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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
BL

bubnová linka (povrchové úpravy kovů)

BOZP

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BPEJ

bonitovaná půdně ekologická jednotka

CO

oxid uhlenatý

CxHy

uhlovodíky

č.h.p.

číslo hydrologického pořadí

č.j.

číslo jednací

č.p.

číslo popisné

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČR

Česká republika

ČSN

Česká technická norma

ČOV

čistírna odpadních vod

EVL

evropsky významná lokalita (NATURA 2000)

HCl

kyselina chlorovodíková, chlorovodík

HF

kyselina fluorovodíková, fluorovodík

CHKO

chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

IČ

identifikační číslo

IP

integrované povolení

IRB

imisní referenční bod

ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

JMK

Jihomoravský kraj

k.ú.

katastrální území

LPU

linka povrchových úprav

MZCHÚ

maloplošné zvláště chráněné území

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

nebezpečný (ve spojitosti se zařazením odpadů)

Ni

nikl

NO

oxid dusnatý

NO2

oxid dusičitý

NP

národní park

NPP

národní přírodní památka

NPR

národní přírodní rezervace

NS

neutralizační stanice

O

ostatní (ve spojitosti se zařazením odpadů

OPPLZ

ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje

OPVZ

ochranná pásma vodních zdrojů

PL

pomocná linka

PM2,5

polétavý prach (aerosol) o velikosti částic menších než 2,5 μg
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PM10

polétavý prach (aerosol) o velikosti částic menších než 10 μg

PO

ptačí oblast

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PTFE

polytetrafluorethylen (obchodní označení teflon)

PUPFL

pozemek určený k plnění funkce lesa

PUR

polyuretan

RB

referenční bod

RD

rodinný dům

SDK

sádrokarton

SO

stavební objekt

SO2

oxid siřičitý

SZÚ

státní zdravotní ústav

TOC

celkový organický uhlík

TP

technické podmínky

TZL

tuhé znečišťující látky

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

VZCHÚ

velkoplošné zvláště chráněné území

VZT

vzduchotechnika

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZL

závěsová linka (povrchových úprav kovů)

Zn

zinek

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚJ

základní územní jednotka

ŽP

životní prostředí
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ÚVOD
Předmětem záměru „CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích“
je instalace nové galvanické linky ve stávající provozovně společnosti CVP Galvanika s.r.o.
ve Ždánicích a s ní spojené celkové navýšení projektované kapacity povrchových úprav kovů
o 800 000 m2/rok.
Společnost CVP Galvanika s.r.o. dlouhodobě působí na trhu povrchových úprav a je
významným dodavatelem pro automobilový průmysl. Provozy společnosti se nacházejí
v Příbrami, Ždánicích a Slavičíně.
S instalací nové bubnové linky ve Ždánicích souvisí i navýšení kapacity stávajícího
skladu chemie a úpravy technologických a energetických zařízení v areálu.
Provoz 03 - Ždánice se nachází v prostorách společnosti EPS Příbram, které v současné
době procházejí rekonstrukcí. V předkládané dokumentaci je za stávající stav považován stav
po dokončení probíhajících stavebních prací. Výhledovým stavem se rozumí stav po realizaci
předmětného záměru, resp. umístění nové technologie a navýšení kapacity provozu.

ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:
CVP Galvanika s.r.o.

2. IČ:
475 48 282

3. Sídlo (bydliště):
Příbram VI/550
261 01 Příbram

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

Martin Valta

Adresa:

CVP Galvanika s.r.o.
Příbram VI/550, 261 01 Příbram

Telefon:
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:
CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích

Zařazení záměru dle přílohy č. 1:
Posuzovaný záměr spadá do kategorie I pod bod:
4.4 „Povrchová úprava kovů nebo
nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav.“

plastů

včetně

lakoven,

s kapacitou

Posuzovaný záměr rovněž spadá do kategorie II pod bod:
10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků,
barev a laků v množství nad 100 t.“

Příslušným úřadem k posuzování vlivů záměru na životní prostředí je Ministerstvo
životního prostředí.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Plocha povrchových úprav kovů
-

stávající kapacita provozovny

-

navýšení (nová bubnová linka)

-

kapacita provozovny po realizaci záměru

1 300 000 m2/rok
800 000 m2/rok
2 100 000 m2/rok

Objem aktivních lázní galvanovny (mimo oplach aj.)
-

objem aktivních lázní stávajících linek (dle IP)

202 m3

-

objem aktivních lázní nové linky

45,4 m3

-

celkový objem aktivních lázní po realizaci záměru

247,4 m3

Počet zaměstnanců a směnnost provozu
-

stávající stav

-

navýšení po realizaci záměru

-

směnnost provozu (nemění se)
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Množství skladovaných vybraných nebezpečných chemických látek a přípravků
-

stávající skladované množství chemie

max. 76,3 t
(z toho max. 63,4 nebezpečných)

-

skladované množství chemie po realizaci záměru

max. 106,4 t
(z toho max. 93,3 nebezpečných)

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

Jihomoravský

Obec:

Ždánice (ZÚJ 586803)

Katastrální území:

Ždánice (kód 794961)

Seznam dotčených parcel č.

602, 589/16

Provozovna společnosti CVP Galvanika s.r.o. - provoz 03 Ždánice, se nachází
v průmyslovém areálu na jihu obce Ždánice v blízkosti ulice Nádražní.
Technologie nové galvanické linky bude umístěna v západní části stávajícího objektu na
parcele č. 602 v katastrálním území Ždánice - viz následující obrázky.
Nejbližší obytná zástavba se nachází naproti průmyslového areálu podél Nádražní ulice,
jedná se dvoupodlažní rodinné domy vzdálené cca 20 m od osy komunikace.

Obrázek 1: Umístění záměru (širší území)
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Obrázek 2: Detailní umístění provozovny v průmyslovém areálu obce

CVP Galvanika provoz 03 - Ždánice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Společnost CVP Galvanika s.r.o. dlouhodobě působí na trhu povrchových úprav a je
významným dodavatelem pro automobilový průmysl. Provozy společnosti se nacházejí
v Příbrami, Ždánicích a Slavičíně.
Předmětem záměru „CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích“
je vybudování nové automatizované (bubnové) linky pro hromadné pokovení povlakem Zn-Ni
s dokončovacími operacemi v odstředivkách a speciální povrchové úpravy povlakem zinek teflon.
Integrované povolení
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydal rozhodnutí dne 25.
10. 2005 (č.j. JMK 23337/2005/OŽP/Vr/10) o vydání integrovaného povolení pro společnost
CVP Galvanika s.r.o. k provozu zařízení „Galvanická zinkovna a galvanická pokovovací linka
s technologií Zn a Zn-Ni“. Dne 4. 3. 2014 bylo vydáno rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného
povolení předmětného zařízení (č.j. JMK 99825/2013).
Dále bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 15. 12. 2016 (č.j. JMK
181997/2016) zahájeno na žádost provozovatele správní řízení ve věci vydání změny č. 2
integrovaného povolení pro zařízení „Galvanická zinkovna a galvanická pokovovací linka
s technologií Zn a Zn-Ni“ především z důvodu:
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-

změny způsobu zneškodňování vznikajících odpadních vod a pracovních lázní náhrada stávající neutralizační stanice v hale povrchových úprav za novou
neutralizační stanici v samostatném objektu

