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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY:

Al
BaP
CO
HMÚ
Fe
HDV
CHKO
CHOPAV
ISKO
k.ú.
LBC
M Ú
Mg
Mn
MŽP
NA
NO2
NOX
NPP
NPR
NRBK
OV
PCDD/F
PM10
PP
PR
PUPFL
RBK
SD
SES
Si
SO2
STK
TZL
ÚPO
ÚSES
VKP
WHO
ZPF

Hliník
Benzo(a)pyren
Oxid uhelnatý
eský hydrometeorologický ústav
Železo
T žká nákladní vozidla
Chrán ná krajinná oblast
Chrán ná oblast p írodní akumulace vod
Informa ní systém kvality ovzduší
Katastrální území
Lokální biocentrum
M stský ú ad
Ho ík
Mangan
Ministerstvo životního prost edí
Nákladní vozidla
Oxid dusi itý
Oxidy dusíku
Národní p írodní památka
Národní p írodní rezervace
Nadregionální biokoridor
Osobní vozidla
Polychlorované dioxiny/dibenzofurany
Suspendované ástice frakce PM10
P írodní památka
P írodní rezervace
Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
Regionální biokoridor
editelství silnic a dálnic
Systém ekologické stability
K emík
Oxid si i itý
Státní technická kontrola
Tuhé zne iš ující látky
Územní plán obce
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
World Health Organization (Sv tová zdravotnická organizace)
Zem d lský p dní fond

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

6

Tavení hliníku – provoz Lupenice

ÚVOD
V oznámení jsou hodnoceny vlivy zám ru nazvaného „Tavení hliníku – provoz
Lupenice“ na životní prost edí. Oznámení bylo zpracováno podle p ílohy . 4 zákona
. 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis a dle metodického pokynu MŽP.
Zám r byl Ministerstvem životního prost edí za azen dle tohoto zákona, p ílohy . 1, do
kategorie I oddílu 4.3 „Za ízení k výrob neželezných surových kov z rudy, koncentrát
nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo elektrolytických
proces “ i do kategorie II oddílu 4.1 „Pr myslové provozy na zpracování železných
kov , v etn válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, v etn
slévání i legování, neželezných kov krom vzácných kov , v etn recyklovaných
produkt – kovového šrotu, jeho rafinace a lití“.
Zadavatel – Výrobní D+D Metal a.s., zastoupený ing. Karlem Dlouhým a Karlem
Dlouhým, pov il ke zpracování oznámení autorizovanou osobu dle §19 tohoto zákona
Ing. Vladimíra Plachého ze spole nosti Empla s.r.o. Hradec Králové.
P edm tem zám ru je v areálu spole nosti Výrobní D+D Metal a.s. zvýšit produkci ve
stávajícím provoze tavírny neželezných kov (hliníku) a v rámci zvýšení výrobní
kapacity (ze 7 t/den na 10 t/den) instalovat tomu odpovídající technologické vybavení
(obm na tavících pecí, dopln ní skladových prostor).
Zám r je plánováno umístit na plochách vymezených v územním plánu obce pro
výrobní a skladovací innosti.
Technické a technologické ešení p edkládaného zám ru bylo erpáno áste n
z projektové dokumentace pro stavební povolení ke zm n užívání stavby a stavebním
úpravám stavby v objektu Lupenicích vypracované projek ní a inženýrskou kancelá í
ENPRO Ing. Zden k Laube v roce 2002 a ze souhrnné technické zprávy vypracované
Ing. P. Ho avou z roku 1999. Popis technického a technologického ešení zám ru byl
aktualizován na základ konzultace s provozovateli zám ru a obhlídky území
spoluzpracovateli oznámení.
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí byly:
-

konzultace na M Ú Vamberk – odbor životního prost edí
Územní plán Lupenice – návrh z roku 2002 (Ing.arch. Ji í Šolar (ARPRO)
terénní obch zka spoluzpracovateli oznámení
m ení stávající hlukové situace
podklady pro rozptylovou studii (data od HMÚ)
internetové stránky Královéhradeckého kraje a Ministerstva životního prost edí

Krom podnikatelského zám ru je dalším z cíl p edkládaného zám ru p izp sobit jeho
realizaci požadavk m ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

7

Tavení hliníku – provoz Lupenice

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodní firma:
Výrobní D+D Metal a.s.
A. 2. I O: 26330911
A. 3. Sídlo: Tu anská 92, 627 00 Brno
A. 4. Oprávn ný zástupce oznamovatele:
Ing. Karel Dlouhý, Karel Dlouhý
Adresa: Lupenice 10, 517 54 Vamberk
Tel: 494 541 664, 608 832 091

B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
Název zám ru: Tavení hliníku – provoz Lupenice
Za azení zám ru:
- kategorie I oddíl 4.3 „Za ízení k výrob neželezných surových kov z rudy,
koncentrát nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo
elektrolytických proces “
- kategorie II oddíl 4.1 „Pr myslové provozy na zpracování železných kov , v etn
válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, v etn slévání i
legování, neželezných kov krom vzácných kov , v etn recyklovaných produkt –
kovového šrotu, jeho rafinace a lití“.
P íslušným ú adem pro provedení zjiš ovacího ízení je Ministerstvo životního prost edí
(vyjád ení úst edního správního ú adu z hlediska zákona . 100/2001 Sb. v platném
zn ní je sou ástí p ílohy oznámení . 3).
B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru
P edm tem zám ru je provozovat technologické za ízení ur eného pro výrobu a
zpracování hliníkových slitin z druhotných surovin p evzatých ze šrotiš .
Stávající stav:
V sou asné dob je již technologie tavení hliníkových materiál provozována
s kapacitou tavení 7 t/den (pomocí tavící níst jové pece Sklenár – 4 t/den a pomocí
kelímkové pece MORGEN – 3 t/den). Celková denní kapacita tavení hliníku v
provozovn Lupenice (pec Sklenár + pec Morgen) je tedy 7 t/den. Množství nataveného
materiálu za rok 2005 (v provozu byla pouze pec Sklenár) dle REZZO je 1 184 t/rok.
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8

Tavení hliníku – provoz Lupenice

Plánovaný stav:
V plánované technologii tavení hliníku budou využívány dv tavící pece: stávající tavící
níst jová pec Sklenár (maximální denní kapacita tavení 4 t/den) a níst jová pec (VÚ
Plynu Brno) – s max. denní kapacitou tavení 6 t/den, celková maximální denní kapacita
tavení bude tedy 10 t/den. Provoz je plánován jako t ísm nný, p ibližn 330 pracovních
dní v roce, tudíž p edpokládaná maximální ro ní produkce hliníkových odlitk („housek“)
bude 3 300 t. P edpokládaná pr m rná ro ní kapacita tavení bude 930 t/rok (pec
Sklenár) a 1 860 t/rok (rekostruovaná pec), tj. celkem 2 790 t/rok.
Pro zám r budou využívány 2 stavební objekty (tavírny), 2-3 skladové objekty,
administrativní budova se sociálním zázemím, bude vybudován nový skladovací
p íst ešek a využívány stávající manipula ní plochy.
B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj : Královéhradecký
Okres: Rychnov nad Kn žnou
Obec: Lupenice
Katastrální území : Lupenice
Areál spole nosti Výrobní D+D Metal a.s. se nachází na západním okraji obce Lupenice
v blízkosti komunikace III. t ídy . 31810.
Obr. . 1: Znázorn ní umíst ní zám ru

Znázorn ní umíst ní zám ru z hlediska širších vztah a katastrální mapa je sou ástí
p ílohy . 1 oznámení.
B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv
(realizovanými, p ipravovanými, uvažovanými)

s jinými zám ry

Zám r svým charakterem spadá do pr myslové innosti provád né na plochách
ur ených pro výrobu a sklady. V zastav né ásti obce Lupenice jsou soust ed ny
zejména plochy individuálního venkovského bydlení, z výrobních služeb p evažuje
zem d lská výroba (rostlinná i živo išná výroba). V blízkosti zám ru se nenachází
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žádná jiná plocha výroby, krom sousedního pozemku p. . 216/4 k.ú. Lupenice, který je
ve vlastnictví spole nosti Výrobní D+D Metal a.s.., na kterém spole nost Mados MT
s.r.o. provozuje shromaž ování a mechanické úpravy demoli ního odpadu (drcením).
Dle územního plánu obce je na pozemcích sousedících s pozemky firmy Mados MT
s.r.o. podél potoka Št drého (levý b eh) navržena plocha pro individuální rekreaci
ozna ená v ÚPO jako lokalita „IV 3“ (pozemky 53/1, 53/4, 60/2, 60/4, 60/14, 51/5, 51/6,
752/2 k.ú. Lupenice). Naproti lokalit „IV 3“ je severním sm rem od komunikace
III/31810 plánována další lokalita individuálního bydlení „IV 4“ (pozemek 56/1 k.ú.
Lupenice). Hodnocení vliv na životní prost edí a zdraví obyvatel je v tomto oznámení
soust ed no pro nejbližší stávající obytné zástavby i pro nejbližší plánovanou lokalitu
individuálního bydlení („IV 3“).
Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k zám ru z hlediska územn
dokumentace je sou ástí p ílohy oznámení . 3.

plánovací

B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu zvažovaných
variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Investor tohoto zám ru plánuje krom svého podnikatelského zám ru provozovat
za ízení v souladu s platnou legislativou v oblasti životního prost edí a stavebního
zákona.
Slévárna hliníku D+D Metal, s.r.o. v Brn byla založena v roce 1997. Od roku 2002
existuje také její provozovna v Lupenicích u Vamberku. Spole nost D+D Metal a.s. se
zabývá se výrobou hliníkových p edslitin a slitin dle p íslušných norem DIN a SN.
Kapacita hliníkových slitin iní cca 5000 tun ro n . Ve spole nosti byl zaveden systém
ízení ISO 9002. Vstupní materiál pro výrobu je používán výhradn od eských
subdodavatel , taví se recyklovatelné materiály i primární hliník.
Odb rateli spole nosti D+D Metal, a.s. jsou slévárny v eské Republice, Rakousku,
Slovinsku a na Slovensku.
Zám r zvýšit výrobní kapacitu v provozovn v Lupenicích vyvolá stavební úpravy
n kterých stávajících stavebních objekt (budoucí nové výrobní haly a skladovacích
prostor ), ímž bude dosaženo vyššího využití sou asného výrobního areálu v obci
Lupenice, který bude odpovídat funk nímu využití p edm tné lokality, která je v
územním plánu obce vymezena pro výrobu a sklady.
Zám rem (zvýšením výrobní kapacity) budou vytvo eny nové pracovní podmínky pro
cca 2 zam stnance, ímž bude dosaženo celkového po tu zam stnanc 8.
Samotná výroba hliníkových slitin p isp je k využití použitých hliníkových materiál za
ú elem získání nové recyklované suroviny – hliníkové slitiny, která je v sou asné dob
velice žádaná v automobilovém, leteckém, potraviná ském a strojírenském pr myslu.
Hliník je dnes nejpoužívan jším lehkým kovem a jeho produkce rok od roku stoupá.
Hliník i jeho slitiny mají mezi ostatními kovy zvláštní postavení, které je dáno t mito
vlastnostmi:
- malou hustotou - 2,7 kg/dm3
- dobrou elektrickou a tepelnou vodivostí
- dobrými mechanickými vlastnostmi a tvárností, chemickou odolností
- dobrou slévatelností n kterých slitin a sva itelností
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Podstatného zvýšení mechanických vlastností hliníku se dosahuje p ísadami n kterých
prvk . Hlavní p ísady jsou: Cu, Mg, Si, Zn a v malých množstvích Ni a Mn (viz. kapitola
B.II.3). Tento proces nazvaný legování bude provád n také v plánovaném zám ru.
Z hlediska technického a technologického ešení zám ru, umíst ní a kapacity
provozovatel neuvažuje o jiných alternativách ešení zám ru.
Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prost edí a obyvatelstvo jsou v oznámení
hodnoceny pouze stávající stav (nulová varianta – provoz jedné tavírny hliníku v objektu
SO 03) a aktivní varianta p edkládaná oznamovatelem (aktivní varianta). Popis stavu
životního prost edí v sou asné dob (p ed realizací zám ru), tj. nulové varianty je
sou ástí kapitoly C. oznámení. Popis aktivní varianty (zám ru) je uveden v kapitole B.
oznámení a hodnocení vliv zám ru na životní prost edí v kapitole D. oznámení.
B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru
Technické ešení zám ru
Areál spole nosti Výrobní D+D Metal a.s. se v sou asné dob skládá z následujících
objekt :
SO 01
– stávající stav: administrativní budova se sociálním zázemím
– stav po realizaci zám ru: pro zám r z stane zachována a bude využívána
SO 02
– stávající stav: sklad
– stav po realizaci zám ru: pro zám r z stane zachován a bude využíván
SO 03
–
stávající stav: tavírna (technický výkres tohoto pr myslového objektu viz. p íloha
oznámení . 4)
– stav po realizaci zám ru: pro zám r z stane zachována, bude provedena áste ná
rekonstrukce st echy*
*Poznámka: V souvislosti s nedávným poškozením ásti st echy objektu SO 03 (stávající
tavírny) v d sledku požáru zp sobeného zkušebním provozem kelímkové tavící pece Morgen,
bude provedena rekonstrukce ásti tohoto objektu.

SO 04
– stávající stav: sklad (technický výkres tohoto objektu nebyl k dispozici)
-

stav po realizaci zám ru: pro zám r z stane zachován a bude využíván

SO 05
– stávající stav: sklad
-

stav po realizaci zám ru: sklad
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SO 06
– stávající stav: nevyužito (bývalá propanbutanová stanice)
-

stav po realizaci zám ru: pro zám r objekt nebude využíván

SO 07
– stávající stav: nevyužit (bývalá erpací stanice)
-

stav po realizaci zám ru: pro zám r nebude objekt využíván

SO 08
– stávající stav: nevyužit (bývalá mycí rampa)
-

stav po realizaci zám ru: pro zám r nebude objekt využíván

SO 09
– stávající stav: nevyužit
-

stav po realizaci zám ru: pro zám r bude využíván jako sklad

SO 10
– stávající stav: nevyužit
– stav po realizaci zám ru: objekt plánované druhé tavírny (umíst ní níst jové tavící
pece o kapacit 6 t/den)
SO 11
- stávající stav: nevyužit
- stav po realizaci zám ru: sklad
SO 12
- stávající stav: bývalé úložišt tlakových lahví bylo zrušeno
IO 01
- stávající stav: nevyužíváno
- stav po realizaci zám ru: nevyužíváno
IO 02
- stávající stav: septik
- stav po realizaci zám ru: septik
Situování jednotlivých stavebních objekt v roce 2003 je pro názornost uvedeno na
koordina ní situaci - p íloha oznámení . 1.
Celý areál je oplocen po celém obvodu drát ným pletivem.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Materiálové a konstruk ní ešení úprav stávajícího stavebního objektu SO 10
Stavební úpravy objektu . SO 10 (budoucí druhé haly tavírny) budou spo ívat
v drobných demoli ních úkonech (pro instalaci ventilátor ), dále bude odstran no
nepot ebné vybavení objektu (sv tla, p ípadn také vým na oken, vyklizen ostatní
nepot ebný materiál, oprava obvodových zdí).
Podrobný popis provád ní rekonstrukce bude ešen v projektové dokumentaci stavby
ke stavebnímu povolení.
Terénní úpravy
Zám rem nebudou provád ny žádné terénní úpravy.
P ístup do areálu je umožn n po stávajících p íjezdových komunikacích.
Inženýrské sít
Do areálu spole nosti Výrobní D+D Metal a.s. je p ivedena vodovodní p ípojka pitné
vody vedoucí z vrtané studny, dále p ípojka plynu napojená na STL plynovod Kostelec
n.O. – Tutleky a p ípojka elektrické energie.
Zásobování energiemi pro zám r bude ešeno samostatnou projektovou dokumentací
k územnímu ízení.
Kanalizace, išt ní odpadních vod
V obci není vybudována splašková kanalizace, splaškové vody z areálu D+D Metal jsou
svád ny do jímky na vyvážení.
Nezne išt né deš ové vody z plochy výrobního areálu budou svád ny do deš ové
kanalizace a následn do recipientu (vodote , louky).
Technologické ešení zám ru
Technologické za ízení tavírny ve spole nosti Výrobní D+D Metal a.s., které je
umíst no v objektu SO 03 a dále bude umíst no v objektu SO 10 je ur eno pro výrobu
a zpracování hliníkových slitin z materiál zbavených nebezpe ných chemických látek
(prostých od olej a nát rových hmot).
Stávající stav:
Vstupní materiál p evzatý od dodavatel druhotných neželezných kov (hliníku) je
v areálu D+D Metal a.s. p et íd n na základ vizuální kontroly. Nepoužitelný materiál je
shromaž ován odd len na k tomu ur eném míst a je dále s ním nakládáno jako
s odpadem, p i emž je kladen d raz na jeho prioritní využití, jak je stanoveno v zákon
o odpadech, nebo je vrácen zp t dodavateli.
Materiál se p epracovává jednak v níst jové tavící peci Sklenar s maximální kapacitou
vsázky 1 t, doba nezbytná k natavení jedné vsázky je 6 hodin, (tj. maximální denní
kapacita tavení jsou 4 tuny/den), jednak v kelímkové tavící peci Morgen, která je
umíst na v odd lené místnosti objektu SO 03 tavírny spole nosti D+D Metal v
Lupenicích. Maximální kapacita vsázky je 0,8 t, doba nezbytná k natavení jedné vsázky
je 4 hodiny, tzn. maximální denní kapacita tavení v kelímkové peci tedy iní 3 tuny/den.
Poznámka: V ervnu 2006, když byla uvedena do zkušebního provozu tato kelímková pec došlo
po cca 9 dnech provozu z dosud nezjišt ných p í in k požáru, který zasáhl st echu. Kelímková
pec bude po realizaci zám ru nahrazena níst jovou pecí.
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P esn navážené množství hliníkového materiálu (hliník kusový), který je ukládán
v kovových p epravkách, je p evážen vysokozdvižným vozíkem na obslužnou plošinu u
pecí. P ed otev ením vkládacích dve í p edeh áté pece se sníží výkon ho áku na
minimum. Do pece se otvorem vloží navážený materiál a po uzav ení dve í se zvýší
výkon ho áku. Dokonalé roztavení p edslitiny je zaru eno astým mícháním natavené
lázn . Tavící teploty se pohybují v rozmezí 680 – 750 oC.
Odlitek není v tomto závod rafinován, tudíž nejsou využívány srážící soli. V pr b hu
p etavování jsou do pece v návaznosti na jakostní požadavky p idávány další kovy a
p ím si dle požadavk na složení výstupního produktu - nap . Si, Cu, Mg, Ti, Ni, Fe,
Mn, Zn, Ni, Sn, Ti, Pb (tzv. legování). St ry se p ed odléváním z pece vyhrabou do
kovové p epravky a jsou ur eny k dalšímu zpracování.
Ješt p ed odléváním roztavené slitiny na kokilový pás se odleje do formi ky vzorek
ur ený pro zjišt ní obsahu sledovaných prvk . Kontrola jakosti (chemická analýza) je
provád na na spektrálním analyzátoru Spectrocast 2000. V p ípad , že chemické
složení slitiny neodpovídá p íslušné jakostní norm , je do roztavené lázn dodán
pot ebný legující prvek. Když jsou spln ny jakostní požadavky, sníží se výkon tavícího
ho áku na minimum, pec se pomocí hydraulického válce naklopí a roztavený kov vytéká
hubicí do kyvné pánvi ky a z ní do litinových forem na kokilovém dopravníku, kde se
výrobky ochladí a vznikne surový odlitek hliníkové slitiny tzv. „houska“. Hmotnost
hliníkového ingotu je cca 6 kg.
Napln né kokily se posunují k hornímu konci pásu, kde se poklepem uvolní houska
v kokile a padne na tlumící rošt. Z roštu jsou housky obsluhou poskládány na paletu a
zajišt ny ocelovou páskou a následn p emíst ny na skladovou plochu nebo p ímo na
vozidlo. Po dobu chladnutí housek je do pece vložena nová vsázka ur ená k p etavení.
V technologii jsou vyráb ny slitiny, které spl ují jakostní podmínky dané platnými
normami.

SN

Obr. . 2: Vyprazd ování z kokilového pásu

P edpokládaný stav
Stávající tavící pec Sklenár bude provozována beze zm n. Kelímková pec MORGEN
bude p emíst na do provozovny v Brn a náhradou bude instalována rekonstruovaná
níst jová pec (VÚ Plynu Brno) s maximální kapacitou vsázky 3 tuny, doba nezbytná k
natavení jedné vsázky je 12 hodin (po et taveb za den bude 2).Kapacita tavení v
rekonstruované peci bude 6 t/den.

