách nižších než pro které jsou odhadovány projevy 
nepříznivých účinků na zdraví exponované populace. (V těchto bodech by mohlo dojít 
realizací záměru k nárůstu o + 0,2  až + 2,0 dB v denní době a o + 0,1 až 0,7 dB v noční 
době oproti stávajícímu stavu). 
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D. I. 1. 2 Vlivy na zaměstnance  

Realizace i provoz záměru musí respektovat požadavky dané legislativními předpisy 
v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců při práci a splňovat nároky kladené na pracoviště a 
sanitární zařízení.  

Při práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy uvedené v provozním řádu, 
bezpečnostní předpisy, zásady hygieny práce. Zaměstnanci musí důsledně používat 
ochranné oděvy a pomůcky. Během pracovní doby se mohou na jednotlivých pracovištích se 
mohou pohybovat a vykonávat práci pouze pracovníci pro tyto činnosti určení a prokazatelně 
zaškolení. Z hygienických důvodů platí při práci zákaz kouření, požívání jídel a nápojů. 

Zaměstnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 
Sb., v platném znění. Zaměstnavatel je povinen zhodnotit rizika na pracovišti. Na základě 
inventarizace faktorů pracovního prostředí se provede u těch faktorů, kde to je možné 
hodnocení expozice – měřením koncentrace chemických látek a úrovně fyzikálních faktorů a 
dle výsledků se zpracuje návrh na zařazení prací do kategorií. Měření pro účely kategorizace 
smí provádět jen osoby akreditované či autorizované k  příslušným měřením. V případě 
překračování přípustných limitů faktorů pracovního prostředí bude třeba učinit příslušná 
dodatečná opatření (technická, režimová opatření apod.).  

Hluk 

Dle měření hluku u pracovníků ve stávajících provozech nebyl při čištění, separaci a lití 
překročen stanovený přípustný limit - tj. byly splněny nejvyšší přípustné hladiny hluku (dané 
v současné době ustanovením Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací č. 148/2006 Sb., v platném znění. Hladina akustického tlaku A LAeq = 84,4 dB 
(protokol č. 24/18/01P – Okresní hygienická stanice Náchod). 

Vyšší hlukovou zátěž lze očekávat při řezání na pile, frézování (v obrobně, nástrojárně). Zde 
bude záviset především na časové expozici pracovníka. (Pokud, dle měření - protokol č. 
1166/05 – Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, pobočka Náchod - nepřesáhne doba 
práce s pilou 3 hodiny za pracovní směnu nebude překročena nejvyšší přípustná hladina 
hluku.) 

Podle technického řešení lze v objektech předpokládat obdobné hlukové zatížení jako ve 
stávajících prostorech. (Skutečné hladiny akustického tlaku A bude možno  zjistit až 
měřením při zkušebním provozu a budou odvislé nejen od počtu strojních zařízení a 
technologie, ale i dispozice strojních zařízení na výrobní ploše.) 

Při překračování nejvyšší přípustné hladiny hluku je třeba realizovat opatření. V případě, kdy 
nelze zajistit ochranu zdraví pracovníků technickými opatřeními je třeba používat ochranných 
pracovních pomůcek a na rizikových pracovištích provádět preventivní periodické prohlídky 
včetně audiometrických vyšetření, která prokáží, zda nedochází k poklesu sluchové ostrosti 
a je podkladem k rozhodnutí pro případné přeřazení pracovníka na nehlučné pracoviště. 

Chemické látky 

S chemickými látkami a přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona  
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách  a o změně některých zákonů, v platném znění.  
Na pracovištích budou uloženy seznamy používaných nebezpečných látek a přípravků 
včetně bezpečnostních listů. 
Pracovníci musí důsledně používat předepsané ochranné pracovní oděvy a pomůcky. Na 
případných rizikových pracovištích je třeba provádět preventivní periodické zdravotní 
prohlídky. 
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D. I. 1. 3. Jiné vlivy a socioekonomické faktory  

Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat narušení 
faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována, veškerá 
přeprava stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pouze v denní 
době. 

Provoz je plánován jednosměnný (podle aktuální potřeby bude případně nárazově 
třísměnný). Celkem zde bude pracovat 19 zaměstnanců v oblasti řízení a 37 zaměstnanců 
v oblasti výroby. Rozšíření záměru poskytne tedy nové pracovní příležitosti pracovních pozic 
pro obyvatelstvo v okolí. 
Současně lze předpokládat, že realizace záměru bude mít také pozitivní vliv na vznik nových 
pracovních míst v dodavatelských firmách, v navazujícím infrastruktuře, v oblasti služeb 
apod. To by se mohlo odrazit i ve zvýšení příjmů obyvatel, snížení nezaměstnanosti 
v regionu a zvyšování životní úrovně v této části kraje. 

D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima 

Etapa stavebních úprav  
Zdrojem emisí v době etapy výstavby záměru bude především provoz stavebních 
mechanismů a obslužné nákladní dopravy do objektu a obslužná automobilová doprava na 
příjezdových komunikacích. Ve srovnání s fází provozu záměru se tento vliv nepředpokládá 
významný. 

Etapa provozu záměru 

Hodnocení vlivů na ovzduší vychází z modelových výpočtů rozptylové studie (příloha 
oznámení č. 5), resp. z očekávaných imisních příspěvků modelových látek v zájmovém 
území a to ze stávajících zdrojů ve výrobním areálu společnosti TIBA Česká Skalice a z 
nových zdrojů, které vzniknou v důsledku instalace nové technologie společnosti 
PolyPLASTY. (Popis  a základní charakteristika zdrojů emisí je uveden v kapitole oznámení 
B. III.1.) 

Pro hodnocení kvality ovzduší byly vybrány následující modelové látky a to na základě 
předpokládaného emitovaného množství a účinků těchto látek:  

− z provozu automobilové dopravy: oxid dusičitý, benzen, prašný aerosol (frakce PM10).  

− z provozu plynového kotle (spalování zemního plynu) – tj. emise NOX (resp. NO2) 

Byl posuzován běžný provoz společnosti. Hodnocení bylo provedeno pro následující stavy:  

− stávající stav – současný provoz v areálu bývalé společnosti TIBA a.s. Česká Skalice, 
− stávající stav + posuzovaný záměr - současný provoz v areálu bývalé společnosti TIBA 

a.s. Česká Skalice a provoz společnosti PolyPLASTY s.r.o. Česká Skalice. 

Výpočty příspěvků imisních koncentrací (maximálních hodinových, maximálních  
24 - hodinových a průměrných ročních) vybraných znečišťujících látek byly provedeny podle 
metodiky SYMOS´97.  

Výpočty imisních koncentrací (maximálních a ročních) byly provedeny příspěvkovým 
způsobem v 7 zvolených referenčních bodech – ve stávající bytové zástavbě (ve výšce 
střešní římsy každé budovy) v okolí výrobního areálu TIBA, a.s. Česká Skalice a v husté 
geometrické síti referenčních bodů (ve výšce 1,5 metru - přibližná výška dýchací zóny 
člověka). 
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Přesný zákres umístění referenčních bodů je přílohou rozptylové studie. Hodnoty 
imisních koncentrací byly vypočteny pro všech pět tříd stability přízemní vrstvy 
atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových krocích 1°.  

Imisní limity 

Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění. Hodnoty 
imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem 
přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 
Imisní limity vybraných znečišťujících látek a meze tolerance jsou shrnuty v následujících 
tabulkách:  

Tab. č. 26: Imisní limity vybraných znečišťujících látek 

Znečišťující látka 
Doba 

průměrování 

Hodnota imisního 
limitu/maximální povolený 
počet jejího překročení  

za rok 

Datum, do 
něhož musí být 
limit dosažen 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3/18 1.1. 2010 

Oxid dusičitý 1 rok 40 µg.m-3 1.1. 2010 

Suspendované částice PM10 24 hodin 50 µg.m-3/35 - 

Suspendované částice PM10 1 rok 40 µg.m-3 - 

Benzen 1 rok 5 µg.m-3 - 

Tab. č.27: Meze tolerance 

Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 30 20 10 

Oxid dusičitý 1 rok 8 6 4 2 

Benzen 1 rok 4 3 2 1 

Výstupy modelových výpočtů rozptylové studie 

V následujících tabulkách (tabulky č. 28 – 30) jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků 
imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 v každém zvoleném výpočtovém bodě mimo síť. 

Tab. č. 28: Příspěvek k imisní koncentraci benzenu v bodech mimo síť 

Stávající stav Stávající stav + posuzovaný záměr 
Bod 

cmax [µµµµg/m
3] cr [µµµµg/m

3] cmax [µµµµg/m
3] cr [µµµµg/m

3] 

1 0,23 0,00050 0,23 0,0011 

2 0,32 0,00093 0,32 0,0020 

3 0,24 0,00066 0,24 0,0018 

4 0,23 0,00057 0,23 0,0021 

5 0,29 0,0011 0,45 0,0076 

6 0,36 0,0017 0,36 0,0064 

7 0,26 0,00089 0,27 0,0040 

limit nest. 5,000 nest. 5,000 
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Vysvětlivky: 
cr..........  příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu v referenčním bodě v µg/m

3 
cmax…… maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím benzenu  

v referenčním bodě  v µg/m3  

Hodnota průměrných imisních koncentrací benzenu naměřená v roce 2004 na stanici  
č. 1436 Košetice byla 0,43 µg/m3.  

V návrhu krajského programu snižování emisí Královéhradeckého kraje (vztaženo k roku 
2000) byly stanoveny průměrné roční koncentrace benzenu v zájmové lokalitě okolo 
0,05 µg/m3.  

V současné době i po zprovoznění záměru nedojde k překročení imisního limitu pro benzen. 