-

vybudování nového shromaždiště odpadů

-

úpravy tras odsávání pokovovacích linek

-

změny umístění zdroje „Teplovzdušná jednotka BLOW- THERM IH/AR- 1000“

-

schválení „Základní zprávy“

Předkládaný záměr umístění nové bubnové linky sám o sobě dosahuje prahových
hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění
pozdějších předpisů, bodu 2.6. „Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím
elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m3.“ Jedná se o tzv.
podstatnou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu stávajícího zařízení, o jejíž
schválení bude provozovatelem požádáno po dokončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí.
Probíhající stavební práce
Přístavba a stavební úpravy areálu fy EPS Příbram s.r.o. ve Ždánicích
Provozovna společnosti CVP Galvanika s.r.o. ve Ždánicích se nachází v prostorách
společnosti EPS Příbram s.r.o. V současné době probíhá stavba „Přístavba a stavební úpravy
areálu fy EPS Příbram s.r.o. ve Ždánicích“, pro kterou bylo dne 10. 3. 2016 Městským úřadem
Ždánice, Stavebním odborem vydáno společné územní rozhodnutí o umístění stavby
a stavební povolení (č.j. 330/2016/SO).
Předmětem projektové dokumentace je rozšíření a modernizace stávajícího areálu firmy
EPS Příbram s.r.o. ve Ždánicích, který je v současnosti využíván jako galvanovna. Navržení
řešení se týká rozšíření a modernizace výrobních prostor stávající galvanovny. Jedná se
o návrh nových přidružených prostor hlavní výroby sloužící pro skladování, přebalování
a následnou expedici jednotlivých výrobků. Celkové provozní řešení se přístavbou
a stavebními úpravami nemění.
Probíhající stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
SO-01 PŘÍSTAVBA SKLADOVÉ HALY I.
SO-02 STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍ HALY
SO-03 SKLADOVÁ HALA / HALA PRO TECHNOLOGIE
SO-04 STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍ A PROVOZNÍ BUDOVY
SO-05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
SO-06 SPOJOVACÍ LÁVKA
SO-07 STAVEBNÍ ÚPRAVY OPLOCENÍ
SO-08 SADOVÉ ÚPRAVY
SO-09 VNĚJŠÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
SO-10 KANALIZACE JEDNOTNÁ
SO-11 PŘELOŽENÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD Z NEUTRALIZAČNÍ STANICE
SO-12 PŘELOŽKA PLYNOVODU
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SO-13 PŘELOŽKA POTRUBÍ VODOVODU
SO 15 PŘÍSTAVBA PRO TECHNOLOGIE

Stavební objekt SO 15 byl schválen jako „změna stavby před dokončením“. Společné
územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby „Přístavba a stavební úpravy
areálu fy EPS Příbram s.r.o. ve Ždánicích - SO 15 Přístavba pro technologie“ bylo vydáno dne
30. 9. 2016 Městským úřadem Ždánice, Stavebním odborem (č.j. 2525/2016/SO). Dále je
rovněž požádáno o změnu stavby před dokončením u objektu SO 03 Skladová hala na objekt
SO 03 Hala pro technologie. Veškeré tyto schválené či probíhající zněny nepodléhají
posuzování vlivů na životní prostředí a jsou/byly řešeny v samostatných řízeních.

Stručný popis vybraných stavebních objektů (výtah z projektové dokumentace)
SO 01 Přístavba skladové haly
Přístavba haly I. je navržena jako nepodsklepená ocelová dvojlodní konstrukce
s vnějšími půdorysnými rozměry hlavní lodi 24,90 x 84,89 m a rozměry přístavku 7,50 x
18,350 m. Přístavek slouží jako administrativní a sociální zázemí pro zaměstnance. Hlavní
konstrukční prvek hlavní lodi je tuhý rám s náběhy z ocelových otevřených profilů.
Základové konstrukce jsou navrženy jako hlubinné, tvořené vrtanými železobetonovými
pilotami, které budou opřeny do únosného podloží. Stěnové opláštění je pomocí trapézových
plechů s izolací, které jsou přímo kladeny na příčle rámů z vertikálně kladených sendvičových
panelů, které jsou vyloženy po celém obvodě konstrukce do stejné výšky, horní část tak je tak
ve stejné výškové úrovni a tvoří atiku.
Střešní plášť je navržen jako skládaný s vrstvami izolací, s nosnou vrstvou z trapézového
plechu, kladeným přímo na příčle konstrukce. Vnitřní prostor je rozdělen na část
administrativní a část halovou. Prostor administrativní části je rozdělen SDK příčkami, nad
kterými je z rámů zavěšen SDK kazetový podhled. Podlaha skladové haly bude tvořena
deskou z drátkobetonu. V administrativní části bude zateplená konstrukce podlahy. Hodnota
±0,000 byla stanovena na úroveň stávající podlahy.
SO 02 Stavební úpravy výrobní haly
Objekt stávající výrobní haly byl vyprojektován v roce 1957. Vzhledově se jedná o ryze
industriální stavbu průmyslového charakteru. Stavba byla navržena jako jednopodlažní
trojlodní hala s nosným systémem z ocelových tuhých rámů. Ke stávající výrobní hale je
přistavena stávající provozní a sociální budova. Jedná se o nepodsklepenou stavbu s pěti
nadzemními podlažími s nosným železobetonovým skeletem. Tato stavba je v projektu řešena
jako samostatný stavební objekt SO 04.
V rámci stavebních úprav dojde demolici stávajícího přístavku, demolici stávajícího
lehkého obvodového pláště. Dále dojde k odstranění vnitřní dvoupodlažní vestavby
administrativního zázemí a přesunutí stávajících komínů VZT a požárních žebříků, které by
byly v kolizi s plánovanými stavebními úpravami. Nově bude před stávající obvodový plášť
předsazena stěna ze stěnových PUR a minerálních panelů, kladenými svisle, které budou ze
strany do exteriéru v odstínu stříbrné barvy a ze strany do interiéru v odstínu šedobílé barvy.
Soklové zdivo bude vyrovnáno a opatřeno finální povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé
barvy. Dále se počítá s přesunutím stávající vzduchotechniky a kotelny.
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SO 03 Hala pro technologie
Hala je navržena jako nepodsklepená ocelová jednolodní konstrukce s vnějšími
půdorysnými rozměry delších stran 35,5 x 29,57. Hala v severní části ustupuje na rozměr
13,125 m. Hlavní konstrukční prvek je tuhý rám s náběhy z ocelových otevřených profilů.
Rozpětí rámu činí 21,0 m.
Základové konstrukce jsou navrženy jako hlubinné, tvořené vrtanými železobetonovými
pilotami, které budou opřeny do únosného podloží.
Stěnové opláštění je pomocí trapézových plechů s izolací, které jsou přímo kladeny na
příčle rámů z vertikálně kladených sendvičových panelů, které jsou vyloženy po celém obvodě
konstrukce do stejné výšky, horní část tak je tak ve stejné výškové úrovni a tvoří atiku. Výška
atiky je proměnná dle spádu sedlové střechy rámů, maximálně však 0,40 m.
Střešní plášť je navržen jako skládaný s vrstvami izolací, s nosnou vrstvou z trapézového
plechu, kladeným přímo na příčle konstrukce.
Podlaha skladové haly bude tvořena deskou z drátkobetonu.
SO 05 Zpevněné plochy a komunikace
Komunikace v areálu bude zpevněna živičným krytem o celkové ploše cca 2 013 m2.
Základní šířka komunikace je 6,00 m. Generelně navazuje na stávající sjezd z ulice Nádražní
a již vybudovanou areálovou komunikaci obsluhující dnešní haly. Doplněním komunikace
vznikne okružní objezd areálu, který zajistí obsluhu nově budovaných hal i pomocí nákladních
automobilů s návěsem.
Mezi dlážděné plochy se řadí parkovací stání (390 m2) a manipulační plochy pro obsluhu
skladovacích hal (150 m2). Krytem u těchto ploch bude betonová dlažba tl. 8 cm.
Také na rozhraní zpevněných ploch a zeleně bude osazen silniční obrubník.
Posledními zpevněnými plochami v areálu jsou chodníky, jedná se o přístupový chodník
do areálu kolem skladové haly II. a druhý krátký chodník je přímo u vstupu do skladové haly I.
Chodníky budou zpevněny pomocí betonové dlažby tl. 6cm. Jedná se o plochu 138 m2.
V areálu je navrženo celkem 30 kolmých parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho
dvě budou vyhrazena pro osoby těžce pohybově postižené. 18 míst pro zaměstnance bude
umístěno ještě před závorou, ale zároveň již za bránou do areálu. Zbývajících 12 míst budou
již v samotném areálu.
SO 08 Sadové úpravy
Navržený záměr se nachází v kolizi s částí stávající zeleně, která bude před zahájením
stavebních prací odstraněna. V rámci sadových úprav dojde k nahrazení odstraněných stromů
s obvodem kmene nad 80 cm zaměřeným ve výšce 130 cm nad terénem v počtu dle
požadavků dotčeného orgánu.
Budou použity stromy místního charakteru. Po dokončení stavby a konečných terénních
úprav bude provedeno zatravnění jinak nezpevněných ploch o celkové ploše 1332,75 m2.
Konečný výběr výsadby provede s ohledem na vhodnost zásadby vzhledem k okolí odborná
zahradnická firma. Výsadba bude provedena do termínu kolaudace stavby a bude o ni řádně
pečováno
SO 15 Přístavba pro technologie
Přístavba je navržena jako dvoupodlažní hala o půdorysných rozměrech haly 36,09 x
6,1 m s maximální výškou atiky 7,3 m od podlahy. Konstrukční systém haly je tvořen ocelovou
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rámovou konstrukcí z plnostěnných vazníků. Zastřešení je navrženo rovněž z ocelové rámové
konstrukce z plnostěnných vazníků. Vazníky ocelové konstrukce mají sklon ploché střechy do
3%. Konstrukční systém bude opláštěn stěnovými panely v odstínu stříbrné barvy.
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Obrázek 3: Výřez z koordinační situace stavby (v realizaci)
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Obrázek 4: Fotodokumentace probíhajících stavebních prací - SO 01 (5. května 2016)