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

14

Tavení hliníku – provoz Lupenice

Technologie tavení v rekonstruované hale SO 10 bude shodná se stávající technologií
provozovanou v hale SO 03.
Provoz
Provoz je plánován jako t ísm nný, p ibližn 330 pracovních dní v roce.
B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
Termín zahájení stavebních prací je odvislý od vydání stavebního povolení.
P edpokládaná doba stavebních prací je cca 1 až 2 m síce. Zkušební provoz nové
tavírny by m l být zahájen na za átku roku 2007.
B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
Kraj: Královéhradecký
Pov ená obec: Rychnov nad Kn žnou
Obec: Lupenice
Dot eným územím bude pouze katastrální území Lupenice. Zám rem budou využívány
také místní komunikace v okolí zám ru.
B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které
budou tato rozhodnutí vydávat
Investor bude dle stavebního zákona . 50/1976 Sb., v platném zn ní investor žádat o
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení p íslušný stavební ú ad - m stský
ú ad Vamberk.
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
Zdroj zne iš ování ovzduší
Pro stávající stav.
Provozovatel je povinen zavést provozní evidenci a vypracovat soubor
technickoprovozních parametr a technicko-organiza ních opat ení k zajišt ní
provozu stacionárních zdroj , v etn
opat ení ke zmír ování pr b hu
a odstra ování d sledk havarijních stav v souladu s podmínkami ochrany
ovzduší („provozní ád”) dle vyhlášky . 356/2002 Sb. a p edložit ke schválení
kompetentnímu orgánu ochrany ovzduší – Krajský ú ad Královéhradeckého kraje.
Pro povolení ke zm n velkého zdroje zne iš ování (zm na paliva pro pec Sklenár,
instalace kelímkové pece MORGEN) je nutné vypracovat dle § 17 zákona
. 86/2002 Sb., v platném zn ní žádost, která bude zpracována dle vyhlášky
. 356/2002 Sb. a bude obsahovat odborný posudek vypracovaný autorizovanou
osobou a p edložit na Krajský ú ad Královéhradeckého kraje.
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Pro realizaci zám ru:
Pro povolení ke zm n velkého zdroje zne iš ování (instalace rekonstruované
níst jové pece) je nutné vypracovat dle § 17 zákona . 86/2002 Sb., v platném
zn ní žádost, která bude zpracována dle vyhlášky . 356/2002 Sb. a bude
obsahovat odborný posudek vypracovaný autorizovanou osobou a p edložit
na Krajský ú ad Královéhradeckého kraje.
Ve zkušebním provozu rekonstruované níst jové pece p epracovat provozní
evidenci a soubor technickoprovozních parametr a technickoorganiza ních
opat ení k zajišt ní provozu stacionárních zdroj , v etn opat ení ke zmír ování
pr b hu a odstra ování d sledk havarijních stav v souladu s podmínkami
ochrany ovzduší („provozní ád”) dle vyhlášky . 356/2002 Sb. a p edložit
ke schválení na Krajský ú ad Královéhradeckého kraje.
Povolení k nakládání s vodami:
Povolení k nakládání s povrchovými vodami (vypoušt ní deš ových odpadních vod
do vod povrchových), ve kterém by m l být stanoven ú el, rozsah, povinnosti a
p ípadné podmínky k provozu (§8 zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní).
P íslušným ú adem je vodoprávní ú ad M stský ú ad Rychnov nad Kn žnou –
odbor životního prost edí, odd lení vodního hospodá ství.
Území s archeologickými nálezy:
Stavebnik bude povinen v p ípad provád ní základových stavebních prací
zkontaktovat n které z archeologických pracoviš pro vydání souhlasu ke stavb a
stanovení podmínek p ípadného záchrannéhé archeologického výzkumu (§ 22
zákona . 20/1987 Sb.) – p íslušným ú adem je oprávn né archeologické
pracovišt – Okresní muzeum Orlických hor v Rychnov nad Kn žnou.

B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. P da
Zábor pozemk a jejich druh
Zám rem budou dot eny pozemky v k.ú. Lupenice. Areál spole nosti Výrobní D+D
Metal a.s. zaujímá celkem rozlohu 0,9858 ha. Realizací zám ru nedojde k rozší ení
hraice areálu jen k vyššímu využití stávajícího provozního zázemí areálu. V tšina
dot ených pozemk je ve vlastnictví spole nosti Výrobní D+D Metal a.s., menší podíl
pozemk je spole nosti pronajímán.
V následující tabulce je znázorn n seznam dot ených pozemk , v etn
specifikace dle výpisu z katastru nemovitostí.
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Tabulka . 1: P ehled dot ených pozemk zám rem
íslo
parcely

Druh pozemku

Zp sob ochrany

Zastav ná plocha a
nádvo í
Zastav ná plocha a
nádvo í
Zastav ná plocha a
nádvo í
Zastav ná plocha a
nádvo í
Zastav ná plocha a
nádvo í
Zastav ná plocha a
nádvo í

rozsáhlé chrán
území*
rozsáhlé chrán
území*
rozsáhlé chrán
území*
rozsáhlé chrán
území*
rozsáhlé chrán
území*
rozsáhlé chrán
území*

Zastav ná plocha a
nádvo í

rozsáhlé chrán né
území*

Zastav ná plocha a
nádvo í
Zastav ná plocha a
nádvo í
Zastav ná plocha a
nádvo í
Zastav ná plocha a
nádvo í

rozsáhlé chrán
území*
rozsáhlé chrán
území*
rozsáhlé chrán
území*
rozsáhlé chrán
území*

St. 5/16

Zastav ná plocha a
nádvo í

rozsáhlé chrán né
území*

5/19

Zastav ná plocha a
nádvo í

216/4

Ostatní plocha

216/12

Ostatní plocha

245/2

Ostatní plocha

rozsáhlé chrán
území*
rozsáhlé chrán
území*
rozsáhlé chrán
území*
rozsáhlé chrán
území*

3/1
5/3
St. 5/4
St. 5/5
St. 5/6
St 5/9

St. 5/11

St. 5/12
St. 5/13
St. 5/14
St. 5/15

Celkem

né
né
né
né
né
né

né
né
né
né

né
né
né
né

Vým ra
m2

Zp sob využití **

1 781

Pr m. obj. SO 01, 02,
03

244

-

524

Pr m. obj. SO 11

231

Pr m. obj. SO 4

35

Spole ný dv r

158

173

51
14
9
96
3 046
90
2 872
120
414

Pr m. obj. SO 10
Jiná stavba
V sou asnosti –
manipula ní plocha
Zám r – skladový
p íst ešek
Jiná stavba
Pr m. obj. SO 08
Jiná stavba
Pr m. obj. SO 07
Jiná stavba
Pr m. obj. SO 07
Jiná stavba
Pr m. obj. SO 05
Manipula ní plocha +
pr m objekty SO 06,
SO 09
Spole ný dv r
Jiná stavba
Manipula ní plocha
Jiná stavba

9 858

Poznámka k tabulce . 1:
*Rozsáhlé chrán né území znamená situování pozemk ve významné vodohospodá ské oblasti
CHOPAV Východo eská k ída.
** ísla objekt jsou p evzata z výkresu projektové dokumentace “Provozovna tavírny
neželezných kov “ – Ing. Z. Laube 2003 – koordina ní situace je sou ástí p ílohy oznámení
. 1.
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Obr. . 3: Mapové znázorn ní posuzované lokality p evzaté z územního plánu obce
Lupenice z roku 2001

Zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL) ani
zem d lské pozemky.
B. II. 2. Voda
Pitná voda
Pro pitný režim, stravování a hygienické pot eby zam stnanc
voda ze studny, ze které je odebírána již v sou asné dob .
nebude nutné budovat novou vodovodní p ípojku, jelikož bude
pouze ve stávajícím administrativním za ízení, ve kterém se
zázemí.

bude odebírána pitná
Pro realizaci zám ru
pitná voda využívána
nachází také sociální

Spot eba pitné vody je odvislá na po tu zam stnanc v areálu D+D Metal a.s.
využívajících sociální zázemí k pitným a hygienickým ú el m.
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18

Tavení hliníku – provoz Lupenice

V sou asné sob je v areálu zam stnáno 6 zam stnanc a po realizaci zám ru dojde
k nepatrnému navýšení po tu zam stnanc na 8.
P i p edpokládané spot eb cca 120 l pitné vody na osobu získáme teoretickou
spot ebu pitné vody pro celý areál závodu:
denní spot eba: Qd = 120 l x 8 os. = 960 l
maximální denní spot eba: Qm = 1,5 x Qd = 1 140 l
ro ní spot eba: Qrok = 1,14 m3 x 330 = 376,2 m3/rok (330 pracovních dní)
Lze tedy o ekávat, že p edpokládaná maximální ro ní spot eba vody uvažovaná pro
cca 11 m sí ní neustálý provoz (330 pracovních dní) obou tavíren hliníku za rok p i 24hodinové sm n nep esáhne hranici 380 m3.
Technologická voda
Pro technologii tavení hliníku není využívána voda.
Užitková voda
Pro p ípad pot eby užitkové vody nap íklad ke skráp ní prašných povrch
manipula ních ploch bude k dispozici p ívod pitné vody ze studny.
Požární voda
V areálu spole nosti D+D Metal není k dispozici požární voda. Dle charakteru požáru
budou použity p íslušné ru ní hasící p ístroje (za ízení technologie tavení nesmí p ijít
do styku s vodou pro možnost vzniku výbuchu), p ípadn p i v tším rozsahu požáru
bude p ivolán hasi ský záchranný sbor a použita voda z okolních zdroj .

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Stavební a konstruk ní materiál
Dodavatel stavebních prací zajistí pot ebný materiál. Bude se jednat o b žné stavební
konstruk ní materiály (cihly, d ev ný a ocelový materiál, písek, cement, št rk, atd.).
Vzhledem k tomu, že budou pro zám r využívány stávající objekty areálu D+D Metal a
pro provoz nového objektu tavírny hliníku budou provedeny pouze drobné stavební
úpravy, lze p edpokládat minimální nároky na množství stavebního materiálu.
Elektrická energie
Elektrická energie bude využívána zejména v administrativní budov (hygienické
za ízení, kuchy ka - b žné elektrické spot ebi e) a v celém areálu pro osv tlení.
Zemní plyn
Stávající spot eby zemního plynu:
Celková maximální hodinová spot eba zemního plynu (pro pec Sklenár – o výkonu
ho áku 600 kW, max. hodinové spot eb paliva 70 – 100 m3/h + pec Morgen - o výkonu
ho áku 500 kW, max. hodinové spot eb paliva 68 - 70 m3/h) je 140 – 170 m3/h.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Celková denní spot eba zemního plynu (pro ob pece) je 1 750 – 1 800 m3/den.
Ro ní spot eba zemního plynu pro pec Sklenár je 270 000 m3/rok, pro pec MORGEN
iní ro ní spot eba zemního plynu 250 - 270 000 m3/rok.
Celková ro ní spot eba zemního plynu pro ob pece je tedy 520 000 – 540 000 m3/rok.
P edpokládaná kapacita tavení a spot eby zemního plynu:
Celková maximální hodinová spot eba zemního plynu (pro ob pece) bude 210 - 250
m3/h.
P edpokládaná denní spot eba zemního plynu (pro ob pece) je 2 600 – 2 700 m3/den.
P edpokládaná ro ní spot eba zemního plynu pro pec Sklenár je 270 000 m3/rok (výkon
ho áku 600 kW, max. hodinová spot eba paliva 70 – 100 m3/h), pro rekonstruovanou
pec bude ro ní spot eba zemního plynu 560 000 m3/rok (výkon 2 ho ák 2 x 600 kW,
max. hodinová spot eba paliva 140 – 150 m3/h). Celková p edpokládaná ro ní spot eba
zemního plynu pro ob pece bude tedy 830 000 m3/rok.
Technologické suroviny
B hem provozu technologie tavení hliníku budou využívány n které z následujících
legujících prvk . Jejich použité množství bude záležet na požadavcích na chemické
složení výstupní hliníkové slitiny.
Obsah limitujících prvk ve slitinách se pohybuje v rozmezí:
Si 8 - 13% (kámen)
Mn 0,001 – 0,5 % (housky)
Cu 0,03 – 3,5% (tablety)
Mg 0,05 – 0,5% (tablety)
Fe 0,3 – 1,2% (tablety)
Zn 0,1 – 1,2% (tablety)
Ni 0,2 – 0,3% (tablety)
Sn 0,1% (tablety)
Ti

0,15% (housky)

Pb 0,2% (tablety)
Pro manipulaci s legujícími prvky se nevztahuje ochrana dle zákona . 356/2003 Sb., o
chemických látkách a chemických p ípravcích v platném zn ní.
V technologii bude využívána s l ECOSAL Al29Mg, která je ur ena ke snižování
obsahu ho íku ve slitin hliníku, zejména p i výrob AlSi8Cu3. Bezpe nostní list tohoto
p ípravku je sou ástí p ílohy oznámení . 8. Spot eba této reduk ní soli se pohybuje
okolo 40-50 kg/týden, tj. cca 2 000 kg za rok. P ípravek má dráždívé ú inky (Xi) a je
skladován ve skladu surovin odd len od ostatních surovin.
V rámci technologie nebudou využívány žádné jiné chemické p ípravky ani srážecí soli.
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Chemické prost edky
B hem provozu zám ru budou používány b žné chemické p ípravky k údržb (úklidové
a dezinfek ní prost edky, nát rové hmoty, atd.).
B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Stávající dopravní zatížení komunikací v obci Lupenice, které budou využívány
zám rem
Obcí Lupenice prochází silnice III/31810.
Jako podklad pro zjišt ní dopravní frekventovanosti na této místí komunikaci byly
použity údaje dodané
SD správa Královéhradecký kraj. Dodané údaje jsou
z celostátního s ítání hustoty dopravy v roce 2005. Na s ítacím míst . 5 - 7020 na
silnici . III/31810 (úseky C, D, E) – viz. obr. . 4 – bylo za 24 hod zjišt no celkem 1 848
pr jezd vozidel, z toho nákladních vozidel 228.
Tabulka . 2: Po ty pr jezd vozidel na místních komunikacích vyvolávaných
stávajícím provozem spole nosti Výrobní D+D Metal a.s.
Silnice
Úsek silnice
Po et pr jezd
vozidel za 24 hod

III/31810

místní
A

B

C

D

E

celkem

10

8

9

9

9

nákladní

0

8

4

4

4

Poznámka k tabulce . 2:
Po ty pr jezd vozidel na úsecích A a B (p íjezdové komunikace k areálu D+D Metal)
vyvolávané stávajícím provozem spole nosti D+D Metal budou dle sd lení zadavatele
oznámení shodné s dopravní frekventovaností po realizaci zám ru.
Znázorn ní úsek – viz. obr. . 4.

Etapa výstavby zám ru
Vzhledem k tomu, že pro realizaci zám ru jsou nutné pouze drobné stavební úpravy
stávajícího objektu a stavba skladovacího p íst ešku, nedojde v etap výstavby, která
bude mít krátké trvání (cca 2 m síce) ke zvýšení nárok na dopravní infrastrukturu.
Etapa výstavby proto nebyla v oznámení z hlediska vlivu na životní prost edí
posuzována.
Dopravní zatížení komunikací v okolí zám ru v Lupenicích po realizaci zám ru
Zprovozn ní zám ru nebude mít vliv na nár st obslužné dopravy na pozemních
komunikacích v okolí zám ru, ani v samotném areálu spole nosti Výrobní D+D Metal
a.s.
Vozidla zajištující dopravní obslužnost areálu spole nosti Výrobní D+D Metal a.s. budou
jako svozové trasy využívat ve ejné pozemní komunikace A až D (ozna ené na obr.
. 4).
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Sm rové rozložení dopravy je v oznámení uvažováno 50% sm rem na Tutleky a 50%
sm rem do obce Lupenice.
Do areálu D+D Metal budou zajížd t pouze nákladní vozidla (p íjezd a odjezd po úseku
B), osobní vozidla budou parkovat vn areálu D+D Metal (p íjezd a odjezd po úseku A),
kde je k dispozici cca 8 parkovacích míst.
Obr. . 4: Rozložení dopravy a ozna ení úsek dopravních tras

E

D

C
B

A

vjezd a výjezd do
areálu

umíst ní
zám ru

Pro realizaci zám ru byla vy íslena doprava p ipadající pouze na zám r (provoz nové
tavírny neželezných kov ).
Tabulka . 3: Po ty pr jezd vozidel vyvolané pouze zám rem (výpo tový rok 2007)
Silnice
Úsek silnice
Po et pr jezd
vozidel za 24 hod

III/31810

místní
A

B

C

D

E

celkem

4

4

4

4

4

nákladní

0

4

2

2

2

Poznámka k tabulce . 3:
Znázorn ní úsek – viz. obr. . 4.

B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Zdroje emisí
Stávající stav
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Zdrojem zne išt ní ovzduší je 1 tavící níst jová pec Sklenár s ho ákem na zemní plyn
(d íve na propanbutan) a 1 kelímková pec MORGEN.
Nad pecí je ve vzdálenosti cca 0,7 m umíst n zvonový lapa . Spaliny jsou spolu
s okolním vzduchem odtahovány ventilátorem mimo budovu, kde je pec umíst na. Na
odtahu není instalováno za ízení ke snižování emisí.
Spole nost Empla s.r.o. provedla v roce 2005 autorizované m ení emisí pocházejících
z pece Sklenár. Name ené hodnoty emisí škodlivin CO, NOx a TZL jsou uvedeny
v následující tabulce:
Tabulka . 4: Nam ené hodnoty emisí – pec Sklenár (protokol EMPLA s.r.o.
. E 406/05)
M ená
škodlivina
CO

Pr m rná koncentrace
C [ mg/m3 ]
23

Hmotnostní tok
M [ g/hod. ]
2,576

M rná výrobní emise
E [ g/100 kg vsázky ]
2,061

NOx

25

2,800

2,240

TZL

4,8

0,538

0,430

Poznámka k tabulce . 4:
Uvedené hodnoty koncentrací v tabulce . 4 platí za standardních podmínek (teplota 0 °C, tlak
101325 Pa, suchý plyn) pro palivo propanbutan, po zám n paliva (nyní zemní plyn) nebylo
dosud autorizované m ení emisí provedeno.
NOx – oxidy dusíku byly p epo teny na oxid dusi itý

Popis kelímkové pece MORGEN:
V ervnu 2006 byla uvedena do zkušebního provozu kelímková pec MORGEN. Pec
byla v provozu 9 dn , poté došlo z dosud nezjišt ných p í in k požáru a pec byla
odstavena mimo provoz. V sou asné dob je již dle sd lení zadavatele rozptylové
studie pec op t provozována.
Kelímková pec na tavení hliníku je umíst na v samostatném objektu slévárny
spole nosti D+D Metal.
Spaliny byly p ed požárem odtahovány ventilátorem mimo budovu, kde je pec
umíst na. V sou asné dob (po požáru) není ventilátor instalován, dle sd lení
zadavatele rozptylové studie bude instalován po rekonstrukci st echy. Provozovatel v
sou asné dob nezná typ a výrobce ventilátoru. Na odtahu není a nebude instalováno
žádné za ízení ke snižování emisí.
P edpokládaný stav
Stávající tavící pec Sklenár bude provozována beze zm n. Kelímková pec MORGEN
bude p emíst na do provozovny v Brn a náhradou bude instalována rekonstruovaná
níst jová pec (VÚ Plynu Brno) s maximální kapacitou vsázky 3 tuny, doba nezbytná k
natavení jedné vsázky je 12 hodin (po et taveb za den bude 2).
Kapacita tavení v rekonstruované peci bude 6 t/den.
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Spaliny budou odtahovány ventilátorem do za ízení ke snižování emisí (dle sd lení
provozovatele bude odlu ova vybaven textilními filtry).
Dalšími zdroji emisí budou stejn jako u stávajícího stavu doprava a obslužné
mechanismy (naklada a Bobcat) – dle zadavatele rozptylové studie nedojde k žádným
zm nám v intenzit dopravy navazující na zám r a nasazení obslužných mechanism
(naklada i Bocat budou stejn jako u stávajícího stavu provozovány 4 h/den).
Za azení zdroje
Dle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 353/2002 Sb. (p íloha
. 1, bod 2.5.2) se jedná o velký zdroj zne iš ování ovzduší, tavení neželezných kov a
jejich slitin (nový zdroj) s produk ní kapacitou do 20 t/den. Pro nové zdroje platí emisní
limity uvedené v tabulce . 5 (vztažné podmínky A).
Autorizované m ení emisí velkých zdroj se dle vyhlášky . 356/2002 Sb. provádí
jedenkrát za kalendá ní rok, ne d íve než po uplynutí 6 m síc od data p edchozího
m ení.
Tabulka . 5: Emisní limity (na ízení vlády . 353/2002 Sb.)
Tavení železných kov a jejich slitin
Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro

TZL

SO2

NO2

CO

jiné

50

nest.

nest.

nest.

nest.

Vztažné podmínky

Zdroj

A

nový

Vztažné podmínky A znamenají koncentraci p íslušné látky v suchém plynu za normálních
podmínek (101,325 kPa, 293,15 K).