Tab. č. 29: Příspěvek k imisní koncentraci NO2 v bodech mimo síť 

Stávající stav Stávající stav + posuzovaný záměr 
Bod 

cmax [µµµµg/m
3] cr [µµµµg/m

3] cmax [µµµµg/m
3] cr  [µµµµg/m

3] 

1 2,59 0,013 2,65 0,020 

2 3,49 0,017 3,59 0,028 

3 2,57 0,013 2,62 0,025 

Bod Stávající stav 
Stávající stav + 
posuzovaný 

záměr 
2,29 0,028 

 cmax [µµµµg/m
3] cr [µµµµg/m

3] cmax [µµµµg/m
3] cr  [µµµµg/m

3] 

6 3,52 0,039 3,58 0,086 

7 2,57 0,026 2,69 0,057 

limit 200,00 40,000 200,00 40,000 

Vysvětlivky: 
cr............  příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 v referenčním bodě v µg/m

3 
cmax……  maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 v referenčním bodě  v 

µg/m3  

V roce 2004 byla na stanici č. 1353 Rychnov nad Kněžnou byla stanovena průměrná roční 
hodnota koncentrace NO2 = 16,8 µg/m

3. Hodinová imisní koncentrace za rok 2004 není 
k dispozici. 
Dle návrhu krajského programu snižování emisí Královéhradeckého kraje (vztaženo k roku 
2010) se maximální krátkodobé koncentrace NO2 se v zájmové lokalitě pohybují okolo 
10 µg/m3. Průměrné roční koncentrace NO2 se v zájmové lokalitě pohybují okolo 0,8 µg/m

3. 

V současné době i po zprovoznění záměru nedojde k překročení imisního limitu pro NO2.  
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Tab. č. 30: Příspěvek k imisní koncentraci prašného aerosolu frakce PM10 v bodech mimo 
síť 

Stávající stav Stávající stav + posuzovaný záměr 
Bod 

cmax [µµµµg/m
3] cr [µµµµg/m

3] cmax [µµµµg/m
3] cr  [µµµµg/m

3] 

1 0,42 0,0022 0,43 0,0034 

2 0,58 0,0036 0,60 0,0057 

3 0,41 0,0028 0,42 0,0050 

4 0,35 0,0026 0,36 0,0054 

5 0,45 0,0051 0,67 0,017 

6 0,59 0,0086 0,61 0,018 

7 0,41 0,0046 0,44 0,010 

limit 50,000 40,000 50,000 40,000 

Vysvětlivky: 
cr............  příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM10 v referenčním bodě v µg/m

3 
cd………  maximální hodnota příspěvků k 24–hodinovým imisním koncentracím PM10 v referenčním 

bodě v µg/m3 

Hodnoty imisních koncentrací PM10 naměřené v roce 2004 na stanici č. 1496 Vrchlabí jsou 
uvedeny výše v textu. V roce 2004 byla naměřena nejvyšší 24-hodinová imisní koncentrace 
PM10 88,0 µg/m

3 (25.1.), 98% Kv =  57,0 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové 
koncentrace (imisní limit připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) v roce 2004 byla 
38,0 µg/m3. Průměrná roční hodnota koncentrace PM10 byla 23,7 µg/m

3. 

Poznámka: 
Podrobné výpisy výpočtů jsou přílohou č. 5 – 7 rozptylové studie.  Zde jsou uvedeny 
příspěvky imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 ve všech referenčních bodech při 
různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti větru), při 
kterých jsou tato maxima dosahována. Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší 
hodnoty koncentrací ze všech tříd stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě 
stability nejčetnější. Ve všech referenčních bodech jsou tato maxima dosahována při 
špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí 
větru vypočtené koncentrace značně klesají. 

Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než 
při inverzích a v případě normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu může 
být tento rozdíl až řádový. 

Ve skutečnosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze několik 
hodin nebo dní v roce, v závislosti na četnosti výskytu inverzí a větrné růžici pro 
posuzovanou lokalitu (viz příloha č. 2 rozptylové studie). Z tohoto důvodu jsou pro posouzení 
vhodnější roční koncentrace znečišťujících látek, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice. 

Hodnocení výsledků v síti referenčních bodů 

Výpočet rozptylové studie pro emise oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek a benzenu byl 
proveden příspěvkovým způsobem. 

Stávající hodnoty imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 přímo v posuzované lokalitě 
nejsou známy. Stávající stav je prezentován hodnotami imisních koncentrací uvedenými 
v kapitole C. 2. 1. 2. oznámení. 
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Grafické znázornění vypočtených příspěvků imisních koncentrací NO2 (maximálních 
hodinových a průměrných ročních), PM10 (maximálních 24-hodinových a průměrných 
ročních) a benzenu (průměrných ročních) pro stávající stav + posuzovaný záměr ve formě 
izolinií je součástí přílohy rozptylové studie. 

Benzen 

V obytné zástavbě byly vypočteny příspěvky k ročním imisním koncentracím benzenu 
v rozmezí 0 až 0,0010 µg/m3 pro stávající stav a v rozsahu 0 až 0,005 µg/m3 při provozu 
záměru.  

Pozaďové průměrné roční koncentrace benzenu v zájmové lokalitě se pohybují okolo 
0,05 µg/m3. Hodnota ročního imisního limitu pro benzen je 5 µg/m3, pro rok 2006 platí mez 
tolerance 4 µg/m3. V současné době i po zprovoznění záměru nedojde k překročení imisního 
limitu pro benzen. 

Oxid dusičitý - NO2 

V obytné zástavbě byly vypočteny příspěvky k hodinovým imisním koncentracím NO2 okolo 
1,5 až 3 µg/m3 pro stávající stav a okolo 1,5 až 4 µg/m3 pro předpokládaný stav. Příspěvky 
k ročním imisním koncentracím NO2 jsou dle výpočtů v rozmezí 0,01 až 0,035µg/m3 pro 
stávající stav a v rozmezí 0 až 0,05 µg/m3 pro předpokládaný stav. 

Pozaďové maximální krátkodobé koncentrace NO2 se v zájmové lokalitě pohybují okolo 
10 µg/m3. Pozaďové průměrné roční koncentrace NO2 se v zájmové lokalitě pohybují okolo 
0,8 µg/m3. Hodnota hodinového imisního limitu pro NO2 je 200 µg/m3, pro rok 2006 platí mez 
tolerance 40 µg/m3. Hodnota ročního imisního limitu pro NO2 je 40 µg/m

3, pro rok 2006 platí 
mez tolerance 8 µg/m3. V současné době i po zprovoznění záměru nedojde k překročení 
imisního limitu pro NO2.  

Prašný aerosol frakce PM10 

V obytné zástavbě jsou dle výpočtů příspěvky k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 
okolo 0,1 až 0,5 µg/m3 (v současnosti), resp. okolo 0,1 až 0,6 µg/m3 (po zprovoznění 
záměru). Příspěvky k ročním imisním koncentracím PM10 se pohybují v rozmezí 0 až 0,005 
µg/m3 pro stávající stav a v rozmezí 0,0025 až 0,01 µg/m3 po realizaci záměru. 

Pozaďová imisní koncentrace není v posuzované lokalitě známa. Nejbližší měřící stanicí je 
stanice č. 1496 Vrchlabí. Na této stanici je 24-hodinový imisní limit PM10 překračován, 
příspěvek posuzovaného záměru bude však minimální. Hodnota roční imisní koncentrace je 
23,7 µg/m3. Hodnota 24-hodinového imisního limitu pro PM10 je 50 µg/m

3. Hodnota ročního 
imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m

3.  

Shrnutí výsledků modelových výpočtů: 

V důsledku přemístění technologie společnosti PolyPLASTY s.r.o. Jaroměř do areálu bývalé 
společnosti TIBA a.s. Česká Skalice a její uvedení do provozu nebude docházet 
k překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek s výjimkou 24-hodinového 
imisního limitu pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2004 
překročen 12x, imisní limit připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek 
posuzovaného záměru bude však minimální.  
Zpracovatel rozptylové studie  doporučil následující opatření: 

− Suroviny pro výrobu budou skladovány v uzavřených nádobách, na označených místech. 
Manipulace s těmito látkami bude dle předpisů. 

− Vypracovat provozní řád, kde budou uvedeny možné havarijní stavy. 

− Respektovat veškerá opatření pro měření, regulaci, bezpečnost provozu a požární 
ochranu. 
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− Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení. 

D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické 
charakteristiky  
Hodnocení vychází  z hlukové studie (příloha oznámení č. 6). Předmětem hlukové studie 
bylo posouzení nárůstu hlukové zátěže způsobené zprovozněním posuzovaného záměru 
vzhledem k nejblíže umístěnému chráněnému venkovnímu prostoru a chráněnému 
venkovnímu prostoru staveb a jeho porovnání s požadovanými hygienickými limity, které 
jsou dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací“. 

Tab. č. 31: Hygienické limity, korekce (dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.)  

Základní hladina akustického tlaku A. LAeq,T = 50 dB 

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY 

Stacionární zdroje hluku. 

Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory. 0 dB 

Dopravní hluk 1). 

Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory. + 5 dB 

Dopravní hluk 2). 

Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory. +10 dB 

KOREKCE NA DENNÍ DOBU. 

Den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod).   0 dB 

Noc 2200 - 0600 hod (T= 8 hod). - 10 dB 
 

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU A LAeq,T 

Stacionární zdroje hluku. 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb 
a chráněné ostatní venkovní prostory. 

Den LAeq,T = 50 dB 

Chráněné venkovní prostory staveb. Noc LAeq,T = 40 dB 

Chráněné ostatní venkovní prostory. Noc LAeq,T = 50 dB 

Dopravní hluk 1). 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 
ostatní venkovní prostory. 

