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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem

A.II. IČO
45 53 41 87

A.III. Sídlo
Dukelská 417
544 01 Dvůr Králové nad Labem

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:
Ing. Jiří Hlavatý – předseda představenstva
Bezručova 1447
544 01 Dvůr Králové nad Labem
telefon: 499 314 269

Projektant:
VK INVESTING s.r.o.
Ing. Radomír Vojtíšek
Moravská 205
Jaroměř 1
551 01
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Rekonstrukce hlavního objektu bývalého areálu TIBA a přístavba nové haly
v závodě JUTA 01, Dvůr Králové nad Labem
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 7.1. “Výroba nebo zpracování polymerů a
syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou
nad 100 tun/rok“. Příslušným orgánem pro zjišťovací řízení je v tomto případě
Ministerstvo životního prostředí.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem technologie v rámci předkládaného záměru je:
Kašírovací linka na výrobu podstřešních fólií
Substrát ve formě pásu navinutý na velkonábalu vstupuje do linky zleva, kde se
nachází odvíjecí stolice s dvojitou pozicí, která umožňuje automatickou výměnu
velkonábalů během výroby. Substrát jde do předehřívací jednotky kde se vyhřeje
na požadovanou teplotu. Poté vstupuje do kašírovací jednotky, kde se nánosuje
nebo spojuje s dalšími substráty.
Přebalovací a balící stroj
Stroj slouží k přebálení a balení hotového zboží z velkonábalů na roličky, včetně
balení a stohování na paletách.
Celková spotřeba polymerů v granulované formě u kašírovacího stroje při 7200
výrobních hodin činí 3 900 tun/rok.
Spotřeba substrátů – polypropylenové a polyesterové tkaniny a netkané textilie činí
6 000 tun/rok.

B.I.3. Umístění záměru
Kraj
Okres
Obec
Katastrální území

Královéhradecký
Trutnov
Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Oznamovatel má v této lokalitě umístěn svůj výrobní závod 1. V roce 2008 zakoupil
od správce konkurzní podstaty objekty bývalého závodu TIBA a.s., které spolu
bezprostředně sousedí. Objekty bývalého závodu TIBA a.s. byly pronajaty nájemní
smlouvou obchodní společnosti Dietfurt s.r.o., 28. Října 361, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem.
K 31.12.2009 byl nájemní vztah ukončen. Kumulace s jinými
připravovanými záměry v této oblasti není známa. Naopak lze konstatovat, že nejen
že došlo k poklesu přepravních nároků souvisejících s původním využitím
společností Dietfurt s.r.o. ale možnost využití zakoupeného objektu povede i ke
snížení stávající dopravy, generované výrobním závodem JUTA 01, jak je patrné
z příslušné kapitoly předkládaného oznámení.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Realizací hodnoceného záměru má dojít k propojení zakoupených objektů se
stávajícím závodem vč. napojení na jeho technologii a skladování. Využitím těchto
objektů dojde k ukončení skladování v pronajatých skladech a tedy i převozům
surovin a hotových výrobků. Pro naplnění těchto záměrů bude provedena
rekonstrukce zakoupeného stávajícího hlavního výrobního objektu
a jeho
přístavba. Pro tyto objekty budou sloužit stávající přípojky jednotlivých inženýrských
sítí.
Záměr je v souladu s platným územním plánem města Dvůr Králové n/L. Záměr
nemá vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jak je patrné z přílohy
předkládaného oznámení.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stávající areál výrobního závodu 01 a zakoupené objekty se nachází ve Dvoře
Králové nad Labem a jsou přístupné ze silnice II/300 Dvůr Králové n/L – Hořice.
Stavební část
Stávající stav

Výrobní hala SO01:
Je pozemní, trvalý, průmyslový, halový, jednolodní objekt, zastřešený sedlovou
střešní konstrukcí o malém sklonu, staticky oddilatovaný od okolní zástavby
z nehořlavých stavebních konstrukcí (ocel). Primární konstrukci haly tvoří
svařované plnostěnné dvoukloubové ocelové rámy I profilu proměnného průřezu
bez mezilehlých podpěr. V úseku jeřábové dráhy, v prostoru linky na folie,
je
navržen objekt dvoulodní, s mezilehlými podporami pod hřebenem. Sloupy jsou
kotveny kotevními šrouby do hlavic monolitických železobetonových pilotových
základů na kterých bude hala založena. Sekundární konstrukce obsahuje prvky
nezbytné pro upevnění střešních a stěnových panelů a pro přenos zatížení na
primární konstrukci.
Stěnový systém PA se skládá z lichoběžníkových ocelových profilů upevňovaných
na sekundární konstrukci samořeznými šrouby se zateplením.
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Střešní systém PR je tvořen lichoběžníkovými ocelovými profily s tepelnou izolací.
Prosvětlení haly je navrženo střešními prosvětlovacími neotevíravými panely.
Při obou štítech haly jsou navrženy nakládací rampy kryté markýzami.
Skladová přístavba výrobní haly SO01:
Je pozemní, trvalý, průmyslový, halový, přízemní, jednolodní objekt, zastřešený
sedlovou střešní konstrukcí o malém sklonu, staticky oddilatovaný od okolní
zástavby z nehořlavých stavebních konstrukcí (ocel). Primární konstrukci haly tvoří
svařované plnostěnné dvoukloubové ocelové rámy I profilu proměnného průřezu
bez mezilehlých podpěr. Sloupy jsou kotveny kotevními šrouby do hlavic
monolitických železobetonových pilotových základů na kterých bude hala založena.
Sekundární konstrukce obsahuje prvky nezbytné pro upevnění střešních a
stěnových panelů a pro přenos zatížení na primární konstrukci.
Stěnový systém PA se skládá z lichoběžníkových ocelových profilů upevňovaných
na sekundární konstrukci samořeznými šrouby se zateplením.
Střešní systém PR je tvořen lichoběžníkovými ocelovými profily s tepelnou izolací.
Přístavba výrobní haly bude tvořit se stávající výrobní halou SO 01 jeden požární
úsek.
Výrobní hala SO11:
Výrobní hala SO 11 je pozemní, trvalý, průmyslový, halový, přízemní, třílodní objekt
zastřešený sedlovou střechou o nízkém sklonu.
Základním statickým schématem železobetonové jednopodlažní halové montované
konstrukce je trojloď o rozpětí 21,4 + 28,85 + 28,85 m se základní výškou pod
vazník 8,55 m. Střecha je sedlová s minimálním sklonem 3,4%. Vazníky a průvlaky
jsou navrženy předpjaté. Sloupy jsou vetknuty do základové konstrukce sestávající
z pilot s hlavicemi s kalichy. Obvodový plášť je prefabrikovaný, železobetonový
s vnějším pláštěm ze sendvičových ocelových panelů s výplní z PUR pěny. Plášť je
v místě zářezu zatěžován zemním tlakem násypu v okolí objektu a je v těchto
místech řešen jako poloprefabrikovaná úhlová opěrná stěna. Konstrukce podlahy je
drátkobetonová. Založení hlubinné na velkoprůměrových pilotách.
Všechny sloupy jsou dimenzovány tak, aby na ně bylo možno osadit jeřábové
drážky pro jeřáb o nosnosti max. 3,0 t. v případě montáže těchto jeřábových drah
budou v budoucnu na sloupech zřízeny nové konzoly ocelové konstrukce kotvené
do ŽB sloupů pomocí chemických kotev.
Vazníky jsou dimenzovány tak, aby na ně bylo možno zavěsit poděsné jeřábové
drážky pro jeřáb o nosnosti max. 1,5 t. Sloupy v řadě „1“ jsou dimenzovány na
přitížení ocelovou konstrukcí ocelového přístavku zastřešení rampy, tři sloupy
v řadě „H“ jsou dimenzovány na přitížení zavěšenou technologickou plošinou a dva
na přitížení přepravním mostem. V plášti jsou provedeny takové úpravy, aby byla
umožněna dodatečná montáž těchto ocelových prvků přímo na sloupy.
Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová plochá střecha nepochůzné konstrukce
s tepelnou izolací z polystyrénových desek a hydroizolační vrstvou z folie
z měkčeného PVC.
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Expediční rampa u severozápadního štítu je určena pro expedici hotových výrobků
a je vybavena dvěma odbavovacími stáními. Expediční rampa bude z důvodu
ochrany před povětrnostními vlivy chráněna pultovou střechou ocelové konstrukce
firmy ALIAZ.
Spojovací krček u výrobní haly SO11:
Spojovací krček je pozemní, trvalý, průmyslový dvoupodlažní objekt spojující SO 01
a nově navrženou výrobní halu SO 11. Objekt je ocelové konstrukce firmy ALIAZ,
opláštění je provedeno ze sendvičových panelů s výplní z minerální vlny. Střecha je
navržena jednoplášťová plochá lehké nepochůzné konstrukce s tepelnou izolací
z polystyrénových desek a hydroizolační vrstvou z folie z měkčeného PVC.
Oběžný mezipatrový zásobník u výrobní haly SO11:
Mezipatrový dopravník je z příhradové prostorové konstrukce, skládá se
z vodorovného mostu a dvou svislých částí.
Výrobní hala SO13:
Objekt SO 13 je monoblok s členitým půdorysem, přízemní, s částečným
podsklepením ve východní části, a s dvoupodlažní částí prostor VZT a bývalé
rozvodny VN.
Prostor šaten mužů je dvoupatrový dvoutrakt se svislými nosnými konstrukcemi
zděnými z cihel pálených plných, bez izolace proti zemní vlhkosti. Soklové zdivo je
na vnějším líci obloženo kamennými pískovcovými haklíky. Stropní konstrukce nad
I.PP je železobetonová, monolitická, žebrová, s částečně provedeným podhledem.
V I.NP tvoří vnitřní svislou nosnou konstrukci litinové sloupy kruhového profilu,
obvodový plášť je z cihel pálených plných. Zastřešení je provedeno dřevěnou
vázanou pilovou (schedovou) střešní konstrukcí s prosvětlovacími okny.
Objekt na jihovýchodní straně je halový objekt s jedním nadzemním podlažím,
částečně podsklepený (šatny žen), s rovnou střechou s krytinou živičnou. Nosnou
konstrukci tvoří železobetonový montovaný tyčový skelet se zastřešením
železobetonovými předpjatými TT profily. Výplňová konstrukce obvodového pláště
je zděná o tl. 375 mm. Hala je prosvětlena v obvodovém plášti ocelovými,
zdvojenými okny STAKO a okny ze sklobetonových tvárnic, ve střešní konstrukci
dvojitými sedlovými světlíky zasklenými sklem s drátěnou vložkou. Výška atiky haly
je +8,77 m.
Výrobní hala Dietfurt:
Stavba je členěná na tři stavební objekty – administrativní budova, výrobní hala a
zázemí zaměstnanců.
Administrativní část půdorysu „L“ je dvou až třípodlažní, nepodsklepená, zděná
z plných cihel se zastřešením vazné sedlové střechy nebo pultové. Objekt je z větší
části využíván jako kanceláře, 1.N.P. užito jako skladovací prostory.
Hala má půdorysně obdélníkový tvar. Podlaha výrobní haly je cca o 1 metr výše
než podlaha 1.N.P. administrativní části. Tento objekt je tradičně vyzděn z plných
cihel se zastřešením ocelovou konstrukcí, která není staticky spojena se zděnou
částí. Tento objekt je využíván pro výrobní činnost.
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Třetí objekt je umístěn mezi již zmiňovanými objekty. Objekt je tradičně zděn
z plných cihel s rozmanitými typy zastřešení (především sedlová a pultová střecha).
V přístavbě jsou umístěny sociální zázemí zaměstnanců, dílna údržby, šatny a
kancelář
V rámci realizace záměru dojde pouze k rozšíření vnitrozávodových komunikací
tak, aby byly obě části spojeny.
V následující tabulce je uvedena bilance zastavěných a zpevněných ploch.
Tab.: Bilance zastavěných a zpevněných ploch – stávající stav:
Plocha
Zastavěná plocha
Zpevněná plocha
CELKEM

Celkem (m2)
42 500
22 620
65 120

Hodnocený záměr

Demolice
V rámci přípravy území bude nezbytné provést demolice některých stávajících
objektů. Jedná se o:
Dílny a soc.zařízení

Objekt se nachází při východní stěně provozní haly. Jedná se o složeninu staveb a
přístaveb různých konstrukcí a provedení s různými konstrukčními výškami podlaží.
Vzhledem ke složitosti je tento soubor hodnocen jako jeden objekt. Nosné
konstrukce jsou z cihelného zdiva, střecha převážně sedlová, z části plochá.
Krytiny střech z vlnitého pozinkovaného plechu a živičné. Vnitřní omítky vápenné
štukové, okna z části zdvojená, z části dvojitá, část luxfery, dveře plné a prosklené.
Stropy dřevěné trámové s rovným podhledem, schodiště železobetonové, podlahy
převážně lepené PVC, část keramická dlažba. Rozvody vody teplé i studené,
odkanalizování, rozvody elektro. Fasáda z části břizolitová, z části vápenná
štuková, klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Stavba sloužila
jako dílny, sklad, soc.zařízení a kanceláře správce areálu.
Objem demolic a výkopů: 3248 tun
Truhlárna

Přízemní stavba s pultovou střechou byla dle zjištěných údajů postavena asi v r.
1923. Nosné konstrukce z cihelného zdiva na kamenné podezdívce. Podlahy
betonové, strop dřevěný trámový, krov rovněž, krytina živičná, žlaby a svody
z pozinkovaného plechu. Okna dřevěná zdvojená, dveře dřevěné plné i prosklené.
Vnitřní omítky vápenné štukové, fasáda vápenná stříkaná.
Objem demolic a výkopů: 265 tun
Sklad zděný

Samostatně stojící objekt severně od truhlárny. Přízemní stavba se sedlovou
střechou o mírném sklonu byla dle zjištěných údajů postavena asi v r. 1923. Nosné
konstrukce z cihelného zdiva na kamenné podezdívce. Podlahy betonové, strop
dřevěný trámový, krov rovněž, krytina z eternitových šablon na bednění, žlaby a
svody z pozink.plechu. Okna dřevěná dvojitá a ocelová jednoduchá, dveře dřevěné
plné i prosklené. Vnitřní omítky vápenné štukové, fasáda vápenná stříkaná.
Objem demolic a výkopů: 1327 tun
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Sklad hořlavin

Přízemní stavba s plochou střechou. Zdivo plynosilikátové na betonových pasech,
okna nejsou, dveře nejsou, vrata plechová. Podlaha betonová, omítky vápenné
hladké, rozvod elektro 220/380 V. Strop není, resp. jej tvoří střešní betonové
panely. Krytina živičná.
Objem demolic a výkopů: 100 tun
Sklad plechový

Přízemní stavba se sedlovou střechou o mírném sklonu. Nosná konstrukce ocelová
na betonových základových patkách, střešní konstrukce z ocelových příhradových
vazníků. Vnější plášť stěn i střechy z profilového plechu, vnitřní plášť stěn a strop
ze sádrokartonu, podlaha betonová, rozvod elektro 220/380 V, vrata plechová,
dveře rovněž, okna nejsou.
Objem demolic a výkopů: 1709 tun
Krytá rampa na st.p.č. 5068

Přízemní stavba s plochou střechou. Nosná konstrukce ocelová na betonových
základech a bet.podezdívce, plášť i střecha z hliníkového profilovaného plechu,
žlab a svod z pozinkovaného plechu.
Objem demolic a výkopů: 220 tun
Krytá rampa na st.p.č. 710

Přízemní stavba s plochou střechou. Nosná konstrukce ocelová na betonových
základech a bet.podezdívce, plášť i střecha z hliníkového profilovaného plechu,
žlab a svod z pozinkovaného plechu.
Objem demolic a výkopů: 393 tun
Spojovací krček

Přízemní stavba s plochou střechou. Nosná konstrukce ocelová na betonových
základech a bet.podezdívce, plášť i střecha z hliníkového profilovaného plechu,
žlab a svod z pozinkovaného plechu.
Objem demolic a výkopů: 250 tun
Dle podkladů projektanta bude většina materiálů z demolic, pokud budou vyhovovat
požadavkům legislativy, využity v rámci terénních úprav v areálu stavby. V tomto
smyslu je formulováno odpovídající doporučení pro další projektovou přípravu
záměru.
Výkres situace demolic včetně kácení zeleně je doložen v příloze předkládaného
oznámení.
Navrhovaná stavba
Navrhovaná přístavba skladu má jedno nadzemní podlaží, které bude výškově
respektovat stávající úroveň podlah ve výrobní části. Prostor skladu je regálovým
systémem rozdělen na jednotlivé sekce, které jsou určeny pro skladování hotových
materiálů, hotových materiálů kašírovaných, sklad polotovarů, sklad hotových
výrobků z přidružených provozů a linek. Sklad bude provozně propojen se stávající
výrobní halou, kde bude umístěna výrobní technologie a sklad hotových výrobků.
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Je zde umístěno WC pro výrobní provoz. Propojení budov bude provedeno pomocí
sekčních a dvoukřídlých vrat.
Stávající administrativní budova má tři nadzemní podlaží. V přízemí budovy, která
je na stávající výrobní halu napojena betonovou vyrovnávací rampou, je umístěn
sklad dutinek a nábalů, je zde pracoviště na kontrolu látek, nová výměníková
stanice, kancelářské prostory pro zaměstnance pracující ve skladu a hygienické
zázemí pro provoz skladů a částečně pro výrobní část objektu. Ve druhém
nadzemním podlaží bude umístěno kompletní hygienické zázemí včetně šaten pro
muže a ženy a vývojová a kontrolní laboratoř včetně skladů pro tuto činnost. Ve
třetím nadzemním podlaží budou umístěny kanceláře s příslušenstvím pro
pracovníky zajišťující administrativní činnost závodu.
Nový přehled o zastavěných a zpevněných plochách je uveden v tabulce:
Tab.: Bilance zastavěných a zpevněných ploch – cílový stav:
Plocha
Zastavěná plocha
Zpevněná plocha
CELKEM