Výb r zne iš ujících látek:
Na základ stanovených emisních limit byly v rozptylové studii uvažovány emise:
TZL, výpo et byl proveden pro PM10 (24-hodinové a ro ní koncentrace)
oxidy dusíku, výpo et byl proveden pro NO2 (hodinové a ro ní koncentrace)
Vzhledem k tomu, že rozptylová studie slouží jako podklad pro hodnocení zdravotních
rizik, byly výpo ty rozptylové studie provedeny rovn ž pro:
sumu polyaromatických uhlovodík
(hodinové a ro ní koncentrace)

p epo tenou

na

benzo(a)pyren

sumu polychlorovaných dioxin
a polychlorovaných dibenzofuran
p epo tenou pomocí koeficient ekvivalent toxicity 2,3,7,8-TCDD (hodinové a
ro ní koncentrace)
Bodové zdroje emisí
Stávající stav
Bodovými zdroji emisí jsou v sou asnosti výduchy od tavících pecí Sklenár a MORGEN.
Autorizované m ení emisí bylo provedeno pouze na tavící peci Sklenár. Vzhledem k
Empla spol. s r.o. Hradec Králové

24

Tavení hliníku – provoz Lupenice

tomu, že m ení bylo provedeno p ed zm nou paliva spalovaného v ho áku tavící pece,
nelze tyto výsledky použít.
Proto byly emise NOx v rozptylové studii vypo teny na základ stávajících spot eb
zemního plynu a emisního faktoru pro spalovací zdroje spalující zemní plyn, který je
uveden v na ízení vlády . 352/2002 Sb..
Hodnota emisního faktoru pro NOx iní 1 920 kg/106 m3 spáleného zemního plynu.
Emise NOx z bodových zdroj pak iní (viz. tabulka . 6) :
Tabulka . 6: Emise Nox z bodových zdroj – stávající stav
Zdroj
Pec Sklenár
Pec MORGEN
Celkem

Emise NOx
[kg/den]]
3,4 – 3,5
3,4 – 3,5

[g/h]]

[g/s]]

[kg/rok]]

134 - 192

0,0533

518

134

0,0372

480 - 518

268 - 326

0,0905

998 - 1 036

Emise TZL, sumy PAU p ep. na BaP, sumy PCDD/F p ep. na 2,3,7,8-TCDD byly
vypo teny na základ maximální tavící kapacity pecí a faktor p evzatých z protokol z
autorizovaných m ení emisí, které provedla spole nost EMPLA s.r.o. na tavících
pecích otáp ných zemním plynem v minulých letech.
Pr m rné hodnoty faktor

iní:

Zne iš ující látka

faktor

TZL

0,05 g/kg nataveného materiálu

Suma PAU p epo tená na BaP

0,3454 µg/kg nataveného materiálu

Suma PCDD/F p epo tená na 2,3,7,8-TCDD 0,1141 ng/kg nataveného materiálu
Emise TZL, sumy PAU p epo tené na BaP, sumy PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8TCDD z bodových zdroj pak iní (viz tabulka . 7) :
Tabulka . 7: Emise TZL, sumy PAU p epo tené na BaP, sumy PCDD/F p epo tené na
2,3,7,8-TCDD z bodových zdroj – stávající stav

Zdroj
Pec Sklenár

Emise TZL
[g/den]]

[g/h]]

[g/s]]

[kg/rok]]

200

8,3

0,0023

66
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Pec MORGEN

150

6,3

0,0018

50

Celkem

350

14,6

0,0041

116

Zdroj

Emise sumy PAU p epo tené na BaP
[mg/den]]

[mg/h]]

[µg/s]]

[mg/rok]]

Pec Sklenár

1,3816

0,05757

0,01599

456

Pec MORGEN

1,0362

0,04318

0,01119

342

Celkem

2,4178

0,10075

0,02718

798

Zdroj

Emise sumy PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8-TCDD
[ng/den]]

[ng/h]]

[ng/s]]

[µg/rok]]

Pec Sklenár

456

19

0,0053

150

Pec MORGEN

342

14

0,0039

113

Celkem

798

33

0,0122

263

P edpokládaný stav
Bodovými zdroji emisí budou výduchy od tavící pece Sklenár a rekonstruované tavící
pece. Emise NOx v rozptylové studii byly vypo teny na základ p edpokládaných
spot eb zemního plynu a emisního faktoru pro spalovací zdroje spalující zemní plyn,
který je uveden v na ízení vlády . 352/2002 Sb. (1 920 kg/106 m3 spáleného zemního
plynu). Emise NOx z bodových zdroj pak iní (viz. tabulka . 8) :
Tabulka . 8: Emise Nox z bodových zdroj – p edpokládaný stav
Zdroj
Pec Sklenár
Rekonstruovaná pec
Celkem

Emise Nox
[kg/den]]
5,0 – 5,2
5,0 – 5,2

[g/h]]

[g/s]]

[kg/rok]]

134 - 192

0,0533

518

269 - 288

0,0800

1 075

403 - 480

0,1333

1 593

Emise TZL, sumy PAU p ep. na BaP, sumy PCDD/F p ep. na 2,3,7,8-TCDD byly
vypo teny na základ maximální tavící kapacity pecí a faktor p evzatých z protokol z
autorizovaných m ení emisí. Emise TZL, sumy PAU p epo tené na BaP, sumy
PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8-TCDD jsou uvedeny v tabulce . 9:
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Tabulka . 9: Emise TZL, sumy PAU p epo tené na BaP, sumy PCDD/F p epo tené na
2,3,7,8-TCDD z bodových zdroj – p edpokládaný stav
Zdroj

Emise TZL
[g/den]]

[g/h]]

[g/s]]

[kg/rok]]

Pec Sklenár

200

8,3

0,0023

66

Rekonstruovaná pec

300

12,5

0,0035

99

Celkem

500

20,8

0,0058

165

Zdroj

Emise sumy PAU p epo tené na BaP
[mg/den]]

[mg/h]]

[µg/s]]

[mg/rok]]

Pec Sklenár

1,3816

0,05757

0,01599

456

Rekonstruovaná pec

2,0724

0,08635

0,02399

684

Celkem

3,4540

0,14392

0,03998

1 140

Zdroj

Emise sumy PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8-TCDD
[ng/den]]

[ng/h]]

[ng/s]]

[µg/rok]]

Pec Sklenár

456

19

0,0053

150

Rekonstruovaná pec

685

29

0,0081

226

Celkem

1 141

48

0,0134

376

Liniové zdroje – stávající stav i p edpokládaný stav (jsou shodné)
Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel jsou oxidy
dusíku, oxid uhelnatý, oxid si i itý, alifatické a aromatické uhlovodíky, polycyklické
aromatické uhlovodíky, aldehydy, ketony, pevné ástice, atd.
V rozptylové studii byly uvažovány rovn ž emise NOx, PM10, a benzo(a)pyrenu
vznikající p i spalování motorové nafty a benzinu.
Liniovými zdroji emisí NOx, PM10 a benzo(a)pyrenu je a bude osobní a nákladní
doprava na p íjezdových komunikacích a silnici, na kterou se p íjezdové komunikace
napojují. Pro ú ely rozptylové studie byly uvažované komunikace rozd leny do t í
úsek :
Úsek . 1: p íjezdová komunikace zám ru pro NA – dle obr. . 4 se jedná o úsek B
Úsek . 2: silnice III/31810 – dle obr. . 4 se jedná o úseky C, D, E
Úsek . 3: p íjezdová komunikace zám ru pro OV - dle obr. . 4 se jedná o úsek A
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Intenzita dopravy pro stávající a p edpokládaný stav bude dle sd lení zadavatele
rozptylové studie shodná.
Úsek

po et pr jezd za den

max. po et pr jezd za h

1

HDV – 8/den

HDV – 2/h

2

HDV – 4/den, OV – 5/den

HDV – 1/h, OV – 1/h

3

OV – 10/den

OV – 2/h

Emisní faktory osobních (OV) a nákladních vozidel (HDV) byly spo ítány pomocí
výpo etního programu MEFA-02. Hodnoty emisních faktor jsou uvedeny v následující
tabulce . 10.
Tabulka . 10: Emisní faktory osobních a nákladních vozidel (EURO 2)
Emisní faktor: NOx, PM10 a BaP
Zne iš ující
látka

OV

HDV

30 km/h

50 km/h

30 km/h

50 km/h

BaP [µg/km]

0,0255

0,0427

0,2153

0,0726

NOx [g/km]

0,3483

0,3150

19,6263

13,9350

PM10 [g/km]

0,0005

0,0005

0,6012

0,4218

V tabulce . 11 jsou uvedeny hodnoty hmotnostních tok benzo(a)pyrenu, oxid dusíku
a suspendovaných ástic frakce PM10 (ve t ech uvažovaných úsecích) emitované
z dopravy navazující na posuzovaný zám r. Hmotnostní toky byly vypo teny z pr jezd
vozidel v jednotlivých úsecích a tabelovaných emisních faktor .
Tabulka . 11: Emise z navazující automobilové dopravy – liniové zdroje
Zdroj

úsek .1
30 km/h

úsek .2
50 km/h

úsek .3
30 km/h

Škodlivina

Liniové zdroje - emise
[g/den/km]

[g/h/km]

[g/s/m]

[kg/rok/km]

BaP

1,72*10-6

4,3*10-7

1,2*10-13

5,68*10-4

NOx

157,0

39,3

10,9*10-6

51,8

PM10

4,8

1,2

0,3*10-6

1,6

BaP

0,50*10-6

1,2*10-7

0,3*10-13

1,65*10-4

NOx

57,3

14,3

4,010-6

18,9

PM10

1,7

0,4

0,110-6

0,6

BaP

0,26*10-6

0,5*10-7

0,1*10-13

0,86*10-4

NOx

3,5

0,7

0,2*10-6

1,2

PM10

<0,1

<0,1

<1*10-7

<0,1
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Procento zastoupení PM10 iní 100 % z celkového prachu.
Plošné zdroje emisí – stávající stav i p edpokládaný (jsou shodné)
Jako plošné zdroje byly v rozptylové studii uvažovány emise NOx a PM10 ze spalování
nafty v motorech mechanism (naklada a Bobcat), které zajiš ují obslužný provoz
závodu. Nasazení mechanism a spot eba motorové nafty bude dle sd lení zadavatele
rozptylové studie stejná pro stávající i p edpokládaný stav.
Spot eba motorové nafty iní dle zadavatele rozptylové studie 4 l/h (16 l/den) pro
naklada a 2 l/h (8 l/den) pro Bobcat. Po et provozních dn za rok je 330. Ve vyhlášce
MŽP . 356/2002 Sb. (v p íloze . 4) jsou uvedeny emisní faktory pro použití kapalných
paliv v pístových spalovacích motorech (kg/t).
Pístové motory vzn tové:
NOx

TZL

50 kg/t

1,0 kg/t

Emise NOx a TZL z plošného zdroje emisí (pohyb mechanism – naklada a bobcat)
pak iní (viz tabulka . 12):
Tabulka . 12: Emise z plošného zdroje (pohyb mechanism )
Zne iš ující látka

Emise – plošný zdroj (mechanismy)
[g/den]]

[g/h]]

[g/s]]

[kg/rok]]

NOx

984

246

0,0683

325

TZL

20

5

0,0014

7

Procento zastoupení PM10 iní 100 % z celkového prachu.
B. III. 2. Odpadní vody
Deš ové odpadní vody
Deš ové vody dopadající na st echy objekt (nezne išt né) budou svedeny do deš ové
kanalizace.
Deš ové vody dopadající na zpevn né plochy (manipula ní plochy, cca 8 parkovacích
míst stání) a na vnitroareálové komunikace, u kterých m že být zm n na kvalita
z p ípadných úkap ropných látek jsou považovány za odpadní vody. Provozovatel
v sou asné dob neuvažuje s instalací žádného bezpe nostního prvku zamezujícího
únik vodám závadných látek na okolní nezpevn né plochy.
Pro odvedení deš ových vod z celého areálu slouží vyspádování manipula ních ploch
do deš ové kanalizace vyúst né na okolní pozemky (louky), ze kterých p irozenou
filtrací následn pronikají do vodote e (Št drý potok).
Výpo et p edpokládaného pr m rného odtoku deš ových vod z ploch, na kterých se
budou pohybovat motorová vozidla zajiš ující provoz areálu tavírny spole nosti D+D
Metal (kde je možné p edpokládat vznik zne išt ných odpadních deš ových vod):
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Q=Px

x S,

kde
P ..... plocha (m2)
..... sou initel odtoku
S ..... pr m rný ro ní úhrn srážek (m)
Celková plocha zpevn ných ploch (parkovací místa + manipula ní plochy +
vnitroareálové komunikace) - povrch betonový ................................. P = cca 1 800 m2
Koeficient sou initele odtoku pro betonové povrchy (sklon1-5%) .... = 0,8
Ro ní úhrn srážek ............................................................................. S = 750 mm
Pr m rné ro ní množství potenciáln zne išt ných srážkových vod ze zpevn ných
ploch areálu spole nosti D+D Metal (Q):
Q = 1 800 x 0,8 x 0,75 = 1 080 m3/rok
Technologické odpadní vody
Z provozu zám ru nebudou vznikat žádné technologické odpadní vody.
Splaškové odpadní vody
Dle sm rnice SN 75 6101 se p edpokládá produkce splaškových odpadních vod
shodná s vypo tenou pot ebou pitné vody.
P edpokládaná pr m rná denní spot eba vody b hem provozu zám ru iní 960 l /den
(maximální 1 140 l), ro ní pr m rná spot eba vody bude cca 320 m3.
V obci Lupenice není vybudovaná splašková kanalizace splaškové vody od jednotlivých
domácností a provoz jsou svád ny do jímek na vyvážení, p ípadn do septik
zaúst ných do místních vodote í, nebo do místních ástí deš ové kanalizace.
V areálu spole nosti D+D Metal je instalována jímka na vyvážení. Vzhledem k tomu, že
v následujících letech se neplánuje výrazné zvýšení produkovaného množství
splaškových odpadních vod, nebudou m n ny parametry této jímky, která musí
spl ovat atest nepropustnosti a musí mít dostate nou kapacitu a zajišt no pravidelné
vyvážení jejího obsahu k jeho dalšímu využití nebo k likvidaci oprávn nou firmou.
B. III. 3. Odpady
Odpady vznikající b hem stavebních úprav
Výstavbová fáze realizace zám ru bude spo ívat pouze v drobných stavebních
úpravách stávajícího objektu (hala SO 10) p edstavujících instalaci ventilace a s ní
spojených demolic ásti obvodové zdi. V sousedství tohoto objektu bude postaven
ocelový skladovací p íst ešek.
Úpravy stávajících betonových manipula ních ploch nebudou provád ny, tudíž nedojde
ke vzniku velkého množství demoli ního odpadu.
Bude se tedy jednat zejména o odpady kategorie „ostatní odpad“, charakterizované dle
vyhlášky . 381/201 Sb. následujícími katalogovými ísly:
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Zbytky stavebního materiálu:
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 02 02 Sklo
17 04 05 Železo a ocel
17 09 04 Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod ísly 17 09 01,
17 09 02, 17 09 03
Další:
15 01 06 Sm sné obaly
15 02 03 Ochranné od vy, isticí tkaniny neuvedené pod íslem 15 02 02
20 03 01 Sm sné komunální odpady
Zám rem se nevylu uje také vznik malého množství nebezpe ných odpad , kterými
budou odpady kat . 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly
t mito látkami zne išt né, 15 02 02 Absorp ní inidla, isticí tkaniny a ochranné od vy
zne išt né nebezpe nými látkami.
Množství odpad vznikajících ve výstavbové fázi není v sou asné dob možné p esn
ur it. Vzhledem k malému plánovanému rozsahu stavebních úprav se bude jednat o
zanedbatelné množství stavebních a demoli ních odpad ( ádov do 0,5 t).
Poznámka:
Vzhledem k tomu, že v rámci stavebních úprav stávajících objekt bude áste n
rekonstruována st echa stávající tavírny hliníku (objekt SO 03) v d sledku jejího
nedávného poškození požárem (kdy dojde k vylou ení d ev ných trám a jejich
náhrad za ocelový konstruk ní prvek, k novému zast ešení, zateplení obvodového
plášt a k oprav obvodové konstrukce objektu).
V tomto p ípad lze p edpokládat vznik malého množství odpad p edstavujících zbytky
konstruk ních materiál st echy, které p edstavují ostatní odpady s katalogovými ísly:
17 01 02 (Cihly), 17 04 05 (Železo a ocel), 20 01 38 (D evo neuvedené pod íslem 20
01 37) , 20 01 40 (Kovy), p ípadn n které další ostatní odpady.
Provozovatel stavebních úprav a stavby nového skladovacího p íst ešku bude povinen
plnit povinnosti p vodce odpadu, dle ustanovení zákona . 185/2001 Sb., o odpadech,
a jeho pr vodních p edpis v platném zn ní.
Odpady vznikající b hem provozu zám ru
B hem provozu tavírny neželezných kov se p edpokládá produkce odpad hutního
charakteru, obdoba vysokopecní strusky s vyšším obsahem aluminia a v menším
množství také legujících prvk . Vzniklý odpad v podob strusky lze dle vyhlášky
. 381/2001 Sb. za adit pod katalogové íslo 10 03 16 – Jiné st ry neuvedené pod
íslem 10 03 15 (ostatní odpad). Dle sd lení provozovatele se p edpokládá vznik cca
180 tun hliníkových st r (strusky) za rok. Struska bude p echodn ukládána ve skladu
surovin v kontejnerech a následn bude odvážena k druhotnému zpracování odborn
zp sobilou a oprávn nou osobou dle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho
provád cích p edpis , v platném zn ní.
Provozem zám ru bude dále produkován sm sný komunální odpad (kat. . 20 03 01) a
z n ho vyt íd ných složek ur ených k dalšímu využití. Sm sný komunální odpad bude
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shromaž ován ve sb rných nádobách a p edán oprávn ným osobám k nakládání
s odpady.
Odpady vzniklé p i p ípadném ukon ení zám ru
V p ípad nutnosti odstran ní stávajících stavebních objekt a zrušení ocelového
skladovacího p íst ešku vznikne p i demolici a demontáži t chto objekt a likvidaci
manipula ních ploch stavební odpad (p i azený dle vyhlášky 381/2001 Sb. do ady 17
„Stavební a demoli ní odpady“) v množství odpovídajícím použitému materiálu pro
výstavbu t chto objekt a ploch. Odpady budou p edány oprávn ným osobám k využití
nebo odstran ní v souladu s požadavky zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho
souvisejících p edpis , v platném zn ní.
B. III. 4. Hluk a vibrace
Na posuzovaném zám ru bude možné vyspecifikovat tyto zdroje hluku:
Stacionární zdroje hluku
Stacionárními zdroji hluku rozumíme hluk nevyvolaný dopravou, nebo také hluk
p sobený vozidly, které se pohybují na neve ejných komunikacích.
Na uvažovaném zám ru se budou nacházet následující stac. zdroje hluku:
- vyústky VZT,
- výduchy od tavící technologie
- kolový naklada Bobcat, vysokozdvižný vozík ND 9-04
Hluk z dopravy
Dopravním hlukem rozumíme hluk z pozemní (silni ní) dopravy na ve ejných
pozemních komunikacích.
Dopravní hluk vyvolaný provozem zám ru bude zp soben vozidly zajiš ujícími dopravní
obslužnost zám ru.

Hlukové posouzení, výpo tové body, hygienické limity
P edm tem hlukové studie, která je sou ástí tohoto oznámení, bylo posouzení nár stu
hlukové zát že zp sobené zprovozn ním zám ru na nejblíže umíst ný chrán ný
venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb a jeho porovnání s hygienickými
limity, které jsou vymezeny na ízením vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
Výpo tové body byly umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru
a nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb situované do blízkosti zám ru.
Výška všech výpo tových bod je 3 m nad terénem.

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

32

Tavení hliníku – provoz Lupenice

Tabulka . 13: Umíst ní modelových bod použitých v hlukové studii
íslo
bodu
Chrán ný venkovní prostor staveb

Umíst ní

. 31810 - zhruba 2 m od fasády

1

Obytný d m k. . 103 v blízkosti silnice
jihozápadního rohu obytného domu

2

Obytný d m k. . 7 v blízkosti silnice . 31810 - zhruba 2 m od fasády jižní st ny
obytného domu

3

Hranice pozemku k. .53/1 - jihozápadní roh plochy pozemku ur ené dle územního
plánu k individuálnímu bydlení

4

Obytný d m k. . 6/1 - zhruba 2 m od fasády západní st ny obytného domu (vrata
do dvoru)

5

Obytný d m k. . 6/1 - zhruba 4 m od fasády západní st ny obytného domu

Chrán ný venkovní prostor
6

Hranice pozemku k. . 53/2 - západní hranice pozemku ur ená k individuálnímu
bydlení

Schéma situace a umíst ní modelových výpo tových bod viz. následující obrázek . 5.
Obr. . 5: Znázorn ní umíst ní výpo tových bod použitých v hlukové studii

MM .1

MM .2

MM .3
areál
D+D Metal
MM .5
MM .6
SO3

zám r
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Na základ na ízení vlády . 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území následující
stanovení hygienických limit :
Tabulka . 14: Hygienické limity, které se vztahují k posuzovanému zám ru (dle
na ízení vlády . 148/2006 Sb.)
Základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY
Stacionární zdroje hluku
Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory

0 dB

Dopravní hluk 1)
Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory

+ 5 dB

KOREKCE NA DENNÍ DOBU
Chrán né venkovní prostory staveb
Den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod)

0 dB

Noc 2200 - 0600 hod (T= 8 hod)

- 10 dB

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T
Stacionární zdroje hluku
Den
Noc

Chrán né venkovní prostory a chrán né venkovní prostory staveb

LAeq,T = 50 dB

Chrán né venkovní prostory

LAeq,T = 50 dB

Chrán né venkovní prostory staveb

LAeq,T = 40 dB

Dopravní hluk 1)
Den
Noc

Chrán né venkovní prostory a chrán né venkovní prostory staveb

LAeq,T = 55 dB

Chrán né venkovní prostory

LAeq,T = 55 dB

Chrán né venkovní prostory staveb

LAeq,T = 45 dB

Poznámka k tabulce . 14:
1)

korekce je stanovena pro hluk z pozemní dopravy na ve ejných komunikacích

Stacionární zdroje hluku
Modelový výpo et byl proveden jako p ísp vkový tzn., že ve výpo tových bodech byla
vypo tena ekvivalentní hladina akustického tlaku A pouze ze stacionárních zdroj hluku
umíst ných na posuzovaném zám ru. Stávající stav v posuzované lokalit byl
zmapován formou m ení.
Pro zpracování stacionárních zdroj hluku je v této studii použito výpo tového programu
„Hluk+, Verze 7.12 profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním
prost edí “.
Hluk vyzá ený prostupem d lícího plášt z vnit ních prostor zám ru
Na základ m ení hluku provedeném ve stávající výrobní hale SO3, kde je instalována
obdobná technologie jako bude instalována v nové tavírn hliníku umíst né ve
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stávajícím objektu SO10, lze uvnit posuzovaného objektu SO10, kam bude instalována
nová technologie, o ekávat maximální ekvivalentní hladinu ak. tlaku A LAeq,T = 75,0 dB.
Hluk ze zdroj hluku umíst ných ve venkovních prostorech zám ru
Tabulka . 15: Stacionární zdroje hluku umíst né na zám ru
Zdroj hluku

Umíst ní

Po et

LAeq,T
(dB)

Plocha
zdroje

Výška
zdroje

2

71,0

-

5,0 m

západní st na

ventilátor - vyústka VZT
výduch od tavící pece

st echa kalírny

1

65,0

VZV ND 9 - 04

venkovní prostor

1

-

kolový naklada Bobcat S 175 venkovní prostor

1

104,0

2

0,1 m

7,0 m

-

1,5 m

-

1,0 m

1)

Areál D+D Metal
vozidla v areálu

viz. obr. . 4 - úsek B

Poznámka k tabulce . 15:
1)

hladina akustického výkonu A LWA
L1Aeq,T

-

hladina akustického tlaku A nam ená ve vzdálenosti d od zdroje

Tabulka . 16: P ísp vek k celkové hladin akustického tlaku A LAeq,T ze stacionárních
zdroj hluku vyvolaných zprovozn ním zám ru v denní a no ní dob
po et
zdroj

zdroj hluku

L1Aeq 1)
(dB)

Q

Sv

(m2)

LWA

(dB)

t

LWA´

(min.)