Den LAeq,T = 55 dB 

Chráněné venkovní prostory staveb. Noc LAeq,T = 45 dB 

Chráněné ostatní venkovní prostory. Noc LAeq,T = 55 dB 

Dopravní hluk 2) 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb 
a chráněné ostatní venkovní prostory. 

Den LAeq,T = 60 dB 

Chráněné venkovní prostory staveb. Noc LAeq,T = 50 dB 

Chráněné ostatní venkovní prostory. Noc LAeq,T = 60 dB 

1) Korekce je stanovena pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 
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2)  Korekce je stanovena pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy 
na těchto komunikacích je převažující. 

Hodnocení v hlukové studii bylo provedeno: 
1. pro stacionární zdroje hluku 
2. pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích 
3. pro celkovou situaci – součet stacionárních zdrojů a dopravy 
Výpočtové/měřící body byly umístěny u nejbližšího chráněného venkovního prostoru 
a chráněného venkovního prostoru staveb (obytné zástavby) v blízkosti záměru. Měření bylo 
provedeno na dvou místech, výpočtové body byly umístěny ve výšce 3 (u 
měřícího/výpočtového bodu 1 ve výšce 3 m i  6 m nad terénem). 

Tab. č. 32: Výpočtové a měřící body (použité v hlukové studii) 

Výpočtový 
bod 

Měření Umístění 

1 ANO 

Hranice chráněného venkovního prostoru staveb - patrový činžovní 
dům č.p. 154. Bod se nachází na hranici pozemku patřící firmě TIBA, 
vlastní hranice areálu je vzdálena cca 50 m a je zde 3 m vysoký 
plechový plot.  

2 ANO 
Hranice chráněného venkovního prostoru staveb - patrový rodinný 
dům č.p. 484 (u plotu zahrady). Bod je umístěn 7,5 m od středu 
bližšího jízdního pruhu ul. Bezručova 

3 NE 1) 
Hranice chráněného venkovního prostoru staveb, 2 m od fasády 
patrového rodinného domu č.p. 485. – bod se nachází nejblíže 
příjezdové komunikaci do areálu TIBA, za řekou Úpa a je odstíněn 
objektem řadových garáží. 

4 
NE 1) Hranice chráněného venkovního prostoru staveb, 2 m od fasády 

patrového rodinného domu. 

5 
NE 1) Hranice chráněného venkovního prostoru – hranice zahrádkářské 

kolonie. 

Vysvětlivky:  
1) pro vyhodnocení vlivu stacionárních zdrojů hluku ve výpočtových bodech č. 3 – 5 je použita 

naměřená hodnota LA90 z měřícího/výpočtového bodu č. 1. Jedná se o lokalitu se stejným 
hlukovým zatížením ze stacionárních zdrojů hluku. 

Jiné body nebyly zvoleny. Doprava z areálu společnosti TIBA vede po místní komunikaci 
přes stávající průmyslovou zónu až ke křižovatce se silnicí E 67. V bezprostředním okolí této 
křižovatky se nenachází chráněný venkovní prostor a navýšení dopravy vlivem záměru se na 
silnici E 67 projeví minimálně až nulově. 

Posouzení vlivu stacionárních zdrojů hluku 
Ve stávajícím areálu společnosti TIBA není v současné době žádný stacionární zdroj hluku. 
Výjimku tvoří vozidla a vysokozdvižné vozíky firem, které využívají některé prostory v areálu, 
jako skladové prostory (tyto vozidla se posuzují také jako stacionární zdroje hluku). 
V následující tabulce č. 33 jsou shrnuty výstupy měření a modelových výpočtů ze 
stacionárních zdrojů hluku a to pro denní dobu (6.00 – 22.00 hod) a noční dobu (22.00 – 6.00 
hod.). 
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Tab. č. 33: Výsledky vlivu akustické emise ze stacionárních zdrojů hluku na imisní stav ve 
výpočtových bodech 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] – denní doba. 
(výpočet proveden pro T = 8 hod) 

limit splněn 
výpočtový 

bod nulová 
varianta 

1) 

pouze 
záměr 

aktivní  
varianta 

nárůst 2) limit nulová 
varianta 

pouze 
záměr 

aktivní 
varianta 

3 m 39,0 30,5 39,6 + 0,6 50 ANO ANO ANO 
1 

6 m 39,0 32,5 39,9 + 0,9 50 ANO ANO ANO 

2 42,7 46,7 48,2 + 5,5 50 ANO ANO ANO 

3 39,0 3) 37,0 41,1 + 2,1 50 ANO ANO ANO 

4 39,0 3) 25,2 39,2 + 0,2 50 ANO ANO ANO 

5 39,0 3) 41,3 43,3 + 4,3 50 ANO ANO ANO 

výpočtový 
bod 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] – noční doba. 
(výpočet proveden pro T = 1 hod) 

3 m 36,8 27,0 37,2 + 0,4 40 ANO ANO ANO 
1 

6 m 36,8 27,4 37,3 + 0,5 50 ANO ANO ANO 

2 38,3 25,3 38,5 + 0,2 40 ANO ANO ANO 

3 36,8 3) 15,9 36,8 0,0 40 ANO ANO ANO 

4 36,8 3) 11,4 36,8 0,0 40 ANO ANO ANO 

5 36,8 3) 30,7 37,7 + 0,9 40 ANO ANO ANO 

Vysvětlivky: 
1) naměřené hodnoty LA90 v denní době, LAeq,T v noční době 
2) rozdíl mezi nulovou a aktivní variantou 
3) pro vyhodnocení vlivu stacionárních zdrojů hluku ve výpočtových bodech č. 3 – 5 je použita 

naměřená hodnota LA90 z měřícího/výpočtového bodu č. 1. Jedná se o lokalitu se stejným 
hlukovým zatížením ze stacionárních zdrojů hluku. 

nulová varianta = stávající stav; aktivní varianta = stávající stav + záměr 

Poznámka: výpočet byl u všech výpočtových bodů proveden pro výšku 3 m, pro výpočtový 
bod č. 1 byl proveden také pro výšku 6 m nad terénem – jedná se o činžovní patrový dům. 
Zatížení posuzované lokality hlukem ze stacionárních zdrojů hluku je v příloze hlukové studie 
vyhodnoceno v grafickém zobrazení – pomocí izofon (pro výšku 3 m nad terénem). 

Hodnocení: 
K  nárůstu ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq

,
T vlivem provozu stacionárních zdrojů 

hluku dojde nejvýrazněji v bodě č. 2 (+ 5,5 dB – denní doba). Tento nárůst je způsoben 
především provozem vysokozdvižného vozíku ve venkovním prostředí. Imisní příspěvky od 
jednotlivých prvků vzduchotechniky (VZT) a dalších zadaných zdrojů hluku se projeví v denní 
době, což je dobře patrné na výpočtové hodnotě v noční době, kdy není vysokozdvižný vozík 
pohybující se ve venkovním prostředí v provozu. 

K mírnému nárůstu ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq
,
T dojde také v bodě č. 1 (+ 0,6 

dB – denní doba), kde je opět dominantním zdrojem hluku VZT. Obdobná situace bude 
zřejmě i v bodě č. 3, který je od záměru PolyPLASTY odstíněn stávající nevyužitou budovou 
v areálu TIBA. 
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Posouzení vlivu dopravy na veřejných komunikacích  
Výstupy měření a modelových výpočtů z dopravního hluku jsou shrnuty v následující tabulce 
(č. 34).  

Tab. č. 34: Výsledky vlivu akustické emise z dopravy na veřejných komunikacích  na imisní 
stav ve výpočtových bodech 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] – denní doba. 

(výpočet proveden pro T = 8 hod) 

limit splněn 
výpočtový 

bod nulová 
varianta 

1) 

pouze 
záměr 

aktivní  

varianta 
nárůst 2) limit nulová 

varianta 
pouze 
záměr 

aktivní 
varianta 

3 m 34,2 3,7 34,2 0 55 ANO ANO ANO 
1 

6 m 36,6 6,7 36,6 0 55 ANO ANO ANO 

2 57,4 17,0 57,4 0 60 ANO ANO ANO 
3 41,1 26,5 41,3 + 0,2 55 ANO ANO ANO 
4 37,3 22,4 37,5 + 0,2 55 ANO ANO ANO 
5 41,6 4,9 41,6 0 55 ANO ANO ANO 

výpočtový 
bod 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] – noční doba. 

(výpočet proveden pro T = 1 hod) 

3 m 26,1 0 26,1 0 45 ANO ANO ANO 
1 

6 m 28,5 2,1 28,5 0 45 ANO ANO ANO 

2 48,6 12,6 48,6 0 50 ANO ANO ANO 
3 24,7 22,0 26,4 + 1,7 45 ANO ANO ANO 
4 21,9 17,6 23,2 +1,3 45 ANO ANO ANO 
5 33,4 0 33,6 + 0,2 45 ANO ANO ANO 

Vysvětlivky: 
1)      naměřená hodnoty LAeq,T 
2)      rozdíl mezi nulovou a aktivní variantou 
nulová varianta = stávající stav; aktivní varianta = stávající stav + záměr 

Hodnocení: 

Přičtením obslužné dopravy vyvolané provozem záměru ke stávající intenzitě dopravy dojde 
k teoretickému navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T o + 0,2 dB v denní době 
ve výpočtových bodech č. 3 a  4. Jedná se o hodnotu subjektivně nezaregistrovatelnou. 
V noční době může dojít k navýšení LAeq,T až o + 1,7 dB ve výpočtovém bodě č. 3. Doprava 
vyvolaná záměrem plní limity ve všech výpočtových bodech a to v denní i noční době. 
Poznámka: doprava se vyhodnocuje (a přepočítává) pro celých osm hodin v noční době, 
vozidla pracovníků však budou jezdit pouze nárazově okolo 6.00, případně 22.00 hod. 