2

Stávající stav (m )
42 500
22 620
65 120

2

Záměr (m )
4 809
4 809

2

Cílový stav (m )
45 500
22 620
68 120

Technologická část
Stávající stav

Výrobní hala SO01 (také VNTI):
V hale VNT I jsou vyráběny paropropustné podstřešní fólie na bázi polyethylenu a
polypropylenu s mikroporézním filmem a vlastní paropropustný mikroporezní film.
Vstupy do výroby jsou polotovary PP granulát, mikroporézní PP film, externě
nakupovaná netkaná PP textilie. Tyto velkonábaly se dopravují ke stroji pomocí
jeřábů,vysokozdvižných vozíků. K výrobě se používá PP granulát s plnivem, aditiva
a PP netkaná textilie. Do objektu je přivážena zásoba na cca 2 dny, po kterou se
materiál temperuje. Hotové výrobky se mohou nebo nemusí potiskovat (dle
požadavku zákazníka) a přebalují z velkonábalů na uživatelská balení většinou po
50 m. Tyto malé role se kompletují na palety, které se ovinou stretchovou folií a
zakládají do regálů. Regály jsou umístěny ve skladovací části haly VNT II popř.
v jiných prostorách závodů.
Součástí haly SO01 je nakládací a vykládací rampa, která slouží pro vykládání
suroviny a nakládání výrobků.
K výrobní hale je dále napojena přístavba a skladová hala SO12.
Vstupy do strojů jsou 8,5 tuny PP granulátu a aditiv a 90 km netkaných textilií za
den.
Technologie výroby paropropustných filmů - stroj Reifenhäuser
Paropropustný film, který je hlavní funkční složkou paropropustných membrán.
Vstupní surovina – granulát je přesně mísena s jednotlivými aditivy a specielním
mikromletým vápencem – zabudován v granulátu. V extruzní části je materiál
převeden do formy taveniny a dále promícháván. Ta je po průchodu dalšími částmi
extruze jako jsou filtrační členy, taveninové čerpadlo atd. dopravena do
koextruzního bloku. Protože existují dva extrudery je možné vyrábět filmy typu
ABA, což umožňuje vysokou variabilitu ve výběru surovin a v nastavování

12

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rekonstrukce hlavního objektu bývalého areálu TIBA a přístavba nové haly v závodě JUTA 01, Dvůr Králové n. Labem

jednotlivých složek filmu – core – „jádro“, skin – „pokožka“. Dále je film vytlačen
plochou tryskou na chladící válec – chill roll a temperován. Film prochází měřící
jednotkou kde je měřena kontinuálně jeho tloušťka – profil a regulována vytlačovací
tryska. Dále je film dloužen v dloužící jednotce za přesně definovaných podmínek.
Zde z neparopropustného filmu vzniká film paropropustný. Film je znovu měřen –
tloušťkový profil a navíjen na role. Stroj má uzavřené olejové vytápění dloužících
válců temperační jednotky a uzavřené chlazení vodou.
Obsluha 2 pracovníci v čtyřsměném provozu.
Kapacita výroby je 8t/den.
Kalandrovací linka I šíře 1,5m
Vstupním materiálem do stroje je PP paropropustný film a PP netkaná textilie. PP
paropropustný film je polotovarem Juta 01, netkaná textilie je nakupovaná
z externích zdrojů.
Jednotlivé vrstvy (max. 3) jsou vedeny z velkonábalových odvíjecích stolic přes
soustavu válečků mezi dva vyhřívané kalandrovací válce, kde dojde k ohřevu
a přitlačení jednotlivých vrstev a jejich spojení do výsledného produktu. Za
kalandrovacími válci je hotový sendvič veden mezi dva chladící válce, následuje
potiskovací jednotka, ořez okrajů a navíjení na středovém revolverovém navíječi
na velkonábaly. Stroj má vlastní elektrické, uzavřené, olejové vytápění
kalandrovacích válců a průtočné chlazení válců vodou. Linka je dodána firmou
Comerio Ercole. Manipulace s velkonábaly na vstupu do stroje je prováděna
pomocí mostového jeřábu.
Obsluha 2 pracovníci v čtyřsměném provozu
Kapacita výroby je 50 km/den
Kalandrovací linka č.1 - 3m
Vstupním materiálem do stroje je PP paropropustný film a PP netkaná textilie. PP
paropropustný film je polotovarem Juta 01, netkaná textilie je nakupovaná
z externích zdrojů.
Jednotlivé vrstvy (max. 3) jsou vedeny z velkonábalových odvíjecích stolic přes
soustavu válečků mezi dva vyhřívané kalandrovací válce, kde dojde k ohřevu
a přitlačení jednotlivých vrstev a jejich spojení do výsledného produktu. Za
kalandrovacími válci je hotový sendvič veden mezi dva chladící válce, následuje
potiskovací jednotka, ořez okrajů, zásobník a navíjení na stoupavém navíječi na
velkonábaly. Stroj má vlastní elektrické, uzavřené, olejové vytápění kalandrovacích
válců a uzavřené chlazení vodou. Technologie termického pojení kalandrovacími
válci je od firmy Küsters, konstrukce odvíjení, potisku, a navíjení stroje je vyrobena
v Juta a.s. Manipulace s velkonábaly na vstupu do stroje je prováděna pomocí
mostového jeřábu.
Obsluha 2 pracovníci v čtyřsměném provozu.
Kapacita výroby je 50 km/den.
Kalandrovací linka č. 2 - 3m
Vstupním materiálem do stroje je PP paropropustný film a PP netkaná textilie. PP
paropropustný film je polotovarem Juta 01, netkaná textilie je nakupovaná
z externích zdrojů.
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Jednotlivé vrstvy (max. 3) jsou vedeny z velkonábalových odvíjecích stolic přes
soustavu válečků mezi dva vyhřívané kalandrovací válce, kde dojde k ohřevu
a přitlačení jednotlivých vrstev a jejich spojení do výsledného produktu. Za
kalandrovacími válci je hotový sendvič veden mezi dva chladící válce, následuje
potiskovací jednotka, ořez okrajů a navíjení na středovém revolverovém navíječi
na velkonábaly. Stroj má vlastní elektrické, uzavřené, olejové vytápění
kalandrovacích válců a uzavřené chlazení vodou. Technologie termického pojení
kalandrovacími válci je od firmy Küsters, konstrukce odvíjení, potisku, a navíjení
stroje je vyrobena v Juta a.s. Manipulace s velkonábaly na vstupu do stroje je
prováděna pomocí mostového jeřábu.
Obsluha 2 pracovníci v čtyřsměném provozu.
Kapacita výroby je 50 km/den.
Potiskovací stroj
Stroj slouží k potisku hotového zboží na velkonábalech ze závodu Juta 01.
Je použitý flexografický potiskovací stroj od firmy TCM. Role se osadí do odvíjecí
stolice a vodícího válce, tento válec slouží pro odvíjení a vedení potiskovaného
zboží. Odtud jde zboží na vlastní potiskovací jednotku, zde se barva z korýtka
nanese na brodící válec, ze kterého se barva přenese na potiskovací šablonu.
Šablona otiskne vzor na materiál – jemným obtiskem. Následuje opakování pokud
je aktivní druhé potiskovací místo. První stroj je vybaven 4 potiskovacími hlavami,
ovládání je hydraulické. Dále zboží pokračuje do sušící zóny s odtahem, v této
zóně se z barvy odpařuje voda z vodorozpustných barev. Dále je vodící a
nabalovat stolice. Materiál se zpětně nabalí na velkonábaly, které se budou
přebalovat. Zboží se do stroje zakládá a vyndává pomocí zvedacích hydraulických
ramen.
Obsluha 1 pracovník ve čtyřsměném provozu.
Kapacita potiskovacího zařízení je cca 65 km/den.
Přebalovací a balící stroj Hagetech
Stroj slouží k přebálení a balení hotového zboží z velkonábalů na roličky, včetně
balení a stohování na paletách. Vstupem do stroje jsou hotové výrobky na
velkonábalech z provozů Juta 01.
Tato přebalovací a balící linka je tvořena soustavami strojů, které spolu vzájemně
spolupracují. Na stranách jsou vždy jeden přebalovací stroje, celkem 2 jednotky, a
z těchto přebalovacích jednotek vstupují role do balící části. V této části se role balí
do LDPE fólie a stohují robotem do připravených palet. Maximální šíře stroje je 200
cm, velkonábaly vstupující do stroje mají maximální průměr 1,2m a přebálí se na
role většinou 50 bm (90% zbytek 25 bm popř. 75 bm – dle požadavku zákazníka).
Max. výška balené palety je 190 cm. Jeden přebalovaní stroj je dodán firmou
Bastian, druhý je dodán firmou Hagetech.
Obsluha stroje 3 zaměstnanci v čtyřsměném provozu
Kapacita balícího zařízení: 120km/den
Přístavba haly SO01 – VNTI:
Přístavba haly SO01 slouží ke skladování hotových výrobků z provozů VNTI a VNT
II volně nebo regálového systému.
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Přebalovací a balící stroj Campen
Stroj slouží k přebálení a balení hotového zboží z velkonábalů na roličky, včetně
balení do LDPE folie. Vstupem do stroje jsou hotové výrobky na velkonábalech
z provozů Juta 01.
Tato přebalovací a balící linka je tvořena jedním přebálecím strojem. Z přebalovací
jednotky vstupují role pomocí dopravního pásu do balící části. V této části se role
balí do LDPE fólie a ručně se stohují do připravených palet. Maximální šíře stroje je
200cm, velkonábaly vstupující do stroje mají maximální průměr 1,2m a přebálí se
na role většinou 50 bm (90% zbytek 25 bm popř. 75 bm – dle požadavku
zákazníka). Přebalovací a automatický balící stroj je dodán firmou Campen.
Obsluha stroje 2 zaměstnanci v čtyřsměném provozu.
Kapacita balícího zařízení: 90km/den.
Skladová hala SO12:
Skladová hala slouží pro suroviny na výrobu podstřešních fólií – spunbond.
Vykládání zboží probíhá na rampě přilehlé k SO01 – viz výkres rozmístění
technologie. Stroje neprodukují exhalace a nebezpečné odpady. Veškeré odpady
z plastů se dále regranulují a zpětně používají do výroby. Odpadní vody vznikající
při mytí šablon jsou zachytávány do sudů a odevzdávány odborné firmě k likvidaci.
Výrobní hala SO11 (také VNTII):
V hale VNT II jsou vyráběny podstřešní fólie na bázi polyethylenu a polypropylenu
a zátěrované podstřešní membrány na bázi vodných disperzí akrylátů.
Vstupy do výroby jsou polotovary PP tkanina, mikroporézní PP film, HDPE perlinka,
vyráběné v dalších částech závodu 01 popř. externě a netkaná textilie nakupovaná.
Tyto velkonábaly se dopravují ke stroji pomocí jeřábů,vysokozdvižných vozíků a
výtahu instalovaném v jihovýchodním rohu haly. K povrstvování a pojení se
používají tavná lepidla, akrylátové barvy a vodné disperze akrylátů ve směsi
s aditivy, většinou externě nakupované. Do objektu je přivážena zásoba na cca 3
dny, po kterou se materiál temperuje. Hotové výrobky se mohou nebo nemusí
potiskovat (dle požadavku zákazníka) a přebalují z velkonábalů na uživatelská
balení většinou po 50 bm. Tyto malé role se kompletují na palety, které se ovinou
stretchovou folií a zakládají do regálů. Regály jsou umístěny ve skladovací části
haly popř. v jiných prostorách závodů.
Vstupy do strojů jsou 52 km netkaných textilií, 30 km perlinek a 30 km mikroporézní
PP fólie 10km LDPE folie za den. Spotřeba disperzí, lepidel a aditiv je cca 8 t
materiálů za den.
U haly je nakládací a vykládací rampa pro 2 kamiony.
Hala je technologicky propojena se starým výrobním monoblokem oběžným
mezipatrovým zásobníkem SO 11.3. Hala SO11 je spojena s halou SO01
spojovacím krčkem, kde v 1.NP je umístěna zkušebna výrobků.
Zatírací linka Brückner
Zatírací linka Brückner je technologické zařízení sloužící k výrobě paropropustné
podstřešní membrány na bázi paropropustného filmu tvořeného zpěněním vodných
disperzí s následným nanesením na netkanou textilii. Vstupní materiály, netkaná
textilie a akrylátová disperze na zátěr jsou nakupovány z externích zdrojů. Základní
polyesterová nebo polypropylenová netkaná textilie je odvíjená z velkonábalu
15

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rekonstrukce hlavního objektu bývalého areálu TIBA a přístavba nové haly v závodě JUTA 01, Dvůr Králové n. Labem