(dB)

DENNÍ DOBA - nejhlu n jších po sob jdoucích 8 hodin
vyústka VZT 2)

2

71,0

1

-

85,5

480

85,5

výduch od tavící pece

1

65,0

1

-

79,5

480

79,5

areál D+D Metal
pohyb vozidel v areálu
VZV ND 9 – 04

viz. obr. . 4 – úsek B

3)

10 pr jezd za 60 minut po trase I. - viz obr. . 11
NO NÍ DOBA - nejhlu n jší 1 hodina

vyústka VZT 2)

2

71,0

1

-

85,5

60

85,5

výduch od tavící pece

1

65,0

1

-

79,5

60

79,5

areál D+D Metal
pohyb vozidel v areálu
kolový naklada Bobcat S 175

viz. obr. . 4 – úsek B
3)

10 pr jezd za 60 minut po trase II. viz obr. . 12

Poznámka k tabulce . 16:
1)

ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti 1,5 m od zdroje hluku

2)

axiální ventilátor HCFB/4-560H (12300 m3/h) ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o.
3)
v modelovém výpo tu bylo použito na pojezdové trase namísto VZV resp. kolového
naklada e nákladní vozidlo, které vykazuje prakticky shodné akustické parametry
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Vysv tlivky k tabulce . 16 a k výpo tu hladiny akustického výkonu :
L1Aeq,T
d
Q
Sv
LWA
t
LWA´
So

-

hladina akustického tlaku A nam ená ve vzdálenosti d od zdroje
vzdálenost ve které byla m ena L1pAeq od zdroje hluku
initel sm rovosti
obsah vyza ující plochy
hladina akustického výkonu A
doba chodu zdroje hluku v pr b hu jednoho pracovního dne
hladina akustického výkonu A p epo tena na 8 nejhlu n jších denních
hodin resp. 1 no ní hodinu
referen ní plocha So = 1 m2

LWA = L1pAeq,T + 10 log (Sv / S0)

LWA = LAeq,T - 10 log

π

Pro zpracování stacionárních zdroj hluku bylo v hlukové studii použito výpo tového
programu „Hluk +, Verze 7.12 Profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve
venkovním prost edí “.
Modelový výpo et byl proveden jako p ísp vkový tzn., že v modelových bodech byla
vypo tena hladina akustického tlaku A pouze ze stacionárních zdroj hluku umíst ných
na posuzovaném zám ru. Stávající stav hlu nosti v posuzované lokalit byl zmapován
formou m ení (viz. kapitola C. 2. 7.).
Tabulka . 17: Hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdroj hluku umíst ných
pouze na zám ru, pro nejhlu n jších 8 hodin v denní dob a jednu nejhlu n jší no ní
hodinu
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB)

1

2

3

4

5

6

DENNÍ DOBA - nejhlu n jších po sob jdoucích 8 h
Stac. zdroje hluku umíst né na zám ru

37,1

34,7

34,6

43,2

32,3

44,3

Hygienický limit

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

NO NÍ DOBA - nejhlu n jší 1 h
Stac. zdroje hluku umíst né na zám ru

28,2

25,8

30,9

34,7

30,0

42,0

Hygienický limit

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

50,0

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Poznámka k tabulce .17:
Znázorn ní umíst ní výpo tových bod – viz. obr. . 5 a tabulka . 13

Z tabulky . 17 vyplývá, že ve všech modelových bodech budou spolehliv spln ny
hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdroj hluku. Dominantním zdrojem hluku
bude pohyb vysokozdvižného vozíku (denní doba) a kolového naklada e (no ní doba)
v areálu D+D Metal.
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V p íloze hlukové studie jsou zobrazeny izolinie, které mapují hlukovou situaci
vyvolanou pouze stacionárními zdroji umíst nými na zám ru.
Dopravní hluk
Pro zpracování dopravního hluku zpracovatel hlukové studie použil výpo tový program
„Hluk +, Verze 7.12 Profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním
prost edí “.
Výpo et je proveden pro denní (T=16 h) a no ní (T=8 h) dobu - modelový rok 2007.
Tabulka . 18: Výsledky modelového výpo tu hlukového zatížení v posuzované lokalit
vyvolaného pouze pr jezdy vozidel pocházejících pouze ze zám ru, bez stávající
dopravní zát že
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB)

Výpo tový rok 2007

1

2
00

3

4

5

6

00

DENNÍ DOBA 06 - 22 hod (T = 16 h)
38,4

39,3

43,0

18,5

23,7

21,7

Hygienický limit

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

00

00

NO NÍ DOBA 22 - 06 hod (T = 8 h)
31,0

31,9

34,4

11,4

15,4

13,3

Hygienický limit

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

55,0

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

V p íloze hlukové studie jsou zobrazeny izolinie, které mapují dopravní hluk vyvolaný
pouze dopravní obslužností zám ru v denní i v no ní dob .
Celkové hlukové zatížení lokality vyvolané pouze zám rem (tj. stacionární zdroje
hluku a hluk dopravy sou asn )
Tabulka . 19: Výsledky modelového výpo tu celkového hlukového zatížení
v posuzované lokalit vyvolaného pouze zám rem
Výpo tový rok 2007

Výpo tové místo LAeq,T (dB)
1

2

3
00

4

5

6

43,2

32,9

44,3

34,7

30,1

42,0

00

DENNÍ DOBA 06 - 22 hod
SH plus DH

40,8

40,6

43,6

NO NÍ DOBA 2200 - 0600 hod
SH plus DH

32,8
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze zám rem by na žádném
modelovém bodu nem la p ekro it požadované hygienické limity pro chrán ný
venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené v na ízení
vlády . 148/2006 Sb. „O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací“ (viz.
tabulka . 14).
B. III. 5. Dopl ující údaje (význ. terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Výškové a urbanistické ešení stávajících objekt z stane zachováno. Žádné terénní
úpravy ani zásahy do krajiny se nep edpokládají. Hranice areálu D+D Metal
v Lupenicích z stanou zachovány.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C. 1. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území
C. 1. 1. Zvlášt chrán ná území,
Zvlášt chrán ná území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) dle zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis se v míst zám ru ani v jeho
bližším okolí nevyskytují.
Nejbližším zvlášt chrán ným územím je CHKO Orlické hory (hranice CHKO se
nachází cca 12 km od místa zám ru - m eno vzdušnou arou). CHKO s rozlohou 204
km2 skrývá - 2 NPR, 13 PR a 6 PP.
V míst zám ru, ani jeho okolí není evidován žádný památný strom.
P edm tná lokalita se nachází v Chrán né oblasti p irozené akumulace vod
Východo eská k ída (CHOPAV), pro kterou platí ochrana dle zákona o vodách
. 254/2001 Sb., v platném zn ní a pojí se k ní omezení dané na ízením vlády
. 85/1981 Sb.
Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , byla v souladu s právem
Evropských spole enství v eské republice navržena soustava Natura 2000, která na
území R vymezila evropsky významné lokality a pta í oblasti, které používají smluvní
ochranu nebo jsou chrán ny jako zvlášt chrán né území. Posuzovaný zám r
nezasahuje do žádné evropsky významné soustavy, což je doloženo stanoviskem
orgánu ochrany p írody ve smyslu ustanovení §45i zákona . 114/1992 Sb. (p íloha
oznámení . 3).
Z hlediska širších vztah je nejbližší evropsky významnou lokalitou p írodní památka a
sou asn p írodní rezervace Orlice a Labe (kód lokality CZ0524049) zaujímající
rozlohu 2 683,18 ha, která se od zám ru rozprostírá ve vzdálenosti cca 3 km
(vzdušnou arou). Jedná se o eku Orlici od Malšovic až po soutok Divoké a Tiché
Orlice, Divokou Orlici až po Doudleby nad Orlicí, Tichou Orlici až po Choce , dále eku
Labe od soutoku s ekou Orlicí po Kun tice.
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Obr. . 6: Zám ru nejblíže situovaná evropsky významná lokalita

Nejbližší pta í oblastí je oblast Orlické Záho í (cca 25 km od zám ru vzdušnou arou),
která je enklávou lu ních porost p i hranicích s Polskem obklopenou lesy. Na území
jsou vhodné podmínky pro vyhnízd ní ch ástala polního (Crex crex). eka Divoká
Orlice a r zné vodní nádrže a t ky na lokalit jsou astou potravní základnou ápa
erného (Ciconia nigra), který v okolních lesích hnízdí.
C. 1. 2. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabiln jších ástí krajiny, ú eln rozmíst ných podle funk ních a prostorových kritérií –
tj. podle rozmanitosti potenciálních p írodních ekosystém v ešeném území, na
základ jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr (minimální
plochy biocenter, maximální délky biokoridor a minimální nutné ší ky), dle aktuálního
stavu krajiny a spole enských limit a zám r ur ujících sou asné a perspektivní
možnosti kompletování uceleného systému.
Dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní je územní
systém ekologické stability krajiny vzájemn
propojený soubor p irozených
i pozm n ných, avšak p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu.
Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní ásti krajiny soustavou stabilních a
stabilizujících ekosystém .
Ekosystém je funk ní soustava živých a neživých složek životního prost edí, jež jsou
navzájem spojeny vým nou látek, tokem energie a p edáváním informací a které se
vzájemn ovliv ují a vyvíjejí v ur itém prostoru a ase.
Biocentrum je ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek
umož uje existenci druh nebo spole enstev rostlin a živo ich .
Biokoridor je ást krajiny, která spojuje biocentra a umož uje organism m p echody
mezi biocentry.
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Biocentra a biokoridory jsou rozlišeny dle jejich významu a rozsahu na lokální,
regionální a nadregionální.
Interak ní prvek je strukturní sou ást územního systému ekologické stability
zprost edkovávající p íznivé p sobení biocenter a biokoridor na okolní ekologicky
mén stabilní krajinu. Tento krajinný segment je zpravidla ekotonového charakteru, tzn.
tvo ící hrani ní pásmo mezi rozdílnými druhy spole enstev i ekosystém . Typickými
interak ními prvky jsou lesní okraje, remízky, skupiny strom , drobná prameništ , aleje,
vysokokmenné sady, parky, atd.
Místní územní systém ekologické stability byl pro ešené území zpracován v roce 1994
(Generel SES Vamberk a okolí, Vasil Hutník), který byl aktualizován a následn
zapracován do ÚPO Lupenice.
V ešeném území se nevyskytují prvky nadregionálních ani regionálních systém
ekologické stability, pouze lokality biocenter a biokoridor místního významu, které jsou
lokalizované jednak v hodnotných lesních porostech a jednak na zamok ených
údolnicích.
Interak ní prvky lemují stávající linie hranic pozemk , polních cest nebo trasy údolnic.
Navrhovaný místní SES (který je p edkládán v ÚPO Lupenice – ve výkresu širších
vztah ) navazuje na severní RBK Kn žná a na jižní RBK Zdobnice a NRBK Divoká
Orlice.
V ÚPO Lupenice jsou navrženy zm ny zejména v ešení vedení interak ních prvk a
jejich zm ny charakteru.
Aktuální ešení prvk ekologické stability v okolí zám ru vy até z ÚPO Lupenice
(Vyhodnocení zábor ZPF) je patrné z následujícího obrázku . 7.
Obr. . 7: Znázorn ní SES – dle ÚPO Lupenice
Legenda:
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Legenda:

areál D+D Metal s.r.o.

Z obrázku . 7 je z ejmé, že nejblíže k zám ru (západním sm rem od p íjezdové
komunikace) se rozprostírá LBC . 1 (viz. fotodokumentace – p íloha . 2 oznámení),
které je tvo eno listnatým lesem.
Kostra ekologické stability
Pro zhodnocení kostry ekologické stability je používána tato stupnice:
Stupe
5
4
3
2
1
0

Plochy
ekologicky nejstabiln jší
ekologicky velmi stabilní
st edn ekologicky stabilní
málo ekologicky stabilní
ekologicky mén stabilní
ekologicky nestabilní

V obci p evažují v nezastav né ásti plochy stupn 3 a v zastav né ásti plochy stup
1 a 2, s ob asným výskytem ploch stupn 0. Plochy stupn 4 se vyskytují nejmén , a to
v oblastech lesních a stupe 5 se nevyskytuje v obci v bec.
C. 1. 3. Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) – dle §3 odst.1) písm. b) zákona 114/1992 Sb. o
ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , je VKP definován jako
ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny utvá ející její typický
vzhled nebo p ispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliništ , vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které
zaregistruje podle §6 orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek, zejména
mok ady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt nerost a
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zkamen lin, um lé i p irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porost sídelních útvar v etn historických zahrad a park .
V ešeném území lze za VKP „dle zákona“ ozna it potok Št drý (viz.
fotodokumentace), který te e podél komunikace . III/31810 ve vzdálenosti cca 40 m
jižním sm rem (60 m od místa posuzovaného zám ru severním sm rem). Tento VKP
nebude provozem tavírny neželezných kov v areálu D+D Metal dot en. Do potoka
Št drý jsou svád ny deš ové vody z p ilehlých ploch i n které výpusti septik blízko se
nacházejících obytných dom .
Jako další VKP lze ozna it stávající prvky místních systém ekologické stability.
Dle Koncepce ochrany p írody a krajiny Královéhradeckého kraje se na ešeném území,
ani v jeho blízkosti nenachází žádný registrovaný VKP.
C. 1. 4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historie obce Lupenice
Vznik obce je datován mezi roky 1330 až 1360. P vodn vznikly osam lé dvory, pozd ji
i se zájezdním hostince vznikala další stavení, která vypl ovala zástavbu až do dnešní
podoby. Název Lupenice pochází již ze 14. století.
Urbanistické ešení obce Lupenice
Sou asné uspo ádání obce vychází z p vodní roztroušené zástavby hospodá skými
dvory, pozd ji získala charakter ulicové vesnice, kde se usidlovali domka i, zahradníci,
sedláci a emeslníci. Postupn budovanou zástavbou se za al vypl ovat prostor kolem
páte ní komunikace III/31810 soub žné se Št drým potokem. Ob anská vybavenost je
soust ed na v centru obce (obecní ú ad, obchod, knihovna, restaurace, t locvi na,
h išt ).
Celkov lze strukturu stávající zástavby obce charakterizovat jako málo hustou až
rozvoln nou (v horní ásti), místy mírn neuspo ádanou.
Panorama obce se prakticky neuplat uje, což je dáno její údolní polohou a skrytím
vysokou zelení (liniovými spole enstvy podél vodote e a páte ní komunikace).
Obec má b žnou venkovskou zástavbu lokálního charakteru kombinovanou s hojn
zastoupenými p vodními stavbami p ím stského charakteru. Je dopln na soudobými
novostavbami, obsahuje i n kolik staveb ob anských i výrobních.
Kulturní a historické památky
V obci se nenachází žádné nemovité památky.
V obci jsou chrán ny a udržovány prvky drobné architektury, ke kterým se adí: soch,
k íž na Pohodlí, dále sousoší sv. Jana Nepomuckého u .p. 37, k íž u .p. 3 a d ev ná
zvonice u areálu h išt .
Obec Lupenice se nachází na území s archeologickými nálezy. V obci jsou evidovány
ojedin lé nálezy z doby neolitické, dále hradišt z doby popelnicových polí a jeden
objekt z doby železné. V intravilánu obce se objevily st edov kké nálezy.
Samotný zám r se nenachází na území s archeologickými nálezy.
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Rekrea ní potenciál území
Obec Lupenice není rekrea n využívána, jelikož k tomu nemá vhodné podmínky. Obec
je využívána spíše k individuální rekreaci majitel dom se zahradami.
C. 1. 5. Území hust zalidn ná
Území, ve kterém je provozována tavírna hliníku se vyzna uje pom rn
nízkou
hustotou osídlení. Dle údaj Ministerstva vnitra, odboru informace ve ejné správy, bylo
v obci Lupenice ke dni 3.7. 2006 evidováno 102 adres s celkovým po tem 258 obyvatel
(118 muž , 11 chlapc do 15 let, 110 žen a 19 dívek do 15 let).
Nejbližší obytné zástavby (plochy individuální zástavby) k zám ru se nachází cca 80 m
za východní hranicí areálu D+D Metal (objekt není v sou asné dob obydlen) a p i
komunikaci III/31810 (cca 150 m od zám ru). Jedná se o jednopodlažní a dvoupodlažní
rodinné domy a usedlosti.
Pro výhledové období dle územního plánu obce zpracovaného v roce 2001 jsou
v blízkosti zám ru vymezeny dv plochy individuálního bydlení – plocha ozna ená jako
IV 3 (cca 100 m od zám ru sv. sm rem) a plocha IV 4 (cca 250 m od zám ru sv.
sm rem) – viz. obr. . 1.
V okolí obce Lupenice se nachází obce: Tutleky (1 km, 348 obyvatel), Rychnov nad
Kn žnou (4 km 11 814 obyvatel), Dubí (1 km, 24 adres), Popluží (1 km), Vamberk (3
km, 4 759 obyvatel), Doudleby nad Orlicí (3 km, 1 928 obyvatel).
Situace širších vztah je sou ástí p ílohy oznámení . 1.
C. 1. 6. Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn
ekologických zát ží)
V dot eném území nejsou známy žádné extrémní pom ry.

starých

Dle informací starosty obce Lupenice (Jaroslav Barták) nejsou na p edm tném území
ani v jeho okolí evidovány žádné staré ekologické zát že.
C. 2. Charakteristika sou asného stavu životního prost edí v dot eném území
C. 2. 1. Ovzduší
Meteorologická situace
Dle mapy klimatických oblastí (E. Quitt 1975) obec Lupenice leží v blízkosti rozhraní
dvou mírn teplých oblastí – MT9 a MT11.
Klimatická oblast MT9 je charakterizovaná dlouhým, teplým, suchým až mírn suchým
létem, s krátkým p echodným obdobím, s mírným až mírn teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírnou, suchou zimou s krátkým trváním sn hové pokrývky.
Klimatická oblast MT11 je charakterizovaná dlouhým, teplým, suchým létem, s krátkým
p echodným obdobím, s mírn teplým jarem i podzimem, krátkou, mírn teplou a velmi
suchou zimou s krátkým trváním sn hové pokrývky.
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Tabulka . 20: Charakteristika klimatické oblasti
Charakteristiky

Klimatická oblast
MT9

MT11

40 - 50

40 - 50

Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

140 - 160

140 - 160

Po et mrazových dn

110 - 130

110 - 130

Po et ledových dn

30 - 40

30 - 40

Pr m rná teplota v lednu ve °C

-3 až -4

-2 až -3

Pr m rná teplota v ervenci ve °C

17 - 18

17 - 18

Pr m rná teplota v dubnu ve °C

6-7

7-8

Pr m rná teplota v íjnu ve °C

7-8

7-8

Pr m rný po et dn se srážkami 1 mm
a více

100 - 120

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v
mm

400 - 450

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

250 - 300

200 - 250

60 - 80

50 - 60

120 - 150

120 - 150

40 - 50

40 - 50

Po et letních dn

Po et dn se sn hovou pokrývkou
Po et dn zamra ených
Po et dn jasných

Pr m rný ro ní úhrn srážek inní 650 mm.
Meteorologickou situaci pro pot ebu rozptylové studie popisuje v trná r žice, která
udává etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability p ízemní
vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti
v tru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Pro výpo et rozptylové studie byla použita v trná r žice pro lokalitu Vamberk, která se
nachází cca 2 km od posuzovaného zám ru.
Odborný odhad v trné r žice zpracoval
zobrazena na následujícím obrázku:

HMÚ Praha (2006). V trná r žice je

Obr. . 8: Zobrazení v trné r žice lokality Vamberk
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Tabulka . 21: Hodnoty celkové v trné r žice lokality Vamberk
m.s-1