Výpočet celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T z dopravy (silniční) a 
stacionárních zdrojů hluku současně je uveden v kapitole č. D I.1.1, v tabulce č. 24 a 25. 
Hodnoty v tabulkách odpovídají celkovým ekvivalentním hladinám akustického tlaku 
v zájmové lokalitě (tj. celkové hlukové zátěži). 
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Protihluková opatření  
Záměr PolyPLASTY již v rámci projektu plánuje protihluková opatření na jednotlivých 
výstupních elementech vzduchotechnických zařízení (tlumiče a typy ventilátorů). Záměr je 
navržen tak, aby plnil hygienické limity stanovené pro noční dobu, přestože se pravidelný 
noční provoz nepředpokládá. Tím je zaručeno bezproblémové plnění hygienických limitů 
v denní době (i se započítaným vlivem obslužné dopravy záměru v areálu TIBY) a současně 
je v dané lokalitě ponechán prostor i pro další záměry, které by mohly být v areálu TIBY 
realizovány. 

Plánovaná obslužná doprava záměru včetně předpokládaných vozidel zaměstnanců bude 
mít na posuzovanou lokalitu minimální vliv. Příjezd k areálu TIBA vede od silnice E 67 pouze 
přes průmyslovou zónu, nárůst intenzity dopravy je na silnici E 67 minimální. 

Vlastní záměr PolyPLASTY plní hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku a pro 
hluk z dopravy v denní i noční době, proto není nutné instalovat další protihluková opatření. 

Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku 
A po zprovoznění záměru (v rámci jeho zkušebního provozu). 

D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V bezprostřední blízkosti záměru se nachází řeka Úpa, která lemuje východní a jižní hranici 
areálu. Při dodržování všech bezpečnostních opatření, technologických postupů a pracovní 
kázně by k negativnímu ovlivnění vodních zdrojů závadnými látkami nemělo dojít.  

Záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně (viz příloha č. 1) a 
v chráněné oblasti přírodní akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.   

Nakládání s odpadními vodami, látkami a přípravky ohrožujícími jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vod bude respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod v 
souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění.  

Etapa přestěhování technologie a stavebních úprav 

Vlastní výstavba nebude realizována, bude se jednat pouze o úpravu stávajícího objektu 
společnosti TIBA Česká Skalice a přemístění technologického zázemí. Nepředpokládá se 
negativní ovlivnění kvality blízkého povrchového toku Úpa ani podzemních vod. 

Určité riziko pro kvalitu podzemní vody představují případné úkapy nebo úniky ropných látek 
(nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) z nedokonale těsnících nádrží přepravní a stavební 
techniky (popř. z jimi způsobených havárií).  

Pro parkování a opravy všech mechanismů budou využity stávající zpevněné manipulační 
plochy a parkoviště. Všechny mechanismy, které se budou ve stávajícím areálu pohybovat 
budou v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek. 

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek na nezpevněných plochách bude 
kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

Během nezbytných úprav stávajícího objektu ani následným provozem záměru nejsou 
předpokládány žádné významné změny hydrologických a hydrogeologických charakteristik. 

Etapa provozu záměru 

Splaškové vody ze sociálního zařízení budou svedeny do stávající splaškové kanalizace, 
která je napojena na městskou kanalizaci a následně na městskou ČOV. Neznečištěné 
dešťové vody ze střech budov budou svedeny do dešťové kanalizace.  
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Záměr je stavebně řešen tak, aby nemohlo jeho provozem dojít ke znečištění podzemních 
ani povrchových vod. Látky závadné vodám (používané přípravky, odpadní vody, odpady) 
budou řádně zabezpečeny a budou shromažďovány ve schválených prostorách 
zabezpečených v souladu s požárně bezpečnostními předpisy. Podlahy skladovacích a 
shromažďovacích prostor budou mít povrchovou úpravu odolnou vůči působení chemikálií, 
s kterými zde bude nakládáno. Jímky a nádrže budou realizovány jako nepropustné, 
dvouplášťové nebo se záchytným prostorem. (Další informace také viz kapitola č. B II.3 a D. 
III.). 

Látky závadné vodám budou řádně zabezpečeny a bude s nimi nakládáno v souladu 
se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění a dle zákona č. 356/2003 Sb., o 
chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění. 

Při skladování a manipulaci s chemickými  látkami/přípravky budou dodržovány následující 
obecné zásady: 

- Veškeré nebezpečné chemické látky a přípravky musí být vybaveny na obalech etiketou 
dle zákona o chemických látkách/přípravcích včetně bezpečnostního listu. Bezpečnostní 
listy shromažďovaných chemikálií musí být k dispozici odpovědným pracovníkům (ve 
skladu v němž jsou nebezpečné látky shromažďovány budou také uloženy ve zkrácené 
formě). 

- Stáčení látek a přípravků do nádob je nutné provádět tak, aby byly eliminovány i drobné 
úkapy a fugitivní emise. 

- Před manipulací s chemickými látkami/přípravky je nutné zkontrolovat stav držadel, 
uzavření nádob a pevnost obalu.  

- Přepravní obaly se musí ukládat otvorem nahoru a musí  být zajištěné proti převržení a 
uzávěry musí zaručovat těsnost při běžných provozních podmínkách včetně přepravy. 

- Komunikace nesmí být v žádném případě zastavěná skladovanými chemickými 
látkami/přípravky nebo manipulační technikou. 

- Pro jednotlivá pracoviště bude zřízen bod havarijního zásahu a zaměstnanci budou 
proškoleni v rámci školení bezpečnosti práce nebo bezpečného nakládání s chemickými 
látkami a přípravky o havarijních situacích dle havarijního plánu pro případ úniku látek 
závadným vodám. 

Potenciálním zdrojem ohrožení vod by se mohl stát únik látek závadným vodám při 
nestandardních stavech nebo haváriích. Podrobněji je tato problematika řešena v kapitole č. 
D. III.  Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech. 

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a přípravky (viz. kapitola č. B II.3), které lze dle 
zákona č. 254/01 Sb. o vodách, v platném znění označit jako nebezpečné závadné látky, je 
společnost povinna učinit odpovídající opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových či 
podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 

Uživatel závadných látek zacházející s nimi ve větším rozsahu nebo se zvýšeným 
nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody je dle § 39 zákona č. 254/01 Sb., v platném 
znění povinen vypracovat plán opatření pro případ havárie (dále havarijní plán).   

Společnost PolyPLASTY vzhledem k celkovému množství závadných látek a umístění 
záměru v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně musí vypracovat havarijní plán, 
vybudovat, provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek do 
podzemních vod a plnit další podmínky dle platných právních předpisů. Náležitosti nakládání 
se závadnými látkami a náležitosti havarijního plánu jakož i způsob a rozsah hlášení havárií, 
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jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků řeší vyhláška č. 450/2005 
Sb. 

V  havarijního plánu pro případ úniku látek nebezpečných vodám budou mimo jiné  podrobně 
popsány potenciální zdroje úniku závadných látek, úniková místa a možné havarijní situace. 
Na základě předpokládaných havarijních úniků a jejich popisu bude uveden postup likvidace 
havárie. Dále budou navržena odpovídající opatření k prevenci havárií a k odstranění jejich 
případných následků.  
Havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad. Vzhledem k situování záměru vůči toku 
Úpy je třeba projednat plán s příslušným správcem vodního toku (před jeho předložením ke 
schválení). Správci toku bude předáno také jedno vyhotovení tohoto plánu. 

D. I. 5. Vlivy na půdu 

Zábor půdy 

Pro instalaci technologie záměru bude využit část stávajícího objektu p.č. 72 a pro realizaci 
nové zpěvněné manipulační plochy části pozemků p.č. 389/1, 390/4 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Malá Skalice.  

Technologie bude umístěna (hala I, II, III, sloupová hala a vestavky) na ploše cca 4 870 m2. 
Nová venkovní zpevněná plocha bude realizována v areálu TIBA, u sloupové haly a bude 
zabírat nově 525 m2. 

Rozšíření výroby si nevyžádá zábor půdy ZPF ani PUPFL.  

Využití areálu pro výrobu je v souladu s platným územním plánem města Česká Skalice. 
Pozemky z hlediska funkčního využití jsou určena pro výrobu a výrobní služby.  

Znečištění půdy 

Problematika znečištění půdy bude záviset zejména na kvalitě a organizaci stavebních úprav 
ve stávajícím areálu TIBA (používání potřebné stavební techniky a s ní spojené riziko úniku 
nebezpečných látek ze stavebních mechanismů či při skladování pohonných hmot) a na 
organizaci provozu záměru (v procesu nakládání s chemickými látkami a přípravky a 
s odpady). 

Nestandardní stavy jsou řešeny v kapitole D. III oznámení. 

Vliv na stabilitu a erozi půdy 
Vzhledem k tomu, že bude záměr realizován ve stávajících objektech společnosti TIBA, a.s. 
Česká Skalice a bude provedeno pouze vybudování manipulační plochy pro nakládku a 
vykládku kamionů u sloupové haly nedojde k ovlivnění stability terénu a nepředpokládá se 
významnější eroze půdy. 

D. I. 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Změny hydrogeologických charakteristik se nepředpokládají. Ložiska nerostných surovin ani 
dobývací prostory se v dotčeném území nenachází. Vliv lze označit za nulový. 