Obrázek 5: Fotodokumentace probíhajících stavebních prací - SO 01 (11. srpna 2016)

Vzhledem k časové náročnosti procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou výše
uvedená schválená řízení (stavební práce), případně řízení, u kterých se očekává jejich brzké
povolení (změna integrovaného povolení) a současně nepodléhají procesu posuzování vlivů
na životní prostředí, považována v předkládané dokumentaci za stávající stav.
V současné době nejsou známy další záměry podobného, či jiného charakteru, které by
měly být uskutečněny v blízkosti posuzovaného záměru. Provozováním posuzovaného
záměru se nepředpokládají kumulativní ani synergické účinky s jinými záměry v okolí.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Společnost CVP Galvanika s.r.o. dlouhodobě působí na trhu povrchových úprav a je
významným dodavatelem pro automobilový průmysl. Provozy společnosti se nacházejí
v Příbrami, Ždánicích a Slavičíně.
Neustálý růst poptávky povrchových úprav kovů naráží na kapacitní i technologické limity
současné galvanovny. Vedení společnosti se proto rozhodlo pro instalaci nové bubnové linky,
s níž souvisí i navýšení kapacity stávajícího skladu chemie a úpravy technologických
a energetických zařízení v areálu.
Zdůvodnění umístění záměru
Prostorově i provozně průmyslový areál vyhovuje požadavkům na rozšíření kapacity
výroby. Z logistických důvodů je rozšíření a investice do stávajícího provozu výhodné
a zajišťuje dlouhodobé udržení si konkurenceschopnosti na trhu.
V neposlední řadě je umístění nové linky do stávajících výrobních prostor výhodné
i z důvodů nižších provozních/stavebních nákladů. Záměr v dlouhodobém horizontu zajišťuje
udržení si konkurenceschopnosti společnosti na trhu a vytvoření nových pracovních míst
v regionu.
Soulad s územně plánovací dokumentací
Z hlediska územně plánovací dokumentace se záměr se nachází na ploše funkčního
využití pro stavby pro průmyslovou výrobu a sklady. Podle vyjádření Městského úřadu
Ždánice, stavebního odboru záměr není v rozporu s platným územním plánem města Ždánice
- viz příloha č. 1.
Přehled zvažovaných variant
Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že realizace záměru je provozně vázána
na předmětnou lokalitu a je uvažována pouze v jediné optimalizované variantě s maximální
snahou pro funkční využití území.

Vzhledem k možnosti umístění záměru ve stávajícím průmyslovém areálu v provozovně
oznamovatele a souladu záměru s územním plánem města, je předkládaný záměr uvažován
v jediné optimalizované variantě s maximální snahou pro funkční využití území.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Společnost CVP Galvanika s.r.o. dlouhodobě působí na trhu povrchových úprav a je
významným dodavatelem pro automobilový průmysl. Provozy společnosti se nacházejí
v Příbrami, Ždánicích a Slavičíně.
Provoz 03 Ždánice se nachází v prostorách společnosti EPS Příbram, které v současné
době procházejí rekonstrukcí. Stavebními úpravami dojde k realizaci nových skladových
prostor, částečné změně obvodového pláště stávajících objektů a navržení nové dopravní a
technické infrastruktury včetně instalace nové neutralizační stanice odpadních vod. Vzhledem
k pokročilé fázi výstavby je v předkládané studii za stávající stav považován stav po dokončení
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probíhajících stavebních prací. Výhledovým stavem se rozumí stav po realizaci předmětného
záměru, resp. umístění nové technologie a navýšení kapacity provozu.
CVP Galvanika s.r.o. se v provozu 03 Ždánice zabývá povrchovou úpravou kovových
dílů a součástek galvanickým pokovováním technologiemi závěsného zinkování, hromadného
(bubnového) Zn a Zn-Ni pokovování a mořením.
Základními vstupními surovinami jsou kovové, zejména ocelové výrobky, které jsou
dodávány od smluvních partnerů. K pokovování zinkem jsou využívány zinkové štěpy. Další
vstupní suroviny jsou chemické látky a chemické přípravky, které slouží pro jednotlivé procesy
předúpravy, galvanické úpravy a poplastování. U všech dodávaných vstupních surovin na bázi
chemických látek jsou v zařízení dostupné bezpečnostní listy. Chemické látky a přípravky
použité v jednotlivých operacích jsou jmenovitě uvedeny ve schválených výrobních postupech
a na vyžádání mohou být předloženy. Náhrada vstupních surovin probíhá na principu
existence vhodnější chemické látky nebo přípravku.
Popis stávající technologie galvanických linek a souvisejících zařízení
Technologicko výrobní zařízení galvanických linek má celkový objem van s aktivní náplní
202 m3. Zařízení sestává z linek: závěsného zinkování kapacity 240 000 m2/rok, bubnového
zinkování kapacity 2 340 t/rok, bubnové Zn-Ni linky kapacity 1 800 t/rok, zkušební linky pro
zinkování a mořící linky o kapacitě 216 000 m2/rok a pokovování směsným povlakem Zn-Ni
má kapacitu 443 520 m3/rok.
Uvedená kapacita bubnové linky v celkové výši 4 140 t/rok odpovídá dle druhu zboží cca
350 000 – 400 000 m2/rok. Celková stávající kapacita povrchových úprav je tak stanovena ve
výši cca 1 300 000 m2/rok.

Technologie galvanické pokovovací linky s technologií Zn a Zn- Ni je tvořena celkem
třemi linkami povrchových úprav (LPU) a dvěma pomocnými linkami (PL):
- linka závěsového zinkování (dále jen LPU1) - výduch č. 1
- linka bubnového zinkování a Zn- Ni pokovování (LPU2) - výduch č. 2
- galvanická pokovovací linka s technologií Zn a Zn-Ni (LPU3) - výduch č. 3, 4 a 5
- mořící linky (PL2) - výduch č. 3
- zkušební linka (PL1) - výduch č. 3