prochází zásobníkem do prostoru zatírací stolice, kde je nanesena vrstva zpěněné
vodné disperze s aditivy, následuje zasušení nánosu v sušící komoře linky, poté
průchod mezi kalandrovacími válci, impregnace ve foulardu, následuje zasušení
v krátké komoře a kondenzace. Dále již hotové zboží prochází přes zásobník
ke stoupavému navíječi, kde se navíjí na velkonábal. Všechny operace na stroji
jsou řízeny mikroprocesory a zobrazovány na ovládacím panelu. Hotové vodné
disperze s aditivy jsou nakupovány v tunových kontejnerech a jsou hned
zpracovávány. V hale je skladováno nezbytně nutné množství pro výrobu. Netkané
textilie jsou skladovány ve skladovacích prostorách závodu, nebo v externích
skladech. Manipulace se zbožím a vodnými disperzemi v kontejnerech je
prováděna vysokozdvižnými vozíky. K chlazení slouží uzavřený chladící okruh.
Obsluha je prováděna dvěma pracovníky
Kapacita stroje 10km /den
Obsluha stroje 2 pracovníci ve čtyřstěnném provozu
Slepovací a nanášecí stroj JPL
Slepovací a nanášecí stroj JPL je technologické zařízení, které slouží:
-k výrobě zboží v celkové šíři 2-3m z malých šíří, slepováním pomocí nánosu
tavného lepidla z nánosovací trysky v šíři cca 4,5 mm - umožňuje nanášení
aplikační pásky na 3m zboží z tavného lepidla ze 4 nánosovacích trysek v šíři 45100 mm s krycí silikonizovanou PET páskou.
Na stroji se zpracovávají polotovary a hotové výrobky ve velkonábalech z lepícího
zařízení JLL, kalandrovacích strojů JKL a kašírovacích strojů umístěných v závodě
Juta 01.
Hotové zboží je vedeno z odvíjecích stolic pro velkonábaly přes soustavu válečků
k nanášecí trysce, odtud mezi přítlačné válce a následně je řezáno a navíjeno na
revolverovém navíječi na velkonábaly. K lepení se používají tavná lepidla v sudech.
Lepidlo se nataví pomocí tavné hlavy a je transportováno čerpadlem ve
vyhřívaných hadicích do zásobníku a odtud opět čerpadlem, skrz vyhřívané hadice,
v daném množství do nanášecí trysky. Technologie tavení lepidla a nánosu lepidla
je od firmy Robatech, konstrukce stroje je vyrobena v Juta a.s. Manipulace
s velkonábaly na vstupu do stroje je prováděna pomocí jeřábu. K chlazení slouží
uzavřený chladící okruh.
Obsluha 2 pracovníci v čtyřsměném provozu.
Kapacita stroje je 30km/den .
Přebalovací a balící stroj Hagetech
Stroj slouží k přebálení a balení hotového zboží z velkonábalů na roličky, včetně
balení a stohování na paletách.
Tato přebalovací a balící linka je tvořena soustavami strojů, které spolu vzájemně
spolupracují. Na stranách jsou vždy dva přebalovací stroje, celkem 4 jednotky, a
z těchto přebalovacích jednotek vstupují role do balící části. V této části se role balí
do LDPE fólie a stohují robotem do připravených palet. Maximální šíře stroje je 150
cm, velkonábaly vstupující do stroje mají maximální průměr 1,2m a přebálí se na
role většinou 50 bm (90% zbytek 25 bm popř. 75 bm – dle požadavku zákazníka).
Max. výška balené palety je 190 cm.
Obsluha stroje 4 zaměstnanci v čtyřsměném provozu.
Kapacita stroje je 150km/den.
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Lepící linka JLL
Slouží k celoplošnému lepení jednotlivých vrstev pomocí trysky „slot die“, která
nanáší kontaktně lepidlo na substrát. Linka může jedním průchodem vytvořit až
čtyřvrstvý lepený sendvič.
Vstupním materiálem do stroje je PP paropropustný film, HDPE mřížka,
metalizovaná folie, hliníková folie a PP netkaná textilie a různé jejich kombinace.
PP paropropustný film a mřížka je polotovarem Juta 01, netkaná textilie a folie jsou
nakupovány z externích zdrojů.
Jednotlivé vrstvy (max. 4) jsou vedeny z velkonábalových odvíjecích stolic přes
soustavu válečků k nanášecím tryskám, odtud mezi dva přítlačné válce, kde dojde
k přitlačení jednotlivých vrstev a jejich slepení do výsledného produktu. Následuje
potisk, ořez a navíjení na středovém revolverovém navíječi na velkonábaly.
Stroj je vybaven dvěma nánosovacími tryskami v šíři 1,6m. Každá tryska má dvě
tavící hlavy pro tavení lepidla, které je dodávané v sudech. Lepidlo se nataví
pomocí tavné hlavy a je transportováno čerpadlem ve vyhřívaných hadicích do
zásobníku „pumeltu“ a odtud opět čerpadlem, skrz vyhřívané hadice, v daném
množství do nanášecí trysky.
Technologie tavení lepidla a nánosu lepidla tryskami dodala firma Robatech. Lepící
agregát dodala firma Cavitec. Kovová konstrukce stroje byla vyrobena v Juta a.s.
Jednotlivé vrstvy lepeného sendviče jsou vyráběny jako polotovary v Juta a.s. nebo
nakupovány u externích dodavatelů. Polotovary a nakupované netkané textilie jsou
skladovány ve skladovacích prostorách závodu, nebo v externích skladech.
Manipulace s velkonábaly na vstupu do stroje je prováděna pomocí jeřábu. K
chlazení slouží uzavřený chladící okruh.
Obsluha 1 pracovník ve čtyřsměném provozu.
Kapacita stroje 24 km/den.
Široká přebálecí linka SPL - dříve součást stroje JPL
Na stroji se zpracovávají polotovary a hotové výrobky v max. šíři 3m
ve velkonábalech z lepícího zařízení JLL, kalandrovacích strojů JKL a kašírovacích
strojů umístěných v závodě Juta 01. Hotové zboží je vedeno z odvíjecích stolic
pro velkonábaly přes soustavu válečků ke stoupavém navíječi a je navíjeno na
roličky cca 50m. Součástí stroje je balení roliček do PE rukávu. Manipulace
s velkonábaly na vstupu do stroje je prováděna pomocí mostového jeřábu.
Obsluha 1 pracovník ve čtyřsměném provozu,
Kapacita stroje 40 km/den.
Výrobní hala SO13:
Kašírovací stroj I.
Materiál vstupuje do linky, kde se nachází odvíjecí stolice s dvojitou pozicí, která
umožňuje automatickou výměnu nábalů během výroby. Materiál jde do
předehřívací jednotky kde se vyhřeje na požadovanou teplotu. Poté vstupuje do
kašírovací a laminární jednotky, kde se nánosuje nebo spojuje s dalšími substráty.
Druhý materiál se odvíjí z odvíjecí jednotky a přes předehřívací stolici vstupuje do
laminární jednotky. Zde dojde k jeho laminaci s materiálem číslo jedna popř. pouze
nánosu, dle povahy výrobku.
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Ze strany stroje je sestava na přípravu vlastního polymeru. Polymer se smísí
s ostatními komponentami jako jsou UV a termo stabilizátory, procesní aditiva,
barviva atd.
Materiál je mísen v 4 komponentním dávkovacím zařízení a dávkován do extruzní
části. Ve šneku dojde k dokonalému promísení komponent a roztavení materiálu.
Tavenina je filtrována na sítech a je dopravována čerpadlem do nanášecí hlavy.
Zde je horká tavenina vytlačována na válec, substrát nebo mezi substráty a vzniká
konečný výrobek.
Přes soustavu temperančních a vodících válců jde kompozit do řezacího zařízení,
kde se ořežou kraje a nařežou se požadované šíře. Posledním krokem technologie
je navíjení na velkonábaly na konci linky. Velkonábaly jsou poté přemístěny
k dalšímu zpracování.
Technické parametry stroje:
Výrobce: SML Lenzing, Rakousko.
Max. výkon extruze: 4 800 kg/den.
Max. šíře: 1 600 mm.
Kašírovací stroj č. II
Materiál vstupuje do linky, kde se nachází odvíjecí stolice s dvojitou pozicí, která
umožňuje automatickou výměnu nábalů během výroby. Materiál jde do
předehřívací jednotky kde se vyhřeje na požadovanou teplotu. Poté vstupuje do
kašírovací a laminární jednotky, kde se nánosuje nebo spojuje s dalšími substráty.
Druhý materiál se odvíjí z odvíjecí jednotky a přes předehřívací stolici vstupuje do
laminární jednotky. Zde dojde k jeho laminaci s materiálem číslo jedna popř. pouze
nánosu, dle povahy výrobku.
Ze strany stroje je sestava na přípravu vlastního polymeru. Polymer se nejdříve
předsuší a smísí se s ostatními komponentami jako jsou UV a termo stabilizátory,
procesní aditiva, barviva atd. Proces sušení probíhá v sušících silech, kdy
materiálem proudí vysušený vzduch a zároveň je kontrolován stupeň vysušení.
Materiál je mísen ve 4 komponentním dávkovacím zařízení a dále dávkován do
extruzní části. Ve šneku dojde k dokonalému promísení komponent a roztavení
materiálu. Tavenina je filtrována na sítech a je dopravována čerpadlem do
nanášecí hlavy. Zde je horká tavenina vytlačována na válec, substrát nebo mezi
substráty a vzniká konečný výrobek.
Přes soustavu temperančních a vodících válců jde kompozit do řezacího zařízení,
kde se ořežou kraje a nařežou se požadované šíře. Posledním krokem technologie
je navíjení na velkonábaly na konci linky. Velkonábaly jsou poté přemístěny
k dalšímu zpracování.
Technické parametry stroje:
Výrobce: SML Lenzing, Rakousko.
Max. výkon extruze: 9 600 kg/den.
Max. šíře: 2 000 mm.
Kašírovací stroj č. III (Colines)
Materiál vstupuje do linky, kde se nachází odvíjecí stolice s dvojitou pozicí, která
umožňuje automatickou výměnu nábalů během výroby. Materiál jde do
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předehřívací jednotky kde se vyhřeje na požadovanou teplotu. Poté vstupuje do
kašírovací a laminární jednotky, kde se nánosuje nebo spojuje s dalšími substráty.
Druhý materiál se odvíjí z odvíjecí jednotky a přes předehřívací stolici vstupuje do
laminární jednotky. Zde dojde k jeho laminaci s materiálem číslo jedna popř. pouze
nánosu, dle povahy výrobku.
Ze strany stroje je sestava na přípravu vlastního polymeru. Polymer se smísí
s ostatními komponentami jako jsou UV a termo stabilizátory, procesní aditiva,
barviva atd.
Materiál je mísen v 6 komponentním dávkovacím zařízení a dávkován do extruzní
části. Ve šneku dojde k dokonalému promísení komponent a roztavení materiálu.
Tavenina je filtrována na sítech a je dopravována čerpadlem do nanášecí hlavy.
Zde je horká tavenina vytlačována na válec, substrát nebo mezi substráty a vzniká
konečný výrobek.
Přes soustavu temperančních a vodících válců jde kompozit do řezacího zařízení,
kde se ořežou kraje a nařežou se požadované šíře. Posledním krokem technologie
je navíjení na velkonábaly na konci linky. Velkonábaly jsou poté přemístěny
k dalšímu zpracování.
Technické parametry stroje:
Výrobce: Colines, Itálie .
Max. výkon extruze: 9 600 kg/den.
Max. šíře: 1 600 mm.
Obsluha všech tří kašírovacích strojů činí 4 pracovníci v čtyřsměném provozu.
Potiskovací stroj II
Stroj slouží k potisku hotového zboží na velkonábalech ze závodu Juta 01.
Je použitý flexografický potiskovací stroj od firmy TCM. Role se osadí do odvíjecí
stolice a vodícího válce, tento válec slouží pro odvíjení a vedení potiskovaného
zboží. Odtud jde zboží na vlastní potiskovací jednotku, zde se barva z korýtka
nanese na brodící válec, ze kterého se barva přenese na potiskovací šablonu.
Šablona otiskne vzor na materiál – jemným obtiskem. Následuje opakování pokud
je aktivní druhé potiskovací místo. První stroj je vybaven 2 potiskovacími hlavami,
ovládání je hydraulické. Dále zboží pokračuje do sušící zóny s odtahem, v této
zóně se z barvy odpařuje voda z vodorozpustných barev. Dále je vodící a
nabalovat stolice. Materiál se zpětně nabalí na velkonábaly, které se budou
přebalovat. Zboží se do stroje zakládá a vyndává pomocí zvedacích hydraulických
ramen.
Technické parametry stroje:
Výrobce: TCM, Itálie .
Max. šíře: 1 600 mm
Kapacita potiskovacího zařízení je cca 65 km/den.
Obsluha je jeden pracovník v čtyřsměném provozu.
Tryskový tkací stroj – P165 ZP-8
V tkalcovně je umístěno 16 tryskových tkalcovských stavů.
Tryskové stavy jsou používány pro výrobu výztužných mřížek tzv. perlinek.
Předlohou je PE fólie, která se rozřeže na pásky. Navedením ve stavu dojde
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k vytvoření tzv. prošlupu, kterým se prohazuje útek. Útek je připraven a předložen
na cívkách a z nich odmotáván. Prohoz se děje pomocí proudu stlačeného
vzduchu. Hotová perlinka se ořezává termickými noži a navíjí na velkonábal.
Technické parametry strojů:
Výrobce: ZTA – Setes s.r.o .
Max. výkon: 2 500 m/den.
Max. šíře: 1 650 mm.
Obsluha je 2 pracovníci v čtyřsměném provozu na všech 16 stavů.
Kruhový tkací stroj
V tkalcovně je umístěno 6 malých a 6 středních tkacích stavů.
Tyto stroje jsou určeny pro výrobu PP nebo PE kruhové tkaniny. Osnovní cívky jsou
připraveny na cívečnici, odkud jsou pásky odmotávány do stroje. Soustavou
vodících prvků je vytvářen prošlup, kterým v kruhu probíhají útkové cívky
v unašečích. Dle druhu stroje, obíhá 4 – 8 útků najednou. Hotová tkanina je
odtahována ze stroje soustavou válců, dle potřeby řezána na polohadici či plochý
útvar termickými noži a navíjena na velkonábal.
Technické parametry strojů:
Výrobce:
Starlinger, Rakousko – střední stavy.
SML Lenzing, Rakousko – malé stavy.
Max. výkon: 2 km / den oba typy.
Max. šíře:
3 200 mm – střední stavy.
1 600 mm – malé stavy.
Obsluha je 1 pracovník k 6 malým stavům a 2 pracovníci k 6 středním stavům
v čtyřsměném provozu.
Regranulační stroj NGR 85 VHD
Stroj je určen na zpracování odpadu z polyolefinů. Do stroje se po transportním
pásu předkládá odpad ve formě pásků, zbytků fólií, ořezů a dalších technologických
odpadů. Veškeré odpady jsou tříděny. Ve stroji se materiál drtí a tato drť se
dopravuje do extruderu. Tam se taví a mísí s dalšími komponentami – aditivy,
pokud je požadavek. V granulátoru se tavenina nagranuluje a zchladí vodou.
Pomocí vody je unášena do separační věže, kde se granulát odděluje a suší. Ze
sila se pak ukládá do oktavánů nebo big bagů. Voda cirkuluje v uzavřeném okruhu.
Technické parametry stroje:
Výrobce: NGR, Rakousko .
Max. výkon extruze: 200 kg/hod.
Obsluha je 1 pracovník v čtyřsměném provozu.
Rašlový provoz
Rašlové pytle a Carynet:
Obalový materiál na balení ovoce a zeleniny – jedná se o tašky nebo pytle, které
jsou určeny na balení na balících linkách nebo jsou pytle dělené a balení je ruční.
Výrobní postup: řetízek a útek je tvořen řezáním a dloužením folie na zařízení ISO
a tato osnova je pak dále vedena do pracovního prostoru kladecích prvků a jehel.
Vzniká soustava dvou pletenin, které jsou následně spojeny propletem a tím vzniká
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pytel. Odtah pleteného zboží zajišťuje soustava odtahových válečků a pletenina je
navíjena na role, kde je navinuto 1000 - 3500 ks.
Jiný postup je u tzv. cívečnic, kde dochází ke zpracování již nařezaného a
vydlouženého pásu, materiál je dodáván na cívkách, která jsou umístěny
v cívečnici.
Rašlové sítě:
Jedná se o pleteninu, která slouží jako balící materiál pro agrární použití.
Výrobní postup: osnova je tvořena řezáním a dloužením folie na zařízení ISO a tato
osnova je pak dále vedena do pracovního prostoru kladecích prvků a jehel. Odtah
pleteného zboží zajišťuje soustava odtahových válečků a pletenina je navíjena na
dutinku, kde je navinuto 2000 nebo 3000 bm.
Produkce jednoho stroje:
500 kg/den tj. 500 x 325 = 162,5 t/rok na stroj
Šíře nábalu je od 500 do 1700 mm.
Obsluhovost : u pytlových rašlí 8 pracovníci na 13 strojů. U síťových rašlí 8
pracovníků na 21 strojů.
Extruzní foliové linky (Polyrema I – IV, BMG foliový)
Slouží pro výrobu jednoduchých a dvojitých folií, které jsou dle požadovaných
parametrů předkládány rašlovým strojům.
Polyrema Filmstar FS-1-1000:
Skládá se z nasávání a dávkování, z vlastní extruze s barierovým šnekem průměru
80 mm, z elektrické regulace kontroly taveniny, kompletní ocelové věže se 4 sloupy
pro instalaci vodících polygonů a navíječe folie, tvářecí části, chlazení pomocí
vzduchového prstence a vedení. Maximální průměr návinu 1000 mm.
Produkce linky :
175 kg /hod tj 7 800 hod x 175 = 1 365 tun/ rok pro trysku 400 mm
Polyrema Filmstar FS-1-1200-8-400 (2 ks):
Skládá se z nasávání a dávkování, z vlastní extruze s barierovým šnekem průměru
80 mm, z elektrické regulace kontroly taveniny, kompletní ocelové věže se 4 sloupy
pro instalaci vodících polygonů a navíječe folie, tvářecí části, chlazení pomocí
vzduchového prstence a vedení. Maximální průměr návinu 1000 mm.
Produkce linky :
150 kg /hod tj 7 800 hod x 150 = 1 170 tun/ rok pro trysku 400 mm
Polyrema Filmstar FS-1-1400-9-600
Skládá se z nasávání a dávkování, z vlastní extruze s barierovým šnekem průměru
80 mm, z elektrické regulace kontroly taveniny, kompletní ocelové věže se 4 sloupy
pro instalaci vodících polygonů a navíječe folie, tvářecí části, chlazení pomocí
vzduchového prstence a vedení. Maximální průměr návinu 1000 mm.
Produkce linky :
250 kg /hod tj 7 800 hod x 250 = 1 950 tun/ rok pro trysku 400 mm
Barmag BF4/1.1-1150AK
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Skládá se z nasávání a dávkování, z vlastní extruze s barierovým šnekem průměru
80 mm, z elektrické regulace kontroly taveniny, kompletní ocelové věže se 4 sloupy
pro instalaci vodících polygonů a navíječe folie, tvářecí části, chlazení pomocí
vzduchového prstence a vedení. Maximální průměr návinu 900 mm.
Produkce linky :
80 kg /hod tj 7 800 hod x 80 = 624 tun/ rok pro trysku 400 mm
Extruzní páskové linky (BMG páskový, Lenzing)
Základní surovinou pro výrobu fibrilované pásky nebo monofilamentu je PE
granulát, který je dávkován do extruzního zařízení spolu s dalšími přísadami.
Dávkování jednotlivých surovin zajišťují vícekomponentní dávkovače, které zajišťují
přesné dávkování poměru jednotlivých surovin a umožňují rychlou změnu složení
směsi.
Z mísiče je homogenní směs přiváděna podtlakovým pneumatickým dávkovačem
do extruderu, kde je plastifikována. Ohřev extruderu je elektrický. Tekutá směs je
vedena přes kontinuální filtraci a pomocí dávkovacího čerpadla vytlačována
tryskovou vytlačovací hlavou. Vytlačovací hlava je kruhová s množstvím
profilovaných otvorů a výsledkem je jednotlivé vlákno – monofilament.
Vytlačený materiál se chladí vzduchem z areálu závodu.
Získaná tuhá hmota je v případě fibrilované pásky vedena následně přes skupinu
dvojitého řezání a přes pomalou odtahovou dloužící stolici s několika válci ke
kombinované horkovzdušné a vodní dloužící komoře. Dále jsou pásky vedeny
k rychlé tažné dloužící stolici a nakonec jsou stabilizovány v horkovzdušné
komoře a odtahovány tažnou stolicí s 3 válci. Za dloužící komorou je možné zařadit
fibrilační válec pro účely fibrilace pásku.
Stabilizované pásky nebo vlákna jsou navíjeny pomocí navíjecí hlavy na cívky.
Každá strana navíjecí jednotky je složena ze čtyř vrstev navíjecích hlav. Jednotlivé
pásky nebo vlákna jsou vedeny k navíjecím místům soustavou hřebenů. Celé
navíjecí zařízení lze ovládat co do velikosti napětí z jednoho místa. Jemnějšího
doladění napětí lze docílit pomocí potenciometru, který je umístěn na každé
navíjecí hlavě. Plně navinuté cívky o hmotnosti cca 9 kg jsou snímány a ukládány
do palety či vozíku.
Extruzní zařízení je vybaveno příslušenstvím pro zpětné zpracování případně
vznikajícího nestandardního materiálu (například z ořezu krajů nebo ze zajíždění
výroby) a zařazuje tak tuto technologii mezi bezodpadové technologie.
Produkce linky Barmag FB3-1000 mm:
2700 kg /den tj 325 hod x 2700 = 878 tun/ rok
Produkce linky Lenzing LFF 6/G-90V 30:
2200 kg /den tj 325 hod x 2200 = 715 tun/ rok
Obsluha pro extruzní linky je 4 pracovníci na linky Barmag a Polyremu Filmstar FS1-1000. 2 pracovníci pro stroj Lenzing, a po jednom pracovníkovi na ostatní 3
Polyremy.
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Záměr – rekonstruovaný areál Dietfurt

Kašírovací linka na výrobu podstřešních fólií šíře 3,5 m
Substrát ve formě pásu navinutý na velkonábalu vstupuje do linky zleva, kde se
nachází odvíjecí stolice s dvojitou pozicí, která umožňuje automatickou výměnu
velkonábalů během výroby. Substrát jde do předehřívací jednotky kde se vyhřeje
na požadovanou teplotu. Poté vstupuje do kašírovací jednotky, kde se nánosuje
nebo spojuje s dalšími substráty.
Druhý substrát se odvíjí z odvíjecí jednotky a přes předehřívací stolici vstupuje do
kašírovací jednotky. Zde dojde k jeho spojení s materiálem číslo jedna popř. pouze
nánosu, dle povahy výrobku.
Ze strany stroje je sestava na přípravu vlastního polymeru. Polymer ve formě
granulátu se nejdříve předsuší a smísí se s ostatními komponentami jako jsou UV
a termo stabilizátory, procesní aditiva, barviva . Proces sušení probíhá v sušících
silech, kdy materiálem proudí vysušený vzduch a zároveň je kontrolován stupeň
vysušení.
Materiál bude mísen v 6 komponentním dávkovacím gravimetrickým zařízením a
dále bude dávkován do extruzní části. Ve šneku dojde k dokonalému promísení
komponent a roztavení granulátu polymeru . Tavenina je filtrována na sítech a je
dopravována čerpadlem do nanášecí hlavy, kde je horká tavenina vytlačována ve
formě foliového pásu na chladící válec, substrát nebo mezi substráty a vzniká
konečný výrobek.
Kolem nanášecí hlavy jsou umístěny odsávací hubice, které pomocí ventilátoru a
hadic odsávají teplý vzduch a páry do střešního technologického výduchu.
Přes soustavu temperančních a vodících válců jde kompozit do řezacího zařízení,
kde se ořežou kraje a nařežou se požadované šíře. Posledním krokem technologie
je navíjení na velkonábaly na konci linky. Velkonábaly jsou poté přemístěny
k dalšímu zpracování.
Standardní obsluhu kašírovací linky tvoří 2 pracovníci na směnu. Ti zajišťují provoz
linky. Dovoz a odvoz surovin a hotových materiálů je zajišťován pracovníky z jiných
oddělení.
Produkce linky je 9 900 tun výrobků za rok ( to je 7200 výrobních hodin).
Přebalovací a balící stroj
Stroj slouží k přebálení a balení hotového zboží z velkonábalů na roličky, včetně
balení a stohování na paletách.
Tato přebalovací a balící linka je tvořena soustavami strojů, které spolu vzájemně
spolupracují. Na stranách jsou přebalovací stroje, celkem 2 jednotky, a z těchto
přebalovacích jednotek vstupují role do balící části. V této části se role balí do
LDPE fólie a stohují robotem do připravených palet. Maximální šíře zboží je 350
cm, velkonábaly vstupující do stroje mají maximální průměr 1,2m a přebálí se na
role většinou 50 m (90% zbytek 25 m popř. 75 m – dle požadavku zákazníka). Max.
výška balené palety je 220 cm.
Obsluha stroje 2 – 3 zaměstnanci.
Pro provoz hodnoceného záměru se předpokládá celkem se 346 zaměstnanci (36
THP a 310 převážně ve čtyřsměnném provoze).
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Údaje o stávajícím i budoucím počtu pracovních sil jsou uvedeny v tabulce.
Tab.: Údaje o stávajícím a budoucím počtu pracovníků
Dělníci
THP
CELKEM