D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Technologie bude umístěn do stávajících hal v areálu TIBA v České Skalici. U stávající 
sloupové haly bude na zdevastované ploše vybudována manipulační plocha. Areál se 
nachází v průmyslové zóně.  
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Dotčené území je přeměněno lidskou činností. Celkově je plocha  areálu využitelná vegetací 
malá. Podstatná část je halami, přístupovými komunikacemi a manipulačními plochami. 

Realizace a provoz záměru by s ohledem na jeho umístění a charakter neměl mít negativní 
vliv na místní flóru a faunu a nevyžádá si kácení dřevin rostoucích mimo les ani lesních 
porostů. 

Řešený záměr není v kontaktu ani není součástí žádného z prvků územního systému 
ekologické stability lokální, nebo regionální úrovně ani významného krajinného prvku. 
Nejbližším prvkem ÚSES je regionální biokoridor tvořený tokem Úpy a jejími břehovými 
porosty, který sousedí s východní a jižní hranicí areálu TIBA. Ten by však neměl být 
úpravami stávajících objektů ani samotným provozem záměru za podmínek dodržení 
legislativních předpisů a dále navržených opatření negativně ovlivněn. 

Výstavba a provoz záměru nebude mít vliv na Evropsky významná území a Ptačí oblasti - na 
lokality NATURA 2000 (viz stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu ust. § 45i zákona č. 
114/1992 Sb. v příloze oznámení č. 3).  

Zvláště chráněná území, území přírodních parků se v místě záměru ani v bližším okolí 
nevyskytují. 

Památné a významné stromy se v plochách dotčených záměrem nenachází. 

Nepředpokládá se negativní vliv  záměru na  změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře 
a funkci ekosystémů. 

Při výstavbě, běžném provozu výroby a za podmínek dodržování navržených opatření se 
nepředpokládá kontaminace potravních řetězců (a tím nepříznivé ovlivnění živočichů  a 
rostlin v okolí) látkami, surovinami, odpady a odpadními vodami používanými, zpracovanými 
či produkovanými záměrem.   

D. I. 8. Vlivy na krajinu 
 

Areál se nachází v jihozápadní části města Česká Skalice. Okolí závodu tvoří zkulturněná, 
člověkem přeměněná krajina. 

Lokalita je dle územního plánu města z hlediska funkčních využití určena k umísťování 
staveb pro průmysl, skladování a plošně náročných staveb technického vybavení a pro 
zajištění rozvoje soukromého sektoru v oblasti drobné výroby a výrobních služeb. 
V územním plánu je také plánována silniční komunikace, která se připojí k silnici E 67. 

Výrobní areál společnosti TIBA v České Skalici jako celek působí z hlediska esteticko - 
stavebního na krajinu rušivě.  

Technologie společnosti PolyPLASTY bude umístěna do stávajících hal v areálu TIBA. 
Výška stávajících průmyslových objektů v areálu zůstane zachována, konstrukční a 
pohledové řešení objektů zůstane nepozměněno.  

Realizací záměru nedojde ke změně vizuálního vnímání průmyslové lokality. 

D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Na pozemcích ani v nejbližším okolí se nenachází žádné architektonické objekty chráněné 
v zájmu památkové péče.  

V řešeném záměru se nenacházejí žádná paleontologická, archeologická naleziště a ani 
naleziště nerostů a proto se nepředpokládá jejich poškození nebo ztráty. Pozemky, na 
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kterých je plánováno umístit záměr, jsou v majetku firmy TIBA, a.s., společnosti PolyPLASY 
s.r.o. budou pronajímány. 

D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních 
vlivů  

Realizace záměru si nevyžádá zábor půdy ZPF. Pozemky určené k plnění funkce lesa 
(PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. Samotná technologie bude umístěna ve stávajících 
objektech (na ploše cca 4 870 m2). Nově bude vybudována pouze manipulační plocha o 
velikosti cca  525 m2. 

Nejsou předpokládány žádné významné změny hydrologických a hydrogeologických 
charakteristik během realizace. Při dodržení platné legislativy v běžném výrobním provozu a 
manipulaci, skladování a nakládání s chemickými přípravky a s odpady se nepředpokládá 
ohrožení vod a půdy. 

Rozšířením výroby dojde k nárůstu množství emisí v souvislosti s instalací a provozem 
nových technologických a spalovacích zařízení a se zvýšenou intenzitou automobilové 
dopravy.   Po uvedení záměru do provozu nebude docházet k překračování imisních limitů 
posuzovaných znečišťujících látek. (24-hodinový imisní limit pro PM10byl na nejbližší měřící 
stanici v roce 2004 překročen 12x, imisní limit připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za 
rok. Příspěvek posuzovaného záměru však bude minimální.) 

Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A po realizaci záměru na žádném modelovém 
bodu nepřekročí požadované hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný 
venkovní prostor staveb. 

Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s běžným provozem  plánovaného 
záměru vyplývá, že příspěvek míry rizika nekarcinogenního účinku posuzovaných škodlivin 
vyvolaný běžným provozem záměru není významný. Z výpočtu míry pravděpodobnosti 
zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro inhalační expozici 
benzenu vyplývá, že zjištěné ILCR pouze pro příspěvek z provozu záměru bude minimálně o 
2 řády nižší než je přijatelná úroveň rizika. 

Zájmové území se nachází v člověkem značně zkulturněné a přeměněné krajině se silnými 
antropogenními vlivy (průmyslová zóna, zemědělské plochy v okolí záměru). Estetická 
hodnota krajinného rázu lokality byla již narušena dřívější průmyslovou činností. 

Areál leží dle územně plánovací dokumentace v plánovaném průmyslové zóně města a 
z hlediska využití je toto území určeno pro průmyslovou výrobu, skladů a technické vybavení. 
Severovýchodně a jižně od areálu se uvažováno o vybudování průmyslových center.  

Realizace a provoz záměru by s ohledem na jeho umístění a charakter neměl mít negativní 
vliv na místní flóru a faunu a nevyžádá si kácení dřevin rostoucích mimo les ani lesních 
porostů. Zvláště chráněná území, území přírodních parků se v místě záměru ani v bližším 
okolí nevyskytují. Památné a významné stromy se v plochách dotčených záměrem 
nenachází. Nepředpokládá se negativní vliv ani na lokality soustavy Natura 2000. 

Kladným vlivem záměru z hlediska sociálně ekonomického je vytvoření nových pracovních 
míst pro obyvatele České Skalice a přilehlých obcí.  
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D. III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech  

Z běžného provozu výrobního areálu společnosti PolyPLASTY s.r.o. nevyplývají pro 
pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí areálu významná rizika.  

Závod bude svými parametry splňovat veškeré platné právní předpisy na ochranu zdraví a 
životního prostředí. S používanými přípravky, surovinami, produkty výroby a odpady musí být 
nakládáno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., dle zákona č. 185/2001 a jeho 
prováděcích předpisů,v platném znění. 

Provoz společnosti bude zabezpečen tak, aby se minimalizovaly technické závady, havárie 
či selhání lidského faktoru. Za nejzávažnější mimořádné události z hlediska negativního vlivu 
na životní prostředí a zdraví obyvatel lze považovat: 

- únik závadných látek 
- požár 

Únik závadných látek 

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a přípravky, které lze dle zákona č. 254/01 Sb. 
o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, označit jako závadné látky, je 
společnost PolyPLASTY s.r.o. povinna učinit odpovídající opatření, aby tyto látky závadné 
vodám nevnikly do povrchových či podzemních vod nebo do kanalizace. 

V průběhu provozu musí být s chemickými přípravky nakládáno dle zákona č. 356/2003 Sb., 
o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů a dle 
bezpečnostních listů jednotlivých přípravků. 

Při skladování a manipulaci s chemickými  látkami/přípravky budou dodržovány následující 
obecné zásady: 

- Veškeré nebezpečné chemické látky a přípravky musí být vybaveny na obalech etiketou 
dle zákona o chemických látkách/přípravcích včetně bezpečnostního listu. Bezpečnostní 
listy skladovaných chemikálií musí být k dispozici odpovědným pracovníkům (ve skladu 
v němž jsou nebezpečné látky shromažďovány budou také uloženy ve zkrácené formě). 

- Stáčení látek a přípravků do denních nádob je nutné provádět tak, aby byly eliminovány i 
drobné úkapy a fugitivní emise. 

- Před manipulací s chemickými látkami/přípravky je nutné zkontrolovat stav držadel, 
uzavření nádob a pevnost obalu. Chemické látky/přípravky nesmí být taženy nebo 
tlačeny po podlaze. 

- Přepravní obaly se musí ukládat otvorem nahoru a musí  být zajištěné proti převržení a 
uzávěry musí zaručovat těsnost při běžných provozních podmínkách včetně přepravy. 

- Komunikace nesmí být v žádném případě zastavěná skladovanými chemickými 
látkami/přípravky nebo manipulační technikou. 

- Ve skladu olejů, hořlavin, odpadů je zakázáno jíst, pít, kouřit a uchovávat potraviny a 
poživatiny (včetně procesů výroby). 

- Při manipulaci musí být zabráněno kontaktu s očima a pokožkou. Je proto 
bezpodmínečně nutné používat ochranné pracovní prostředky a pomůcky (ochranné 
štíty, brýle rukavice, zástěry, obuv). Při znečištění je nutné pomůcky urychleně 
opláchnout vodou za účelem provedení dekontaminace.  

Mimořádným událostem se předchází technickými i organizačními opatřeními (pravidelnou 
kontrolou skladovacích míst, zkouškami těsnosti nádrží (jímek), kontrolou a údržbou 
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instalovaných zařízení, dodržováním provozních a pracovních postupů a pracovní kázně) i 
samotným stavebním řešením objektů.  