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

CALM

sou et

1,7

2,01

1,81

3,51

4,51

1,41

1,00

2,20

3,11

15,41

34,97

5,0

4,30

3,51

6,90

13,81

3,30

2,41

10,50 10,60

55,33

11,0

0,30

0,20

0,60

2,70

0,50

0,40

3,70

9,70

sou et 6,61

5,52

11,01 21,02

5,21

3,81

16,40 15,01

1,30
15,41

100,00

Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má jihovýchodní vítr s 21,02 %.
etnost výskytu bezv t í je 15,41 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m.s-1 se vyskytuje v 34,97 %
p ípad , vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m.s-1 lze o ekávat v 55,33 % a rychlost v tru nad
7,5 m.s-1 se vyskytuje v 9,70 % p ípad . I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv
atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 21,67 % p ípad .
Kvalita ovzduší
Posuzovaná lokalita nepat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší – dle na ízení
vlády . 60/2004 Sb., kterým se m ní na ízení vlády . 350/2002 Sb., v platném zn ní,
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zp sob sledování, hodnocení a ízení
kvality ovzduší a sd lení . 6 MŽP R uve ejn né ve v stníku MŽP.
Imisní pozadí
Pro posouzení pozadí, tj. úrovn zne išt ní ovzduší sledovanými škodlivinami bez
realizace zám ru, v dané lokalit byly použity hodnoty imisních koncentrací p evzaté z
ISKO a Krajského programu snižování emisí Královéhradeckého kraje, které jsou
následující:
- hodinová imisní koncentrace = 20 – 40 µg/m3 (Krajský program snižování
NO2
emisí Králové hradeckého kraje)
- ro ní imisní koncentrace = 16,8 – 19,5 µg/m3 (stanice . 1353)
PM10

- denní imisní koncentrace = 78 µg/m3 (98% kvantil, stanice . 1353)
- ro ní imisní koncentrace = 26,6 – 28,9 µg/m3 (stanice . 1338)

BaP

- ro ní imisní koncentrace = 0,3 – 0,4 ng/m3 (stanice . 916)

PCDD/F - m ení imisních koncentrací PCDD/F se v eské republice neprovádí.
C. 2. 2. Voda
Hydrologické pom ry
Obec Lupenice se nalézá v povodí Št drého potoka, jež je levostranným p ítokem í ky
B lé v .km 1,150. Plocha jeho povodí je 11,001 km2. Správcem toku je Státní
meliora ní správa. Povodí spadá do regionálního povodí . 4019 B lá. B lá je
pravostranným p ítokem Divoké Orlice, po soutoku s Tichou Orlicí te e eka Orlice do
Labe a do Severního mo e.
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Na území obce je krom nevýznamných vodote í jedinou vodní plochou požární nádrž
horní ídce zastav né ásti obce.
Na základ studie odtokových pom r potoka Št drého byla stanovena hranice
zátopového území pro Q100, která je z ejmá z mapy územního plánu obce - obr. . 3.
V územním plánu obce je navržena realizace n kolika poldr (7), p i emž nejblíže
zám ru bude situován suchý poldr s reten ní funkcí „poldr u lipek“ o vým e 1,17 ha
(vzdálenost od zám ru cca 250 m).
Zám r se nenachází v záplavovém území.
Chrán ná území
Oblast obce a jejich zdroj se nalézá v chrán ném území p irozené akumulace vod
(CHOPAV) Východo eská k ída.
C. 2. 3. P da
Druhy p d
P dy v Lupenici jsou pom rn úrodné hn dozemn , ale jejich oglejení mírn zhoršuje
možnosti jejich zem d lského využití.
Z hlediska zem d lské výroby je možno za adit p dní typ v celém zájmovém území
spolu s p sobením klimatických podmínek do produk ní oblasti bramborá ské. Na
území obce zaujímá zhruba 2/3 v jižní ásti podtyp bramborá sko-pšeni ný, severní 1/3
s osadou Pohodlí podtyp bramborá sko-je ný.
V okolí zám ru se nacházejí zem d lské plochy (louky, pastviny, orná p da), které se
z hlediska kvality zem d lských p d adí do I a II. t ídy ochrany ZPF (tj. p dy bonitn
nejcenn jší a p dy s nadpr m rnou produk ní schopností). V tšina zem d lské p dy
je obhospoda ována ZD Tutleky, menší ást soukromými zem d lci.
Z hlediska širších vztah lze konstatovat, že v T ebechovickém bioregionu naprosto
p evládají kyselé arenické kambizem s p echody do kambizemních podzol (až
železitých podzol ). V místech výchoz v tšinou odvápn ných slín se vyvinuly
pseudoglejové pararendziny. V nivách jsou vyvinuty p evážn glejové fluvizem , podél
Divoké Orlice typické fluvizem . V zamok ených sníženinách na píscích se vyvinula
menší ložiska typu rašelin.
Lesní p dy zaujímají nevýznamnou ást ešeného území.
Erozní innost
Reliéf terénu zap i i uje zna né p sobení vodní eroze. Jako protierozní opat ení
p dního fondu a ochrany zastav ného území obce p ed negativními ú inky
povrchových p ívalových vod je uplat ováno postupné trvalé zatrav ování svažit jších
pozemk .
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C. 2. 4. Geofaktory
Geologie
Rychnovský úval je tektonicky podmín ný úval v povodí Divoké Orlice. Nachází se na
slínovcích a spongilitech st edního turonu s pleistocénními í ními št rky, písky a
sprašemi. Rychnovský úval je tvo en plochým pahorkatinným reliéfem v oblasti ústecké
synklinály, se strukturn denuda ními plošinami, sv deckými vrchy, h bety a
pleistocénními í ními terasami.
Radon
Obec Lupenice, protože je v oblasti svrchnok ídových sediment , se dle odvozené
mapy radonového rizika nachází v oblasti s nízkým rizikem (severní ást) a nízkým až
st edním rizikem (jižní a zastav ná ást obce).
Horniny
Ložiska nerostných surovin, chrán ná ložisková území ani poddolovaná území se
v katastru obce nevyskytují.
Sesuvná území
V katastru obce se vyskytují dv sesuvná území, která se nacházejí mimo zastav né i
zastavitelné území obce.
C. 2. 5. Fauna a flóra
Dle biogeografického len ní /M. Culek, 1995/ náleží p edm tné území do
T ebechovického bioregionu 1.10. Flóra bioregionu je nep íliš bohatá. Objevují se v ní
p evážn
mezofilní druhy se zna ným zastoupením subatlantských a
boreokontinentálních prvk . Charakteristikou bioregionu je etný výskyt exklávních
druh . Mezi oceánskými druhy jsou p ítomny e išnice k ivolaká, krabilice chlupatá,
ký elnice devítilistá, vrbina hajní, rozrazil horský i ada psamofyt jako pali kovec
šedavý a nahoprutka píse ná. K druh m boreokontinentálním pat í klikva bahenní,
pta inec dlouholistý, ost ice plstnatoplodná, suchopýr pochvatý, kapradiník bažinný a
hv zdoš podzimní. ídce se nacházejí termofilní druhy – kozinec píse ný, kontinentální
– ost ice v esovištní, esnek hranatý a úložník dlouholistý.
V areálu spole nosti D+D Metal se nenachází žádná rostlinná ani d evinná složka,
jelikož celá plocha areálu je tvo ena zpevn ným povrchem (betonové panely).
Lesy zaujímají nevýznamnou ást ešeného území. P evažují smíšené lesy, v tšinou
smr iny s menšími podíly dubu, mod ínu. V lesích lemujících vodote e je krom smrku
a dubu zastoupen jasan, olše, lípa, osika, b íza. Tyto porosty nejsou zapojeny do
rozsáhlejšího lesního komplexu, což snižuje jejich ekologicko-stabiliza ní a
genofondovou schopnost.
Na území obce se jedná vesm s o hospodá ské lesy.
Užitkovou zele tvo í zahrady, sady, záhumenky, zpravidla v p ímé návaznosti na
plochy pro bydlení. Tato zele tvo í vhodný p echodový prvek mezi zastav nou ástí a
zem d lsky obd lávaným územím.
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Krajinná zele je tvo ena porosty v rámci zem d lsky obd lávaných ploch a ostatní
zelení v extravilánu a intravilánu obce, která není na lesní p d . Jde o zele zpravidla
lemující komunikace, vodní toky a ve ejná prostranství.
Sou asná zele
v ešeném území je výsledkem p evážn
dlouhodobého
antropogenního p sobení. P irozená spole enstva se v obci prakticky nevyskytují.
V bioregionu se vyskytuje b žná fauna v tších druhotných lesních komplex ,
prostoupených kulturní stepí, s torzy mok in. V zachovalejších lesních porostech žije
mlok skvrnitý, východní vliv prezentuje lejsek malý. Západní vliv dokazujevýskyt
ropuchy krátkonohé. Charakteristický je nedostatek m kkýš na terasových a vátých
píscích, zabírajících v tšinu bioregionu. eka Orlice pet í do pásma lipanového až
parmového, p ítoky do pásma pstruhového až parmového. Mezi významné druhy
bioregionu pat í ježek západní, j. východní, lejsek malý, moudivlá ek lužní, havran
polní, mlok skvrnitý, mihule poto ní.
Vzhledem k tomu, že areál spole nosti D+D Metal nenabízí vhodné podmínky pro
výskyt fauny a flóry vzhledem k zastavení celé plochy a k oplocení areálu, není tato
kapitola v oznámení podrobn rozebrána.
C. 2. 6. Krajina
P írodní charakteristika
ešené území je oblastí zem d lsko, k emuž p ispívá velké zastoupení zem d lských
p d (90,1% z vým ry k.ú.), další podíl tvo í ostatní plochy (4,2% k.ú.), lesní p dy (2,9%
k.ú.), zastav né plochy a nádvo í (2,3% k.ú.) a vodní plochy (0,3% k.ú.).
Obec leží v pr m rné nadmo ské výšce cca 330 m n.m (s nejvyšším bodem 365 a
nejnižším 316 m n.m.). Pozemky stávajícího areálu D+D Metal jsou mírn svažovány
sm rem k potoku Št drý (tj. severním sm rem), nadmo ská výška se v t chto místech
pohybuje mezi 320 – 322 m n.m.
P írodní charakteristika území v okolí zám ru je nejlépe z ejmá z leteckého snímku
(obr. . 9), ze kterého je z ejmé umíst ní zám ru na kraji zastav ného území obce,
které obklopují pom rn rozsáhlé zem d lsky obhospoda ované plochy.
Plochy doprovodné i volné krajinné zelen jsou plochy kompaktní rozptýlené vyšší a
st ední zelen , které nejsou lesními kulturami. Jde o zele doprovázející meze, silnice,
vodní toky, aleje, remízky, skupiny i soliterní stromy v lukách, polích, pastvinách.
Krajinotvorný prvek v obci tvo í vysoké liniové spole enstvo listnatých strom podél
páte ní komunikace, ke ové porosty podél vodote í a skupiny strom vytvá ejících
místní lokální biocentra a biokoridory, p ípadn interak ní prvky, dále užitková zele ,
která asto vymezuje hranici intravilánu.
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Obr. . 9: Letecký snímek západní ásti obce Lupenice

Areál spole nosti D+D Metal tvo í negativní krajinný prvek technického rázu v ešeném
území. Dalšími negativními prvky v krajin v blízkosti zám ru jsou telefonní vedení,
silni ní komunikace a elektrické dálkové vedení se sloupy (nacházející se na
vyvýšeném míst jz. sm rem od posuzovaného areálu).
Geomorfologie území
Geomorfologické jednotky v ešeném území:
Systém: Hercynský
Subsystém: Hercynská poho í
Provincie: eská vyso ina
Subprovincie: eská tabule
Soustava: Krkonošsko-jesenická
Podsoustava: Orlická
Horopisný celek: Orlická tabule
Podcelek: T ebechovická tabule
Okrsek: Rychnovský úval
C. 2. 7. Hluková situace
Na posuzovaném zám ru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku:
-

stacionární zdroje hluku (vyústky VZT, výduchy od tavící technologie)
kolový naklada Bobcat, vysokozdvižný vozík ND 9-04
dopravní hluk vyvolaný vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru
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Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb
a chrán ného venkovního prostoru má nejvýznamn jší podíl hluk ze stávajícího areálu
D+D Metal a.s., provoz Lupenice, dále dopravní hluk vyvolaný automobilovou dopravou
na silnici . III/31810 a hlasové projevy pták a domácího zví ectva.
Stávající hluk vyvolaný stacionárními zdroji hluku
Stávající hluková zát ž posuzované lokality ze všech stacionárních zdroj hluku
umíst ných v posuzované lokalit byla zmapována formou m ení. M ení bylo
provedeno v denní a no ní dob . Z m ení hluku v mimopracovním prost edí byl
zpracován protokol F-103/2006, který je sou ástí hlukové studie, která je p ílohou
oznámení . 5.
Tabulka . 22: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (dB) ze všech
stacionárních zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit – stávající stav
íslo m ícího místa

1
DENNÍ DOBA

2

3

4

5

6

0600 - 2200 hod

Hladina akustického tlaku A LAeq,T 1)

39,5

42,0

41,7

42,5

38,1

45,0

Hygienický limit

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

NO NÍ DOBA 2200 - 0600 hod
Hladina akustického tlaku A LAeq,T 2)

36,0

35,3

37,3

36,3

34,3

38,0

Hygienický limit

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

50,0

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Poznámka k tabulce . 22:
1)
2)

LAeq,T je reprezentativní pro 8 nejhlu n jších po sob jdoucích hodin v denní dob
LAeq,T je reprezentativní pro 1 nejhlu n jší no ní hodinu

Všechny hodnoty byly m eny ve specifických asových intervalech, kdy byl hluk z dopravy a
jiných zdroj hluku nesouvisejících s m enými zdroji hluku snížen na minimum
Umíst ní výpo tových bod viz. obr. . 5, tab. . 13.

Stávající hluk vyvolaný hlukem z dopravy
Modelový výpo et hluku ze stávající dopravy na komunikaci . III/31810 byl proveden
pro denní dobu (T=16 hod) a no ní dobu (T=8 hod) na všech výpo tových bodech.
Jako podklad pro výpo et dopravního hluku byly použity údaje dodané SD správa
Hradecký kraj (údaje z celostátního s ítání hustoty dopravy v roce 2005, s ítací místo 5
- 7020 na silnici . III/31810).
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Tabulka . 23: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (dB) – stávající stav
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB)

Výpo tový rok 2007
DENNÍ DOBA
hod (T = 16 h)

0600 - 2200

NO NÍ DOBA
hod (T = 8 h)

2200 - 0600

1

2

3

4

5

6

60,7

61,7

48,9

28,0

35,4

29,9

52,7

53,8

40,6

20,1

27,4

21,9

Poznámka k tabulce . 23:
K výpo tu bylo v hlukové studii použito výpo tového programu „Hluk+, Verze 7.12 Profi Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním prost edí “.
Umíst ní výpo tových bod viz. obr. . 5, tab. . 13.

C. 3. Celkové zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území z hlediska
jeho únosného zatížení
Zvlášt chrán ná území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) dle zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis se v míst zám ru ani v jeho
bližším okolí nevyskytují. V míst zám ru, ani jeho okolí není evidován žádný památný
strom. V blízkosti zám ru se rozprostírá lokální biocentrum a v okolí je navržena ada
interak ních prvk .
Posuzovaný zám r není situován v žádné evropsky významné lokalit ani pta í oblasti.
Na lokalit se nep edpokládá výskyt zvlášt chrán ných druh
uvedených ve vyhlášce . 395/92 Sb., v platném zn ní.

rostlin a živo ich

Obec Lupenice se nalézá v povodí Št drého potoka, jež je levostranným p ítokem í ky
B lé. Správcem toku je Státní meliora ní správa. B lá je pravostranným p ítokem
Divoké Orlice. Na základ studie odtokových pom r potoka Št drého byla stanovena
hranice zátopového území pro Q100, která však nezasahuje do areálu spole nosti D+D
Metal.
Oblast obce se nalézá v chrán ném území p irozené akumulace vod (CHOPAV)
Východo eská k ída.
ešená lokalita se nenachází v záplavové oblasti.
Na ešeném území, ani v jeho blízkosti se nenachází žádný registrovaný VKP, nejbližší
VKP charakterizovaný dle zákona . 114/1992 Sb. lze ozna it potok Št drý.
Samotný zám r se nenachází na území s archeologickými nálezy.
Na p edm tném území ani v jeho okolí nejsou evidovány žádné staré ekologické
zát že.
Posuzovaná lokalita nepat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší.
Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb
a chrán ného venkovního prostoru má nejvýznamn jší podíl hluk ze stávajícího areálu
D+D Metal a.s., provoz Lupenice a dopravní hluk vyvolaný automobilovou dopravou na
silnici . III/31810.
V dot eném území nejsou známy žádné extrémní pom ry.
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D. Komplexní charakteristika a hodnocení vliv
zdraví a životní prost edí

zám ru na ve ejné

D. I. Charakteristika p edpokládaných vliv zám ru na ve ejné zdraví a životní
prost edí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Vlivy na ve ejné zdraví, v etn sociáln ekonomických vliv
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru z hlediska zdravotních rizik, které
bylo zpracováno držitelem osv d ení odborné zp sobilosti pro oblast posuzování vliv
na ve ejné zdraví (Ing. Olga Krpatová). Hodnocení je samostatnou p ílohou oznámení
. 7.
Z výsledk hodnocení vliv na ve ejné zdraví vyplývá, že imisní p ísp vky škodlivin
oxidu dusi itého NO2, frakce suspendovaných pevných ástic PM10, polycyklických
aromatických uhlovodík PAU a polychlorovaných dibenzodioxin a dibenzofuran
PCDD/PCDF z posuzovaného zám ru jsou velmi nízké a tedy i riziko z expozice t mito
imisemi lze považovat za nízké a p ijatelné. Imise hodnocených škodlivin významn
nezvýší stávající akutní a chronické toxické, ani karcinogenní zdravotní riziko
obyvatelstva v okolí zám ru.
Taktéž v p ípad hodnocení vliv hluku na ve ejné zdraví lze konstatovat, že
posuzovaný zám r nebude zdrojem významného zdravotního rizika z hluku.
Výsledky hodnocení vliv na ve ejné zdraví se nevztahují na havarijní stavy.
D. I. 2. Vlivy na zam stnance
B hem realizace jednotlivých etap výstavby zám ru bude na pracovníky do asn
p sobit hluk odpovídající akustickým parametr m používaných stacionárních zdroj
hluku (elektrické ná adí, naklada , rypadlo, je áb atd.) a hluk z dopravní techniky.
P i výstavb zám ru budou zam stnanci pravd podobn manipulovat s n kterými
chemickými p ípravky, se kterými musí být nakládáno dle zákona . 356/2003 Sb., o
chemických látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis a dle
bezpe nostních list jednotlivých p ípravk .
B hem provozu zám ru se p i správném provozování technologie tavení hliníku a
dokonalého odsávání spalin zemního plynu nep edpokládá žádné p sobení negativních
vliv na zam stnance.
S chemickými látkami a p ípravky bude v technologii tavení hliníkových slitin
manipulováno minimáln (dle sd lení provozovatele manipulace pouze s p ípravkem
Ecosal Al 29Mg, který neobsahuje nebezpe né látky, ale má dráždivé ú inky) dle
pokyn stanovených v bezpe nostních listech chemických látek a p ípravk .
Provozovatel a zam stnanci jsou povinni dodržovat provozní ád tohoto za ízení a
požárn bezpe nostní sm rnice pro zajišt ní bezpe ného provozu za ízení, požární
ochrany a zdraví jiných osob.
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D. I. 3. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení vliv zám ru na ovzduší vychází z rozptylové studie, která byla zpracována
na základ § 17 odst. 5, zákona . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší, v platném zn ní.
Rozptylová studie je sou ástí p ílohy oznámení . 6.
Výpo ty p ísp vk imisních koncentrací NO2 (hodinové Cmax a ro ní Cr koncentrace),
PM10 (24-hodinové Cd a ro ní Cr koncentrace), sumy polycyklických aromatických
uhlovodík p epo tené na benzo(a)pyren (hodinové Cmax a ro ní Cr koncentrace),
sumy polychlorovaných dioxin a polychlorovaných dibenzofuran p epo tené pomocí
koeficient ekvivalent toxicity 2,3,7,8-TCDD (hodinové Cmax a ro ní Cr koncentrace)
byly provedeny podle metodiky SYMOS´97, verze 2003, ve zvolených 7 referen ních
bodech a v husté geometrické síti referen ních bod .
Výpo tové body byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší objekty ur ené Územním
plánem obce Lupenice jako plochy pro individuální bydlení a plochy vymezené pro
individuální bydlení.
P ísp vky imisních koncentrací prezentující stávající stav byly vypo teny z emisí
uvažovaných zne iš ujících látek produkovaných bodovými (tavící pec Sklenár a
MORGEN), liniovými (pohyb vozidel po komunikacích) a plošnými zdroji emisí (pohyb
mechanism v areálu provozovny).
P edpokládaný stav - v rozptylové studii byly jako bodové zdroje emisí uvažovány
výduchy z tavící pece Sklenár a rekonstruované pece, liniové a plošné zdroje byly
uvažovány shodn se stávajícím stavem. Dle zadavatele rozptylové studie nedojde k
navýšení stávající dopravy a nasazení obslužných mechanism .
Hodnoty p ísp vk imisních koncentrací byly vypo teny pro všech p t t íd stability
p ízemní vrstvy atmosféry a t i t ídy rychlosti v tru, s p ísp vky po úhlových krocích 1°.
Imisní limity vybraných zne iš ujících látek:
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 350/2002 Sb., v platném zn ní. Hodnoty
imisních limit jsou vyjád eny v µg.m-3 (ng.m-3 ) a vztahují se na standardní podmínky objem p epo tený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
V tabulce . 24 jsou uvedeny imisní limity pro NO2 a suspendované ástice PM10
v tabulce . 25 jsou uvedeny meze tolerance pro NO2 v letech 2006 až 2009.
Tabulka . 24: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Zne iš ující
látka

Doba
pr m rování

Hodnota imisního
limitu/maximální povolený
po et jejího p ekro ení za rok

Oxid dusi itý
Oxid dusi itý
Suspendované
ástice PM10
Suspendované
ástice PM10

1 hodina
1 rok

200 µg.m-3/18
40 µg.m-3

Datum, do
n hož musí
být limit
dosažen
1.1. 2010
1.1. 2010

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

1 rok

40 µg.m-3

-
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Tabulka . 25: Meze tolerance
Zne iš ující
látka

Doba
pr m rování

Jednotka

2006

2007

2008

2009

Oxid dusi itý

1 hodina

µg.m-3

40

30

20

10

Oxid dusi itý

1 rok

µg.m-3

8

6

4

2

V tabulce . 26 je uvedena hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren,
tj. koncentrace benzo(a)pyrenu ve vn jším ovzduší stanovená za ú elem odstran ní,
zabrán ní nebo omezení škodlivých ú ink na lidské zdraví a na životní prost edí
celkov , které je t eba dosáhnout, pokud je to možné, ve stanovené dob .
Tabulka . 26: Cílové imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 1)
Zne iš ující
látka

Doba
pr m rování

Hodnota cílového imisního
limitu 2)

Datum spln ní
limitu

Benzo(a)pyren

1 rok

1 ng.m-3

31.12.2012

Poznámka k tabulce . 26:
1)

K dosažení cílových imisních limit jsou p ijímána veškerá opat ení, která nep inášejí
nep im ené náklady a nepovedou k odstavení zdroj .