Stávající stav
295
30
325

Nárůst
15
6
21

CELKEM
310
36
346

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Zahájení výstavby
Dokončení výstavby

2010
2012

Pozn.: konečné termíny budou záviset na výsledku projednávání dle režimu zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Město Dvůr Králové n/L., Královéhradecký kraj

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4) a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Oznamovatel požádá OŽPZ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o souhlas
k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ovzduší.
Oznamovatel požádá stavební úřad MěÚ Dvůr Králové nad Labem o vydání
územního rozhodnutí.
Oznamovatel požádá stavební úřad MěÚ Dvůr Králové nad Labem o vydání
stavebního povolení.
Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny v následujících podkladech a
fotodokumentaci. Dispoziční rozmístění jednotlivých stavebních objektů je zřejmé
z celkové situace areálu, která je uvedena v příloze předkládaného oznámení.
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záměr

záměr
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Fotodokumentace zájmového území:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Záměr bude realizován uvnitř závodu na parcelách č. 710 (zastavěná plocha a
nádvoří), 5068 (zastavěná plocha a nádvoří), 2406/1 (ostatní plocha) a 2406/2 ,
které jsou vedeny mimo kategorie ZPF respektive PUPFL. Celkové nové nároky na
plochu činí 4809 m2, jak je patrné z následující tabulky:
Plocha
Zastavěné plocha
Zpevněné plocha
CELKEM

Stávající stav (m2)
42 500
22 620
65 120

Záměr (m2)
4 809
4 809

Cílový stav (m2)
45 500
22 620

Je třeba upozornit, že v rámci záměru se nebude jednat o absolutní nárůst
zastavěné plochy, protože jak je patrné z fotodokumentace v úvodu oznámení,
většina ploch pro uvažovaný záměr již ve stávajícím stavu představuje zpevněné
plochy.
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu
kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Není ani v kontaktu
s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004
Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona. Ochranná pásma
zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992 Sb. v platném
znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v ochranném
pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění (obojí
50 m „ze zákona“).
Zájmové území záměru není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, ani s žádným takovým prvkem není v kontaktu.
Záměr se nenachází v územním kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky
charakteru VKP nebo skladebných prvků ÚSES.
Zájmové území je součástí CHOPAV Východočeská křída a nachází se ve vnějším
ochranném pásmu vodních zdrojů královéhradecké synklinály.
Stavba je realizována bezprostředně na hranici 1. stupně PHO (cca 5 m od
stávajícího stavebního objektu nad zdrojem) V 13 A. Pro předmětný jímací objekt
byla vypracována pasportizace, na základě kterého je jímání podzemní vody na
objektu V – 13 A realizováno z artézské zvodně v hloubce 125,0 – 154,4 m p.t.
Vydatnost zdroje je 20 – 40 l/s, zdroj je využíván vlastníkem zdroje – Teplárnou
Dvůr králové nad Labem – na technologickou vodu (výroba demineralizované vody)
a pro požární účely.
Ochranné pásmo pro vodní zdroj bylo stanoveno rozhodnutím ONV v Trutnově (č.j.
235/2291/85-Ka ze dne 4.10.1985.
Do hodnoceného území zasahuje ochranné pásmo silnice III třídy. Podrobnější
specifikace ochranných pásem, zejména pak inženýrských sítí bude uvedena
v dokumentaci pro stavební řízení.
V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
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ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od
vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50
m a ve vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy
větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací
I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II.
třídy

B.II.2. Voda
Jediným zdrojem vody v areálu stávající JUTA 01 je a bude i nadále pitná voda
z veřejného vodovodního řadu. Areál je napojen přípojkou PVC DN 100 na
vodovodní řad v obci Dvůr Králové nad Labem. Na přípojce je vybudována
vodoměrná šachta.
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Oznamovatel má uzavřené smlouvy na dodávky pitné vody s provozovatelem
vodovodní sítě VaK s.r.o. Dvůr Králové n/L. Dle těchto smluv nejsou dodávky vody
množstevně limitovány.
V současné době je hlavním odběrem pitné vody sociální zařízení zaměstnanců
firmy. Spotřeba vody pro zvlhčování vzduchu do haly a doplňování chladícího
okruhu vody jsou nevýznamné. Současná spotřeba vody pro stávající areál
JUTA01 byla za rok 2009 - 750 m3/rok. V bývalém areálu oznamovatel
nespotřebovával žádnou vodu.
Ve výhledu - v rámci rekonstrukce bude dostaven a zprovozněn areál bývalé TIBY,
dnes areál 01:
1) Pro sociální účely – 70 m3/rok (15D + 5 THP)
2) K doplňováním ztrát v uzavřeném cirkulačním okruhu chladící vody v technologii
Celkové zvýšení spotřeby pitné vody lze očekávat ve výši cca 110 m3/rok.
Výstavba

Voda bude odebírána ze stávajících přípojek pitné vody a její množství bude
záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba
vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den.
Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 6 měsíců s
průměrným počtem 20 pracovníků z různých dodavatelských firem.
Tab.: Předpokládaná maximální spotřeba vody pro sociální účely během výstavby
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

20
2,4
50
6
300

Výše uvedená bilance je však podmíněna dohodou mezi dodavatelem stavby a
oznamovatelem o možnosti využívání stávajícího sociálního zázemí v areálu.
Pokud k této dohodě nedojde, budou na staveništi používána pouze chemická WC
a spotřeba vody pro sociální účely bude prakticky nulová. Pitná voda bude na
staveniště dovážena v PET lahvích.
Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích
projektech na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství
se však bude jednat o nevýznamný odběr.
Provoz – stávající stav
Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši:
30 m3/rok pro výrobního pracovníka
20 m3/rok pro THP
Při předpokládaném počtu zaměstnanců 325 (295 D a 30 THP) je roční spotřeba
vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce.
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Tab.: Nároky na vodu
Činnost
Dělníci
THP
CELKEM

3

Počet pracovníků
295
30
325

Roční spotřeba (m /rok)
8 850
600
9 450

Hlavním odběrem pitné vody pro technologické účely bude doplňování chladícího
okruhu vody pro chlazení jednotlivých strojů. Výkony cirkulačních čerpadel pro
jednotlivé linky a spotřeba pitné vody pro doplňování budou upřesněny v projektu
pro stavební řízení. Dle dostupných podkladů se předpokládá spotřeba ve výši cca
100 m3/rok.
Další spotřeby vody pro technologické účely jsou již objemově nižší, občasné
čištění komunikací a zpevněných ploch, závlahy zeleně.
Celková spotřeba pitné vody pro provoz hodnoceného záměru (sociální účely a
technologie) se předpokládá ve výši cca 2000 m3/rok. Požadavky na množství
požární vody a protipožární zabezpečení budou stanoveny v projektu pro územní
řízení. Stávající požární nádrž zůstane zachována.
Dle sdělení projektanta je dimenze stávající vodovodní přípojky do areálu
dostačující.
Provoz – výhledový stav
Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši:
30 m3/rok pro výrobního pracovníka
20 m3/rok pro THP
Při předpokládaném zvýšení počtu zaměstnanců o 21 (15 D a 6 THP) je roční
spotřeba vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce.
Tab.: Nároky na vodu
Činnost
Dělníci
THP
CELKEM

Počet pracovníků
15
6
21

3

Roční spotřeba (m /rok)
360
120
480

3

Celkový stav po navýšení (m /rok)
9 210
720
9 930

Hlavním odběrem pitné vody pro technologické účely bude doplňování chladícího
okruhu vody pro chlazení jednotlivých strojů. Výkony cirkulačních čerpadel pro
jednotlivé linky a spotřeba pitné vody pro doplňování budou upřesněny v projektu
pro stavební řízení. Dle dostupných podkladů se předpokládá spotřeba ve výši cca
50 m3/rok.
Další spotřeby vody pro technologické účely jsou již objemově nižší, občasné
čištění komunikací a zpevněných ploch, závlahy zeleně.
Celková spotřeba pitné vody pro provoz hodnoceného záměru (sociální účely a
technologie) se předpokládá ve výši cca 2000 m3/rok.
Požadavky na množství požární vody a protipožární zabezpečení budou stanoveny
v projektu pro územní řízení. Stávající požární nádrž zůstane zachována.
Dle sdělení projektanta je dimenze stávající vodovodní přípojky do areálu
dostačující.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta,
zdící materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály,
elektroinstalační a zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod.
Upřesnění sortimentu a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích
projektech stavby.
Vzhledem ke střednímu rozsahu stavebních prací a technologického zařízení
neovlivňuje absence těchto údajů závěry oznámení v části posuzování vlivů
výstavby na životní prostředí.
Veškerá doprava do areálu bude prováděna silniční dopravou.
Provoz

Suroviny a výrobky – stávající stav
Při výrobě hodnoceného záměru a dosažení uvedených maximálních kapacit se
předpokládá následující sortiment základních surovin a výrobků:
Suroviny
Suroviny
Granuláty
SPU – netkaný textil
MASTERBATCH
Vodou ředitelné barvy
Lepidlo
PE folie
Hliníková folie
Zátěrová chemie
celkem

t/den
111,3
14,3
1,1
0,1
0,3
3,1
0,3
1,7
132,2

Výrobky
Produkce závodu JUTA 01
Jutafol + Jutafol Ag
Jutadach kalandrované
Lepička
Lenzing
Brückner

9.910
11.716
3.000
13.000
600

Celkem podstřešní folie

38.226 t/rok

Rašle na slámu
Rašle na pytle
Fixnet
Celkem pleteniny
Produkce celkem

t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok

3.737 t/rok
1.777 t/rok
80 t/rok
5.594 t/rok
43.820 t/rok
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Suroviny a výrobky – výhledový stav (kašírovací stroj)
Suroviny
Suroviny
Polyolefíny, TPU,TPE, EVA
Netkané textilie, tkaniny z PET a PP
Celkem

t/rok
3900
6000
9900

Výrobky
Výrobky
Výrobky typu JUTADACH UV+T
Výrobky typu JUTADACH Termoisol
celkem

t/rok

9900

Celková produkce závodu JUTA 01 bude následující:
Suroviny
Suroviny
Granuláty
SPU – netkaný textil,tkaniny
MASTERBATCH
Vodou ředitelné barvy
Lepidlo
PE folie
Hliníková folie
Zátěrová chemie
celkem

t/den
123,2
31,7
1,1
0,1
0,3
3,1
0,6
1,7
161,8

t/rok
40639
10918
368
26
110
1085
180
500
53826

Výrobky
Produkce závodu JUTA 01
Jutafol + Jutafol Ag
Jutadach kalandrované +
Jutadach kašírované
Lepička
Lenzing
Brückner

9.910 t/rok
21.616
3.000
13.000
600

Celkem podstřešní folie

38.226 t/rok

t/rok
t/rok
t/rok
t/rok

Rašle na slámu
Rašle na pytle
Fixnet

3.737 t/rok
1.777 t/rok
80 t/rok

Celkem pleteniny

5.594 t/rok

Produkce celkem

53.720 t/rok

Bezpečnostní listy rozhodujících surovin jsou doloženy v příloze předkládaného
oznámení.
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Energie
Elektrická energie
Stávající stav
Hala SO01
Reifenhäuser
Kalandr 1,5 m
Kalandr 1 – 3m
Kalandr 2 – 3 m
Potiskovací stroj
Hagetech
Campen

1400 kW
260 kW
214 kW
350 kW
120 kW
78 kW
40 kW

Hala SO11
Brückner
Slepovací a nanášecí stroj JPL
Hagetech
Lepící linka JLL
Slepovací a nanášecí stroj SPL

477 kW
120 kW
51 kW
151 kW
27 kW

Hala SO13
Kašírovací stroj I
Kašírovací stroj II
Kašírovací stroj III
Potiskovací stroj
Tryskové tkací stroje
Kruhové tkací stroje
Regranulační stroj
Rašle
Polymery
Barmag
Lenzing
Kašírovací stroje
Etiketovačky

256 kW
300 kW
250 kW
120 kW
32 kW
132 kW
210 kW
602 kW
204+204+290+290 kW
180+120 kW
270 kW
250+260+300 kW
20 kW

Instalovaný příkon celkem:

7 578 kW

Výhledový stav
Kašírovací stroj
Přebalovaní a balící stroj

300 kW
25 kW

Instalovaný příkon celkem:

325 kW

Celkový nový budoucí stav instalovaného příkonu JUTA 01: 7903 kW
Chladící voda
Každá technologická linka má vlastní uzavřený, cirkulační okruh chladící vody.
Výkony cirkulačních čerpadel budou upřesněny v projektu pro stavební řízení.
Provoz chladících jednotek je plně automatický a nevyžaduje trvalou přítomnost
obsluhy. Pro doplňování chladících okruhů (ztráty vody odparem a odkalem) bude
používána pitná voda.
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Tlakový vzduch
V rámci hodnoceného záměru bude osazena nová kompresorová stanice. Výkony
a typy kompresorů budou upřesněny v projektu pro stavební řízení. Provoz
kompresorových jednotek je automatický a nevyžaduje trvalou obsluhu.

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

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které
budou způsobeny odvozem demolic a dovozem stavebních materiálů a strojního
zařízení. Přesun hmot bude probíhat po stávajících hlavních komunikacích a
nevyžaduje žádné rozšíření stávajícího komunikačního systému. Jednotlivé stroje a
ostatní zařízení budou dodávány jako kompletní dodávky od jednotlivých
dodavatelů.
Provoz

Dle investora dojde po zahájení provozu v nové hale ke snížení počtu projíždějících
vozidel přivážející/odvážející materiál a výrobky. Tato skutečnost je důsledkem
toho, že realizací posuzovaného záměru dojde taktéž ke zvětšení skladovacích
prostorů přímo v areálu závodu, čímž odpadnou nyní existující pohyby TNA nutné
pro odvoz výrobků do jiných skladů firmy mimo areál závodu JUTA 01. Změny
v pohybech TNA jsou patrné z následující tabulky:
Vozidlo

TNA
LNA
Celkem

Současný stav
Počet průměrných denních
příjezdů (dtto odjezdů)
40
15
55

Výhledový stav
Počet průměrných denních
příjezdů (dtto odjezdů)
34
9
43

TNA – těžký nákladní automobil nad 3,5 t
LNA – lehký nákladní automobil do 3,5 t
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že dojde ke snížení počtů automobilů přivážející
a odvážející materiál a výrobků z a do areálu. Na základě snížení počtu automobilů
oproti současnému stavu, je možné konstatovat, že dojde i ke snížení vlivu dopravy
na kvalitu ovzduší oproti současnému stavu.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje:

Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje:

Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní
techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního materiálu. Vzhledem
k uvedenému rozsahu výstavby se bude jednat pouze o krátkodobé zvýšení
provozu na okolních komunikacích. Odhad přepravních tras nákladních automobilů
v této fázi výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v etapě
výstavby nelze spolehlivě predikovat, protože není znám dodavatel stavby, použitá
technika apod. Vzhledem k ne příliš významným nárokům na bilance hmot a
stavebních materiálů lze liniové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby
označit za málo významné.
Plošné zdroje:

Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště,
který může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení zpracovatelů oznámení
k minimalizaci sekundární prašnosti jsou uvedena v dalších částech oznámení.
Provoz
Bodové zdroje

Novým bodovým zdrojem znečišťování ovzduší bude další kašírovací linka, která
bude umístěna v rekonstruované a dostavované haly. V následující tabulce jsou
uvedeny a emisní charakteristiky nového zdroje.
V následující tabulce
znečišťování:
Zdroj
Nová kašírovací linka

je

uvedená

Objem
spalin
3
[Nm /hod]
12 000

emisní

Teplota
spalin
[°C]
30

charakteristika

Výška
výduchu
[m]
11

Průměr
výduchu
[m]
1,2,

nového

zdroje

Počet provozních hodin
7 200

Roční emise byly vyčísleny pomocí emisních limitů a byly převzaty z odborného
posudku zpracovaného Ing. Pavlem Bendíkem:
Hmotnostní tok těkavých organických látek VOC
[g/s]
[kg/rok]
[t/rok]
0,1667
0,600
4,320
0,0164
0,059
0,425

Zdroj
Kašírovací linka – emise dle emisních limitů
Kašírovací linka – emise dle autorizovaného měření emisí

Odborný posudek na novou kašírovací linku, která bude vyrábět inovované
membrány je samostatnou přílohou předkládaného oznámení. Bilance emisí dle
autorizovaného měření emisí uvedená v předcházející tabulce vyplývá ze
„Zkušebního protokolu o autorizovaném měření emisí zn. 46600“, který je přílohou
předkládaného oznámení. Z hlediska návrhu kategorizace uvedeného zdroje
znečišťování ovzduší jako středního zdroje znečišťování je v příloze předkládaného
oznámení doložen „Protokol o kategorizaci zdroje znečištění ovzduší dle zákona o
ochraně ovzduší zn. 46612“.
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Umístění nově uvažovaného zdroje znečišťování je patrné z následujících
podkladů:
Zdroj
Nová kašírovací linka

souřadnice x *
-639808

souřadnice y *
-1018622

souřadnice z
286

pozn: - k výpočtu byl použit souřadný systém JTSK

Plošné a liniové zdroje

Posuzovaný záměr nebude představovat vznik žádného nového plošného nebo
liniového zdroje znečišťování ovzduší. Zůstává stávající napojení na komunikační
síť, nebudou budovány žádné nové parkovací plochy. Naopak tím, že přímo
v areálu závodu budou vybudovány nové skladové prostory, odpadne nutnost
odvážení produktů do jiných skladových areálů firmy, čímž dojde je snížení
generovaných přepravních nároků souvisejících s provozem závodu JUTA 01, a to
dle následující tabulky:
Vozidlo
TNA
LNA
Celkem

Současný stav
Počet průměrných denních pohybů
80
30
110

Výhledový stav
Počet průměrných denních pohybů
68
18
86

36

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rekonstrukce hlavního objektu bývalého areálu TIBA a přístavba nové haly v závodě JUTA 01, Dvůr Králové n. Labem

Použité emisní faktory z dopravy

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2012. V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR
vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR
provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu
MEFA v.06. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program
MEFA v.06 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2006). Tento uživatelsky jednoduchý program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny základní kategorie
vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými
pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních
faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program
MEFA v.06 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek.
Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví
(aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické
sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního
smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd

Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a
DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací . Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o
této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice
Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších
zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů
charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní
charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je
produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však
typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a
středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích
standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování
matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na
jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé
z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. styren, 1,3-butadien) je
proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet
emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj
stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet.

Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2012 jsou sumarizovány v následující
tabulce:
Typ vozidla
LNA
TNA

Emisní úroveň
EURO 4
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50
50

NOx
0,2694
1,7658
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Emisní faktor (g/km)
Benzen
0,0015
0,0088

PM 10
0,0418
0,0852
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Plošné zdroje

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažovány prostory vykládky
a nakládky TNA.
Nákladní doprava se předpokládá pouze v denní době a v pracovní dny. Příjezdy
kamionů v noční době budou zcela výjimečné (porucha vozidla pod.). V závodě
nebude vykládka a expedice v noční době prováděna. Pro výpočet sumy emisí z
plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu
při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb
lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2012:
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – stávající stav
Plošný zdroj celkem

NOx
Benzen
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t.rok
g.s
kg.den
t.rok
g.s
0.0012964 0.074673 0.0186683 6.502E-06 0.0003745 9.363E-05 7.005E-05

PM 10
-1
-1
kg.den
t.rok
0.004035 0.0010088

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – výhledový stav
Plošný zdroj celkem

NOx
Benzen
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t.rok
g.s
kg.den
t.rok
g.s
0.0010844 0.0624618 0.0156155 5.429E-06 0.0003127 7.818E-05 5.682E-05

PM 10
-1
-1
kg.den
t.rok
0.003273 0.0008183

Liniové zdroje

Dopravní napojení zůstává v rámci uvažovaného záměru zachována. Při bilancích
hmotnostních toků jednotlivých škodlivin spojených s dopravní obslužností areálu je
uvažováno s dříve uvedenými emisními faktory pro rok 2012. Z výše uvedené
intenzity lze bilancovat hmotnostní toky emisí na komunikačním systému dle
následujících tabulek.
Tab. Hmotnostní toky emisí – stávající stav
Úsek komunikace
Příjezdová komunikace

NOx
Benzen
PM 10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
6.223E-06
0.149346 0.0373365 3.121E-08
0.000749 0.0001873 3.363E-07
0.00807 0.0020175

Tab. Hmotnostní toky emisí – výhledový stav
Úsek komunikace
Příjezdová komunikace

NOx
Benzen
PM 10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
5.205E-06 0.1249236 0.0312309 2.606E-08 0.0006254 0.0001564 2.728E-07
0.006546 0.0016365

B.III.2. Odpadní vody
Výstavba

Odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu pro sociální zařízení
v této etapě a lze je stanovit objemem maximálně 300 m3 pro celou etapu výstavby,
která je předpokládána v délce cca 6 měsíců. Nutnou podmínkou pro produkci
splaškových vod v období výstavby je napojení sociálního zařízení v období
výstavby na kanalizaci splaškových vod, nebo dohoda o používání stávajícího
sociálního zázemí a.s. JUTA v tomto areálu. Pokud tyto podmínky nebudou
realizovány, budou používána pouze chemická WC a produkce splaškových vod
bude nulová. Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají.

38

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rekonstrukce hlavního objektu bývalého areálu TIBA a přístavba nové haly v závodě JUTA 01, Dvůr Králové n. Labem

Provoz
Stávající stav

V současné době je v areálu jednotná kanalizace. Veškerá odváděné odpadní vody
– srážkové i splaškové jsou svedeny do městské kanalizace.
Tab.: Stávající bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
42 500
22 620
65 120

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Qr [m /rok]
24 800
10 300
35 100

Záměr výstavby

Pro současnou legislativní likvidaci dešťových vod je navržena oddílná kanalizace
na neznečištěné dešťové vody ze střechy objektu a znečištěné ze zpevněných
pojezdových ploch. Dešťové vody budou likvidovány ve stávající požární nádrži,
která je v současné době nevyužívána a kde budou akumulovány. Část vod bude
zasakována na pozemku, část transpirací okolními 7 ks vzrostlých bříz a
přebytečná část regulovaně vypouštěna do stávajícího kanalizačního systému.
Regulace průtoku přebytečné dešťové vody bude zajištěna monolitickou suchou
šachtou s osazeným vírovým ventilem. Měření přebytečné dešťové vody
vypouštěné do kanalizace bude zajištěno průtokoměrem osazeným v suché šachtě.
Dešťové vody ze zpevněných pojezdových ploch budou před přítokem do požární
nádrže čištěny na odlučovačích ropných látek typu GSOL, zaručujících na výstupu
z odlučovače hodnotu 0,5 mg/l NEL, jak je patrné z následujícího podkladu:
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V následujících tabulkách je proveden výpočet ročního množství vypouštěných
srážkových vod, vycházející z průměrného ročního úhrnu srážek v tomto regionu ve
výši 650 mm za rok a bilance přívalového deště vycházející z intenzity přívalového
deště ve výši 143 l/s.ha (pro návrhový 15 minutový déšť). Nezpevněné plochy
nejsou uvažovány, voda z těchto ploch v převážné míře zasakuje a bude i nadále
zasakovat do okolního terénu.
Tab: Očekávaná navýšení bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
4 809
2 220
4 809

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Qr [m /rok]
2 814
1 011
3 825

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu
přívalového deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Celkem

Plocha [m ]
4 809
2 220

Koeficient odtoku
0,9
0,7

Q (l/s)
61.90
22.23

3

Qr [m /15 minut]
55.71
20.01
75.72

V areálu závodu Dietfurt jsou dvě stávající páteřní kanalizace napojené na
městskou kanalizaci uloženou v chodníku vně areálu závodu. Stávající a nové
splaškové vody ze sociálního zázemí a kanceláří budou sváděny do těchto
páteřních svodů. Nově vznikající objem splaškových vod odpovídá nárokům na
vodu pro sociální účely a bude činit cca 480 m3/rok.

B.III.3. Odpady
Výstavba
Z hlediska druhové skladby odpadů a jednotlivých fází výstavby, lze produkci
odpadů rozdělit do dvou částí:
Odpady vznikající v průběhu zemních prací

Množství výkopové zeminy bude upřesněno v projektu pro stavební řízení.
Převážná část této zeminy bude využita při provádění hrubých terénních úprav na
vlastním staveništi. Případné přebytečné množství výkopové zeminy bude využito
na jiných stavbách v regionu, nebo bude odvezeno na odpovídající typ skládky.
Odpady vznikající v průběhu vlastní výstavby uvažovaného záměru

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že
hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími
v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.
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Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena
v následující tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150110
150202
170101
170102
170103
170104
170106
170201
170203
170302
170400
170411
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Keramické výrobky
Sádrová stavební hmota
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Kovy, včetně jejich slitin
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

Kategorie
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O

Provoz

JUTA a.s. nakládá s nebezpečnými odpady na základě rozhodnutí, které vydal MÚ
Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí dne 5.1.2010 pod č.j. OŽP/20610/126-2010/spi a dále ze dne 4.1.2010 pod č.j. OŽP/48936-09/108-2010/spi .
Dále je doloženo hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2009 závodu 01.
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Realizací hodnoceného záměru a zejména pak činností vlastní údržby se sortiment
produkovaných nebezpečných odpadů zvýší. Rovněž tak se zvýší i produkce
směsného komunálního odpadu, avšak seznam produkovaných odpadů se měnit
nebude. Objem produkovaných odpadů za rok 2009 je doložen v příloze
předkládaného oznámení.

B.III.4. Ostatní výstupy
Hluk
Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může
v území.

ovlivnit akustické parametry

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v
závislosti na okamžitém stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební
stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními
technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a
předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních
strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech
uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit
dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště
však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného
vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí
nemůže být příliš vysoká, a to i s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné zástavby.
Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
rypadlo UDS 110A (1kus)
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy)

LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 5/hod

Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5

Typ stroje, název
autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
čerpadlo betonové směsi (1 kus)
domíchávače betonové směsi (3 kusy)
stavební míchačky (2 kusy)
stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
92 dB(A)
-
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Hladina akustického tlaku 1 m
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Doba používání
stroje (hod/den)
7
2
4
4
6
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Číslo
zdroje
hluku
Doprava

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

nákladní automobily Liaz s návěsem (3
kusy)

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 3/hod

Provoz

Vyhodnocení hlukové zátěže bylo provedeno hlukovou studií, která je přílohou
předkládaného oznámení. Vstupy do hlukové studie vyplývají ze zkušebního
protokolu o měření hluku v pracovním prostředí, který je doložen jako Příloha 8.5.
Hlukové studie.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Napájení je ze standardní elektrické
přípojky 6 kV.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi
vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná
pole překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Vibrace
Posuzovaný záměr je zdrojem vibrací. Tato problematika je podrobněji řešena
v příloze č.4 předkládaného oznámení a v příslušné pasáži předkládané
dokumentace.

Zápach
Při výrobě se nepředpokládá možnost emisí pachových látek.
Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.
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B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a
technologií
B.III.5.1. Možnosti vzniku havárií
Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit:
♦ požár v areálu objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
B.III.5.2. Dopady na okolí
Požár

V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva,
ve které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena
odpovídající protipožární opatření tak, aby celý areál splňoval požadavky
stávajících norem a předpisů. Budou stanoveny požární úseky, navrženy
odstupové vzdálenosti a navržen způsob protipožárního zabezpečení (požadavky
na zdroj požární vody, velikost požární nádrže, přístupové cesty, počty a druhy
hasících přístrojů, protipožární zabezpečení objektů apod.). Lze předpokládat, že
by případný požár neovlivnil významně a dlouhodobě objekty nejbližší obytné
zástavby.
Havarijní únik látek škodlivých vodám

Veškerý pohyb osobních i nákladních vozidel v areálu firmy bude pouze po
zpevněných a odvodněných komunikacích a zpevněných plochách. Rovněž tak i
vykládka surovin a expedice výrobků se bude provádět na zpevněných plochách.
Při havarijním úniku látek škodlivých vodám (únik pohonných hmot z motorového
vozidla) lze v první fázi havarijní únik likvidovat vhodným způsobem přímo na
zpevněné ploše. Pokud bude tento zásah opožděný nebo neúčinný, dojde k úniku
látky do kanalizace srážkových vod. Srážkové vody ze všech zpevněných ploch,
kde je potenciální riziko kontaminace, budou do této kanalizace vypouštěny přes
odlučovače ropných látek. Při správné funkci a provozu odlučovače tak dojde
k zadržení uniklé kapaliny a následné likvidaci.
Podrobný postup pro likvidaci havarijních úniků látek škodlivých vodám bude
uveden v materiálu „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám“. V tomto plánu budou uvedeny i druhy a počty zásahových prostředků. Tyto
prostředky nesmí být používány pro jiné účely a musí být trvale dostupné.
Při realizaci navržených opatření lze dopady havarijního úniku látek škodlivých
vodám označit za lokální, neprojevující se mimo areál závodu.
B.III.5.3. Preventivní opatření
Preventivní opatření, která minimalizují vznik havarijních stavů, spočívají především
ve volbě bezpečné výrobní praxe, v konstrukčním a dispozičním řešení jednotlivých
objektů dle platných předpisů, v realizaci odpovídajících samočinných systémů
kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní dokumentace. Nutnou
podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je vypracování a zejména pak
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následné dodržování provozních předpisů a instrukcí, požárního řádu a havarijního
plánu.
B.III.5.4. Následná opatření
Likvidace následků požáru souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, tj. odstraněním jednorázových a
mimořádných odpadů. Tento aspekt musí být řešen v havarijním resp. požárním
řádu. Vzhledem k lokalizaci areálu není nutné požadovat realizaci dalších
následných opatření kromě těch, která již byla prezentována v předcházejících
částech předkládaného oznámení.
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C. ÚDAJE
ÚZEMÍ

O

STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Pozemky pro realizaci záměru se nacházejí katastrálně na k.ú. Dvůr Králové nad
Labem. Jak je patrné z údajů v úvodní části předkládaného oznámení, záměr
nebude vyžadovat zábor ZPF respektive PUPFL. Záměr je situován uvnitř bývalého
závodu TIBA.
Z hlediska trvale udržitelného rozvoje jde o typický prostor tzv. „brownfields“, který
je vhodné prioritně využít pro jiné účely oproti návrhům investic na „greenfields“,
tedy na „zelené louce“.
Z daných aspektů lze dovodit, že přírodě blízké trvale udržitelné systémy jsou
prakticky úplně redukovány.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná
stanoviště se specifickými nároky. Nejsou zastoupena ani stanoviště stenoekního
charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. oligotrofní
rašeliniště, kyselá stanoviště původních písčin, případně vysychavá lada na
hadcích, vápencích atp., ani stanoviště zvláště chráněných nebo regionálně
vzácných druhů, vyžadujících velmi specifické podmínky z hlediska hydrických či
trofických poměrů stanoviště.
Jedná se o stavbu většinově na stávajících zpevněných a zastavěných plochách,
částečně na plochách na rostlém terénu se sadovými úpravami dotčeného areálu.
Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území.
Volba tohoto území pro stanovené funkční využití odpovídá jeho charakteru, to
znamená, že se nejedná o území přírodovědně cenné.
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících objektů obytné
zástavby je především z hlediska akustické zátěže, imisní zátěže podrobněji
komentován v příslušných pasážích předkládaného oznámení.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí
neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Probíhá zde rozhraní mírně suchého a mírně vlhkého okrsku mírně teplé oblasti.
Průměrná roční teplota 7 – 8OC.
Tab.: Četnost větrů ze směru
Směr větru
četnost ze směru (%)

S
4

SV
12

V
11

JV
13

J
7

JZ
11

Z
15

SZ
12

CALM
15

Průměrný úhrn srážek se pohybuje v rozpětí 550 – 650 mm.
Znečištění ovzduší
Realizace posuzovaného záměru je situováno do území, pro které z hlediska
stávajícího pozadí VOC nejsou k dispozici relevantní údaje o imisním pozadí,
protože nejbližší stanice AIM monitorující imisní pozadí VOC nelze považovat pro
zájmové území za relevantní (jedná se o stanice: ALIBV Praha 4 – Libuš a JKOSV
Košetice, Pelhřimov). Jak je však patrné z rozptylové studie, která je přílohou
předkládaného oznámení, konečné příspěvky záměru k imisní zátěži lze označit za
malé a málo významné.

C.2.2. Voda
Zájmové území náleží do povodí řeky Labe. Labe pramení na Labské louce ve
výšce 1384 m n.m., území opouští u Hřenska v 115 m n.m. Řeka již od Jaroměře
nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule. Na Labi je 18 hydrologických
stanic.
Řeka Labe tvoří přirozenou osu řešeného území a spolu se svými přítoky –
Hartským potokem, potokem Netřebkou a Žirecko – Podstránským potokem,
odvádí povrchové vody z území.
Řeka Labe je pod vodní nádrží Les Království vedena jako voda mimopstruhová,
značně znečištěná, potoky Hartský a Netřebka jsou zařazeny do vodohospodářsky
významných toků se pstruhovou vodou.
V území mezi Bílou Třemešnou a Dvorem Králové je vybudována soustava 4
rybníků.
Řešené území je odvodňováno říční soustavou, která spadá do povodí Labe.
Potoky Netřeba a Hartský se vlévají do Labe přímo ve Dvoře Králové. Potok
Netřeba pramení v Mezihoří u Bílé Třemešné v nadmořské výšce 428 m. Délka
toku je 7,1 km, plocha povodí 9,8 km2 a průměrný průtok u ústí 60 lit./sec. Mezi
Bílou Třemešnou a Dvorem Králové je na potoce vybudována soustava 4 rybníků.
Největší z nich, rybník Dubina má zátopu 4,1 ha. Hartský potok pramení u
Kocléřova v nadmořské výšce 502 m. Délka toku je 8,4 km, povodí má rozlohu 21,6
km2, průměrný průtok u ústí je 130 lit./sec. Povodí Labe (profil v Žirči) má plochu
598,3 km2. Dobrý stav vodních toků patří mezi základní faktory udržování
ekologické stability v území.
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Studií odtokových poměrů toku Labe byla pro zájmový areál JUTA a.s. určena
hladina toku Labe při průtoku Q100 v úrovni 283,88 m n.m. Bpv. Podlaha nové haly
bude na touto kótou.
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Výřez vodohospodářské mapy je doložen v následujícím obrázku:

Podzemní vody mají v řešeném území mimořádně velký vodohospodářský význam
(Královédvorská synklinála) a proto ochrana před možným znečištěním tohoto
největšího zdroje kvalitní pitné vody ve východočeském regionu je mimořádně
sledována.
Vlastní ochrana podzemní vody zahrnuje postupnou realizaci
nezávadných zařízení při manipulaci s možnými zdroji znečištění.

ekologicky

Záměr je situován v CHOPAV Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č.
85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. Zájmové území má
mimořádný vodohospodářský význam, protože se nachází
v oblasti
Královehradecké synklinály, která je jednou z největších oblastí zdrojů kvalitní pitné
vody ve východočeském regionu. Hranice CHOPAV je patrná z následujícího
obrázku:
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C.2.3. Půda
Půdní vývoj v řešeném území byl ovlivněn především vlastnostmi výchozích
půdotvorných substrátů a částečně také klimatickými podmínkami. Hlavní formy
tvoří illimerizované půdy na spraších – půdy s největším produkčním
potenciálem. Doprovodné formy tvoří oglejené půdy a pseudogleje na
sprašových hlínách nebo polygenetických kyselých hlínách.
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Všechny pozemky zabírané v rámci předkládaného záměru jsou zařazeny mimo
ZPF respektive PUPFL, takže není nezbytné se touto problematikou dále
v popisné části oznámení podrobněji zabývat.