Látky závadné vodám (používané přípravky, odpadní vody, odpady) budou řádně 
zabezpečeny a budou shromažďovány ve schválených prostorách zabezpečených v souladu 
s požárně bezpečnostními předpisy. Podlahy skladovacích a shromažďovacích prostor 
budou mít povrchovou úpravu odolnou vůči působení chemikálií, s kterými zde bude 
nakládáno. Jímky a nádrže budou realizovány jako  nepropustné, dvouplášťové nebo se 
záchytným prostorem. 

Sklad surovin pro polytan bude mít izolovanou podlahu a zvýšené prahy provedené jako 
bezodtoková záchytná jímka. Ve skladu surovin pro polyamid bude shromažďovány pouze 
pevné nezávadné materiály. 200 litrový sud s olejem bude umístěn v zabezpečeném 
prostoru. Kaprolaktam bude shromažďován v cisterně, která bude zabezpečena v havarijní 
záchytné bezodtokové nádrži.  

Může dojít k následujícím havarijním únikům: 

- únik závadných látek na nezpevněnou plochu a následně do podzemních či povrchových 
vod (zejména v etapě stavebních úprav zájmových ploch), 

-     únik závadných látek na zpevněné plochy a následně do dešťové kanalizace. 

V případě havárie musí dojít k urychlenému provedení nezbytných opatření. V případě úniku 
závadných látek na nezpevněnou plochu bude přerušen únik látek, unikající kapalina bude 
zachycena a zneškodněna, kontaminovaná zemina bude sejmuta a odvezena k likvidaci 
specializovanou firmou. 

V areálu zařízení musí být k dispozici prostředky pro zamezení dalšího šíření závadných 
látek do okolního prostředí (např. sorpční prostředky, ochranné pomůcky, pracovní náčiní a 
pevná sběrná nádoba, atd.).  

Společnost musí mít vypracován plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti 
povrchových a podzemních vod (tzv. havarijní plán), provozovat odpovídající kontrolní 
systém pro zjišťování úniku závadných látek do podzemních vod a plnit další podmínky dle 
platnými právními předpisy. Náležitosti nakládání se závadnými látkami a náležitosti 
havarijního plánu jakož i způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků řeší vyhláška č. 450/2005 Sb. 

V  havarijního plánu pro případ úniku látek nebezpečných vodám budou mimo jiné  podrobně 
popsány potenciální zdroje úniku závadných látek, úniková místa a možné havarijní situace. 
Na základě předpokládaných havarijních úniků a jejich popisu bude uveden postup likvidace 
havárie. Dále budou navržena odpovídající opatření k prevenci havárií a k odstranění jejich 
případných následků.  

Během projektování záměru bude vyhotoven provozní řád. 

S havarijním plánem a také s provozním řádem a požárními předpisy budou pravidelně 
seznamováni všichni dotčení pracovníci.  

Obecné ohrožení v souvislosti s dopravou chemických přípravků a odpadů řeší dohody ADR 
a další předpisy (zákon o silniční dopravě aj.). Přepravu nebezpečných chemických látek do 
a ze záměru budou zajišťovat externí firmy. Nepředpokládá se přeprava takového množství 
nebezpečných přípravků, které by mělo v případě nějaké události (např. dopravní nehody) 
mimořádné důsledky. 

Požár 

Mezi mimořádné události spojené s každou provozovanou technologií se řadí požár a s ním 
spojený nárazový únik emisí škodlivin (toxických zplodin hoření). 
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V případě požáru přítomní pracovníci provedou likvidaci ohniska požáru (ručními hasícími 
prostředky - oxid uhličitý, hasící pěna), popřípadě rozlivem vody nebo zásypem vhodným 
interním materiálem. Požárně bezpečnostní směrnice pro provozovanou technologii budou 
vypracovány v průběhu dalšího stupně projektové dokumentace. 

Obecná pravidla prevence vzniku požáru: 

- Pro případ vzniku požáru a zamezení následných škod musí být objekty vybaveny 
hasícími přístroji a odběrovým místem požární vody. Během realizace budou dodržovány 
směrnice a provozní řád, během provozu se bude postupovat dle požární směrnice. 

- Uvnitř areálu společnosti TIBA, a.s. musí být dodrženy dostatečné rozměry komunikací 
vhodné pro průjezd požárních vozidel. 

- Zařízení vnitřních prostor musí být navrženo tak, aby byl ponechán dostatečně velký 
prostor pro možnost rychlého opuštění pracoviště v případě ohrožení zdraví 
zaměstnanců. 

- V etapě provozu záměru bude prováděna pravidelná kontrola a údržba instalací a 
technologických zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy. 

Pracovníci budou důkladně proškoleni s provozním řádem a požárními předpisy a v oblasti 
bezpečnosti práce na pracovišti. Během provozu záměru se bude kontrolovat dodržování 
pracovních postupů a předpisů. 

D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

1) Opatření pro fázi projektu 

� Projekt bude respektovat vstupní parametry hlukové studie a její závěry tak, aby bylo 
zajištěno splnění hygienických limitů u nejbližšího chráněného venkovního prostoru 
staveb daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

� V prováděcích projektech budou jednotlivé druhy odpadů vznikající během výstavby i 
provozu záměru upřesněny a bude stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob 
shromažďování, skladování, třídění a odstranění.  

� Záměr musí být stavebně řešen tak, aby nemohlo jeho provozem dojít ke znečištění 
podzemních ani povrchových vod. Podlahy skladovacích a shromažďovacích prostor 
budou mít povrchovou úpravu odolnou vůči působení chemikálií, s kterými zde bude 
nakládáno. Jímky a nádrže budou realizovány jako  nepropustné, dvouplášťové nebo se 
záchytným prostorem. 

� Dodavatel stavby bude specifikovat  prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů 
a ostatních látek škodlivých vodám včetně průběžně skladovaných množství; ty budou 
shromažďovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve vybraných  a označených 
prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového 
hospodářství.  

2) Opatření pro fázi realizace záměru (včetně stavebních úprav objektů) 

� Nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Dodavatel stavby 
vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a oddělené shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění; o vznikajících odpadech v průběhu 
stavby a způsobu jejich využití či odstranění, bude vedena odpovídající evidence. Při 
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kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložen způsob jejich využití či odstranění. 

� S chemickými přípravky nakládat dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů a dle bezpečnostních listů 
jednotlivých přípravků. 

� Respektovat ochranná pásma a bezpečnostní pásma inženýrských sítí. 

� Organizačně zabezpečit záměr takovým způsobem, který zajistí bezpečnost provozu a 
maximálně omezí možnost vzniku negativního ovlivnění životního prostředí v dané 
lokalitě a možnost narušení faktorů pohody. 

� Strojní zařízení využívané v etapě úprav udržovat v dobrém technickém stavu 

� Dodržovat provozní řád zařízení k zajištění bezpečného provozu zařízení, požární 
ochrany a zdraví jiných osob. 

� Největší riziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska znečištění půdy představují 
případné úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) 
používaných při provozu stavební mechanizace. Z hlediska ochrany vod a půdy jsou 
proto formulovány následující podmínky: 

- pro parkování a opravy stavebních mechanismů  a manipulaci s ropnými látkami a 
látkami nebezpečnými vodám musí být využity pouze zpevněné plochy – stávající 
parkoviště, manipulační plochy apod.,  

- s látkami závadnými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která 
jsou dostatečně zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo 
podzemních. 

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena  a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

� Z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky závadné vodám a půdě (ropné 
produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných právních předpisů a 
norem.  

� Společnost PolyPLASTY musí vypracovat plán opatření pro případ úniku látek závadným 
vodám (havarijní plán), vybudovat, provozovat odpovídající kontrolní systém pro 
zjišťování úniku závadných látek do podzemních vod a plnit další podmínky dle platných 
právních předpisů. (Náležitosti nakládání se závadnými látkami a náležitosti havarijního 
plánu jakož i způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků řeší vyhláška č. 450/2005 Sb.) 

� Ke kolaudačnímu řízení je třeba předložit doklady o nepropustnosti všech záchytných a 
havarijních jímek. 

3) Opatření pro fázi provozu 

� Látky závadné vodám budou řádně zabezpečeny a bude s nimi nakládáno v souladu 
se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění a dle zákona č. 356/2003 Sb., o 
chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění. Prostory, kde se bude 
nakládat s těmito látkami či odpady, musí být vybaveny sanačními prostředky.  

� V etapě výstavby i provozu záměru provádět pravidelnou kontrolu a údržbu instalací a 
zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy. 
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� Provádět pravidelné vzorkování odpadních vod, rozsah a četnost stanoví příslušný 
vodohospodářský orgán. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace musí splňovat limity 
jakosti dané kanalizačním řádem. 

� Suroviny pro výrobu skladovat v uzavřených nádobách na určených, zabezpečených 
místech. 

� Nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Musí být vedena 
průběžná evidence o odpadech a plněny další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a 
prováděcích předpisů. Je třeba dbát na předcházení vzniku odpadů, omezovat jejich 
množství a nebezpečné vlastnosti. Jednotlivé druhy odpadů musí být předávány pouze 
osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů.  

� Zaměstnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 
258/2000 Sb., v platném znění. Zaměstnavatel je povinen zhodnotit rizika na pracovišti. 
Při práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy uvedené v provozním řádu, 
bezpečnostní předpisy, zásady hygieny práce. Zaměstnanci musí důsledně používat 
ochranné oděvy a pomůcky. Během pracovní doby se budou na jednotlivých pracovištích 
pohybovat a vykonávat práci pouze pracovníci pro tyto činnosti určení a prokazatelně 
zaškolení.  

� Při provozu záměru akreditovaným měřením hluku ověřit hlukovou situaci a tím i splnění 
hygienických limitů v nejbližším chráněném prostoru, v souladu s nařízením vlády  č. 
148/2006 Sb. V případě překročení limitů bude třeba realizovat dodatečná protihluková 
opatření. 