Výše uvedené stávající linky včetně linky pro potahování závěsů a neutralizační stanice
jsou podrobněji popsány níže. Jejich umístění včetně umístění nové bubnové linky (LUP4) je
patrné z následujícího obrázku.
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Obrázek 6: Schéma stávající vzduchotechniky a hlavních technologických zařízení
provozu 03 Ždánice.
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Linka závěsového zinkování (LPU1)
Linka závěsného zinkování je vanová, jednořadá, vratná, se společným vstupem zboží
do linky a výstupem z linky. V lince je umístěn zásobní stojan pro odložení katodových tyčí po
ukončení práce. Velikost pracovního prostoru van je: délka 3 000 mm, hloubka
1 350/1 400 mm a šířka operační vany 800 – 1 050 mm, oplachové vany 500 mm. Vany jsou
nerezové, plastové nebo ocelové s pryžovou ochranou, u topených procesů izolované.
Na lince jsou instalována pomocná elektrozařízení, odsávací ventilátor pro odsávání
škodlivých výparů od van umístěný ve strojovně odsávání, přívodní vzduchotechnika, zařízení
pro přípravu a údržbu odmašťovacích a Zn lázní, zařízení pro kontinuální rozpouštění kovů
a úpravu slitinové lázně, automatické dávkování přísad, skříň dálkového ovládání. Chladící
jednotka a dmychadlo jsou umístěny v samostatné strojovně.
Linka bubnového zinkování a Zn-Ni pokovování (LPU2)
Linka slouží pro hromadné zinkování a pokovování Zn-Ni spojovacího materiálu,
choulostivých dílců s jemnými závity a dílců. Linka je vanová, dvouřadá, vratná, se
samostatným vstupem a výstupem zboží do linky. Objem van s aktivní náplní je cca 35 m3.
Vstupní úsek umožňuje přesypání odváženého množství dílců z kontejnerů do bubnů, výstupní
úsek umožňuje automatické vysypání zpracovaného zboží do odstředivek a kontejnerů.
Velikost pracovního prostoru van je: délka 2.250 mm, hloubka 950/1.000 mm a šířka 600 –
1.200 mm, oplachové vany 600 mm.
Vany jsou nerezové, plastové nebo ocelové s pryžovou ochranou, u topených
(chlazených) procesů tepelně izolované. Součástí technologie jsou pomocná elektrozařízení,
odsávání škodlivých výparů od van, přívodní vzduchotechnika, zařízení pro přípravu a údržbu
odmašťovacích a Zn lázní, zařízení pro kontinuální rozpouštění kovů a úpravu lázní,
automatické dávkování přísad, skříň dálkového ovládání, skříňová sušárna, chladicí jednotka
a dmychadlo. Linka je instalována nad záchytnou betonové vanou dostatečné akumulace,
která je opatřena speciálním nátěrem.
Galvanická pokovovací linka s technologií Zn a Zn-Ni (LPU3)
Vanové zařízení je projektováno na parametry vnitřního prostoru: délka 4500 mm, šířka
700÷800 (1000) mm a hloubka 1500/1550 mm. Velikost galvanického okna je navržena
následovně: délka 4200 mm, šířka 500 mm a hloubka 1200 mm. Konstrukční materiály
zařízení linky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly technologickému procesu jak z chemického
hlediska (používání různých druhů chemikálií), tak z hlediska fyzikálního (vysoké teploty, tlaky
apod.). Jedná se zejména o plastické hmoty jako PP, různé druhy PVC, PE. Dále jsou
používány různé druhy kovových materiálů, jako jsou nerezové oceli, různé druhy
konstrukčních a uhlíkových ocelí, ale také měď atd. Elektrolytické operační vany jsou vybaveny
elektrovodnými armaturami, které umožňují přenos proudu k pokovovaným součástem.
Odmašťovací vany jsou standardně vybaveny přestřikem hladiny a přepadovou kapsou. Do
přepadové kapsy odtékají uvolněné mastnoty a jsou sbírány pásovým sběračem mastnot a
jímány mimo pracovní vanu. Vany pro chemické odmaštění a vany pro zinkování jsou navíc
vybaveny ejektorovým mícháním lázně a automatickým doplňováním objemu lázně vodou.
Vany pro zinkování s teplotou blízkou teplotě okolí, které se průchodem proudu zahřívají,
jsou chlazeny chladícími registry. Oplachové vany jsou vybaveny čeřícími registry pro míchání
obsahu stlačeným vzduchem. Pro udržování čistoty oplachových vod a pro dodržení nízké
spotřeby vody jsou v oplachových vanách používány regulovatelné a řízené nátoky vody.
Znečištěná odpadní voda odtéká nebo je čerpána na zneškodnění do neutralizační stanice,
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která je umístěna v samostatném objektu. Pohyb lázně ve vanách pro pasivaci je zajištěn
čeřícím registrem pro mícháním stlačeným vzduchem.
Součástí technologie jsou pomocná zařízení, jako jsou: elektrozařízení, odsávání
škodlivých výparů od van, přívodní vzduchotechnika, zařízení pro přípravu a údržbu
odmašťovacích a Zn lázní, zařízení pro kontinuální rozpouštění kovů a úpravu lázní,
automatické dávkování přísad, skříň dálkového ovládání, skříňová sušárna, chladicí jednotka
a dmychadlo. Linka je instalována na záchytné betonové vaně dostatečné akumulace.
Zkušební linka (PL1)
Zkušební zařízení sloužící k testování složení náplní van před jejich aplikací
na výrobních linkách. Odsávání „pomocné linky 1“ je napojeno na odsávání mořící linky. Linka
jede v nepravidelném provozu pro testovací účely za účelem ověření nových přípravků pro
potřeby výroby.
Mořící linka (PL2)
Mořící linka je technologické zařízení sloužící pro předúpravu součástek v koších před
další povrchovou úpravou. Linka se skládá z vanové části s požadovaným vybavením
(elektrická topná tělesa s regulací teploty, čeřící registry a odsávací rám). Základní velikost
pracovního prostoru van je 850 x 800 x 1.000 mm. Vany jsou vyrobeny z polypropylénových
desek a vyztuženy ocelovými profily a jsou tepelně izolovány. Vany jsou uloženy uvnitř
bezodtoké kontrolní vany.

Nedílnou součástí provozu galvanických linek je rovněž linka pro potahování závěsů, ve
které jsou poplastovány závěsy pro uchycení povrchově upravovaných dílců a neutralizační
stanice k likvidaci technologických odpadních vod.
Linka pro potahování závěsů
Vana pro potahování je vyrobena z PP materiálu a je vybavena spádovaným dnem
s výpustí, elektrickými nerezovými topnými tělesy, tepelným čidlem PT 100 – automatická
regulace teploty, hladinoměrem a podpěrnými lůžky. Náplní vany je lázeň Tegumit 21
TOP COAT.
Vypalovací pec – vanová sušárna je vyrobena z nerezu, je tepelně izolována a je
vybavena pneumaticky ovládaným víkem, elektrickým vytápěním, automatickou regulací
teploty, ventilátorem, podpěrnými lůžky a přírubou pro možnost odvětrání.
Pro dopravu závěsů v lince a jejich zakládání na příslušná pracoviště – do potahovací
vany, nebo pece je použito jednoho podvěsného dopravního manipulátoru typu AQUAMAN
254. Nosnost manipulátoru je 250 kg. Manipulátor je vybaven frekvenčním měničem pro
plynulé zvedání a spouštění závěsů do vany, nebo do pece. Dopravní manipulátor pojíždí po
ocelové pojezdové dráze, těsně nad zařízením. Při připravenosti závěsu pro vstup do linky dá
obsluha pokyn stisknutím tlačítka na ovládacím panelu linky společně s informací, o jaký
konkrétní technologický proces se jedná. Na základě tohoto povelu manipulátor závěs odebere
a automaticky provádí požadované operace. Po ukončení procesu manipulátor odloží závěs
na odkládací pracoviště. Takto je celý cyklus automaticky opakován v pravidelných intervalech
– cyklech.
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Stávající neutralizační stanice
Na žádost provozovatele již bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 15. 12.
2016 (č.j. JMK 181997/2016) zahájeno správní řízení ve věci vydání změny č. 2 integrovaného
povolení pro zařízení „Galvanická zinkovna a galvanická pokovovací linka s technologií Zn a
Zn-Ni“ mj. z důvodu změny způsobu zneškodňování vznikajících odpadních vod a pracovních
lázní - náhrada stávající neutralizační stanice v hale povrchových úprav za novou neutralizační
stanici v samostatném objektu (viz kap. B.I.4).
V průběhu procesu posuzování vlivů předmětného záměru na životní prostředí tak
dochází k modernizaci, resp. nahrazení stávající „zneškodňovací stanice odpadních vod“
novou „neutralizační stanicí“, jejíž zprovoznění je plánováno na březen roku 2017.
Stávající (nahrazovaná) zneškodňovací stanice představuje technologická linka fy
LECOM LEDEĆ, situovaná v kontaktu se stávajícími zinkovacími linkami. Stanice sloužící ke
zneškodňování mastných oplachových, chromových a alkalických oplachových vod v systému:
odpady s obsahem ropných látek – po mechanickém oddělení olejů jsou čištěny společně s
ostatními vodami. Odpadní vody s obsahem Cr6+ se čerpají do reaktoru k úpravě pH a
dávkování Na2S2O5 k redukci Cr. Následně jsou vody zneškodňovány jako odpadní vody
alkalicko-kyselé. Odpadní vody alkalicko-kyselé se zneškodňují v tříkomorovém reaktoru
roztokem FeSO4 ve směsi s bentonitem, vápenným mlékem k úpravě pH a roztokem
flokulantu. Odloučení vysráženého podílu se děje na lamelovém odlučovači kalů, kal se dále
odvodňuje na kalolisu. Filtrát a odsazená voda se čerpá přes pískový filtr k závěrečné úpravě
pH a dále přes pískový filtr a filtr s aktivním uhlím. Následně je vyčištěná voda vypouštěna do
areálové kanalizace. Před vypouštěním je provedena kontrola a registrace pH a protečeného
množství. K zahušťování všech oplachových vod z neprůtočných oplachů a veškerých
oplachových vod po pokovování slitinových povlakem Zn-Ni je využívána vakuová odparka.
Neutralizační stanice (nová)
Nová neutralizační stanice (dále jen NS) nahrazuje stávající zneškodňovací stanici
odpadních vod. Projekt neutralizační stanice řeší čištění průmyslových odpadních vod
z provozu stávajících linek povrchových úprav společnosti CVP Galvanika s.r.o. ve Ždánicích.
Technologické zařízení NS bude umístěna v samostatném objektu (hale pro technologie).
Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici společnosti, byla nová NS
navržena s dostatečnou kapacitou pro předmětné navýšení kapacity výroby, resp. produkce
odpadních vod.
Jedná se o automaticky řízenou neutralizační stanici, kdy:
-