2)

Pro celkový obsah v suspendovaných ásticích velikostní frakce PM10.

Imisní limity pro PCDD/F:
Imisní limity pro PCDD/F nejsou na ízením vlády
stanoveny.

. 350/2002 Sb., v platném zn ní

Sm rnicová hodnota dle WHO (2000) pro koncentrace PCDD/F ve volném ovzduší
nebyla navržena, protože p ímá inhalace p edstavuje pouze velmi malou ást
z celkového p íjmu (obecn mén než 5 % denního p íjmu z potravy).
Dle U.S. EPA Region III Risk – Based Concetration Table je pro 2,3,7,8 TCDD
(tetrachloro-dibenzo-para-dioxin) ve venkovním ovzduší uvád na hodnota RBC(ambient air)
pro karcinogenní efekty = 4,2E-08 g/m3, tj. 0,042 pg/m3.
Vyhodnocení výsledk rozptylové studie
Stávající hodnoty imisních koncentrací PM10, NO2, benzo(a)pyrenu, PCDD/F p ímo
v posuzované lokalit nejsou známy. Stávající stav je prezentován hodnotami imisních
koncentrací uvedenými v kapitole oznámení C. 2. 1.
Výpo et p ísp vk imisních koncentrací zne iš ujících látek pro p edpokládaný stav –
provoz zám ru - a provedení finálního vyhodnocení byl proveden v husté geometrické
síti referen ních bod ve výšce 1,5 m nad terénem (p ibližná výška dýchací zóny
lov ka) a pro sedm vybraných výpo tových bod mimo sí (ve výšce horní ímsy
zvolených objekt ). Parametry sít byly zvoleny tak, aby sí pokrývala nejbližší obytnou
zástavbu v okolí posuzovaného zám ru.
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Výpo tové body byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší objekty ur ené Územním
plánem obce Lupenice jako plochy pro individuální bydlení a plochy vymezené pro
individuální bydlení.
Obr. . 10: Výpo tové body použité v rozptylové studii
Úsek
2

1 2
Úsek
3

Z3

4

Úsek
1

3

6

Z2
Z1

5
7

NO2
Hodinový imisní limit pro NO2 je 200 µg/m3 a ro ní imisní limit pro NO2 je 40 µg/m3.
Hodnoty poza ových imisních koncentrací NO2 jsou uvedeny výše v textu (viz. kapitola
C. 2. 7)
- hodinová imisní koncentrace NO2: 20 – 40 µg/m3
- ro ní imisní koncentrace NO2: 16,8 – 19,5 µg/m3
Stanovená hodnota hodinového a ro ního imisního limitu pro NO2 v zájmové lokalit
není v sou asné dob p ekro ena.
V obytné zástavb (ve výšce 1,5 m nad terénem) byly vypo teny p ísp vky
maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 ve výši 2 až 8 µg/m3 (1 až 4 % z
imisního limitu) pro stávající stav a 3 až 8 µg/m3 (1,5 až 4,0 % z imisního limitu) pro
p edpokládaný stav.
Ve výpo tových bodech mimo sí byly vypo teny p ísp vky maximálních hodinových
imisních koncentrací NO2 v rozmezí hodnot 3,97 až 9,40 µg/m3 (2,0 až 4,7 % z imisního
limitu) pro stávající stav a 4,5 až 9,90 µg/m3 (2,3 až 5,0 % z imisního limitu) pro
p edpokládaný stav.
V obytné zástavb (ve výšce 1,5 m nad terénem) iní p ísp vky pr m rných ro ních
imisních koncentrací NO2 0,00 až 0,08 µg/m3 (0,0 až 0,2 % z imisního limitu) pro
stávající stav a 0,01 až 0,08 µg/m3 (0,03 až 0,20 % z imisního limitu) pro p edpokládaný
stav.
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Ve výpo tových bodech mimo sí byly vypo teny p ísp vky pr m rných ro ních
imisních koncentrací NO2 v rozmezí hodnot 0,0136 až 0,0613 µg/m3 (0,03 až 0,15 % z
imisního limitu) pro stávající stav a 0,0197 až 0,1261 µg/m3 (0,05 až 0,32 % z imisního
limitu) pro p edpokládaný stav.
PM10
Hodnota denního imisního limitu pro PM10 je 50 µg/m3 (tato hodnota smí být p ekro ena
35krát za rok) a hodnota ro ního imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m3.
Hodnoty poza ových imisních koncentrací PM10 jsou uvedeny výše v textu (viz. kapitola
C. 2. 7):
- max. denní imisní koncentrace PM10 (98% kvantil): 78 µg/m3
- ro ní imisní koncentrace PM10: 26,6 – 28,9 µg/m3
Podmínka pro povolený po et p ekro ení denního imisního limitu PM10 byla spln na.
Ro ní imisní limit pro PM10 není p ekra ován.
V obytné zástavb (ve výšce 1,5 m nad terénem) byly vypo teny p ísp vky
maximálních denních imisních koncentrací PM10 v rozmezí hodnot 0,6 až 1,8 µg/m3 (1,2
až 3,6 % z imisního limitu) pro stávající stav a 0,6 až 2,0 µg/m3 (1,2 až 4,0 % z imisního
limitu) pro p edpokládaný stav.
Ve výpo tových bodech mimo sí byly vypo teny p ísp vky maximálních 24-hodinových
imisních koncentrací PM10 v rozmezí hodnot 0,91 až 2,03 µg/m3 (1,8 až 4,0 % z
imisního limitu) pro stávající stav a 0,88 až 2,58 µg/m3 (1,8 až 5,2 % z imisního limitu)
pro p edpokládaný stav.
V obytné zástavb (ve výšce 1,5 m nad terénem) iní p ísp vky pr m rných ro ních
imisních koncentrací PM10 0,005 až 0,030 µg/m3 (0,01 až 0,08 % z imisního limitu) pro
stávající stav a 0,005 až 0,040 µg/m3 (0,01 až 0,10 % z imisního limitu) pro
p edpokládaný stav.
Ve výpo tových bodech mimo sí byly vypo teny p ísp vky pr m rných ro ních
imisních koncentrací PM10 v rozmezí hodnot 0,008 až 0,053 µg/m3 (0,02 až 0,13 % z
imisního limitu) pro stávající stav a 0,010 až 0,074 µg/m3 (0,03 až 0,19 % z imisního
limitu) pro p edpokládaný stav.
Suma PAU p epo tená na BaP
Hodnota ro ního imisního limitu pro benzo(a)pyren je 1 ng/m3.
Hodnota poza ové imisní koncentrace benzo(a)pyrenu je uvedena výše v textu (viz.
kapitola C. 2. 7) a iní 0,3 – 0,4 ng/m3.
Ro ní imisní limit pro benzo(a)pyren není zájmové lokalit v sou asné dob p ekro en.
V obytné zástavb (ve výšce 1,5 m nad terénem) iní p ísp vky pr m rných ro ních
imisních koncentrací sumy PAU p epo tené na benzo(a)pyren 0,05 až 0,40 pg/m3
(0,005 až 0,040 % z imisního limitu) pro stávající stav a 0,06 až 0,40 pg/m3 (0,006 až
0,040 % z imisního limitu) pro p edpokládaný stav.
Ve výpo tových bodech mimo sí byly vypo teny p ísp vky pr m rných ro ních
imisních koncentrací sumy PAU p ep. na benzo(a)pyren v rozmezí hodnot 0,102 až
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0,652 pg/m3 (0,010 až 0,066 % z imisního limitu) pro stávající stav a 0,091 až 0,662
pg/m3 (0,009 až 0,066 % z imisního limitu) pro p edpokládaný stav.
Suma PCDD/F p epo tená na 2,3,7,8-TCDD
Imisní limity pro PCDD/F nejsou na ízením vlády
stanoveny.

. 350/2002 Sb., v platném zn ní

Dle U.S. EPA Region III Risk – Based Concetration Table je pro 2,3,7,8-TCDD ve
venkovním ovzduší uvád na hodnota RBC(ambient air) pro karcinogenní efekty 0,042
pg/m3.
M ení imisních koncentrací PCDD/F se v eské republice neprovádí.
V obytné zástavb (ve výšce 1,5 m nad terénem) iní p ísp vky pr m rných ro ních
imisních koncentrací sumy PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8-TCDD 0,02 až 0,09 fg/m3
pro stávající stav a 0,03 až 0,13 fg/m3 pro p edpokládaný stav.
Ve výpo tových bodech mimo sí byly vypo teny p ísp vky pr m rných ro ních
imisních koncentrací sumy PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8-TCDD v rozmezí hodnot
0,0234 až 0,1571 fg/m3 pro stávající stav a 0,0300 až 0,2294 fg/m3 pro p edpokládaný
stav.
V rozptylové studii jsou uvedeny vypo ítané hodnoty p ísp vk imisních koncentrací
všech posuzovaných zne iš ujících látek v každém zvoleném výpo tovém bod
(celkem 7 bod ). Podrobné výpisy výpo t jsou v p íloze . 4 rozptylové studie, kde jsou
uvedeny p ísp vky imisních koncentrací všech posuzovaných zne iš ujících látek ve
všech výpo tových bodech mimo sí p i r zných pov trnostních podmínkách (p i r zné
t íd stability po así a rychlosti v tru).
Záv r zpracovatele rozptylové studie:
Pro realizaci posuzovaného zám ru je nutné respektovat doporu ení zpracovatele
rozptylové studie, která jsou následující:
Provozovatel musí co nejd íve:
p edložit na Krajský ú ad Královéhradeckého kraje žádost pro povolení ke zm n
velkého zdroje zne iš ování (zm na paliva pro pec Sklenár, instalace kelímkové
pece MORGEN), která bude obsahovat odborný posudek vypracovaný
autorizovanou osobou,
zavést provozní evidenci velkého zdroje zne iš ování ovzduší a vypracuje soubor
technickoprovozních parametr a technickoorganiza ních opat ení k zajišt ní
provozu stacionárních zdroj , v etn
opat ení ke zmír ování pr b hu a
odstra ování d sledk havarijních stav v souladu s podmínkami ochrany ovzduší
(„provozní ád”) dle vyhlášky . 356/2002 Sb. a p edloží jej ke schválení na Krajský
ú ad Královéhradeckého kraje,
zajistit provedení autorizovaného m ení emisí na peci Sklenár (zm na paliva),
zajistit instalaci ventilátoru na odtah z kelímkové pece MORGEN a autorizované
m ení emisí na peci MORGEN.
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D. I. 4. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
P edm tem hlukové studie (p íloha oznámení . 5) bylo posouzení nár stu hlukové
zát že zp sobené zprovozn ním p edm tného zám ru vzhledem k nejblíže
umíst nému chrán nému venkovnímu prostoru a chrán nému venkovnímu prostoru
staveb a jeho porovnání s požadovanými hygienickými limity, které jsou vymezeny
na ízením vlády . 148/2006 Sb. „O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a
vibrací“ (viz. tabulka . 14)
Výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze
stacionárních zdroj hluku („SH“), pro dopravní hluk („DH“) a pro hluk ze stacionárních
zdroj hluku i z dopravy spole n (celková situace „SH plus DH“).
Tabulka . 27: Výpo et hluku z dopravy a stacionárních zdroj hluku v denní a v no ní
dob
Výpo tový rok 2007

Výpo tové místo LAeq,T (dB)
1

2

3

4

5

6

DENNÍ DOBA 0600 - 2200 hod
a) nulová varianta - stávající stav bez zám ru
SH

39,5

42,0

41,7

42,5

38,1

45,0

DH

60,7

61,7

48,9

28,0

35,4

29,9

SH plus DH

60,7

61,7

49,7

42,7

40,0

45,1

SH

37,1

34,7

34,6

43,2

32,3

44,3

DH

38,4

39,3

43,0

18,5

23,7

21,7

SH plus DH

40,8

40,6

43,6

43,2

32,9

44,3

b) pouze zám r

c) aktivní varianta - celková situace po zprovozn ní zám ru (stávající stav plus zám r)
SH

41,1

42,0

42,5

45,3

38,8

47,1

DH

60,7

61,7

48,9

28,0

35,4

29,9

SH plus DH

60,7

61,7

49,8

45,4

40,4

47,2

Nár st c) oproti a)

0,0

0,0

+ 0,1

+ 2,9

+ 2,3

+ 2,1

00

00

NO NÍ DOBA 22 - 06 hod
a) nulová varianta - stávající stav bez zám ru
SH

36,0

35,3

37,3

36,3

34,3

38,0

DH

52,7

53,8

40,6

20,1

27,4

21,9

SH plus DH

52,8

53,9

42,3

36,4

35,1

38,1

SH

28,2

25,8

30,9

34,7

30,0

42,0

DH

31,0

31,9

34,4

11,4

15,4

13,3

SH plus DH

32,8

32,9

36,0

34,7

30,1

42,0

b) pouze zám r
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c) aktivní varianta - celková situace po zprovozn ní zám ru (stávající stav plus zám r)
SH

36,0

35,3

38,0

37,8

35,1

43,1

DH

52,7

53,8

40,6

20,1

27,4

21,9

SH plus DH

52,8

53,9

42,5

37,9

35,8

43,1

Nár st c) oproti a)

0,0

0,0

+ 0,2

+ 1,5

+ 0,7

+ 5,0

Poznámka k tabulce . 27:
Znázorn ní umíst ní výpo tových bod – viz. obr. . 5 nebo tabulka . 13

Akustické posouzení vyplývající z výsledk uvedených v tabulce . 27:
V modelových bodech . 1 a 2 bude dominantním zdrojem hluku p i nulové i aktivní
variant hluk z celkové automobilové dopravy na silnici . III/31810. Nár st ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A (aktivní varianta mínus nulová varianta) bude v obou
modelových bodech nulový a to jak v denní, tak i v no ní dob tzn., že zprovozn ní
zám ru nebude mít vliv na zm nu hlukového zatížení.
V modelových bodech . 4, 5, 6 bude u nulové i aktivní varianty dominantním zdrojem
hluku hluk ze stacionárních zdroj
hluku umíst ných v areálu D+D Metal
(vysokozdvižný vozík a kolový naklada ). Nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A (aktivní varianta mínus nulová varianta) bude v denní dob maximáln o + 2,9 dB
a v no ní dob o maximáln + 5,0 dB. Sou asn je nutno konstatovat, že i p es
subjektivn zaznamenatelný nár st hlukové zát že budou v t chto bodech spln ny
hygienické limity pro chrán ný venkovní prostor (bod . 6) a chrán ný venkovní prostor
staveb (body . 4 a 5) v denní i v no ní dob .
V modelovém bodu . 3 se na celkové hlukové zát ži budou stacionární zdroje hluku i
dopravní hluk podílet zhruba rovnom rn . Nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A (aktivní varianta mínus nulová varianta) v denní dob o + 0,1 dB a v no ní dob o +
0,2 dB, lze ozna it za minimální a subjektivn nezaznamenatelný. Sou asn je možno
konstatovat, že i p es subjektivn nezaznamenatelný nár st hlukové zát že bude
v tomto modelovém bodu spln n hygienický limit pro chrán ný venkovní prostor
i chrán ný venkovní prostor staveb.
P i dodržení vstupních akustických parametr použitých v modelovém výpo tu nejsou u
posuzovaného zám ru nutná žádná protihluková opat ení. Z režimových opat ení je
nutno dodržet, aby vysokozdvižný vozík, resp. kolový naklada Bobcat, které jsou
dominantními zdroji hluku z provozu zám ru, se pohybovaly pouze v ásti areálu D+D
Metal, která je vymezena trasami pohybu obou manipula ních prost edk vyzna ených
na obrázcích . 11 a 12.
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Obr. . 11: Trasa I. - pojezd vysokozdvižného vozíku ND 9 - 04 v denní dob

trasa I.

denní

Obr. . 12:

Trasa II. - pojezd kolového naklada e Bobcat v no ní dob

trasa II.