� Aktualizovat provozní řád, ve kterém budou obsaženy postupy při řešení nestandardních 
a havarijních stavů pro technologii výroby. 

� Organizačně zabezpečit provoz takovým způsobem, který maximálně omezí možnost 
vzniku negativního ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě a možnost narušení 
faktorů pohody. 

D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích  
předpokladů při hodnocení vlivů 
 

Modelové prognostické výpočty 

Matematické výpočty: 

1. Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdrojů dle metodiky SYMOS´97 - Systém 
modelování stacionárních zdrojů, ČHMÚ Praha 1998. 

2.  Software – výpočtový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování 
stacionárních zdrojů 

3.  Hluková studie ze stacionárních zdrojů a dopravních prostředků  

   4. Výpočtový software pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku Hluk + 

Vyhodnocení literárních pramenů, studií a předpisů vztahujících se k posuzované lokalitě 

Vyhodnocení terénního průzkumu. 

Výchozí teze, prameny, literatura 

Aichele, D.: Co tu kvete – kvetoucí rostliny střední Evropy ve volné přírodě. Praha 1998. 
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Grau, J.a kol.: Trávy. Ikar, Praha, 2002 

Culek, M.: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha 1996. 

Bažantová, J., Hofman, F., Houska, J.: Technická pomoc při umístění výroby PolyPLASTY 
s.r.o. v objektu TIBA Česká Skalice. ORGATEX Náchod, 2006 

Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny, nakladatelství ČSAV - Academia, 
Praha 1987, I. vydání. 

EPA: The Risk Assessment: EPA Region III RBC Table 4/7/2006. EPA, 2006. 

Havel, B.: Autorizační návod AN 15/04. státní zdravotní ústav, Praha 2004. 

Mackovčin, P., Sedláček, M.:Chráněná území ČR – Královehradecko. Agentura ochrany a 
přírody ČR a EkoCentrum Brno, Praha 2002 

Marhold, J.: Přehled průmyslové toxikologie. Anorganické látky. Avicenum, Praha 1980. 

Marhold, J.: Přehled průmyslové toxikologie. Organické látky. Avicenum, Praha 1980. 

Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické středisko ČSOP, Ministerstvo životního 
prostředí České republiky. Print, Brno.  

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě, Metodické 
doporučení Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR, Praha 1999. 

Provazník, K. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi, VII Základy hodnocení zdravotních 
rizik. SZÚ, Praha 2000. 

Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16. Geografický ústav 
ČSAV. Brno 1971. 

Skalický, V., Slavík, B.: Květena České socialistické republiky. Academia 1988. 

SZÚ: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. 
Subsystém I – Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a 
vnitřnímu ovzduší (zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší). Odborná zpráva za rok 
2004. SZÚ Praha, Praha 2005. 

Tichý M.: Toxikologie pro chemiky. Karolinum, Praha 1998. 

Územní plán města Česká Skalic, URBAN s.r.o. Hradec Králové, 1998 

Volf, J.: Metodiky hodnocení zdravotních rizik v hygienické službě. Ostravská Univerzita, 
Ostrava 2002. 

WHO: Guidelines for Air Quality (Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě), Geneva 
1999. 

WHO: Air Quality Guidelines for Europe, second edition, Copenhagen, 2000. 

Legislativní předpisy. 

Mapové podklady: 

Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony České republiky, měřítko 1 : 500 000, Český úřad 
zeměměřičský a katastrální, Společnost pro životní prostředí, Brno 1993. 

Neuhäuselová, Z.; Moravec, J. a kol.: Mapa přirozené potenciální vegetace ČR. BÚ ČSAV, 
Průhonice, 1997. 

Quitt, E: Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000, Geografický ústav ČSAV, 
Brno 1970. 
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Státní mapa 1 : 5000 – odvozená, Mapový list  Náchod 9 – 1, 9 – 2, Český úřad geodetický a 
kartografický, 1990 

Státní mapa 1 : 5000 – odvozená, Mapový list  Jaroměř 0 – 1, Český úřad zeměměřičský a 
katastrální, 2005 

Státní mapa 1 : 5000 – odvozená, Mapový list  Jaroměř 0– 2, Český úřad zeměměřičský a 
katastrální, 1999 

Výkresová dokumentace záměru: Celková situace záměru, měřítko: 1 : 340 

www. stránky 

Město Česká Skalice 
Státní podnik povodí Labe 
ČHMÚ Praha, 
Ministerstvo vnitra ČR  

Ústní a elektronické informace 

Informace od pracovníků společnosti PolyPLASTY s.r.o. (p. Stránský, p. Míl, p. Medek)  

Informace od pracovníků společnosti ORGATEX – NÁCHOD (pí. Bažantová, Ing. Houska) 

D. VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech  
a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování oznámení  
Hodnoty pozadí přímo v posuzované lokalitě nejsou známy, hodnoty naměřené na okolních 
imisních stanicích jsou uvedeny v rozptylové studii. Pro vyjádření pozadí byly použity 
hodnoty imisních koncentrací z dostupných monitorovacích stanic s odpovídající 
reprezentativností. 

Hluková zátěž je vypočtena uznávanými prognostickými postupy na základě znalosti 
dopravního zatížení a parametrů stacionárních zdrojů hluku. 

Prognostické metody použité v oblasti výpočtu emisí, imisí, hluku nejsou a nemohou být 
absolutně přesnou prognózou - jsou postaveny na základě současného poznání. 

Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z nejistot výsledků hlukové a rozptylové 
studie a z dalších dat a postupů na kterých bylo založeno vypracování studie zdravotních 
rizik. 
Pro potřeby hodnocení vlivu na veřejné zdraví bylo provedeno screeningové hodnocení 
zdravotních rizik toxického i karcinogenního účinku. Nejistoty hodnocení zdravotních rizik 
vycházejí z použitých dat nejistot experimentálně získaných (naměřených a odhadnutých) 
hodnot, nejistotami odvozených vztahů a závislostí atd.. Použité vztahy mezi hlukovou 
expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné vzhledem k rozdílnému stupni 
vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem konkrétních místních podmínek. Nejsou známy bližší 
informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich velikost a věková skladba, 
doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území, dispoziční řešení domů a 
bytů). Byl hodnocen očekávaný běžný provoz záměru, nebyla hodnocena etapa výstavby ani 
nestandardní situace a havarijní stavy. 

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly porovnávány se stanovenými limity a posuzovány 
dle platné legislativy ČR. 
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Bilance materiálů, surovin jakož i druhů a množství odpadu bude upřesněno v dalším stupni 
projektové přípravy. 

Tyto skutečnosti by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu k životnímu 
prostředí a zdraví obyvatelstva. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

V oznámení je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta řešení záměru 
předložená oznamovatelem (aktivní varianta). 

Nulová varianta (tj. řešení bez činnosti) znamená ponechat výrobu v prostorách společnosti 
TANEX PLASTY a.s. 

Aktivní varianta představuje realizaci záměru. Při řešení záměru bylo uvažováno o jediné 
variantě – přemístění výroby do objektu společnosti TIBA Česká Skalice. Navrhovaná 
varianta z hlediska lokalizace záměru vyhovuje všem požadavkům investora (rozšíření 
výroby) a je v souladu s platným územním plánem města. 

Realizací záměru se změní počet a umístění zdrojů hluku i emisí a zvýší se potřeba nároků 
na obslužnou dopravu (tj. dojde k nárůstu intenzity dopravy na obslužných komunikacích a 
v prostoru areálu). S tím souvisí mírný nárůst hladin akustického tlaku A a imisní 
koncentrace některých škodlivin. Realizace záměru nevyžaduje nový zábor ZPF ani PUPFL. 
Vliv na flóru, faunu a ekosystémy lze charakterizovat jako nevýznamný. Není překročeno 
lokální měřítko významnosti vlivů. 

Po provedeném komplexním posouzení možných vlivů na životní prostředí a zdraví lidí lze 
konstatovat, že aktivní variantu (provoz záměru v areálu TIBA Česká Skalice) lze realizovat.  
Byla navržena některá opatření týkající se zejména organizačního postupu, dále ověření 
vypočtených hodnot výsledného imisního pozadí v hlukové a rozptylové studii a respektování 
platné právních předpisů v ČR. Opatření zpracovatele oznámení jsou uvedena v kapitole D. 
IV. Oznámení. 

F. ZÁVĚR 
Oznámení na záměr „přemístění výrobních prostor společnosti PolyPLASTY s.r.o. do 
halových prostor společnosti TIBA, a.s.“ bylo zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a podle metodického 
pokynu odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP. 

Byly posouzeny očekávané vlivy během provozu záměru společnosti PolyPLASTY s.r.o. ve 
výrobním areálu společnosti TIBA, a.s. v katastrálním území Malá Skalice na složky 
životního prostředí a veřejné zdraví, a to komplexně. Výstupy z  uvažovaného provozu 
budou zajištěny tak, aby bylo minimalizováno negativní působení výroby mimo areál 
společnosti. Předkládané oznámení prokázalo, že plánované rozšíření provozu nebude 
významně nepříznivě ovlivňovat životní prostředí ani obyvatelstvo. 

S realizací záměru „Přemístění výrobních prostor společnosti PolyPLASTY s. r. o. do 
halových prostor společnosti TIBA“ dle navrženého technického řešení lze souhlasit a to za 
podmínky respektování všech navržených doporučení a opatření. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Charakteristika a popis záměru 

Společnost PolyPLASTY s.r.o. se zabývá výrobou a zpracováním polotovarů a výrobků z 
polyamidu 6 a polytanu, výrobou a nákupem ostatních technických plastů, které dále 
přeprodává nebo zpracovává na finální výrobky.  