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Zájmové území leží na rozhraní Krkonošsko–jesenické subprovincie a České
tabule, kde je morfologicky výrazná Královedvorská kotlina lemovaná lesními
masívy, které náleží k Zvičinsko-kocléřovskému hřbetu a Bělohradské
pahorkatině. Kotlinu ze severní strany lemují mírnější svahy. Významným
morfologickým prvkem území je erozní údolí Labe.
Z regionálně geologického hlediska je zájmové území součástí Českého
křídového útvaru. Kvarterní pokryv je na velké části území tvořen sprašemi a
sprašovými hlínami, které jako substrát měly podstatný vliv na vznik kvalitních
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illimerizovaných půd s příznivým vodním režimem, případně s režimem závislým
na dešťových srážkách. Menší plocha je pokryta nivními uloženinami v údolí
Labe a Netřebky. Třetí nejmenší typ kvarterního pokryvu tvoří eluvio-deluviální
uloženiny na pískách a slínovcích.
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Hydrogeologicky významná synklinála je napájena infiltrací z dešťových srážek
na lemových partiích tvořených z cenomanských pískovců, odkud voda ztéká ke
dnu synklinály, kde je zadržena nepropustným artezským stropem turonských
slínovců o síle řádově 100 m. Čistotu infiltrace v cenomanských pískovcích
zajišťují poměrně kvalitní porosty lesu Království a Zvičinského hřbetu. Nivní
výplně řeky Labe i ostatních poloh v řešeném území jsou souvisle zavodněny ve
fluviálních náplavách. Ostatní zavodněné plochy lokálního charakteru jsou
vázány především na terénní deprese, které fungují jako přirozené sběrače
srážkových vod.
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Radon
Radon Rn-222 vzniká radioaktivní přeměnou uranu U-238. Koncentrace uranu v
jednotlivých typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že v usazených,
sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu než v
horninách přeměněných, metamorfovaných tlakem a teplotou během dlouhé
geologické historie jejich vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé ve
vyvřelých, magmatických horninách, jako jsou např. žuly, protože primárně již v
době svého vzniku byly obohaceny uranem a obsahují některé nehomogenně
rozptýlené horninotvorné minerály (např. zirkon) s vyšším obsahem uranu.
Sedimentární horniny, které vznikají usazením starších metamorfovaných a
magmatických hornin, jsou však tvořeny minerály z těchto hornin pocházejících,
a proto nelze vyloučit, že při jejich vzniku došlo k lokálnímu nahromadění
minerálů s vyšším obsahem uranu. S tím souvisejí také hodnoty objemové
aktivity radonu v těchto typech hornin. Objemovou aktivitu radonu pro dané
místo však nelze přepočítat z hodnot koncentrace uranu, protože migrace
radonu z místa jeho vzniku k povrchu je závislá na řadě klimatických a
pedologických faktorů. Radon se dále přeměňuje na dceřiné produkty (izotopy
polonia a vizmutu), které jsou kovové povahy. Vážou se na aerosoly v ovzduší,
při vdechnutí ulpívají na plicní výstelce a zvyšují tak vnitřní ozáření lidského
organismu. Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které
vycházejí na povrch v jejich základech, jednak z pitné vody, dodávané do
objektů a ze stavebních materiálů, jejichž základem jsou obvykle přírodní
materiály. Stavební materiály jsou však v současnosti sledovány z hlediska
radioaktivity, případy jejich použití z minulosti jsou známy a proto je
pravděpodobnost přítomnosti radonu z nich podstatně menší než z geologického
podloží. Rovněž v podzemních zdrojích pitné vody jsou v současnosti prováděna
měření koncentrace radonu a následné odradonování a proto je malá
pravděpodobnost, že by radon unikající z vody dodávané do objektů mohl
výraznějším způsobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v objektu. Hlavním
zdrojem radonu tedy zůstává geologické podloží.
Situace zájmového území je patrná z následujících podkladů:
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C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Biogeograficky podle Culka (1995 ed.) zájmové území je součástí hercynské
podprovincie a bioregionu č. 1.9. Cidlinský). Fytogeograficky území leží v oblasti
českého mezofytika, fytogeografickém okrese č. 57 – Podzvičinsko a podokresu
57b Královédvorská kotlina.
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) jsou bikové
bučiny (Luzulo - Fagetum) Vegetační stupeň dle Skalického (1988) suprakolinní.
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.
Flora

Botanický a dendrologický průzkum byl proveden dne 20.6.2010. Na lokalitě bylo
zjištěno celkem 70 druhů cévnatých rostlin a bylo hodnoceno celkem 10
exemplářů vzrostlých dřevin.
Popis lokality

Lokalita se nachází v jižní části města. Stavba je umístěna ve stávajícím
průmyslovém areálu závodu JUTA Dvůr Králové.
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
Fytogeografický okres: Podzvičina
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
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Anagallis arvensis L. - drchnička rolní
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka
Betula pendula Roth - bříza bělokorá
Brassica napus L. - brukev řepka ++
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Carex hirta L. - ostřice srstnatá
Cerastium holosteoides Fries subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč oset
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá +
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá
Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená
Fragaria vesca L. - jahodník obecný
Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Geranium pratense L. - kakost luční
Geum urbanum L. - kuklík městský
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší
Chenopodium album L. - merlík bílý +
Chenopodium polyspermum L. - merlík mnohosemenný +
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová
Lapsana communis L. - kapustka obecná
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+)
Malva neglecta Wallr. - sléz přehlížený
Matricaria recutita L. - heřmánek pravý
Medicago lupulina L. - tolice dětelová
Microrrhinum minus (L.)Fourr. - hledíček menší
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa annua L. - lipnice roční
Poa pratensis L. - lipnice luční (+)
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+)
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí
Populus x canadensis Moench (=P.deltoides x nigra) - topol kanadský +
Potentilla reptans L. - mochna plazivá
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská +
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý
Sagina procumbens L. - úrazník položený
Salix caprea L. - vrba jíva (+)
Salix fragilis L. - vrba křehká (+)
Sambucus nigra L. - bez černý
Senecio vulgaris L. - starček obecný
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský +
Solidago canadensis L. - zlatobýl kanadský +
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec prostřední
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Thlaspi arvense L. - penízek rolní
Tilia platyphyllos Scop. - lípa velkolistá (+)
Trifolium campestre Schreber - jetel ladní
Trifolium pratense L. - jetel luční (+)
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Tussilago farfara L. - podběl lékařský
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Verbascum nigrum L. - divizna černá
Veronica persica Poiret - rozrazil perský +
Viola arvensis Murray - violka rolní

Na lokalitě bylo nalezeno 70 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný
druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí
České republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsažené v
Červeném seznamu květeny ČR.
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Prvky dřevin rostoucí mimo les

Dřeviny byly posouzeny dne 20.6.2010. K vyčíslení jejich společenské hodnoty
byla použita metodika Českého ústavu ochrany přírody (dnes Agentura ochrany
přírody a krajiny) z roku 1993. V roce 2005 byla tato metodika novelizována a
doplněna (Kolařík 2005). Metodika je používána k hodnocení dřevin na celém
území České republiky všemi orgány ochrany přírody ve správním řízení.
Základní bodová hodnota jednotlivých dřevin vychází z údajů: druh dřeviny a
jeho kategorie dlouhověkosti, nadmořská výška lokality, průměr kmene,
zdravotní stav a tvar a objem koruny. Výsledná bodová hodnota je násobena
polohovým koeficientem podle typu stanoviště a je dále vynásobena cenou
jednoho bodu platnou pro daný rok podle míry inflace.
Vlastní hodnocení dřevin na lokalitách v areálu JUTY
Vstupní hodnoty
Nadmořská výška lokality 290 m n.m.
Polohový koeficient 0.6 (průmyslový areál)
Odečty od ideálního objemu korun -60%
Inflační koeficient = 2.5
Vysvětlivky k tabulce:
Druh dřeviny
I - index dlouhověkosti dřeviny
P - průměr kmene
Body1 - tabulková bodová hodnota
O - odečet polohy, koruny a zdravotního stavu
Body2 - bodová hodnota po odečtu
IF - inflační koeficient
Cena - společenská hodnota dřeviny po vynásobení inflačním koeficientem
Poznámka
Druh dřeviny

I P Body1

Lok.1
Tilia platyphyllos
3 55 238473
Tilia platyphyllos
3 48 194102
Tilia platyphyllos
3 50 206946
Tilia platyphyllos
3 22 35469
Tilia platyphyllos
3 32 96139
Tilia platyphyllos
3 31 90316
Lok.2
Betula pendula
1 40 13363
Tilia platyphyllos
3 10 6020
Tilia platyphyllos
3 10 6020
Salix fragilis
1 25 5041
Salix fragilis
1 20 2173
Salix caprea
1 10 563
Populus canadensis 1 120 36980

O

Body2

IF

Cena

Poznámka

0.24
0.24
0.24
0.12
0.24
0.24

57233
46584
49667
4257
23073
21676

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

143082
116460
124168
10643
57683
54190

před plotem
před plotem
před plotem
za plotem, pošk.kmen
za plotem
za plotem

0.24 3207
0.24 1444
0.24 1444
0.24 1210
0.24
522
0.24
135
0.00
0

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

8018
3610
3610
3025
1305
338
0

mnohokmen
mnohokmen
mnohokmen
mnohokmen
mnohokmen
havarijní strom

Celková společenská hodnota dotčených dřevin je 526132,- Kč.
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lokalita 1

lokalita 2
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Situace kácení – lokalita 1

Situace kácení – lokalita 2
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Fauna

Zájmové území je většinově polním biotopem s výrazně ochuzenou biotou.
Kvalitativním zoologickým průzkumem byly zjištěny většinově běžné druhy, vázané
na urbanizované plochy s ruderály. Konkrétní výstupy provedených terénních šetření
lze shrnout následovně:
•

•
•
-

-

•

ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), myšice (Apodemus sp.), rejsek (Sorex sp.), krtek obecný (Talpa europaea),
srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus)
•
z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), v. polní (P. montanus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), strnad
obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus
merula), drozd kvíčala (T. pilaris), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus),
v porostech kolem závodu dále červenka obecná (Erithacus rubecula), sýkora koňadra (Parus major). Přítomnost
koroptví ve sledovaném období nepotvrzena. Za potravou do prostoru polí dále zaletují: kavka obecná (Corvus
monedula -§§), vlaštovka obecná (Hirundo rustica-§), rorýs obecný (Apus apus - §), jiřička obecná (Delichon urbica),
racek chechtavý (Larus ridibundus), havran polní (Corvus frugilerus), straka obecná (Pica pica), poštolka obecná
(Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo).
Obojživelníci, plazi: žádní zástupci nezjištěni.
Hmyz:
brouci – střevlíčci Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, P. coreuleus, Calathus melanocephalus, Agonum dorsale, A.
assimile, kvapníci Harpalus affinis, H. pubescens, Amara aenea; dále mršníci rodu Hister, mrchožrout Phosphuga atrata;
z páteříčků p. sněhový (Cantharis rustica), p. žlutý (Rhagonycha fulva); z mandelinek mandelinky rodů Chrysolina,
Gastrophysa a Chrysomela, bázlivec černý (Galeruca tanaceti), dřepčíci rodu Phyllotreta; dále nosatčíci rodu Apion);
z tesaříků tesařík obecný (Leptura rubra); slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), s. dvoutečné (Adalia
bipunctata),
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia levana), b. bodláková
(Vanessa cardui), ž. čičorečkový (Colias hyale), bělásek zelný (Pieris brassicae), vřetenuška obecná (Zygaena
filipendulae), osenice rodu Scottia, dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum), kropenatec jetelový (Chiasmia
clathrata), travaříci rodu Crambus aj.
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), místy čmeláci rodu Bombus (B. agrorum, B. terrestris– oba §), vosy
rodu Vespula (V. rufa, V. germanica), z mravenců mravenci rodů Lasius a Myrmica, aj.
dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, tiplice rodu Tipula, bzučivky rodu Calliphora a Lucillia,
masařky rodu Sarcophaga, aj.
ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italica), klopušky rodů Calocoris, Adelphocoris,, kněžice obilná (Eurygaster
maura),
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodů Chortippus, Psophus
škvoři – pod materiály zástupci rodu Forficula
Jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, stonožky rodu Lithobius, stínky rodu Oniscus, páskovky rodu
Cepaea aj. Zvláště chráněné druhy jiných bezobratlých vyžadují jiný typ prostředí.

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů, zjištěné výskyty
čmeláků lze pokládat za sporadické.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky
a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního
působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem
záchrany genofondu rostlin, živočichů
i celých geobiocenóz přirozeně se
vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem
pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují
přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability. V ust. § 4 téhož zákona, t. j. základních povinnostech při obecné
ochraně přírody se v odstavci 1. uvádí, že vymezení systému ekologické stability,
zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní
méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny
stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve
spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a
státní správy lesního hospodářství.
Ochrana systému ekologické stability je
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření
je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce a stát.
Vzhledem ke skutečnosti, že záměr výstavby skladové a výrobní haly je situován
v průmyslové zóně v bezprostředním okolí stávajících objektů firmy, záměr
neznamená ovlivnění žádných skladebních prvků ÚSES.
Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém území se opírá jednak o již existující
krajinné prvky s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky nové,
projektované ve smyslu požadovaných prostorových parametrů.
Vymezení regionální a vyšší úrovně ÚSES je orientováno do prostorů severně a
severovýchodně od zájmového území ve vztahu k nivě toku Labe. Záměr se dále
nachází zcela mimo vymezení skladebných prvků lokální úrovně ÚSES.
Pro ÚPNSÚ města Dvůr Králové nad Labem je zcela zásadní a rozhodující
biokoridor regionálního systému mokré cesty – řeky Labe. Tento páteřní systém je
tvořen RBK „mokré cesty“ řeky Labe č. 740, 741 a 742 spolu se 2 regionálními
biocentry RBC 1644 Žireč a RBC 1645 Pod hrází.
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Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky nejsou záměrem dotčeny. Území nevykazuje parametry na
registraci VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Nejbližší památný
strom je patrný z následující situace:

Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně,
ani zprostředkovaně.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Zájmové území není v kolizi ani v kontaktu s ptačími oblastmi , vyhlášenými na území
ČR podle § 45e zák. č114/1992 Sb. v platném znění.
Není ani v kolizi či v kontaktu s evropsky významnými lokalitami, vyhlášenými NV č.
132/2005 Sb. ve smyslu § 45 a/ – 45d/ zák. č114/1992 Sb. v platném znění.
Krajina a krajinný ráz

Zájmové území pro výstavbu a rekonstrukci haly se nachází uvnitř zastavěného
území města a uvnitř uzavřeného výrobního areálu bez návaznosti na pohledově
exponované polohy do okolní krajiny. S ohledem na tuto polohu lze krajinný ráz
místa pokládat částečně za silně narušený (další provozovny, činžovní výstavba,
komerční areály), pouze lze doložit jako významnou přírodní charakteristiku
krajinného rázu místa porostů dřevin v části zájmového území.
Lze tak doložit výrazně pozměněný charakter území, pro které prakticky nelze
metodicky objektivně vymezit parametry krajinného rázu.
Z hlediska ochrany krajinného rázu jde částečně o novostavbu a částečně o
rekonstrukci haly. Bližší rozbor v příslušné části oznámení.
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny

Lokalita pro výstavbu záměru na rozhraní stávajícího areálu JUTA a.s. a bývalého
závodu TIBA. Stavba tak bude realizována uvnitř průmyslového areálu bez
jakýchkoliv významnějších nároků na plochy.
Charakter městské čtvrti

Dvůr Králové nad Labem se nachází v centrální části Královéhradeckého kraje asi 35
km severně od Hradce Králové a 19 km jižně od Trutnova. Město je situováno
v Královédvorské kotlině po obou březích horního toku řeky Labe. Ta protéká
městem ve směru severovýchod-jihozápad. Geografická poloha města je určena
souřadnicemi 52°26´ severní zeměpisné šířky a 15°49´ východní zeměpisné délky.
Ze severní strany město obklopuje les Království, z jižní strany Libotovský hřbet.
Průměrná nadmořská výška je 371m n.m. (270-Labe v Žirči, 459-Záleský vrch).
Základní charakteristiky města jsou patrné z následující tabulky:
kraj

Královéhradecký

počet obyvatel (1.7.2002)

16 356

- muži

7 883

- ženy

8 473

průměrný věk

40,26

rozloha

3 581,83 ha

- zastavěná plocha

174,12

- orná půda

1 091,79

- lesní plochy

929,39

- vodní plochy

72,56

- ostatní plochy

1 313,97

nadmořská výška - nejvyšší

459 m.n.m.

- nejnižší

270 m.n.m.