no ní

Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického
tlaku A po zprovozn ní zám ru.
P i dodržení vstupních akustických parametr použitých v modelovém výpo tu, a to
v etn dodržení maximálního po tu pr jezdu vozidel vyvolaných provozem zám ru,
nejsou u posuzovaného zám ru nutná žádná protihluková opat ení.
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D. I. 5. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Zám rem budou vznikat pouze deš ové odpadní vody a splaškové vody.
Splaškové odpadní vody budou i nadále svád ny do jímky na vyvážení, která musí být
dostate n kapacitn dimenzovaná, jejíž technické parametry jsou garantovány
výrobcem. Uživatel musí zajistit její pravidelné vyvážení (zajistit p ednostní využití
splaškových vod nebo jejich likvidaci oprávn nou osobou).
Nezne išt né deš ové vody budou ze st ech objekt svedeny deš ovou kanalizací na
okolní pozemky (louky) nacházející se severním sm rem od zám ru nebo svedené do
Št drého potoka situovaného ve vzdálenosti cca 50 m od zpevn ných manipula ních
ploch areálu D+D Metal.
Deš ové vody dopadající na plochy vymezené pro parkování osobních vozidel, ur ené
pro pohyb nákladních vozidel a motorovou obslužné stroje, u kterých m že být
zm n na kvalita z p ípadných úkap ropných látek, jsou považovány za deš ové
odpadní vody. Tyto potencionáln zne išt né deš ové vody (deš ové vody dopadající
na zpevn né plochy, na kterých probíhá pohyb motorových vozidel) jsou v sou asné
dob svedeny do deš ové kanalizace, která je vyúst na do vodote e (Št drý potok).
Provozovatel neuvažuje s instalací žádného reten ního prvku zamezujícího únik vodám
závadných látek na okolní nezpevn né plochy.
Dle §8 vodního zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní, provozovatel musí mít od
p íslušného vodoprávního ú adu povolení k nakládání s povrchovými vodami, ve kterém
by m l být stanoven ú el, rozsah, povinnosti a p ípadné podmínky k provozu.
P i povolování vypoušt ní odpadních vod (v našem p ípad zne išt ných deš ových
vod) do vod povrchových stanoví p íslušný vodoprávní ú ad emisní limity pro místo
výpusti (§6 odst. 3 na ízení vlády . 61/2003 Sb.), tak aby byly dodrženy imisní
standardy ukazatel p ípustného zne išt ní povrchových vod dle p ílohy . 3 k tomuto
na ízení.
Ur ité riziko zne išt ní povrchových a podzemních vod p edstavují náhodné úkapy
pohonných hmot a provozních náplní z vozidel a strojní mechanizace b hem provozu
zám ru). Každý, kdo zachází se závadnými látkami nebo kdy zacházení s nimi je
spojeno se zvýšeným nebezpe ím, je dle vodního zákona povinen u init odpovídající
opat ení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich
prost edí. Pro tento p ípad zpracovatel oznámení doporu uje provozovateli instalaci
vhodného technického zabezpe ení proti úniku vodám závadných látek (ropných látek)
do okolí, nap íklad v podob vyspádování zpevn ných manipula ních ploch do
zakrytované bezodtoké havarijní jímky nebo provedení ízeného odtoku zne išt ných
deš ových vod p es odlu ova ropných látek (lapol) nebo jiný reten ní prvek. Pro
provoz areálu D+D Metal v Lupenicích by m l být vypracován provozní ád, který by
obsahoval opat ení pro p ípad havárie, tj. úniku pohonných hmot, provozních kapalin a
olej . Popis nestandardního stavu úniku vodám závadných látek a následná opat ení
jsou nastín ny v kapitole D. III a D. IV oznámení.
Žádné technologické odpadní vody nebudou zám rem vznikat, jelikož v technologii
tavení hliníku je p ítomnost vody nežádoucí.
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Dle sd lení provozovatele s jinými vodám závadnými látkami (krom p ípravku
EcosalAl 29Mg) nebude v areálu D+D Metal manipulováno. V p ípad využívaných
úklidových istících chemických p ípravk nebo malého množství mazacích olej pro
údržbu strojní mechanizace musí být skladování a používání t chto chemických látek a
p ípravk
zabezpe eno takovým zp sobem, aby nedošlo k ohrožení kvality
povrchových a podzemních vod. Do areálu D+D Metal nesmí být p ijímán materiál
obsahující nebezpe né látky, což bude ošet eno v provozním ádu za ízení a
dokladováno v provozní evidenci vstupních surovin za ízení.
V souvislosti se zám rem nebude realizován nový zdroj pitné vody.
Nutno p ipomenout, že zám r se nachází v chrán né oblasti p írodní akumulace vod
Východo eská k ída, pro niž se vztahuje ochrana dle zákona . 254/2001 Sb., o
vodách, ve zn ní pozd jších p edpis a na ízení vlády SR . 85/1981 Sb. Pro provoz
areálu D+D Metal se dle t chto p edpis se nevztahují žádná omezení.
Vzhledem k charakteru posuzovaného zám ru lze konstatovat, že standardní provoz
zám ru, v etn p ípravy území pro zám r by nem l mít negativní vliv na kvalitu
povrchových a podzemních vod v daném území, bude-li realizováno ízené vypoušt ní
zne išt ných deš ových vod p es sorp ní prvek do recipientu a nebude-li v areálu
manipulováno s vodám závadnými látkami.
D. I. 6. Vlivy na p du
Zábor pozemk
Zám rem budou dot eny pozemky v k.ú. Lupenice ve stávajícím výrobním areálu
spole nosti D+D Metal, který má celkovou rozlohu 0,9858 ha. Dle výpisu z katastru
nemovitostí se jedná o zastav né plochy a nádvo í a ostatní plochy, které jsou již
v sou asné dob využívány k výrobní innosti v tomto areálu. Hranice areálu z stane
zachována. Areál spole nosti D+D Metal se nachází na území vymezeném v územním
plánu obce jako plocha výroby a skladování a navazuje na sou asn zastav né území
obce, respektive na stávající i plánované plochy individuálního bydlení.
P edkládaným zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
PUPFL ani jejich ochranná pásma (50 m od okraje lesa) ani zem d lské pozemky.
Zne išt ní p dy
Samotným provozem zám ru se nep edpokládá vznik zne išt ní p dy, jelikož b hem
provozu zám ru nebude manipulováno s vodám a p dám závadnými látkami nebo
pouze v omezené mí e a jejichž skladování a manipulace bude provád na dle platné
legislativy za dostate ného technického zabezpe ení proti úniku do okolí.
Ur ité riziko zne išt ní p dy p edstavují náhodné úkapy ropných látek a provozních
náplní z vozidel pohybujících se v prostoru areálu D+D Metal v Lupenicích jak
v pr b hu etapy výstavby zám ru, tak b hem provozu zám ru. Pro tyto ú ely bude
pohyb nákladních vozidel umožn n pouze na k tomu ur ených plochách, tak aby riziko
kontaminace okolních p d ropnými a jinými nebezpe nými látkami bylo minimální.
V areálu budou pro tyto nestandardní stavy k dispozici p íslušné technické prost edky.
Nestandardní stavy jsou ešeny v kapitole D. III oznámení.
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D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vzhledem k tomu, že se v areálu spole nosti D+D Metal nenachází žádný významný
rostlinný ani živo išný druh, jelikož celá plocha areálu je tvo ena zpevn ným povrchem,
který nebude zám rem rozši ován, nep edpokládá se p ímé negativní ovlivn ní fauny
ani flóry.
Zám rem tedy nebudou ovlivn ny zvlášt chrán né druhy rostlin a živo ich uvedené
ve vyhlášce . 395/92 Sb., v platném zn ní.
Realizací p edm tného zám ru se nezm ní parametry a kvalita územního systému
ekologické stability.
D. I. 8. Vlivy na krajinu
Vliv na krajinný ráz a významné krajinné prvky
Dle zákona . 114/1992 Sb. (§12), ve zn ní pozd jších p edpis , zásahy do krajinného
rázu, zejména p i umis ování staveb, mohou být provád ny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvk , zvlášt chrán ných území, kulturních
dominant krajiny, harmonického m ítka a vztah v krajin . T mto kritériím vyhovuje
posuzovaný zám r, protože zám r bude realizován uvnit stávajícího výrobního areálu
a nebudou jím dot eny významné krajinné prvky a další prvky ur ující krajinný ráz.
Nejblíže situovaný VKP – Št drý potok nebude p i standardním provozu zám ru
ovlivn n Jelikož do Št drého potoka budou i nadále svád ny veškeré deš ové vody
dopadající na plochy v areálu, musí být technicky i organiza n vylou ena možnost
kontaminace tohoto vodního toku vodám závadnými látkami.
Zám rem nebude zm n na morfologie stávajícího terénu ani nedojde
hranice stávajícího areálu.

k rozší ení

Vliv na estetické kvality území
Vzhledem k tomu, že zám r spo ívá pouze ve zm n technologického prvku a dopln ní
zastav ného území (areálu) o jeden objekt (skladový p íst ešek), který výškov nebude
p esahovat stávající objekty, lze konstatovat, že nebude narušen estetický pohled
z ve ejných prostranství obce. P ípadné zp sobení snížení estetické hodnoty území
zám rem lze zmírnit vhodnými sadovými úpravami.
Zám r neovlivní urbanistickou skladbu obce.
Pohledový výkres stávajícího objektu SO 03 (stávající tavírna) je sou ástí p ílohy . 4
oznámení. Technický výkres objektu SO 10 nebyl k dispozici. Stávající objekty, které
jsou p edm tem zám ru jsou zobrazeny ve fotodokumentaci (p íloha . 2 oznámení).
Vliv na rekrea ní využití krajiny a na zvlášt chrán ná území
Obec Lupenice není rekrea n využívána. Jak plyne ze záv r hlukové, rozptylové
studie a studie hodnocení zdravotních rizik, provoz tavírny v areálu D+D Metal nebude
v p ípad nov plánované individuální výstavby v blízkosti zám ru (plocha IV 3) p sobit
rušiv .
Plánovaný zám r neovlivní žádná zvlášt chrán ná území dle zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .
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Výstavba areálu na p edm tné lokalit nebude mít vliv na soustavu Natura 2000.
Zám r nezasahuje do žádného vymezeného ochranného pásma z oblasti dopravy,
vodního a lesního hospodá ství.
D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Zám r bude realizován na pozemcích investora (provozovatele). Plocha o rozloze cca
50 m2 za západní hranicí areálu, která je provozovatelem D+D Metal využívána pro
místa stání pro osobní automobily, je v majetku obce.
Jiný hmotný majetek ani žádné kulturní památky nebudou zám rem ovlivn ny.
Samotný zám r se nenachází na území s archeologickými nálezy, avšak obec Lupenice
ano, proto v p ípad realizace základových stavebních úprav je stavebník povinen
v dob p ípravy stavby zkontaktovat n které z archeologických pracoviš a umožnit
jemu nebo oprávn né organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický
výzkum (§ 22, odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i).
D. II. Komplexní charakteristika vliv zám ru na životní prost edí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti p eshrani ních vliv
P edkládaný zám r je v této dokumentaci posouzen v souladu se zákonem . 100/2001
Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .
Snahou investora je p izp sobit výstavbovou fázi a samotný provoz zám ru
požadavk m ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .
Vliv na obyvatelstvo
V hodnocení zdravotních rizik byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dot eném území
z hlediska zát že hlukem a zne iš ujícími škodlivinami v ovzduší. Záv rem posouzení
je, že imisní p ísp vky posuzovaných škodlivin z posuzovaného zám ru jsou velmi
nízké a tedy i riziko z expozice t mito imisemi lze považovat za nízké a p ijatelné. Imise
hodnocených škodlivin významn nezvýší stávající akutní a chronické toxické, ani
karcinogenní zdravotní riziko obyvatelstva v okolí zám ru.
Zám r nebude ani zdrojem významného zdravotního rizika z hluku.
Vlivy na zam stnance
P i dodržování povinností pracovník stanovených v provozním ádu za ízení a v
požárn bezpe nostní sm rnici bude pro zam stnance zajišt na bezpe nost.
Vliv na ovzduší
Posuzovaná lokalita nepat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší. Hodnoty
poza ových imisních koncentrací zne iš ujících látek jsou nižší než stanovené hodnoty
imisních limit , s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10, který je za
nep íznivých pov trnostních podmínek na m ících stanicích p ekra ován. Celkový
po et p ekro ení je však nižší než stanovený limit (35krát za rok).
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P edm tem rozptylové studie bylo zjišt ní vlivu zne iš ujících látek emitovaných z
provozu posuzovaného zám ru. V rozptylové studii byly uvažovány emise
z technologických zdroj (tavící pece), emise z navazující dopravy a z obslužných
mechanism . Rozptylová studie byla po ítána pro následující škodliviny: PM10, NO2,
benzo(a)pyren, PCDD/F.
Hodnoty imisních limit pro NO2, PM10 a benzo(a)pyren nejsou a nebudou v d sledku
provozu zám ru p ekro eny.
Imisní limity pro PCDD/F nejsou na ízením vlády . 350/2002 Sb., v platném zn ní
stanoveny. M ení imisních koncentrací PCDD/F se v eské republice neprovádí.
P ísp vky pr m rných ro ních imisních koncentrací sumy PCDD/F p epo tené na
2,3,7,8-TCDD iní u nejbližší obytné zástavy 0,02 až 0,09 fg/m3 (pro stávající stav) a
pro p edpokládaný stav budou 0,03 až 0,13 fg/m3.
Pro realizaci zám ru byla zpracovatelem rozptylové studie doporu ena n která
technická a legislativní opat ení.
Vlivy na hlukovou situaci
Pro posouzení nár stu hlukové zát že zp sobené zprovozn ním p edm tného zám ru
vzhledem k nejblíže umíst nému chrán nému venkovnímu prostoru a chrán nému
venkovnímu prostoru staveb a jeho porovnání s požadovanými hygienickými limity byla
zpracována hluková studie.
Výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze
stacionárních zdroj hluku, pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i
z dopravy spole n .
Ve všech zvolených výpo tových bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu
budou po realizaci zám ru spln ny hygienické limity pro chrán ný venkovní prostor
i chrán ný venkovní prostor staveb.
Zaznamenatelný nár st hlukové zát že (v denní dob maximáln o + 2,9 dB a v no ní
dob o maximáln + 5,0 dB) m že být po realizaci zám ru zaznamenán ve výpo tových
bodech . 4, 5, 6.
Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického
tlaku A po zprovozn ní zám ru.
Vliv na podzemní a povrchové vody
Zám rem budou vznikat deš ové odpadní vody a splaškové vody. Technologické vody
nebudou produkovány.
Zpracovatel oznámení poukázal na problematiku svodu deš ových vod z plochy areálu
závodu, které p es deš ovou kanalizaci ústí na okolní pozemky (louky) a následn
pronikají do Št drého potoka bez žádného reten ního prvku zachycujícího ropné látky,
ímž nejsou podchyceny nestandardní stavy provozu (únik ropných látek z nedokonale
t snících nádrží svozového parku pohybujícího se po manipula ních plochách
v areálu).
Vzhledem k tomu, že s vodám závadnými látkami (krom p ípravku EcosalAl 29Mg –
dráždívé ú inky, spot eba do 50 kg/týden) nebude v areálu D+D Metal manipulováno,
ani do areálu nebudou p ijímány vstupní suroviny pro výrobu obsahující nebezpe né
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látky, lze p edpokládat, že ze standardního provozu technologie tavení hliníkových slitin
nedojde k negativnímu ovlivn ní povrchových a podzemních vod v dané lokalit .
Pro provoz zám ru bude zpracován provozní ád za ízení.
Vliv na p du
Zám rem budou dot eny pozemky v k.ú. Lupenice ve stávajícím výrobním areálu
spole nosti D+D Metal (tj. zastav né plochy a nádvo í a ostatní plochy). Hranice areálu
nebude rozši ována.
Areál spole nosti D+D Metal se nachází na území vymezeném v územním plánu obce
jako plocha výroby a skladování a navazuje na sou asn zastav né území obce,
respektive na stávající i plánované plochy individuálního bydlení.
P edkládaným zám rem nebudou dot eny lesní ani zem d lské pozemky.
Samotným provozem zám ru se nep edpokládá vznik zne išt ní okolních p d.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Zám r si nevyžádá kácení mimolesních d evin ani lesních porost . Významný negativní
vliv na rostlinou, živo išnou složku p írody, ani k ovlivn ní ekosystém
se
nep edpokládá.
Vliv na krajinu
Zám rem nebude ovlivn n krajinný ráz ani významné krajinné prvky.
Výstavbou a provozem projektovaného areálu nebudou nep ízniv ovlivn ny žádné
kulturní, historické památky i archeologická nalezišt . P ípadné snížení estetické
hodnoty území lze zmírnit vhodným ozelen ním areálu.
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r neovlivní žádná zvlášt chrán ná území dle zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , i jiné chrán né lokality.
Socioekonomické vlivy
Zám rem budou vytvo eny nové pracovní podmínky pro cca 2 zam stnance, ímž bude
dosaženo celkového po tu zam stnanc 8.
Samotná výroba hliníkových slitin p isp je k využití použitých hliníkových materiál za
ú elem získání nové recyklované suroviny – hliníkové slitiny, která je v sou asné dob
velice žádaná v automobilovém, leteckém, potraviná ském a strojírenském pr myslu.
Vlivy za státními hranicemi
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice.
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D. III. Charakteristika environmentálních rizik p i možných haváriích a
nestandardních stavech
Z b žného provozu zám ru spole nosti D+D Metal a.s. p i dodržování legislativních
p edpis a opat ení navržených v oznámení a dodržování provozního ádu za ízení
nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost edí v okolí areálu žádná významná
rizika snižující kvalitu tohoto území.
Provoz za ízení nep edstavuje významné riziko vzniku havárií s následnými dopady na
složky životního prost edí.
P edvídatelné druhy havárií v za ízení a nestandardních stav :
•
•

požár
úniky látek škodlivých vodám a p dám

Požár v objektu
Negativním projevem požáru pro širší okolí je únik toxických zplodin ho ení do ovzduší.
Tímto m že dojít u n kterých škodlivin k p ekro ení jejich nejvyšších p ípustných
krátkodobých koncentrací v ovzduší. Vliv p sobení potenciálních mimo ádných událostí
lze ozna it jako krátkodobý.
Problematika bezpe nosti z hlediska požáru bude ešena v p íslušném požárním ádu.
Profesionální hasi i se nacházejí v Rychnov nad Kn žnou, v okolí Lupenic jsou také
jednotky dobrovolných hasi (Vamberk, Kostelec nad Orlicí a astolovice). V p ípad
požáru vzniklého ve stávající tavírn v Lipenicích dne 13.6. 2006 byla dodávka vody
zajišt na kyvadlovou dopravou z obce Tutleky.
Opat ení:
Zam stnanci obsluhující technologii a pohybující se v areálu D+D Metal budou
obeznámeni s požárn bezpe nostními sm rnicemi. Protipožární ochran bude
v nována pat i ná pozornost jak v rámci p ípravy projektu, tak p i b žném provozu.
Pro p ípad vzniku požáru v jednotlivých objektech areálu spole nosti D+D Metal budou
posuzované objekty zajišt ny dostate ným p ívodem požární vody a vybaveny
vhodným typem p enosných hasicích p ístroj .
Rozžhavený hliník, který se nachází v tavné lázni nesmí p ijít do kontaktu s vodou,
jelikož by s p ítomností vody (nebo vlhkosti) mohlo dojít k chemické reakci vedoucí k
výbuchu. Proto p ed zapo etím hasení požáru v blízkosti tavící pece musí být tavenina
vylita.
Vjezd do areálu závodu, zejména k ob ma tavírnám, musí být p izp soben vjezdu
požárních vozidel.
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Únik látek škodlivých vodám a p dám
Pro tyto situace musí být jak pro fázi stavebních prací a samotného provozu zám ru
stavebník a provozovatel p ipraven na ú elné ešení havarijních situací.
Možnost kontaminace povrchových, p ípadn i podzemních vod lze p edpokládat pouze
v p ípad náhodných únik pohonných hmot, olej a mazadel z dopravních i strojních
motorových mechanizm
nebo v p ípad
nesprávné manipulace s chemickými
p ípravky (v našem p ípad s p ípravkem Ecosal Al 29Mg).
Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací a provozu zám ru na zpevn ném
povrchu je riziko únik nebezpe ných látek a zp sobení kontaminace povrchových a
podzemních vod, p ípadn p d minimální.
Pro zamezení ohrožení vod by m l být svod odpadních a deš ových vod vypoušt ných
do Št drého potoka zajišt n vhodným reten ním prvkem (nap . lapolem nebo havarijní
jímkou).
Opat ení:
Pro situace nestandardních stav (náhodných únik vodám závadných látek) musí být
provozovatel za ízení p ipraven na urychlené provedení nezbytných opat ení. V p ípad
úniku závadných látek na nezpevn nou plochu bude p erušen jejich další únik a
odstran ny možné zdroje vznícení, unikající kapalina bude zachycena a zneškodn na,
kontaminovaná zemina ze sousedních pozemk bude sejmuta a odvezena k likvidaci.
V areálu za ízení musí být k dispozici dostate né množství sorp ních prost edk a
ochranné pom cky, pracovní ná iní a nepropustná sb rná nádoba.
Motorová vozidla a strojní mechanismy, které budou využívány v rámci provozu
zám ru, musí být ve vyhovujícím technickém stavu. Pohyb nákladních vozidel a
strojních za ízení bude provád n pouze komunikacích, p íp. cestách a zpevn ných
plochách k tomuto ú elu ur eným.
U vozidel dodavatel surovin a odb ratel výrobk se p edpokládá, že budou ve
vyhovujícím stavu, který je dán povinností pravidelné STK a stanovenými emisními
limity pro motorová vozidla.
Jak v etap výstavby zám ru, tak b hem provozu zám ru musí být nakládání
s chemickými látkami a p ípravky provád no dle zákona . 356/2003 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis .
Konkrétní pracovní postupy p i likvidaci uvedených nestandardních stav budou
uvedeny v provozním ádu za ízení, který bude obsahovat mimojiné požárn bezpe nostní sm rnice a schválený Plán opat ení pro p ípad havárie a zhoršení jakosti
vod.
Všeobecné požadavky pro zajišt ní bezpe nosti práce:
Všichni pracovníci jsou povinni osvojit si a dodržovat p edpisy a pokyny k zajiš ování
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a zásady bezpe ného chování na pracovišti,
stanovené pracovními postupy. Zam stnanci jsou dále povinni používat p i práci
p edepsané ochranné pom cky, pracovní od vy, prost edky a za ízení, udržovat na
pracovišti po ádek a istotu, být seznámeni se základními poplachovými sm rnicemi
pracovišt . Ovládat pravidla použití hasicích p ístroj . Dodržovat požární a
bezpe nostní p edpisy pracovišt .
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D. IV. Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad
kompenzaci nep íznivých vliv na životní prost edí
Opat ení pro minimalizaci možnosti vzniku havárií a nestandardních stav
- obecná pravidla
Zám r bude provád n tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního
prost edí dle platné legislativy.
Provoz tavírny hliníku v Lupenicích se bude ídit platným provozním ádem.
V provozním ádu budou obsaženy požární p edpisy a s postupy p i
nestandardních a havarijních stav (plán opat ení pro p ípad havárie, atd.).

ešení

Využívané mechanismy a doprava budou udržovány v dobrém technickém stavu
(minimalizace zplodin ze spalovacích motor , únik provozních kapalin, hlu nosti
apod.).
Doporu ení vycházející ze záv r kapitoly D oznámení:
A. Opat ení pro stávající stav
Provozovatel je povinen plnit povinnosti provozovatel zdroj zne iš ování ovzduší,
stanovené v § 11 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní.
Provozovatel je povinen zavést provozní evidenci a vypracovat soubor
technickoprovozních parametr a technicko-organiza ních opat ení k zajišt ní
provozu stacionárních zdroj , v etn
opat ení ke zmír ování pr b hu a
odstra ování d sledk havarijních stav v souladu s podmínkami ochrany ovzduší
(„provozní ád”) dle vyhlášky
. 356/2002 Sb. a p edložit ke schválení
kompetentnímu orgánu ochrany ovzduší – Krajský ú ad Královéhradeckého kraje.
Pro povolení ke zm n velkého zdroje zne iš ování (zm na paliva pro pec Sklenár,
instalace kelímkové pece MORGEN) je nutné vypracovat dle § 17 zákona
. 86/2002 Sb., v platném zn ní žádost, která bude zpracována dle vyhlášky
. 356/2002 Sb. a bude obsahovat odborný posudek vypracovaný autorizovanou
osobou a p edložit na Krajský ú ad Královéhradeckého kraje.
Provést autorizované m ení emisí na peci Sklenár (zm na paliva).
Provést autorizované m ení emisí na peci MORGEN (do t í m síc
do provozu).

od uvedení

B. Opat ení pro fázi projektu
Zpracovat projektovou dokumentaci stavby k územnímu ízení a ke stavebnímu
povolení.
V projektové dokumentaci stavby tavírny hliníku se zam it na protipožární
zabezpe ení stávajícího i plánovaného objektu ur eného pro technologii tavení.
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Do projektu stavby zahrnout ešení svodu zne išt ných deš ových vod z
nezast ešených manipula ních ploch areálu, na kterých se budou pohybovat
motorová vozidla a mechanismy,
p ípadn navrhnout instalaci vhodného
reten ního prvku zachycujícího ropné látky.
C. Opat ení pro fázi stavebních úprav
B hem výstavby realizovat opat ení proti prášení a úletu sypkých hmot (kropení
prašných povrch , pravidelná o ista ploch staveništ ).
Pohyb vozidel soust edit pouze na zpevn né plochy pro eliminaci rizika
kontaminace p d a vod ropnými a jinými nebezpe nými látkami.
Nakládat s odpady dle zákona

. 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

S chemickými látkami a p ípravky manipulovat dle zákona . 356/2003 Sb., o
chemických látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis .

D. Opat ení pro fázi provozu
Pro povolení ke zm n velkého zdroje zne iš ování (instalace rekonstruované
níst jové pece) je nutné vypracovat dle § 17 zákona . 86/2002 Sb., v platném
zn ní žádost, která bude zpracována dle vyhlášky . 356/2002 Sb. a bude
obsahovat odborný posudek vypracovaný autorizovanou osobou a p edložit na
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje.
Ve zkušebním provozu rekonstruované níst jové pece p epracovat provozní
evidenci a soubor technickoprovozních parametr a technickoorganiza ních
opat ení k zajišt ní provozu stacionárních zdroj , v etn opat ení ke zmír ování
pr b hu a odstra ování d sledk havarijních stav v souladu s podmínkami
ochrany ovzduší („provozní ád”) dle vyhlášky . 356/2002 Sb. a p edložit ke
schválení na Krajský ú ad Královéhradeckého kraje.
Ve zkušebním provozu rekonstruované níst jové pece provést autorizované m ení
emisí.
V pravidelných intervalech v souladu s vyhláškou . 356/2002 Sb. provád t
autorizované m ení emisí z velkého zdroje zne iš ování ovzduší.
Plnit povinnosti provozovatel zdroj zne iš ování ovzduší, stanovené v §11
zákona .86/2002 Sb., v platném zn ní.
Pro provoz areálu D+D Metal v Lupenicích by m l být vypracován provozní ád,
který by obsahoval opat ení pro p ípad havárie, tj. úniku pohonných hmot,
provozních kapalin a olej .
Do areálu D+D Metal nesmí být p ijímán materiál obsahující nebezpe né látky, což
bude ošet eno v provozním ádu za ízení a dokladováno v provozní evidenci
vstupních surovin za ízení.
P i provozu zám ru akreditovaným m ením ov it hlukovou situaci a tím i spln ní
hygienických limit v nejbližším chrán ném prostoru v souladu s na ízením vlády
. 148/2006 Sb.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové

70

Tavení hliníku – provoz Lupenice

U dominantních zdroj hluku zám ru (vysokozdvižný vozík, kolový naklada
Bobcat) dodržovat jejich pohyb pouze v areálu D+D Metal, jejichž dopravní trasy
byly zpracovatelem hlukové studie vymezeny a které jsou z ejmé z obrázk . 11 a
. 12.
Pro svod deš ových vod dopadajících na nezast ešené manipula ní plochy areálu,
na kterých se budou pohybovat motorová vozidla a mechanismy, se pro eliminaci
rizika kontaminace podzemních a povrchových vod vodám nebezpe nými látkami
doporu uje instalovat vhodné reten ní a technické za ízení pro zachycování
ropných látek.
Provozovatel musí požádat p íslušný vodoprávní ú ad o povolení k nakládání
s povrchovými vodami, ve kterém by m l být stanoven ú el, rozsah, povinnosti a
p ípadné podmínky k provozu (§8 zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní).
P i povolování vypoušt ní odpadních vod (v našem p ípad zne išt ných
deš ových vod) do vod povrchových stanoví p íslušný vodoprávní ú ad emisní limity
pro místo výpusti (§6 odst. 3 na ízení vlády . 61/2003 Sb.), tak aby byly dodrženy
imisní standardy ukazatel p ípustného zne išt ní povrchových vod dle p ílohy . 3
k tomuto na ízení.
Zpracovat a dodržovat provozní ád tavírny hliníku ve spole nosti D+D Metal
v Lupenicích a plán opat ení pro p ípad havárie. Organiza n zabezpe it provoz
zám ru takovým zp sobem, který zajistí bezpe nost provozu a maximáln omezí
možnost vzniku negativního ovlivn ní životního prost edí v dané lokalit a možnost
narušení faktor pohody.
Provozovat za ízení v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného
zdraví a s ním souvisejících p edpis .
Zajistit odstran ní odpad osobou odpov dnou k nakládání s odpady, dle zákona
. 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
E. Opat ení po ukon ení provozu
Zajistit odstran ní stavebních objekt a demontáže technologií dle platné legislativy,
aby nedošlo k negativnímu ovlivn ní životního prost edí.
F. Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele:
P íprava území a vlastní provoz tavírny hliníku ve spole nosti D+D Metal v provoze
v Lupenicích bude podléhat povinnosti kontroly p íslušnými odborníky, p ípadn
specialisty z týmu zpracovatele tohoto oznámení.
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D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích p edpoklad p i
hodnocení vliv
Modelové prognostické výpo ty
Matematické výpo ty:
- Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdroj dle metodiky SYMOS´97 – Systém
modelování stacionárních zdroj , HMÚ Praha 1998
- Software – výpo tový model dle metodiky SYMOS´97 – Systém modelování
stacionárních zdroj , verze 2003
- Hluková studie ze stacionárních zdroj a dopravních prost edk
- Výpo tový software pro vyhodnocování vliv zdroj hluku Hluk +, Verze 7.12 Profi
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí v posuzované
lokalit byly:
-

konzultace na M Ú Vamberk – odbor správy majetku a rozvoje m sta, stavební ú ad

-

konzultace – starosta obce Lupenice (Jaroslav Barták)

-

Územní plán obce Lupenice – návrh 2001

-

terénní obch zka spoluzpracovateli oznámení

-

podklady pro rozptylovou studii (data od HMÚ)

-

m ení stávající hlukové situace ze stacionárních zdroj

-

podklady pro hlukovou studii (údaje z

-

generel ÚSES 1994

-

informace pracovník Okresního muzea Orlických hor v Rychnov nad kn žnou

-

internetové stránky královéhradeckého kraje

SD)

D. VI. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly p i
zpracování oznámení
V p edm tné lokalit nebyl proveden imisní monitoring, pro zhodnocení imisního pozadí
bylo v rozptylové studii vycházeno z dat získaných od zadavatele. Spoluzpracovateli
oznámení byla provedena terénní obch zka a m ení stávající hlukové situace
v zájmovém území. Hluková zát ž je vypo tena uznávanými prognostickými postupy na
základ znalosti dopravního zatížení a zm ení stavu hlukového pozadí.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí použitých dat - z hlukové a z rozptylové
studie, tj. nejistot a omezení daných výpo etním programem HLUK+, metodiky SYMOS,
nejistot experimentáln získaných (nam ených a odhadnutých) hodnot, nejistotami
odvozených vztah a závislostí atd.
Nejsou známy bližší informace o potenciáln exponované populaci (citlivé skupiny
populace, v kové složení, doba trávená v míst bydlišt a jiné aktivity v zájmovém
území, dispozi ní ešení dom ).

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

72

Tavení hliníku – provoz Lupenice

U PAU a PCCD/PCDF je riziko nadhodnoceno, vzhledem k p epo tu na nejrizikov jší
slou eniny BaP u PAU a TCDD u PCCD/PCDF.
Každá rozptylová studie je do ur ité míry zatížena nejistotami, které vyplývají
z použitých dat a postup . Tyto nejistoty je pot eba mít na v domí p i dalším používání
výsledk rozptylové studie.
V rozptylové studii byl hodnocen stávající a p edpokládaný b žný provoz zám ru,
nebyly hodnoceny nestandardní situace a havarijní stavy.
Rozptylová studie byla zpracována na základ
(provozovatelem).

podklad

p edaných zadavatelem

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici výsledky m ení na posuzovaných tavících pecí
byly v rozptylové studii pro stanovení emisí TZL, sumy PAU p epo tené na
benzo(a)pyren a sumy PCDD/D p epo tené na 2,3,7,8-TCDD použity emisní faktory
(m rná výrobní emise), které spole nost EMPLA s.r.o. nam ila na obdobných pecích
pro tavení hliníku otáp ných zemním plynem.
Emise NOx byly vypo teny z maximálních spot eb zemního plynu a tabelovaného
emisního faktoru pro spalovací zdroje p evzatého z na ízení vlády . 352/2002 Sb..
P i výpo tech nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti na obslužných komunikacích a
manipula ních plochách.
Imisní pozadí v zájmové lokalit není monitorováno. Pro stanovení poza ových
imisních koncentrací NO2, PM10 a benzo(a)pyrenu byly použity hodnoty vypo tené v
rozptylové studii zpracované v rámci Krajského plánu snižování emisí
Královéhradeckého kraje a údaje z ISKO nam ené na reprezentativních
monitorovacích stanicích. Tyto imisní hodnoty nemusí p esn vystihovat reálnou situaci
v posuzované lokalit .
V dob zpracování oznámení nebyl p edložen projekt zám ru, zpracovatel erpal z
technické zprávy z roku 2002 a z technologického popisu z roku 1999, jejichž zn ní
aktualizoval na základ informací dodaných zadavatelem oznámení.
Zpracovateli oznámení není znám p esný pr b h stavebních inností, technické ešení
zám ru ani požadavky na kvalitu vstupního materiálu .
Technické a technologické ešení zám ru, v etn protipožárního zabezpe ení objekt
budou up esn ny v dalším stupni projektové p ípravy.
Zpracovatel oznámení p edpokládá, že p ípadné zm ny technického ešení zám ru od
stávajících dostupných informací budou ešeny v rámci povolovacího ízení
kompetentními ú ady takovým zp sobem, aby v rámci provozu za ízení nedocházelo
k negativnímu ovliv ování životního prost edí.

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

73

Tavení hliníku – provoz Lupenice

Výchozí teze, prameny, literatura:
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Zpracovatel oznámení se opíral o platné legislativní p edpisy.
Databáze – Internetové stránky:
www.cuzk.cz
www.dplusdmetal.cz
www.env.cz
www.gis.kr-kralovehradecky.cz
www.mapy.cz
www.mvcr.cz
www.natura2000.cz
www.rsd.cz
www.rychnov-city.cz
www.rychnovsko.cz
www.vamberk-city.cz
Konzultace:
Jednatelé spole nosti Výrobní D+D Metal s.r.o - Ing. Karel Dlouhý, Karel Dlouhý
M stský ú ad Vamberk - odbor správy majetku a rozvoje m sta, stavební ú ad
Starosta obce Lupenice (Jaroslav Barták)
pracovníci Okresního muzea Orlických hor v Rychnov nad kn žnou
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E. POROVNÁNÍ VARIANT

EŠENÍ ZÁM RU

Zám r je oznamovatelem p edkládán pouze v jedné variant (tzv. aktivní varianta).
Proto zpracovatel oznámení pro zhodnocení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví
obyvatel srovnával posuzovaný zám r s nulovou variantou, která p edstavuje stávající
stav (tj. nerealizaci zám ru).
Po provedeném komplexním posouzení možných vliv na životní prost edí a zdraví lidí
lze konstatovat, že aktivní varianta (zám r) byl shledán jako vhodný k realizaci, p i emž
pro jeho realizaci byla navržena n která opat ení pro stávající stav, pro fázi projektu,
stavebních úprav a vlastní realizaci zám ru. Opat ení jsou sm ována na ov ení
vypo tených hodnot výsledného imisního pozadí v hlukové a rozptylové studii a v
respektování platné legislativy R. Opat ení zpracovatele oznámení jsou uvedena
v kapitole D. IV.

F. ZÁV R
Oznámení na zám r „Tavení hliníku – provoz Lupenice“ v rámci k.ú. Lupenice
v Královéhradeckém kraji bylo zpracováno podle p ílohy . 4 zákona . 100/2001 Sb., o
posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis a podle
Metodického pokynu odboru posuzování vliv na životní prost edí MŽP.
V oznámení byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy na složky životního prost edí
vznikající b hem výstavby a provozu zám ru a srovnány se stávajícím stavem.
S ohledem na výsledek posouzení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví
obyvatelstva lze posuzovaný zám r doporu it k realizaci za podmínek uvedených
v kapitole D. IV. tohoto oznámení.
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G. VŠEOBECN
SROZUMITELNÉ
CHARAKTERU

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

V tomto oznámení zpracovaném dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, ve
kterém je posuzován zám r „Tavení hliníku – provoz Lupenice“.
Charakteristika zám ru
P edm tem posuzovaného zám ru je tavírna spole nosti D+D Metal, provoz Lupenice.
V sou asné dob je provozu 1 tavící pec Sklenár a 1 kelímková pec MORGEN
(maximální denní kapacita tavení je 7 tun za den). P edpokládaný provoz p edstavuje
p emíst ní kelímkové pece MORGEN do provozovny v Brn a za její náhradu instalovat
rekonstruovanou pec VÚ Plynu Brno, p i emž pec Sklenár bude dále provozována
beze zm n jako doposud (celková p edpokládaná maximální denní kapacita tavení
bude 10 tun za den).
Umíst ní zám ru a dot ené pozemky
Areál spole nosti Výrobní D+D Metal a.s. se nachází na západním okraji obce Lupenice
v okrese Rychnov nad Kn žnou v Královéhradeckém kraji, v blízkosti komunikace III.
t ídy . 31810. Areál spole nosti D+D Metal se nachází na území vymezeném
v územním plánu obce jako plocha výroby a skladování a navazuje na sou asn
zastav né území obce, respektive na stávající i plánované plochy individuálního
bydlení. Celková rozloha areálu spole nosti Výrobní D+D Metal a.s. iní celkem 0,4179
ha. Realizací zám ru nedojde k rozší ení hraice areálu jen k vyššímu využití stávajícího
provozního zázemí areálu. V tšina dot ených pozemk je ve vlastnictví spole nosti
Výrobní D+D Metal a.s., menší podíl pozemk je spole nosti pronajímán soukromými
majiteli.
Nároky na dopravní infrastrukturu
Zprovozn ní zám ru nebude mít vliv na nár st obslužné dopravy na pozemních
komunikacích v okolí zám ru, ani v samotném areálu spole nosti Výrobní D+D Metal
a.s.. Provoz areálu D+D Metal vyvolává p ibližn 8 pr jezd nákladních vozidel a 10
pr jezd osobních vozidel za den na místních komunikacích.
Termín zahájení zám ru
Termín zahájení stavebních prací je odvislý od vydání stavebního povolení.
P edpokládaná doba stavebních prací je cca 1 až 2 m síce. Zkušební provoz nové
tavírny by m l být zahájen na za átku roku 2007.
Vliv na ovzduší
Posuzovaná lokalita nepat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší.
Pro zjišt ní vlivu zne iš ujících látek emitovaných z provozu posuzovaného zám ru na
okolní zástavbu byla vypracována rozptylová studie, která je p ílohou oznámení.
P edm tem rozptylové studie bylo zjišt ní vlivu zne iš ujících látek emitovaných z
provozu posuzovaného zám ru.
V rozptylové studii byly uvažovány emise z technologických zdroj (tavící pece - dle
zákona o ovzduší se jedná o velký zdroj zne iš ování ovzduší) a emise z navazující
dopravy a z obslužných mechanism . Rozptylová studie byla po ítána pro následující
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škodliviny: PM10 (suspendované ástice prachu – velikost frakce 10), NO2 (oxid
dusi itý), benzo(a)pyren, PCDD/F (polychlorovanédioxiny /dibenzofurany).
Hodnoty imisních limit pro NO2, PM10 a benzo(a)pyren nejsou a nebudou v d sledku
provozu zám ru p ekro eny.
Imisní limity pro PCDD/F nejsou dle platné legislativy stanoveny, ani m ení imisních
koncentrací PCDD/F se v eské republice neprovádí.
Pro realizaci zám ru byla zpracovatelem rozptylové studie doporu ena n která
technická a legislativní opat ení.
Vliv na hlukovou situaci
Pro zjišt ní vlivu zám ru na hlukovou situaci u nejbližších obytných zástaveb byla
vypracována hluková studie, která je p ílohou oznámení.
Zdroje hluku ze zám ru: vyústky vzduchotechniky, výduchy od tavící technologie,
kolový naklada BOBCAT, vysokozdvižný vozík ND 9-04, hluk z dopravní obslužnosti
zám ru.
Ve všech zvolených výpo tových bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu
v okolí zám ru budou po realizaci zám ru spln ny hygienické limity pro chrán ný
venkovní prostor i chrán ný venkovní prostor staveb.
Zaznamenatelný nár st hlukové zát že (v denní dob maximáln o + 2,9 dB a v no ní
dob o maximáln + 5,0 dB) m že být po realizaci zám ru zaznamenán u stávající
nejbližší zástavby východním sm rem od zám ru (obytný d m k. . 6/1).
Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického
tlaku A po zprovozn ní zám ru.
Vliv na obyvatelstvo
Sou ástí oznámení je také studie hodnocení vlivu na ve ejné zdraví. V hodnocení
zdravotních rizik bylo zam eno na zát ž hluku a zne iš ujících škodlivin v ovzduší.
Zám r nebude mít negativní vliv na ve ejné zdraví.
Vliv na podzemní a povrchové vody
Zám rem budou vznikat deš ové odpadní vody a splaškové vody. Technologické vody
nebudou produkovány.
Zpracovatel oznámení poukázal na problematiku svodu deš ových vod z plochy areálu
závodu, které p es deš ovou kanalizaci ústí na okolní pozemky (louky) a následn
pronikají do Št drého potoka bez žádného reten ního prvku zachycujícího ropné látky,
ímž v sou asné dob nejsou podchyceny nestandardní stavy provozu (únik ropných
látek z nedokonale t snících nádrží svozového parku pohybujícího se po manipula ních
plochách v areálu).
Vzhledem k tomu, že s vodám závadnými látkami (krom p ípravku EcosalAl 29Mg –
dráždívé ú inky, spot eba do 50 kg/týden) nebude v areálu D+D Metal manipulováno,
ani do areálu nebudou p ijímány vstupní suroviny pro výrobu obsahující nebezpe né
látky, lze p edpokládat, že ze standardního provozu technologie tavení hliníkových slitin
nedojde k negativnímu ovlivn ní povrchových a podzemních vod v dané lokalit .
Pro provoz zám ru bude zpracován provozní ád za ízení.
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Vliv na p du
Zám rem budou dot eny pozemky v k.ú. Lupenice ve stávajícím výrobním areálu
spole nosti D+D Metal (tj. zastav né plochy a nádvo í a ostatní plochy).
P edkládaným zám rem nebudou dot eny lesní ani zem d lské pozemky.
Samotným provozem zám ru se nep edpokládá vznik zne išt ní okolních p d.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Zám r si nevyžádá kácení mimolesních d evin ani lesních porost . Významný negativní
vliv na rostlinou, živo išnou složku p írody, ani k ovlivn ní ekosystém
se
nep edpokládá.
Vliv na krajinu
Zám rem nebude ovlivn n krajinný ráz ani významné krajinné prvky.
Výstavbou a provozem projektovaného areálu nebudou nep ízniv ovlivn ny žádné
kulturní, historické památky i archeologická nalezišt . P ípadné snížení estetické
hodnoty území lze zmírnit vhodným ozelen ním areálu.
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r neovlivní žádná zvlášt chrán ná území dle zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , i jiné chrán né lokality.
Socioekonomické vlivy
Zám rem budou vytvo eny nové pracovní podmínky pro cca 2 zam stnance, ímž bude
dosaženo celkového po tu zam stnanc 8.
Samotná výroba hliníkových slitin p isp je k využití použitých hliníkových materiál za
ú elem získání nové recyklované suroviny – hliníkové slitiny, která je v sou asné dob
velice žádaná v automobilovém, leteckém, potraviná ském a strojírenském pr myslu.
Vlivy za státními hranicemi
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice.
Odpady
S odpady vznikajícími v pr b hu realizace zám ru bude nakládáno dle zákona
. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis .
Socioekonomické faktory
Kladným vlivem zám ru z hlediska sociáln
pracovních pozic.

ekonomického je poskytnutí celkem 8

Záv r
Po provedeném komplexním posouzení vliv na životní prost edí dle p ílohy . 4 zákona
. 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , které obsahuje toto oznámení je z ejmé,
že zám r nebude významným zp sobem negativn ovliv ovat žádnou ze složek
životního prost edí, tudíž z environmentálního hlediska lze za p edpokladu dodržení
podmínek uvedených v tomto oznámení zám r doporu it.
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H. P ÍLOHY
Seznam p íloh:
P íloha . 1: Mapové znázorn ní umíst ní zám ru
Znázorn ní širších vztah 1 : 100 000
Kopie katastrální mapy 1 : 2 880
Koordina ní situace – stav z roku 2003, m ítko 1 : 1 500
P íloha . 2: Fotodokumentace
P íloha . 3: Vyjád ení p íslušných ú ad k zám ru
Ministerstvo životního prost edí – vyjád ení úst edního správního ú adu
z hlediska zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje - Stanovisko orgánu ochrany p írody ve
smyslu §45i zákona . 114/1992 Sb.
M stský ú ad Vamberk – vyjád ení stavebního ú adu k zám ru
P íloha . 4:
(m ítko 1:100)

Technický výkres pr myslového objektu SO 03 z roku 2002

P íloha . 5: Hluková studie
P íloha . 6: Rozptylová studie
P íloha . 7: Hodnocení zdravotních rizik
P íloha . 8: Bezpe nostní list p ípravku Ecosal Al 29 Mg
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