Záměr investora spočívá v přestěhování výroby z několika objektů v Jaroměři do areálu 
společnosti TIBA, a.s. v České Skalici, v modernizaci a rozšíření výrobních kapacit. Stávající 
využívané prostory neposkytují možnost rozvoje firmy.  

Výrobní a skladovací prostory jsou navrženy do stávajících objektů. Společnost bude 
využívat v areálu společnosti TIBA,a.s. halu I, II, III a sloupovou halu spolu s vestavkem 2. – 
3, 3 a 4. Technologie bude umístěna na ploše 4 870 m2. Halové prostory budou pouze 
stavebně upraveny. Mimo výrobní části budou zde umístěny také sklady hotových výrobků, 
sklad forem, technického zázemí, kanceláře a sociálního zázemí pro zaměstnance. 

Nově bude vybudována pouze zpevněná plocha (o rozměrech cca 15 x 35 m) s nájezdovou 
komunikací, která bude sloužit pro nakládku a vykládku kamiónů. Celý prostor areálu je 
oplocen s výjimkou ploch parkovišť, které leží mimo areál. 

Plánovaná kapacita výroby závodu bude celkem 710 tun (cílový stav v roce 2008), 
přičemž cca 600 tun výrobků a polotovarů se vyrobí ze suroviny polyamidu 6  a cca 
60 t z polytanu. Produkce ostatních technických plastů se předpokládá cca 50 tun. 

Umístění záměru a dotčené pozemky 

Řešený záměr se nachází v jihozápadní části města Česká Skalice. Pro realizaci záměru 
bude využita část objektu p.č. 72 a části pozemků p.č. 389/1, 390/4 v katastrálním území 
Malá Skalice. 

Podle územního plánu města se areál nachází v průmyslové zóně. Řešený záměr se 
nachází v jihozápadním okraji města. Západně od areálu se nachází rodinné domky (cca 150 
metrů) a v blízkosti dva dvoupatrové bytové domy, jihozápadně (na pravém břehu Úpy) je 
zahrádkářská kolonie. Východním až jihovýchodním směrem je situována obytná zástavba 
(rodinné domky).   

Termín zahájení stavby 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru je odhadován na 2. pololetí roku 
2006, délka stavebních úprav, včetně instalace nové technologie je odhadována na 
půl roku. 

Hluk 

Stávající hluková zátěž v posuzované lokalitě pocházející ze stacionárních zdrojů hluku byla 
zmapována formou měření. Pro zjištění vlivu záměru na hlukovou situaci u nejbližších 
obytných objektů byla vypracována hluková studie. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
vyvolaná záměrem by neměla překročit požadované hygienické limity pro chráněný venkovní 
prostor a chráněný venkovní prostor staveb. 

Ovzduší  

Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Pro zjištění vlivu znečišťujících látek emitovaných z provozu posuzovaného záměru na 
okolní zástavbu byla vypracována rozptylová studie. Rozptylová studie se zaměřila na 
následující škodliviny - oxidy dusíku (oxid dusičitý), tuhé znečišťující látky (prašný aerosol 
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frakce PM10) a benzen. Ze závěrů rozptylové studie plyne, že provozem záměru dojde pouze 
k minimálnímu nárůstu koncentrací uvažovaných škodlivin, přičemž nebude docházet 
k překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek. 24-hodinový imisní limit 
pro PM10 24-hodinový imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2004 překročen 12x, 
imisní limit připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok, příspěvek posuzovaného 
záměru bude však minimální.  

Obyvatelstvo 

Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena a nebude omezovat narušení faktorů 
pohody – záměr nebude realizován v nočních hodinách, veškerá přeprava staveních 
materiálů bude uskutečňována pouze v denní době. 

V blízkosti areálu se nachází zahrádkářská kolonie, dvě dvoupatrové bytovky a několik 
rodinných domků. 

Půda 

Realizace záměru si nevyžádá zábor půdy, dojde jen k drobným úpravám uvnitř halových 
prostor. Firma bude využívat z celkové zastavěné plochy cca 4 870 m2. Nově bude 
vybudována  v areálu TIBA zpevněná plocha o výměře cca 525 m2. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Nerostné zdroje se v dotčeném území nenachází. Změny hydrogeologických charakteristik 
se nepředpokládají. 

Flóra, fauna, ekosystémy 

Areál závodu se nachází převážně na zpevněné ploše. Na lokalitě se nepředpokládá výskyt 
živočichů nebo rostlin chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. ( resp. uvedený ve vyhlášce č. 
395/1992 Sb.). Nejedná se ani o významné stanoviště. Nepředpokládá se negativní vliv ani 
na lokality soustavy Natura 2000.  

Krajina 

Vzhledem k umístění záměru do prostředí zcela změněného člověkem, nebudou ovlivněna 
žádná chráněná maloplošná i velkoplošná území, ani prvky soustavy Natura 2000.  

Areál není dominantní stavbou negativního charakteru. Podle územního plánu města, se 
v budoucnu plánuje v této části města vybudovat průmyslové areály. Záměrem nedojde 
k narušení vztahů v krajině.  

Z hlediska přírodního a estetického charakteru vlivu na krajinu i přes větší plošný záměr 
bude méně významný, lokálního charakteru. 

Výstavbou a provozem projektovaného areálu nebudou nepříznivě ovlivněny žádné budovy 
ani architektonické památky či archeologická naleziště. Záměr neovlivní žádnou kulturní či 
historickou památku. 

Fauna a flóra 

Realizace a provoz záměru by s ohledem na jeho umístění a charakter neměl mít negativní 
vliv na místní flóru a faunu a nevyžádá si kácení dřevin rostoucích mimo les ani lesních 
porostů. Zvláště chráněná území, území přírodních parků se v místě záměru ani v bližším 
okolí nevyskytují. Památné a významné stromy se v plochách dotčených záměrem 
nenachází. Nepředpokládá se negativní vliv ani na lokality soustavy Natura 2000. 
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Voda 

Záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně a v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod.  

Provozem technologie budou vznikat technologické - oplachové a chladící odpadní vody. 
Oplachové odpadní vody budou svedeny do nepropustné akumulační jímky na vyvážení, 
chladicí odpadní vody (neznečištěné) budou svedeny do městské kanalizace. Záměrem 
budou produkovány také splaškové odpadní vody, které budou sváděny do veřejné 
kanalizace, která je napojena na městskou ČOV.   

Při běžném výrobním provozu a manipulaci, skladování a nakládání s chemickými přípravky 
a s odpady v celém areálu společnosti dle požadavků platné legislativy a dodržování všech 
navržených opatření se nepředpokládá ohrožení vod a půdy. Provozovatel vypracuje 
havarijní plán, který bude schválen příslušným vodoprávním úřadem. 

Záměrem nejsou předpokládány žádné významné změny hydrologických a 
hydrogeologických charakteristik během prováděné výstavby ani následným provozem 
záměru.  

Odpady 

S odpady vznikajícími v průběhu výstavby i provozu  záměru bude nakládáno dle zákona  č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 

Struktura a funkční využití území 

Umístění firmy polyPLASTY do areálu společnosti TIBA, a.s. je v souladu s územním plánem 
města Česká Skalice. 

Hmotný majetek  

Předkládaný záměr bude umístěn na pozemcích společnosti TIBA, a.s., která tyto pozemky a 
objekty pozemky bude společnosti PolyPLASTY s.r.o. pronajímat. Hmotný majetek jiných 
osob nebude dotčen. 

Socioekonomické vlivy 

Kladným vlivem záměru z hlediska sociálně ekonomického je vytvoření nových pracovních 
míst pro obyvatele České Skalice a přilehlých obcí. V novém provozu se předpokládá 
jednosměnný provoz, přičemž by mohl být v případě potřeby nárazově až třísměnný. 

H. PŘÍLOHY 

SEZNAM PŘÍLOH: 

Fotodokumentace 

Dokumentace stavby a ostatní přílohy: 

Příloha č. 1: Situace širších vztahů 
Výkresová dokumentace záměru 

Příloha č. 2: Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska plánovací dokumentace 

Příloha č. 3: Stanovisko orgánu ochrany přírody podle zákona 114/1992 Sb., ve znění 
zákona č. 218/2004 Sb. 

Příloha č. 4: Výpis z katastru nemovitostí 
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Příloha č. 5: Rozptylové studie 

Příloha č. 6: Hluková studie 

Příloha č. 7: Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví 

Příloha č. 8: Bezpečnostní listy vybraných látek a přípravků 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Umístění výroby PolyPLASTY s.r.o. v objektu TIBA Česká Skalice 

 

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové                                 - 84 - 

SEZNAM ZPRACOVATELŮ OZNÁMENÍ 
Vedoucí řešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý 
     Prokopa Holého 459 

  500 02  Hradec Králové 

telefon 495 218 875 nebo 777 769 087 

e-mail: empla@telecom.cz  

Řešitelský tým: 

Zpracovatel textové části dokumentace: Ing. Vladimír Plachý, Eva Šeberová, DiS,  

Zpracovatel rozptylové studie: Ing. Vladimír Plachý, Ing. Marcela Skříčková 

Zpracovatel hlukové studie: Ing. Milan Závadský 

Zpracovatel hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví: Mgr. Denisa Pelikánová 

Kontaktní adresa a telefon: 

EMPLA, spol. s r.o.,  

ul. Jana Krušinky, 500 02 Hradec Králové 

Tel. 495 218 875, 495 211 579 

Tel./fax.: 495 217 499  

e-mail: empla@telecom.cz 

Datum zpracování oznámení: duben 2006 – červen 2006 

Podpis zpracovatele oznámení: 

                                                                                              Ing. Vladimír Plachý 