- průměrná

371 m.n.m.

vodstvo

povodí Labe

průměrné roční teploty

7 – 8 °C

průměrné roční srážky

550 - 650 mm

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.
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Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha předkládaného oznámení).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence
a vratnosti)
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba - ovzduší
Rozsah stavebních a zemních prací není významný a etapa výstavby tak nebude
představovat výraznější narušení faktorů pohody.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Záměr je realizován zcela
mimo souvislou obytnou zástavbu, tudíž etapa výstavby nemůže v žádném případě
negativně narušit faktory pohody trvale bydlícího obyvatelstva. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Výstavba – hluk
Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné
zástavby. Na úrovni předkládaného oznámení sice lze specifikovat rozhodující
zdroje hluku, objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je
vyhodnotit etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Z hlediska etapy
výstavby jsou proto formulována pro další projektovou přípravu následující
doporučení:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky
v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními
akustickými zástěnami
• v případě použití mobilního drtiče a třídiče budou tyto umístěny na zařízení staveniště
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby
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Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluk
znečištění vody a půdy
prevence závažných havárií

Znečištění ovzduší

V rozptylové studii, která je samostatnou přílohou předkládaného oznámení je
vyhodnocen jak stávající stav z hlediska příspěvků celého závodu JUTA 01 k imisní
zátěži VOC , tak i samotný příspěvek nového zdroje jakož i výsledný stav po realizaci
záměru.
S ohledem na přehledné vyčíslení vlivu provozu nové kašírovací linky na imisní zátěž
v posuzovaném území je možné konstatovat, že vliv posuzovaného záměru
v kontextu celkového provozu závodu JUTA 01 je malý. Pro ukazatel průměrné roční
koncentrace představuje nárůst o cca 9,2% k příspěvku stávajícího provozu.
Z hlediska vlivů záměru na ovzduší lze proto vliv tohoto záměru označit za málo
významný.
Hluk

Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována hluková studie. Tato hluková studie obsahuje stanovení a posouzení
hluku v souvislosti s úpravou stávajícího a přístavbou nového objektu výrobních a
skladovacích prostor v areálu závodu JUTA 01. Z hlediska posuzování hluku se
jedná o jeho příspěvek do okolí vůči venkovnímu chráněnému prostředí a
venkovnímu prostředí staveb za předpokladu provozu ve 3 směnách s tím, že
nákladní automobilová doprava v noční době nebude provozována.
Řešené zdroje hluku jakož i řešené výpočtové body
situace:
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Ve vztahu ke zvoleným výpočtovým bodům z vypracované hlukové studie vyplývají
následující výsledky výpočtů:

Z uvedených výsledků výpočtů vyplývá, že po realizaci záměru nebude u žádného
ze zvolených výpočtových bodů docházet k překračování hygienického limitu hluku
pro denní, respektive noční dobu. Tato skutečnost byla potvrzena i vyjádřením
orgánu ochrany veřejného zdraví:
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Z hlediska vlivů na obyvatelstvo ve vztahu k hlukové zátěži lze pro další přípravu
záměru respektovat splnění následujících doporučení:
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku se zohledněním požadavků na útlum vybraných
zdrojů hluku dle závěrů akustické studie
• součástí další projektové přípravy záměru bude hluková studie zpracovaná k dokumentaci
pro účely stavebního řízení, zpracovaná firmou INECO průmyslová ekologie s.r.o. pod zn.
46564; v rámci stavby budou dodrženy parametry neprůzvučnosti konstrukcí a požadavky
na technické zařízení budov pro dostavbu nové haly; ve výrobních prostorech staré haly se
v případě potřeby doporučuje použít akustické materiály za účelem zvýšení zvukové
pohltivosti relativně nízkého prostoru s dlouhou dobou dozvuku
• nákladní automobilová doprava související se zásobováním výrobního závodu nebude
realizována v noční době (22.00 hod. – 06.00 hod.)
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku na hranicích areálu a u
nejbližší obytné zástavby pro ověření závěrů hlukové studie a účinnosti navržených
stavebních řešení; výběr měřících bodů pro ověřující měření bude konzultován s orgánem
ochrany veřejného zdraví; kolaudační rozhodnutí na hodnocený záměr bude vydáno po
podání průkazu plnění požadovaných hygienických limitů

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půdy a vody lze
vliv záměru označit za malý, protože vlastní provoz při respektování provozních řádů
nepředstavuje výraznější riziko kontaminace půdy a vody.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení.
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Havarijní únik látek škodlivých vodám

Veškerý pohyb osobních i nákladních vozidel v areálu firmy bude pouze po
zpevněných a odvodněných komunikacích a zpevněných plochách.
Podrobný postup pro likvidaci havarijních úniků látek škodlivých vodám bude uveden
v materiálu „ Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám „.
V tomto plánu budou uvedeny i konkrétní a jednoznačné postupy pro likvidaci
havarijních úniků jednotlivých chemikálií.
V rámci předkládaného záměru lze pro další projektovou přípravu formulovat
následující doporučení:
•

před uvedením stavby do provozu bude aktualizován a předložen ke schválení „Plán
opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod“

Požár objektu

V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva, ve
které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena odpovídající
protipožární opatření tak, aby záměr splňoval požadavky stávajících norem a
předpisů. Budou stanoveny požární úseky, navrženy odstupové vzdálenosti a
navržen způsob protipožárního zabezpečení (požadavky na zdroj požární vody,
přístupové cesty, počty a druhy hasících přístrojů apod.).
V rámci předkládaného záměru lze pro další projektovou přípravu formulovat
následující doporučení:
•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení
aktualizovaný požární řád závodu

Prevence závažných havárií

Vzhledem k charakteru záměru je patrné, že na uvažovaný záměr se nebude
vztahovat zákon č. č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky.
Hodnocení zdravotních rizik

Vzhledem k tomu, že předkládané oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č.3
zákona,není nutné provádět hodnocení zdravotních rizik záměru autorizovanou
osobou.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Juta a.s., závod 01 Dvůr Králové nad Labem disponuje výrobními technologiemi na
výrobu klasických mikroperforovaných podstřešních fólií typu Jutafol na bázi
polypropylenu a polyetylenu, dále technologií výroby paropropustného filmu pro
technické aplikace typu Jutadach na bázi polypropylenu a různých možností
spojování vrstev s mikroporézním filmem technologií kalandrování a dále lepení
různých typů materiálů pomocí reaktivních a nereaktivních lepidel, na bázi polyolefinů
a polyuretanů. Společnost provozuje technologie zátěrování na výrobu membrán pro
stavebnictví pomocí textilní technologie nanášení slabých akrylátových nánosů a pěn
na substrát. Na tyto hlavní technologie navazují technologie potiskování vodou
ředitelnými flexografickými akrylátovými barvami, převíjení na spotřebitelské formáty,
balení, paletování skladování.
Pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší byla vypracována
rozptylová studie, která je přílohou předkládaného oznámení.
Po posouzení vlivu změny stávajícího provozu a výhledového provozu závodu JUTA
01 bylo provedeno hodnocení pouze pro polutant těkavé organické látky VOC.
Výpočet imisní zátěže byl proveden pro parametry maximální hodinová koncentrace
a průměrná roční koncentrace tohoto polutantu.
V rámci rozptylové studie jsou počítány tyto situace znečištění ovzduší
Ø Stávající imisní zátěž – vliv v současné době provozovaných zdrojů znečišťování
ovzduší v závodě 01 JUTA a.s.
Ø Příspěvek pouze posuzovaného záměru
Ø Výhledová imisní zátěž - vliv již provozovaných zdrojů znečišťování ovzduší
v závodě 01 JUTA a.s. společně s vlivem uvažovaného zdroje v nové hale JUTA
a.s.
Výpočtovou oblastí je okolí posuzovaného záměru JUTA a.s., závod 0: Byl vymezen
čtverec o velikosti 4 000 m krát 4 000 m, jehož levý dolní roh má souřadnice [ x, y, z ]
dle JTSK odečtené pomocí software ArcView 9.0 [-641 790, -1020880, 395,9 ]. Střed
sítě je umístěn přibližně do místa bodového zdroje. Maximální hodinová koncentrace,
průměrná roční koncentrace pro grafický výstup byla vypočítána pro síť 441 bod
rovnoměrně rozložených po kroku 200 m v zájmovém území o rozloze 16 km2.
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Pravidelná síť uzlových bodů

Referenční body představují místa v území, pro které jsou počítány charakteristiky
znečištění ovzduší. Protože jejich výběr ovlivňuje representativnost výsledků celého
výpočtu, bylo pro výpočet této studie vybráno 11 referenčních bodů:
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Umístění
Malý Libotov
Sylvánov
Borek
Rovinky
Ulice Bezručova
Náměstí T.G.Masaryka
ZOO
Žírecká podstráň
Letiště
Ulice Husitská
Pension Pohoda

x*
-640947
-639296
-638078
-641478
-640400
-639366
-640390
-638977
-637986
-638771
-639637
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y*
-1020484
-1020024
-1019185
-1018481
-1018546
-1017669
-1017317
-1019380
-1019808
-1017902
-1018860

z
425,1
294,8
283,0
334,4
299,5
301,7
300,8
284,0
279,5
299,0
286,7
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Referenční body

Pro porovnání vypočítané imisní zátěže území není možné provést porovnání s
imisními limity danými v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Pro těkavé organické látky
není stávající platnou legislativou stanoven imisní limit.
V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané hodnoty pro polutant těkavé organické
látky VOC pro jednotlivé stavy definované v rozptylové studii.
Ukazatel
Stávající stav
Pouze příspěvek nového kašírovacího stroje – teoretické zátěž
Pouze příspěvek nového kašírovacího stroje – odhad
skutečných emisí
Výhledový stav – reálná zátěž
Výhledový stav – reálná zátěž

Maximální denní
koncentrace
-3
[µg.m ]
185,646
56,015

Průměrné roční
koncentrace
-3
[µg.m ]
9,5316
0,8785

Referenční bod
11 – Penzion Pohoda
11 – Penzion Pohoda

5,508

0,0864

11 – Penzion Pohoda

187,478
134,110

10,4101
6,5511

11 – Penzion Pohoda
11 – Penzion Pohoda

S ohledem na přehledné vyčíslení vlivu provozu nové kašírovací linky na imisní zátěž
v posuzovaném území je možné konstatovat, že vliv posuzovaného záměru
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v kontextu celkového provozu závodu JUTA 01 je malý. Pro ukazatel průměrné roční
koncentrace představuje nárůst o cca 9,2% k příspěvku stávajícího provozu.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti

Dešťové vody budou likvidovány z důvodu málo příznivých vsakovacích poměrů pro
takový objem srážek a stísněných podmínek ve stávající požární nádrži, která je v
současné době nevyužívána, kde budou akumulovány. Část vod bude zasakována
na pozemku, část transpirací okolními 7 ks vzrostlých bříz a přebytečná část
regulovaně vypouštěna do stávajícího kanalizačního systému obce. Regulace
průtoku přebytečné dešťové vody bude zajištěna monolitickou suchou šachtou s
osazeným vírovým ventilem. Měření přebytečné dešťové vody vypouštěné do
kanalizace bude zajištěno průtokoměrem osazeným v suché šachtě. Dešťové vody
ze zpevněných pojezdových ploch budou před přítokem do požární nádrže čištěny
na odlučovačích ropných látek typu GSOL, zaručujících na výstupu z odlučovače
hodnotu 0,5 mg/l NEL. Odlučovače lehkých kapalin se sorpčním filtrem splňují
požadavky na odlučovače třídy I dle EN 858 Odlučovače lehkých kapalin.
V následujících tabulkách je proveden výpočet ročního množství vypouštěných
srážkových vod, vycházející z průměrného ročního úhrnu srážek v tomto regionu ve
výši 650 mm za rok a bilance přívalového deště vycházející z intenzity přívalového
deště ve výši 143 l/s.ha (pro návrhový 15 minutový déšť). Nezpevněné plochy nejsou
uvažovány, voda z těchto ploch v převážné míře zasakuje a bude i nadále zasakovat
do okolního terénu.
Tab: Očekávaná navýšení bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
4 809
2 220
4 809

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Qr [m /rok]
2 814
1 011
3 825

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Celkem

Plocha [m ]
4 809
2 220

Koeficient odtoku
0,9
0,7

Q (l/s)
61.90
22.23

3

Qr [m /15 minut]
55.71
20.01
75.72

V areálu závodu Dietfurt jsou dvě stávající páteřní kanalizace napojené na městskou
kanalizaci uloženou v chodníku vně areálu závodu.
Navržená koncepce odvádění srážkových vod byla odsouhlasena vodoprávním
úřadem odboru životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem:
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Ve vztahu k zasakování nově vznikajícího objemu srážkových vod byl projektantem
záměru doložen „Hydrogeologický posudek pro zasakování srážkových vod na p.č.
2406/2“, který je přílohou předkládaného oznámení.
Ze závěrů tohoto hydrogeologického posudku vyplývá, že provedené hydrotechnické
výpočty dokumentují technickou proveditelnost navrženého projektového řešení
vsakování srážkových vod do vsakovací drenáže, to je do horninového prostředí in
situ. Z hlediska hydrogeologických parametrů kvarterního kolektoru na lokalitě je
nutné vsakovací nádrž realizovat v hloubce min.1.0 m až 1,2 m pod terénem.
Technické provedení vsakovací nádrže je doporučeno realizovat přelivem přes
retenční nádrž do podloží projektované stavby.
Tento posudek je pro předkládané oznámení podstatný z hlediska vyhodnocení
možnosti zasakování, nikoliv z hlediska odvodňovaných ploch, protože řeší původní
celý areál firmy Dietfurt, nikoliv tedy jen zpevněné a zastavěné plochy, vznikající
realizací záměru.
Velikost zastavěných a zpevněných ploch se oproti stávajícímu stavu významněji
nezmění, vzhledem k charakteru odvádění nově vznikajících dešťových vod lze vliv
na charakter odvodnění oblasti označit za malý a málo významný.
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Dešťové vody budou likvidovány ve stávající požární nádrži, která je v současné
době nevyužívána a kde budou akumulovány. Část vod bude zasakována na
pozemku, část transpirací okolními 7 ks vzrostlých bříz a přebytečná část regulovaně
vypouštěna do stávajícího kanalizačního systému.
Stavba je realizována bezprostředně na hranici 1. stupně PHO (cca 5 m od
stávajícího stavebního objektu nad zdrojem) V 13 A. Pro předmětný jímací objekt
byla vypracována pasportizace, na základě kterého je jímání podzemní vody na
objektu V – 13 A realizováno z artézské zvodně v hloubce 125,0 – 154,4 m p.t.
Vydatnost zdroje je 20 – 40 l/s, zdroj je využíván vlastníkem zdroje – Teplárnou Dvůr
králové nad Labem – na technologickou vodu (výroba demineralizované vody) a pro
požární účely.
Ochranné pásmo pro vodní zdroj bylo stanoveno rozhodnutím ONV v Trutnově (č.j.
235/2291/85-Ka ze dne 4.10.1985.
Ve vztahu k problematice stavby související s posuzovaným záměrem, pro vyloučení
rizik ovlivnění tohoto zdroje, je přílohou předkládaného oznámení „Závěrečná zpráva
z geotechnického a hydrogeologického průzkumu“. Z této závěrečné zprávy vyplývá,
že z hlediska řešené problematiky výstavby nového stavebního objektu na hranici 1.
stupně PHO zdroje V 13 A je možnost kvalitativního i kvantitativního ohrožení zdroje
vyloučené. Pro posouzení předmětné problematiky byl na lokalitě vyhlouben nový
vystrojený vrt HV 2, na kterém byla provedena informativní čerpací zkouška.
Realizovanou čerpací zkouškou byla vyloučena možnost propojení mělké kvarterní
zvodně s jímanou hlubokou artézskou křídovou zvodní.
Výsledky hydrogeologických prací jednoznačně vylučují možnost ovlivnění
stávajícího jímacího vrtu V 13 A, i v případě hlubinného založení základů
projektované stavby na pilotových základech vetknutých do křídových slínovců. Pro
následný monitoring kvality podzemní vody byl vrt HV 2 po vystrojení ponechán jako
pozorovací objekt.
Stávající a nové splaškové vody ze sociálního zázemí a kanceláří budou sváděny do
těchto páteřních svodů. Dle sdělení správce kanalizace je s tímto řešením odvádění
splaškových vod vysloven souhlas.
Změna hydrologických charakteristik

Zastavěním dalšího prostoru v uvedené lokalitě nedojde k významnějšímu snížení
infiltrace srážkových vod v území a
ke změně hydrologických charakteristik
zrychlením odtoku srážkových vod, protože stavba bude realizována na stávajících
zpevněných respektive zastavěných plochách. Vzhledem k charakteru lokality a
nově vznikajícím objemům dešťových vod lze vliv označit za malý a málo významný.
Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat zejména
v etapě výstavby, minimálně v etapě vlastního provozu.
Výstavba

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality vod. Pro eliminaci
tohoto rizika jsou v doporučeních tohoto oznámení v etapě výstavby navržena
následující opatření:
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• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na
lokalitě určené k těmto účelům

Provoz

Problematika nově vznikajícího objemu splaškových vod je z hlediska vlivů na životní
prostředí nepodstatná.
Z hlediska navržené likvidace nově vznikajících srážkových vod je hydrogeologickým
posudkem konstatováno, že projektovanou realizací vsakovacích drenáží dešťových
vod ze střechy projektovaného objektu a ze zpevněných ploch nedojde
k bezprostřednímu ohrožení kvality a kvantity jímaných podzemních vod na lokalitě.
Podmínkou realizace záměru je respektování následujícího doporučení:
• veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch
budou odváděny do požární nádrže přes odlučovače ropných látek tak, aby obsah
nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače splňoval parametry do 0,5
mg/l; odlučovače budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období přívalových dešťů
• budou vypracovány a předloženy ke schválení provozní řády navrhovaných odlučovačů
ropných látek
• provozní řád odlučovačů ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich
pravidelnou kontrolu a údržbu
• vsakovací nádrže realizovat v hloubce minimálně 1,0 až 1,2 m pod terénem; technické
provedení vsakovací nádrže realizovat přelivem přes retenční nádrž do podloží
• v rámci další přípravy záměru bude vypracován projekt monitoringu kvality podzemní vody
ve vrtu HV 2; rozsah a četnost odběrů bude konzultován s příslušným vodoprávním orgánem

Při realizaci všech navržených opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit z
hlediska velikosti za malý, z hlediska významnosti za málo významný. Z hlediska
navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany vod lze
konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování
doporučení uvedených tímto oznámením.