vyčištěné odpadní oplachové vody alkalicko-kyselé a pasivační lázně budou
vypouštěny, při dodržení předepsaných limitů, do kanalizace

-

odpadní vody z procesu povrchové úpravy s obsahem Zn-Ni budou čištěny
(s použitím vakuových odparek) tak, aby bylo možno odpadní vodu z nich
vyčištěnou (destilát) vracet do výrobního procesu linek povrchových úprav

-

dočištění přefiltrované kalové vody ze zneškodněných koncentrovaných oplachů
a neprůtočných ekonomických oplachů linek povrchových úprav bude rovněž
prováděno ve vakuové odparce

-

koncové dočištění odpadních vod bude prováděno na pískových filtrech, filtrech
s náplní aktivního uhlí a na ionexových kolonách
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Maximální vypouštěné množství odpadních vod z NS do kanalizace bude 15 m3/hod,
tzn. teoreticky až 360 m3/den při třísměnném provozu. Maximální roční vypouštěné množství
odpadních vod do kanalizace však nepřekročí 80 000 m3/rok.
Kvalita vypouštěných odpadních vod z NS do kanalizace bude splňovat emisní limity
znečištění v jednotlivých ukazatelích stanovených ve Smlouvě o dodávce vody a odvádění
odpadních vod se společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Na NS se budou provádět následující operace potřebné ke zneškodňování odpadních
vod provozu linek povrchových úprav včetně použití odparek pro čištění odpadních vod
z technologie pokovení Zn-Ni a dočištění odpadních vod na potřebnou úroveň:
-

Redukce Cr6+ odpadních vod

-

Neutralizace oplachových vod alkalických a kyselých a pasivační lázně

-

Vysrážení hydroxidů těžkých kovů

-

Neutralizace volných kyselin a zásad

-

Úprava odpadních vod na potřebné pH

-

Zahuštění kalů na filtračních lisech.

-

Koncové dočištění odsedimentované vody pomocí pískových filtrů, filtru
s aktivním uhlím a ionexových kolon s odtokem vyčištěné odpadní vody
do veřejné kanalizace, průtočná úprava pH

-

Čištění odpadních vod Zn-Ni z nové bubnové linky a ze stávající závěsové linky
pomocí vakuových odparek.

-

Neutralizace koncentrovaných alkalicko-kyselých oplachových vod z nové
bubnové linky a neprůtočných ekonomických oplachů ze závěsové linky.

-

Zahušťování kalové vody a její filtrace

-

Dočištění přefiltrované kalové vody koncentrovaných oplachů ve vakuové
odparce.

Popis nové technologie linky povrchových úprav „LPU4“
Hlavním předmětem záměru je vybudování nové automatizované (bubnové) linky pro
hromadné pokovení povlakem Zn-Ni s dokončovacími operacemi v odstředivkách a speciální
povrchové úpravy povlakem zinek - teflon. Nová bubnová linka s označením LPU4 bude
umístěna vedle stávající linky LPU3.
Na základě zadání provozovatele a dalších zpřesňujících požadavků je zařízení
předmětného prostoru západní části výrobní haly sestavené do třech řad a to pokovovací část
v bubnech do dvou řad a odstředivkový dokončovací úsek do třetí.
Objem aktivních lázní nové linky povrchových úprav je 45,4 m3.
Veškeré níže uvedené technologické údaje a specifikace se budou v rámci navazujícího
stupně projektové dokumentace, kterým bude žádost o změnu integrovaného povolení
upřesňovat. To je dáno např. konečným výběrem dodavatele jednotlivých technologických
zařízení. Mírné odchylky od návrhu uvedeného v dokumentaci jsou v rámci probíhajících
projekčních prací standardní a z pohledu posuzování vlivu stavby na životní prostředí jako
celku málo významné.
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Technické parametry linky
a) Kapacitní - teoretické
průměrná vsázka

120 kg/buben

max. vsázka

150 kg/buben

počet funkčních van

Zn-Ni - 10 pracovišť (2x5 pracovišť)
Zn-PTFE - 1 pracoviště
Kyselé předzinkování - 1 pracoviště

b) Energetické údaje
El. energie střídavá 400V 50Hz - motory

- cca 330 kW

- topení

- cca 150 kW

- usměrňovače

- cca 430 kW

- instalované celkem - cca 910 kW
Horká voda

- provoz

- cca 697 kW

- instalované

- cca 220 kW

- provoz

- cca 40 kW

Stlačený vzduch 0,6 MPa

- cca 150 m3/h

Plyn pro přívodní vzduchotechniku 10-20 kPa

- cca 70 m3/h

c) Ostatní údaje - zabezpečené dodavatelem zařízení
Celkové odsávané množství vzduchu

- cca 48 000 m3/h

Náhrada za odsátý vzduch

- cca 44 000 m3/h

Dmychaný vzduch 0,025 MPa
Chlazení lázně

- cca 120 m3/h
- cca 300 kW (20/15°C)

d) Odpadní vody
alkalicko-kyslelé oplachy
oplachy Zn-Ni
oplachy koncentrované alkalicko-kyselé

Pokovovací linka LPU4 se skládá z:
a) vstupní a výstupní části
b) vanové části
c) příslušenství
d) mechanizace
e) odsávací vzduchotechniky
f)

přívodní vzduchotechniky

g) střídavá elektroinstalace
h) stejnosměrná elektroinstalace
i)

řízení technologického procesu

j)

průmyslových potrubních rozvodů

k) ocelových konstrukcí
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a) Vstupní a výstupní část
Vstupní část je tvořena mechanizovanou překlápěčkou, vibračním žlabem s váhami
pro odměřování vsázky. Dále pak zvedací stojan pro plnění ručně otevíraných bubnů. Další
stojan pro kontrolní účely. Přesypávání zboží do odstředivkové části na převážecím vozíku.
b) Vanová část
Vanová část je zhotovena z van z PP. Vany pro předúpravu a pokovení o vnitřním
rozměru 1 600 x 1 000 x 950/1 000 pro elektrolytické operace a 1 600 x 800 x 950/1 000
pro ostatní operace. Vany v dokončovacím úseku o rozměru 1 575 x 1 450 x 1 800.
Jednotlivé vany dle své funkce jsou vybavené elektrovodnými armaturami, topnými
a chladícími registry s automatickou regulací teploty, odsávacími rámy (některé s proplachem),
automatickými víky, hladinoměry, čeřením, řízenými nátoky oplachových vod, automatickým
doplňováním hladiny, anolytovými boxy a automatickým doplňováním hladiny, anolytovými
koši a automatickým dávkováním přísad. Konec dokončovací linky tvoří sušící odstředivky,
čistící stanice a výsypka s dopravním pásem.
c) Příslušenství
Příslušenství je nedílnou součástí technologických van. Jedná se o rozpouštěcí stanici
Zn-Ni, filtrační aparáty, dávkování přísad, přípravné nádrže na odmašťovací lázeň, odlučovač
oleje, vymražování, čištění deskových výměníků, přečerpávací nádrže oplachových vod,
zásobní a servisní nádrž na lázeň Zn-Ni.
Tato zařízení jsou umístěna buď poblíž jednotlivých van, nebo ve skladu. Dále
příslušenství tvoří zdroje stejnosměrného proudu a chladící jednotka umístěné vně budovy
(v SO 15 Přístavba pro technologie).
d) Mechanizace
Přenos zboží v lince předúpravy a pokovení obstarává sedm podvěsných manipulátorů.
V části předúpravy vybavené okapovou vaničkou a odsáváním. V pokovovací části s okapovou
vaničkou. Nosnost manipulátorů cca 400 kg. V části dokončení dva speciální manipulátory
pro přenos odstředivkových košů s rotací a naklápěním. Příčný přenos obstarávají převážecí
vozíky s el. pohonem. Dopravníky s údržbářskou plošinou.
e) Odsávací vzduchotechnika
Odsávací vzduchotechnika řeší odsávání jednotlivých van, rozpouštěcí a čistící stanice,
některých podvěsných manipulátorů a přípravných nádrží. Materiál odsávání PP. Celkové
odsávané množství bylo stanoveno na cca 48 000 m3/h. Veškerý odsávaný vzduch jde přes
mokrou pračku vzduchu (pěnový absorbér) umístěnou za linkou.
Odsávací ventilátor umístěn na plošině na +1800 v přístavbě (SO 15). Pro snížení
hlukové zátěže od ventilátoru jsou do výtlaku za ventilátorem nainstalovány tlumiče hluku. Dále
vzduchotechnika řeší větrání strojovny elektro.
f) Přívodní vzduchotechnika
Řeší náhradu vzduchu za odsáté škodliviny. Přívod vzduchu byl stanoven na cca
44 000 m3/h. Topné médium pro topné období je plyn. Teplota přiváděného vzduchu 21±1°C.
Klimatizační jednotka bude umístěna na stávajícím patře haly na +3100. Nasávání čerstvého
vzduchu bude řešeno z boční stěny haly. Rozvody budou provedeny pozinkovaným potrubím

Dokumentace EIA; zak. č. 335/16

strana 25/123

EKOME, spol. s r.o.

CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích

s výústky. Pro umístění klimatizační jednotky bude osazena konstrukce pod klimatizační
jednotku.
g) Střídavá elktroinstalace
Napojení všech spotřebičů bude řešeno z technologického rozvaděče.
Z technologického hlediska se jedná o rozdělovač na rozvaděč pro zdroje stejnosměrného
proudu a rozvaděč pro ostatní spotřebiče. Rozvaděč je uvažován ve strojovně elektro společně
se zdroji stejnosměrného proudu.
h) Stejnosměrná elektroinstalace
Řeší napojení zdrojů stejnosměrného proudu na elektrovodné armatury van kabely.
i) Řízení technologického procesu
Pro řízení této linky je uvažován volný program s vizualizací technických parametrů.
Řízení bude z programového rozvaděče SIEMENS (součástí dodávky linky).
j) Průmyslové potrubní rozvody
Rozvod řeší přívod vody, vzduchu, chladící vody, horké vody, filtrační a cirkulační
okruhy, svody oplachových vod a koncentrátů, dávkování chemikálií, rozvod kyselin a louhu.
Materiál rozvodu PP, PVDF, PVC.
k) Ocelové konstrukce
Řeší uložení technologických van nad mělkou kontrolní vanou. Dále řeší obslužné lávky
kolem zařízení a drobné technologické konstrukce (pod zdroje stejnosměrného proudu,
čerpadla, ventilátor atd.). Dále pak konstrukce pod přívodní klimatizační jednotky.
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Tabulka 1: Technologický postup
Pozice

Operace

1.

Překlápění palet

2.

Suchý převoz, vysypání bubnů

3/1.

Kontrola

3/2.

Plnění bubnů

Teplota (objem
aktivní lázně)

Obsah lázně
(vybraná chemie)

60 - 70°C (2,6 m3)

Slotoclean AE 310

4.

Odkládání bubnů

5.

Chemické odmaštění
dvoupracovištní

6.

Ekonomický oplach

teplota místnosti (t.m)

voda

7.

Studený oplach 2°

t.m.

voda

8.

Moření dvoupracovištní

t.m. - 35°C (2,3 m3)

HCl; 1:1 +
Slotoclean 0066

9.

Studený oplach 2°

t.m.

voda

10.

Studený oplach 2°

t.m.

voda

11.

Ellekt. odmaštění reverzační

40 - 60°C (1,3 m3)

Slotoclean AE 310

12.

Studený oplach 1°

t.m.

voda

13.

Studený oplach 2°

t.m.

voda

14.

Suchý převoz

15.

Dekapování

t.m. (1,0 m3)

H2SO4

16.

Studený oplach 1°

t.m.

voda

17.

Studený oplach 2°

t.m.

voda

18.

Zinkování kyselé

23 - 32°C (1,5 m3
včetně PTFE)

Slotanit OT 110

19.

Zinkování PTFE

23 - 32°C

20.

Studený oplach 3°

23 - 32°C

voda

21.

Zn-Ni pětipracovištní

23 - 32°C (7,3 m3)

Slotoloy ZN 210

22.

Zn-Ni pětipracovištní

23 - 32°C (7,3 m3)

Slotoloy ZN 210

23.

Ekonomický oplach

t.m.

voda

24.

Studený oplach 3°

t.m.

voda

25.

Přesypání do odstř. koše na
převážecím vozíku s vaničkou
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Operace

Teplota (objem
aktivní lázně)

Obsah lázně
(vybraná chemie)

t.m. (2,5 m3)

HNO3

26.

Vyjasnění

27.

Transparentní pasivace

28.

Studený oplach

t.m.

voda

29.

Studený oplach

t.m.

voda

30.

Černá pasivace

do 50°C (2,5 m3)

Surtec 696

31.

Studený oplach

t.m.

voda

32.

Studený oplach

t.m.

voda

33.

Pasivace silnostěnná

do 50°C (2,5 m3)

Slotopas HK10

34.

Studený oplach

t.m.

voda

35.

Studený oplach

t.m.

voda

Surtec 522

36/1.

Předávání koše mezi dopravníky

36/2.

Předávání koše mezi dopravníky

do 50°C (2,5 m )
3

37.

Utěsnění

do 40°C (2,5 m3)

38.

Utěsnění

do 40°C (2,5 m3)

39.

Utěsnění po černé pasivaci

do 40°C (2,5 m3)

40.

Sušení - odstředění

90°C

41.

Sušení - odstředění

90°C

42.

Sušení - odstředění

90°C

43.

Čištění košů

44.

Vysypání na pás

45.

Třídění - pás

65 - 80°C

Slotopas
ZNT80

Surtec

NaOH + čistící
přísady

Pozn.: Objem aktivních lázní (v tabulce zvýrazněny tučně) včetně rozpouštěcí vany
o objemu 3 m3 je 45,4 m3.
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Obrázek 7: Schéma nové galvanické linky LPU4 v severozápadní části provozovny
Nádrže na
skladování
chemie

Filtrační
zařízení
VZT

A

A‘

B

B‘
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Obrázek 8: Řez A-A‘ a B-B‘ objektem galvanovny

Vytápění
Vytápění stávající výrobní haly je řešeno kombinovaným systémem závěsných
plynových infrazářičů SPACE RAY SRU o příkonu do 60 kW/ks a plynovými ohřívači typu
BLOW-THERM IH/AR 125 (příkon 2x 145 kW), BLOW-THERM IH/AR 400 (příkon 1 x 465 kW)
a plynovým ohřívačem typu BLOW-THERM IH/AR 1000 (příkon 1 x 1160 kW), které zajišťují
i přívod vzduchu. Stávající provozní budova je vytápěna plynovou kotelnou Thermona 50 turbo
(příkon 4x 49 kW).
Objekt administrativní budovy je vytápěn dvěma plynovými kotli, každý o výkonu 48 KW
Zdrojem tepla pro objekt skladové haly a neutralizační stanice, jejichž výstavba začala
v roce 2016, jsou teplovzdušné plynové jednotky ROBUR typ F1 31 o příkonu 31 kW/ks, které
zajišťují i přisávání čerstvého vzduchu.
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev technologií je dále plynová výtopna VIESSMANN
(příkon 2x 137 kW), Thermona 50 turbo (příkon 4 x 49 kW), plynové sušičky výrobků typ TKS
060 (příkon 1x 62,5 kW) a typ DHP 60G (příkon 1x71 kW) a 3 ks kogeneračních jednotek
S22AP (příkon 3x 77 kW).
V rámci realizace stavby „Přístavba a stavební úpravy areálu fy EPS Příbram s.r.o.
ve Ždánicích“ byly některá plynová zařízení přesunuty. Jedná se o plynový ohřívač BLOWTHERM IH/AR 1000, který je nově umístěn před východní fasádou objektu SO 01 a plynovou
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výtopnu VIESSMANN, která byla přesunuta na protější roh objektu SO 02 před jeho západní
fasádu.
Na základě fakturovaného odběru plynu za rok 2015 byla stanovena roční spotřeba
plynu 430 000 m3/rok. Spotřeba plynu bude navýšena o spotřebu plynu teplovzdušnými
jednotkami v nově budovaných halách. Předpokládaná „stávající“ potřeba plynu činí cca
465 000 m3/rok.