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Se záměrem nejsou spojeny žádné nároky na trvalé nebo dočasné zábory ZPF,
respektive PUPFL. Vliv nenastává. Stavba není realizována v ochranném pásu lesa.
Znečištění půdy
Výstavba

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality vod. Pro eliminaci
tohoto rizika jsou zpracovatelským týmem oznámení navrhována doporučení, která
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jsou prakticky identická s doporučeními uvedenými v předchozí kapitole (vlivy na
vody – fáze výstavby).
Provoz

Vzhledem k charakteru záměru nelze očekávat významnější riziko znečištění půdy.
Prakticky veškerá výrobní činnost a skladování surovin i výrobků je situováno do
stavebních objektů. Veškeré pohyby motorových vozidel včetně stání, vykládky a
nakládky budou prováděny pouze na zabezpečených, zpevněných plochách. Vlivy
provozu záměru na znečištění půdy lze označit za malé a nevýznamné.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu
a erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po
dobu nezbytně nutnou.
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu odstranění odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby,
odpovídá zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v
dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky :
•

v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadového hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a případné stavební suti deník, jehož
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří; pro nakládání se stavební
sutí budou rozhodující výsledky analýz stanovených vyhláškou č. 294/2005, pro vytěžené
zeminy potom výsledky analýz dle přílohy č.9 k zákonu č. 185/2001 Sb. v platném znění

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití
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Provoz

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Jediným novým druhem
odpadu bude odpad katalogového čísla 070299 – odpady jinak blíže neurčené –
voda z čištění zařízení v kategorii „nebezpečný odpad“. Předpokládané množství
tohoto odpadu bude cca 50 tun/rok. Nakládání s odpady v etapě provozu bude
ošetřeno v rámci příslušného složkového zákona a souvisejících předpisů a nebude
se odlišovat od stávajícího postupu. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z
hlediska významnosti za málo významný.
•

před uvedením do provozu
s nebezpečnými odpady

bude požádáno o

aktualizaci

souhlasu

k nakládání

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr je navrhován na plochách ruderalizovaných v přímé návaznosti na stávající
halové objekty.
Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les

Dřeviny určené ke kácení jsou popsány v příslušné části předkládaného oznámení.
Dřeviny byly posouzeny dne 20.6.2010. K vyčíslení jejich společenské hodnoty byla
použita metodika Českého ústavu ochrany přírody (dnes Agentura ochrany přírody a
krajiny) z roku 1993. V roce 2005 byla tato metodika novelizována a doplněna
(Kolařík 2005). Metodika je používána k hodnocení dřevin na celém území České
republiky všemi orgány ochrany přírody ve správním řízení.
Základní bodová hodnota jednotlivých dřevin vychází z údajů: druh dřeviny a jeho
kategorie dlouhověkosti, nadmořská výška lokality, průměr kmene, zdravotní stav a
tvar a objem koruny. Výsledná bodová hodnota je násobena polohovým koeficientem
podle typu stanoviště a je dále vynásobena cenou jednoho bodu platnou pro daný
rok podle míry inflace.
Celková společenská hodnota dotčených dřevin je 526132,- Kč.
Vliv na prvky dřevin rostoucích mimo les lze označit za středně velké a středně
významné, pouze částečně kompenzovatelné dobrou realizací projektu sadových
úprav.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav areálu ve kterém
budou kromě jiného respektovány následující zásady:
⇒ liniová zahuštěná výsadba stromů a keřů podél hranic areálu
⇒ použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách
sadových úprav podél hranic areálu

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit všechny stromy a důsledně prověřit
možnost ochrany každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství –
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ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)
• při veškerém odůvodněném kácení dřevin v nezbytně nutném rozsahu respektovat
z hlediska termínů jejich kácení požadavek příslušného orgánu ochrany přírody

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný bylinotravní pokryv na plochách rostlého terénu bude skryt a bude
realizována výstavba dalšího objektu areálu.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných
druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace.
Případné dotčení populací uvedených druhů rostlin je nevýznamné s ohledem a
zastoupení těchto druhů na analogických biotopech v okolí, takže popsané vlivy je
možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé,
trvalé, z hlediska
významnosti za nevýznamné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, ve vztahu
k prevenci další ruderalizaci území v rámci rekultivace, vlivy na floru nevyžadují
žádná další specifická opatření.
Vlivy na faunu
Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní
ovlivnění stávajícím využitím okolí. Z hlediska vlivů na populace zvláště chráněných
druhů lze konstatovat, že vlivy lze označit za malé a málo významné.
Vlivy na lokality evropského významu
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ani nezasahuje
do žádné ptačí oblasti. Vliv nenastává.

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Oznamovaný záměr je navrhován v prostoru stávajícího areálu, který je součástí
závodu JUTA a.s. Jak je patrné z fotodokumentace uvedené v příloze předkládaného
oznámení, nelze realizací posuzovaného záměru očekávat výraznější negativní
ovlivnění krajinného rázu zájmového území.
Významným biologickým vlivem však může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány i s ohledem na charakter území nástupu
ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové
skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.

92

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rekonstrukce hlavního objektu bývalého areálu TIBA a přístavba nové haly v závodě JUTA 01, Dvůr Králové n. Labem

Na základě výše uvedeného rozboru je proto doporučeno uplatnit následující
podmínky:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

Změny krajinného rázu je možno pokládat za částečně nepříznivé z důvodů
inventarizovaného kácení zeleně. Z hlediska výše uvedených skutečností doporučuje
zpracovatel oznámení opatření týkající se projektu sadových úprav, které bylo již
specifikováno v předcházející části předkládaného oznámení.
Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové
území není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská
kolonie, sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit.
Záměr tak lze z hlediska uvedeného vlivu považovat za nulový.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/1987
Sb. o státní památkové péči a zákona č. 242/1992 Sb.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na akustickou situaci v nejbližším
okolí záměru a vlivy na vodu.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska
velikosti vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až
středně významný.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby,
která bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých
stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu
výstavby

•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku se zohledněním požadavků na útlum vybraných
zdrojů hluku dle závěrů akustické studie

•

součástí další projektové přípravy záměru bude hluková studie zpracovaná k dokumentaci
pro účely stavebního řízení, zpracovaná firmou INECO průmyslová ekologie s.r.o. pod zn.
46564; v rámci stavby budou dodrženy parametry neprůzvučnosti konstrukcí a požadavky
na technické zařízení budov pro dostavbu nové haly; ve výrobních prostorech staré haly se
v případě potřeby doporučuje použít akustické materiály za účelem zvýšení zvukové
pohltivosti relativně nízkého prostoru s dlouhou dobou dozvuku

•

veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch
budou odváděny do požární nádrže přes odlučovače ropných látek tak, aby obsah
nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače splňoval parametry do
0,5 mg/l; odlučovače budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období přívalových dešťů

•

budou vypracovány a předloženy ke schválení provozní řády navrhovaných odlučovačů
ropných látek

•

provozní řád odlučovačů ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich
pravidelnou kontrolu a údržbu

•

vsakovací nádrže realizovat v hloubce minimálně 1,0 až 1,2 m pod terénem; technické
provedení vsakovací nádrže realizovat přelivem přes retenční nádrž do podloží

•

v rámci další přípravy záměru bude vypracován projekt monitoringu kvality podzemní vody
ve vrtu HV 2; rozsah a četnost odběrů bude konzultován s příslušným vodoprávním
orgánem

•

v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadového hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit všechny stromy a důsledně prověřit
možnost ochrany každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství –
ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav areálu ve
kterém budou kromě jiného respektovány následující zásady:
⇒ liniová zahuštěná výsadba stromů a keřů podél hranic areálu
⇒ použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách
sadových úprav podél hranic areálu
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•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány

•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

•

vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který
faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

•

veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

•

v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními
akustickými zástěnami

•

v případě použití mobilního drtiče a třídiče budou tyto umístěny na zařízení staveniště
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; zejména z hlediska možných úkapů ropných látek

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na
lokalitě určené k těmto účelům

•

při veškerém odůvodněném kácení dřevin v nezbytně nutném rozsahu respektovat
z hlediska termínů jejich kácení požadavek příslušného orgánu ochrany přírody

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a případné stavební suti deník, jehož
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří; pro nakládání se stavební sutí
budou rozhodující výsledky analýz stanovených vyhláškou č. 294/2005, pro vytěžené
zeminy potom výsledky analýz dle přílohy č.9 k zákonu č. 185/2001 Sb. v platném znění

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

•

před uvedením stavby do provozu bude aktualizován a předložen ke schválení „Plán
opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod“

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení
aktualizovaný požární řád závodu

•

před uvedením do provozu
s nebezpečnými odpady

•

nákladní automobilová doprava související se zásobováním výrobního závodu nebude
realizována v noční době (22.00 hod. – 06.00 hod.)

•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku na hranicích areálu a u
nejbližší obytné zástavby pro ověření závěrů hlukové studie a účinnosti navržených
stavebních řešení; výběr měřících bodů pro ověřující měření bude konzultován s orgánem
ochrany veřejného zdraví; kolaudační rozhodnutí na hodnocený záměr bude vydáno po
podání průkazu plnění požadovaných hygienických limitů

bude požádáno o
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika
hluku z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet
hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+. Hodnocení vlivu
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2006.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Rekonstrukce hlavního objektu bývalého areálu TIBA a přístavba nové haly v závodě
JUT 01, Dvůr Králové nad Labem, dokumentace pro územní řízení, VK Investing s.r.o.,
květen 2010
2) Bajer T. a kol.: Rozšíření závodu JUTA a.s., Výrobní závod 07 Žirecká Podstráň,
Oznámení EIA, únor 2005
3) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
4) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
5) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
6) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
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Praha, 1996
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
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Uváděný popis jednotlivých technologických částí výroby vychází z údajů
z rozpracovaného projektu pro územní řízení, nebo informací pracovníků firmy JUTA
a.s. Detailnější popis technologie, včetně bilančních údajů a specifikace strojního
zařízení budou promítnuty do projektu pro stavební řízení.
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla
ze zpracování oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze
negativní vlivy na životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je
podřizováno projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění byl předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a významnosti
vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby a provozu
posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a následný provoz
předkládaného záměru by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při respektování
podmínek doporučených předkládaným oznámením.

97

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rekonstrukce hlavního objektu bývalého areálu TIBA a přístavba nové haly v závodě JUTA 01, Dvůr Králové n. Labem

G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Rekonstrukce hlavního objektu
bývalého areálu TIBA a přístavba nové haly v závodě JUTA 01, Dvůr Králové nad
Labem“.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 7.1. “Výroba nebo zpracování polymerů a
syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou
nad 100 tun/rok“. Příslušným orgánem pro zjišťovací řízení je v tomto případě
Ministerstvo životního prostředí.
Situování záměru je patrné z následujícího obrázku:
záměr

Oznamovatel má v této lokalitě umístěn svůj výrobní závod 1. V roce 2008 zakoupil
od správce konkurzní podstaty objekty bývalého závodu TIBA a.s., které spolu
bezprostředně sousedí. Objekty bývalého závodu TIBA a.s. byly pronajaty nájemní
smlouvou obchodní společnosti Dietfurt s.r.o., 28. Října 361, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem.
K 31.12.2009 byl nájemní vztah ukončen. Kumulace s jinými
připravovanými záměry v této oblasti není známa. Naopak lze konstatovat, že nejen
že došlo k poklesu přepravních nároků souvisejících s původním využitím
společností Dietfurt s.r.o. ale možnost využití zakoupeného objektu povede i ke
snížení stávající dopravy, generované výrobním závodem JUTA 01, jak je patrné
z příslušné kapitoly předkládaného oznámení.
Realizací hodnoceného záměru má dojít k propojení zakoupených objektů se
stávajícím závodem vč. napojení na jeho technologii a skladování. Využitím těchto
objektů dojde k ukončení skladování v pronajatých skladech a tedy i převozům
surovin a hotových výrobků. Pro naplnění těchto záměrů bude provedena
rekonstrukce zakoupeného stávajícího hlavního výrobního objektu a jeho přístavba.
Pro tyto objekty budou sloužit stávající přípojky jednotlivých inženýrských sítí.
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Navrhovaná přístavba skladu má jedno nadzemní podlaží, které bude výškově
respektovat stávající úroveň podlah ve výrobní části. Prostor skladu je regálovým
systémem rozdělen na jednotlivé sekce, které jsou určeny pro skladování hotových
materiálů, hotových materiálů kašírovaných, sklad polotovarů, sklad hotových
výrobků z přidružených provozů a linek. Sklad bude provozně propojen se stávající
výrobní halou, kde bude umístěna výrobní technologie a sklad hotových výrobků. Je
zde umístěno WC pro výrobní provoz. Propojení budov bude provedeno pomocí
sekčních a dvoukřídlých vrat.
Stávající administrativní budova má tři nadzemní podlaží. V přízemí budovy, která je
na stávající výrobní halu napojena betonovou vyrovnávací rampou, je umístěn sklad
dutinek a nábalů, je zde pracoviště na kontrolu látek, nová výměníková stanice,
kancelářské prostory pro zaměstnance pracující ve skladu a hygienické zázemí pro
provoz skladů a částečně pro výrobní část objektu. Ve druhém nadzemním podlaží
bude umístěno kompletní hygienické zázemí včetně šaten pro muže a ženy a
vývojová a kontrolní laboratoř včetně skladů pro tuto činnost. Ve třetím nadzemním
podlaží budou umístěny kanceláře s příslušenstvím pro pracovníky zajišťující
administrativní činnost závodu.
Nový přehled o zastavěných a zpevněných plochách je uveden v tabulce:
Tab.: Bilance zastavěných a zpevněných ploch – cílový stav:
Plocha
Zastavěná plocha
Zpevněná plocha
CELKEM

2

Stávající stav (m )
42 500
22 620
65 120

2

Záměr (m )
4 809
4 809

2

Cílový stav (m )
45 500
22 620
68 120

Předmětem technologie v rámci předkládaného záměru je:
Kašírovací linka na výrobu podstřešních fólií
Substrát ve formě pásu navinutý na velkonábalu vstupuje do linky zleva, kde se
nachází odvíjecí stolice s dvojitou pozicí, která umožňuje automatickou výměnu
velkonábalů během výroby. Substrát jde do předehřívací jednotky kde se vyhřeje na
požadovanou teplotu. Poté vstupuje do kašírovací jednotky, kde se nánosuje nebo
spojuje s dalšími substráty.
Přebalovací a balící stroj
Stroj slouží k přebálení a balení hotového zboží z velkonábalů na roličky, včetně
balení a stohování na paletách.
Celková spotřeba polymerů v granulované formě u kašírovacího stroje při 7200
výrobních hodin činí 3 900 tun/rok.
Spotřeba substrátů – polypropylenové a polyesterové tkaniny a netkané textilie činí
6 000 tun/rok.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluk
znečištění vody a půdy
prevence závažných havárií
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Znečištění ovzduší

V rozptylové studii, která je samostatnou přílohou předkládaného oznámení je
vyhodnocen jak stávající stav z hlediska příspěvků celého závodu JUTA 01 k imisní
zátěži VOC , tak i samotný příspěvek nového zdroje jakož i výsledný stav po realizaci
záměru.
S ohledem na přehledné vyčíslení vlivu provozu nové kašírovací linky na imisní zátěž
v posuzovaném území je možné konstatovat, že vliv posuzovaného záměru
v kontextu celkového provozu závodu JUTA 01 je malý. Pro ukazatel průměrné roční
koncentrace představuje nárůst o cca 9,2% k příspěvku stávajícího provozu.
Z hlediska vlivů záměru na ovzduší lze proto vliv tohoto záměru označit za málo
významný.
Hluk

Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována hluková studie. Tato hluková studie obsahuje stanovení a posouzení
hluku v souvislosti s úpravou stávajícího a přístavbou nového objektu výrobních a
skladovacích prostor v areálu závodu JUTA 01. Z hlediska posuzování hluku se
jedná o jeho příspěvek do okolí vůči venkovnímu chráněnému prostředí a
venkovnímu prostředí staveb za předpokladu provozu ve 3 směnách s tím, že
nákladní automobilová doprava v noční době nebude provozována.
Z uvedených výsledků výpočtů vyplývá, že po realizaci záměru nebude u žádného
ze zvolených výpočtových bodů docházet k překračování hygienického limitu hluku
pro denní, respektive noční dobu.
Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půdy a vody lze
vliv záměru označit za malý, protože vlastní provoz při respektování provozních řádů
nepředstavuje výraznější riziko kontaminace půdy a vody.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení.
Havarijní únik látek škodlivých vodám

Veškerý pohyb osobních i nákladních vozidel v areálu firmy bude pouze po
zpevněných a odvodněných komunikacích a zpevněných plochách. Podrobný
postup pro likvidaci havarijních úniků látek škodlivých vodám bude uveden
v materiálu „ Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám „.
V tomto plánu budou uvedeny i konkrétní a jednoznačné postupy pro likvidaci
havarijních úniků jednotlivých chemikálií.
Požár objektu

V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva, ve
které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena odpovídající
protipožární opatření tak, aby záměr splňoval požadavky stávajících norem a
předpisů. Budou stanoveny požární úseky, navrženy odstupové vzdálenosti a
navržen způsob protipožárního zabezpečení (požadavky na zdroj požární vody,
přístupové cesty, počty a druhy hasících přístrojů apod.).
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Prevence závažných havárií

Vzhledem k charakteru záměru je patrné, že na uvažovaný záměr se nebude
vztahovat zákon č. č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí

Dle dříve uvedených údajů si realizace záměru nevyžádá dočasný ani trvalý zábor
ZPF. Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa.
Z hlediska vyhodnocení vlivů na faunu, floru a ekosystémy vyplývá, že záměr
nepředstavuje žádný významnější vliv na uvedené přírodní složky ekosystémů.
Záměr neznamená významnější ovlivnění krajinného rázu.
Se záměrem je spojeno kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny určené ke
kácení jsou popsány v příslušné části předkládaného oznámení. Dřeviny byly
posouzeny dne 20.6.2010. K vyčíslení jejich společenské hodnoty byla použita
metodika Českého ústavu ochrany přírody (dnes Agentura ochrany přírody a krajiny)
z roku 1993. V roce 2005 byla tato metodika novelizována a doplněna (Kolařík 2005).
Metodika je používána k hodnocení dřevin na celém území České republiky všemi
orgány ochrany přírody ve správním řízení.
Základní bodová hodnota jednotlivých dřevin vychází z údajů: druh dřeviny a jeho
kategorie dlouhověkosti, nadmořská výška lokality, průměr kmene, zdravotní stav a
tvar a objem koruny. Výsledná bodová hodnota je násobena polohovým koeficientem
podle typu stanoviště a je dále vynásobena cenou jednoho bodu platnou pro daný
rok podle míry inflace.
Celková společenská hodnota dotčených dřevin je 526132,- Kč.
Vliv na prvky dřevin rostoucích mimo les lze označit za středně velké a středně
významné, pouze částečně kompenzovatelné dobrou realizací projektu sadových
úprav.
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu
kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Není ani v kontaktu
s některou z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném
znění (obojí 50 m „ze zákona“).
Zájmové území záměru není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, ani s žádným takovým prvkem není v kontaktu. Záměr se nenachází
v územním kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky charakteru VKP nebo
skladebných prvků ÚSES. Záměr se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a nevýznamné.
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