Vzduchotechnika
Galvanická pokovovací linka s technologií Zn a Zn- Ni
Galvanická pokovovací linka s technologií Zn a Zn- Ni je podle přílohy č. 2 k zákonu č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vyjmenovaným stacionárním zdrojem zařazeným pod kód
4.12. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování
s objemem lázně nad 30 m3.
Popis odsávání jednotlivých galvanických linek je uveden níže.
Odsávání linek LPU1 a LPU2
Odsávání linek LPU1 a LPU2 má jeden společný výduch. Funkční vany v jednotlivých
linkách (LPU1 a LPU2) a přípravné rozpouštěcí vany jsou vystrojeny odsávacími rámy
s regulačními klapkami pro ruční nastavení intenzity odsávání škodlivin. Odsávací rámy jsou
flexibilními hadicemi napojeny do 3 samostatných sběrných tras vzduchotechniky, které vedou
k příslušnému odsávacímu ventilátoru ve strojovně vzduchotechniky. Před odsávacími
ventilátory jsou instalovány kapalné odlučovače aerosolů.
Výfukové potrubí třech samostatných odsávání je spojeno plastovými přechody v jediný
společný výduch zakončený kuželovou výfukovou hlavicí. Potrubí o průměru 1 650 mm je
vedeno prostupem nad střechu výrobní haly s výduchem ve výšce cca 3,4 m nad úroveň
střechy.
Provoz ventilátorů je trvalý v době provozu galvanických linek. Po dobu pracovních
přestávek jsou ventilátory spínány intervalově. Odsávací trasy, odlučovače kapek a ventilátory
jsou odvodněny do sběrné jímky odpadních vod.
Odsávání linek LPU 3, PL1 a PL2
Odsávání linek LPU 3, PL1 a PL2 je řešeno třemi trasami:
1. Trasa: Do této trasy je zapojeno odsávání mořících lázní a stripování vadných povlaků
z nové linky. Součástí této větve je i stávající mořící linka, na jejíž odtah je trasa napojena
(výduch 3).
2. Trasa: Do této trasy je zapojeno odsávání zinkovacích van, van pro Zn-Ni, všech
pasivací a obou van pro rozpouštění anod pro lázně Zn a Zn-Ni (výduch 5).
3. Trasa: Do této trasy je zapojeno odsávání chemického odmašťování, elektrolytické
odmašťování a dekapování (výduch 4).
Linka pro potahování závěsů
Linka pro potahování závěsů je podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší zařazena jako vyjmenovaný stacionární zdroj pod kód 6.5. Výroba a zpracování
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ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitu, s výjimkou kompozitu vyjmenovaných
jinde.
Emise zdroje jsou odsávány pomocí prostorového odsávání pracoviště vyvedeným nad
střechu objektu. Definovaný prostor pracoviště je odsáván pomocí střešní hlavice výrobce
LOMANCO o výkonu až 6 000 m3/h. (výduch 6)
Neutralizační stanice
Podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je nová neutralizační
stanice vyjmenovaný stacionární zdroj zařazeným pod kód 2.6. Čistírny odpadních vod;
zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné
na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m3/den.
Z důvodu ochrany pracovního prostředí obsluhy zařízení a prodloužení životnosti
zařízení technologie NS a stavby jsou vybrané nádrže a dávkovací jednotky vybaveny
odsáváním přes pěnový absorbér do venkovního prostředí.
Odsátá vzdušina je před vyústěním do venkovního prostředí dočištěna v pěnovém
absorbéru. Celkový výkon odsávání je 1 800 m3/h, vzduchotechnické potrubí je vyvedeno
fasádou objektu na jeho západní straně.
Absorbér je vyplněn vícevrstvým polypropylenovým materiálem, přes který v uzavřeném
systému cirkuluje voda. Odspodu, v opačném směru, prostupuje odsávaná vzdušina.
Průchodem bublinek vzduchu přes kapalinu v absorbéru dochází k vyčištění vzdušiny
od zbytků chemických látek s účinností až 99 %.
Pro správnou funkci pěnového absorbéru obsluha zařízení jednou za 14 dní kontroluje
hodnoty pH a vodivost kapaliny v absorbéru, která vypovídá o schopnosti dále na sebe vázat
znečišťující látky. Při dosažení limitních hodnot uvedených v provozních řádech zdroje je
kapalina vypuštěna do nádrže oplachových vod a absorbér naplněn čistou vodou.
Plynová zařízení
Mezi vyjmenované stacionární zdroje jsou rovněž zařazeny:
Teplovzdušná jednotka BLOW- THERM IH/AR- 1000
Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se jedná o vyjmenovaný
stacionární zdroj zařazený pod kód 1.4. Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných
spalovacích zdrojích ocelkovém jmenovitém příkonu od 0,3 do 5 MW.
V rámci probíhajících stavebních prací byla teplovzdušná jednotka přemístěna před
objekt nové skladovací haly. Stávající vzduchotechnické potrubí zajišťující přívod čerstvého
vzduchu do haly k linkám LPU1 a LPU2 bylo prodlouženo k přemístěné jednotce. Spalinový
komín plynového hořáku je v novém provedení v návaznosti na přemístěnou jednotku –
viz schéma uvedené na obrázku níže.
Teplovzdušná jednotka BLOW- THERM IH/AR- 400
Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se jedná o vyjmenovaný
stacionární zdroj zařazený pod kód 1.4. Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných
spalovacích zdrojích ocelkovém jmenovitém příkonu od 0,3 do 5 MW.
Teplovzdušná jednotka BLOW- THERM IH/AR- 400 je umístěna na západní fasádě
výrobního objektu (viz schéma níže). Společně se dvěma teplovzdušnými jednotkami BLOWTHERM IH/AR- 125 (nevyjmenované stacionární zdroje) zajišťují přívod čerstvého vzduchu
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k linkám LPU3, PL1 a PL2. Pro vytápění této části výrobní haly se již s jednotkami nepočítá
a dojde k jejich odstranění. Přívod čerstvého vzduchu bude zajišťovat nová vzduchotechnická
jednotka s plynovým ohřevem, která bude instalována jako nedílná součást nové bubnové
linky.
Sklad chemických látek
Sklad nebezpečných chemických látek a směsí se nachází v severní části výrobní haly
na p.č. 602. Sklad je využíván pro potřeby galvanické linky a neutralizační stanice. Je opatřen
záchytnými vanami pro uložení chemikálií a podlaha je opatřena izolačním protichemickým
nátěrem. Dispozičně je sklad rozčleněn na skladové části sypkých chemikálií, tekutých
alkalických chemikálií a tekutých kyselých chemikálií.
Do skladu jsou/mohou být přijímány pouze chemikálie v originálním uzavřeném
a neporušeném obalu, který je řádně označen údaji o skladovaném materiálu a výstražnými
symboly.
Skladované chemikálie jsou převážně zařazeny jako látky škodlivé zdraví, resp.
nebezpečné zdraví.
V případě havárie (úniku chemikálií, požáru, apod.) musí obsluha postupovat podle
předpisu stanoveného v bezpečnostním listu., resp. podle schváleného havarijního plánu.
Celková roční spotřeba, maximální skladovné množství a klasifikace nebezpečnosti
chemických látek a směsí je uvedeno v kap. B.II.3 Ostatní surovinové zdroje.
Veškeré vlastnosti skladovaných látek jsou podrobně uvedeny v příslušných
bezpečnostních listech, které jsou k dispozici na vyžádání u provozovatele.
Změny ve skladování chemie po realizaci záměru
Způsob skladování stávající chemie včetně způsobu zabezpečení je schválen
integrovaným povolením provozu, resp. příslušnými provozními dokumenty.
V rámci realizace záměru dojde k úpravě způsobu skladování chemie pro kyselinu
chlorovodíkovou a hydroxid sodný. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní suroviny povrchové
úpravy kovů, bude stávající způsob skladování v IBC kontejnerech ve skladu chemie nahrazen
instalací samostatných dvouplášťových nádrží v objektu SO 15 o objemu 30, resp. 15 m3.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Instalace technologie:

01/2017

Zahájení provozu:

03/2017

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Při realizaci záměru budou dotčeny následující samosprávné celky:
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Ždánice (ZÚJ 586803)

Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Tabulka 2: Výčet navazujících rozhodnutí
Navazující rozhodnutí

Příslušná legislativa

Správní úřad, který bude
rozhodnutí vydávat

řízení o změně
integrovaného povolení
(rozhodnutí o vydání změny
integrované povolení)

zákon č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci

Krajský úřad
Jihomoravského kraje –
Odbor životního prostředí

*Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydal rozhodnutí dne 25.
10. 2005 (č.j. JMK 23337/2005/OŽP/Vr/10) o vydání integrovaného povolení pro společnost
CVP Galvanika s.r.o. k provozu zařízení „Galvanická zinkovna a galvanická pokovovací linka
s technologií Zn a Zn-Ni“. Dne 4. 3. 2014 bylo vydáno rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného
povolení předmětného zařízení (č.j. JMK 99825/2013).
Dále bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 15. 12. 2016 (č.j. JMK
181997/2016) zahájeno na žádost provozovatele správní řízení ve věci vydání změny č. 2
integrovaného povolení pro zařízení „Galvanická zinkovna a galvanická pokovovací linka
s technologií Zn a Zn-Ni“ především z důvodu:
-

změny způsobu zneškodňování vznikajících odpadních vod a pracovních lázní náhrada stávající neutralizační stanice v hale povrchových úprav za novou
neutralizační stanici v samostatném objektu

-

vybudování nového shromaždiště odpadů

-

úpravy tras odsávání pokovovacích linek

-

změny umístění zdroje „Teplovzdušná jednotka BLOW- THERM IH/AR- 1000“

-

schválení „Základní zprávy“

Předmětný záměr sám o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů, bodu 2.6.
„Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických
postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m3.“ Jedná se o tzv. podstatnou změnu v užívání,
způsobu provozu nebo rozsahu stávajícího zařízení, o jejíž schválení bude provozovatelem
požádáno po dokončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Jedná se o výčet některých důležitých rozhodnutí, pokud vznikne potřeba nových
rozhodnutí, budou tyto řešeny v průběhu přípravy jednotlivých stupňů projektové
dokumentace.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Instalace nové bubnové linky a souvisejícího technologického zařízení bude realizována
ve stávajícím oploceném areálu investora na parcele č. 602, 589/16, které jsou v katastru
nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří, resp. ostatní plocha.
Záměrem nejsou dotčeny plochy spadající do zemědělského půdního fondu (ZPF), ani
pozemků evidovaných k plnění funkce lesa (PUPFL), objekt se ani nenachází v ochranném
pásmu PUPFL.

B.II.2. Voda
Období realizace záměru
V této fázi se jedná především o nároky na odběr vody spojené se předmětnou dodávkou
nové technologie. Vzhledem k charakteru záměru spočívající převážně v montážních
a instalačních činnostech bude spotřeba minimální. Zajištění vody potřebné k realizaci je věcí
budoucího zhotovitele stavby/dodavatele zařízení. Předpokládá se, že menší objemy budou
zajištěny z vodovodního řadu, jednorázová větší spotřeba např. k čištění areálových
komunikací může být řešena pomocí autocisteren.
S jistotou lze tedy konstatovat, že spotřeba vody v průběhu výstavby nebude z hlediska
vlivů na životní prostředí významná.

Období provozu záměru
Voda pitná, pro sociální účely i voda pro technologii je odebírána na základě smlouvy se
společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Po realizaci záměru se předpokládá vytvoření cca 10 nových pracovních míst. Navýšení
spotřeby pitné vody pro hygienické potřeby nových zaměstnanců lze vyčíslit dle vyhlášky
č. 428/2001 Sb., příloha č. 12, bodu VII/45 na 26 m3/rok/osobu. Vzhledem ke kapacitě
posuzované technologie je však celková roční spotřeba vody pro potřeby všech zaměstnanců
zanedbatelná.
Řádově vyšší spotřeba je potřebná pro chod jednotlivých technologických zařízení
včetně provozu neutralizační stanice. Podle návrhu smlouvy ze dne 15. 11. 2016 „O dodávce
vody, odvádění a čištění odpadních vod“ s VaK Hodonín, a.s. je stanoven limit dodávané vody
na 70 000 m3/rok, který podle informací od provozovatele odpovídá maximálnímu zatížení
provozu po realizaci záměru.
Záměr není spojen s výstavbou nových objektů ani zpevněných vod, k navýšení
množství odpadních srážkových vod nedochází.
Způsob odvádění odpadních vod je popsán v kap. B.III.2.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
Za stěžejní vstupní suroviny pro povrchové úpravy kovů předmětného provozu lze
označit chemické látky a směsi používané v jednotlivých galvanických linkách, případně lince
pro potahování závěsů a neutralizační stanici.
Přehled hlavních vstupních surovin je uveden v následujících tabulkách uvedením,
s vyznačením, zda dochází ke spotřebě dané látky v závěsové lince LPU1, LPU3, nebo
bubnové lince LPU2, případně neutralizační stanici.
V tabulkách je uvedena celková roční (stávající) spotřeba, maximální skladovné
množství a klasifikace nebezpečnosti chemických látek a směsí.
Lze konstatovat, že na nové bubnové lince bude spotřebovávaná identická chemie jako
na lince stávající (tzn. látky označené v tabulce ve sloupci „BL“).
Veškeré vlastnosti skladovaných látek jsou podrobně uvedeny v příslušných
bezpečnostních listech, které jsou k dispozici na vyžádání u provozovatele.
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Tabulka 3: Celková roční spotřeba a maximální skladovné množství chemie
Skladované množství (kg)
Stávající
Název chemické látky
roční
Stávající
Výhledový
spotřeba (kg)
stav
stav

Použití chemie
Poznámka
ZL

BL

NS

Látky kyselé
Kys. chlorovodíková

248 390

16 100

35 000

X

X

X

Kys. sírová
Kys. dusičná
Kys. sírová 50%
SurTec 696
Lanthane Yellow 335
part A
Lanthane Yellow 334
part B
Slotoclean RV 111

33 550
13 950
910
500

1 980
1 600
120
150

1 980
1 600
120
150

X
X
X

X
X
X

X

300

100

100

X

50

50

50

X

50

50

-

Slotoclean 0066

1 540

200

200

Slotopas Z 61

1 380

300

300

Slotopas Z 62

880
50

150

SLOTOPAS Z 63

150
0

Slotopas HK 11

12 590

3 000

Slotopas ZN-T 41

2 100

Slotopas ZN-T 42

Provoz 04

X

X

3 000

X

X

600

600

X

1 730

600

600

X

1 930

150

150

1 750

Slotoloy ZE 104

200
1 000
2 000
200
25

200
1 000
2 000
200
25

X

-

Slotopas ZNT 81

11 440

1 300

1 300

X

Slotanit OT 111

220
60

75
75
25
25
75
60

75
75
25
25
75
60

METAPAS AnsatzKonzentrat

60

60

60

X

X

METAPAS
Ergänzungslösg

50

50

50

X

X

peroxid vodíku

40

60

60

Entschäumer Z11 /
Antifoam Z11
Slotoclean RV 211
Slotoloy ZE 101
Slotoloy ZE 102
Slotoloy ZE 103

Slotanit OT 112
Slotanit OT 113
Slotanit OT 114
Netzmittel AZN
Ethylenglykol

SurTec 836 T

-
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-

200

po realizaci v nádrži
o objemu 30 m3

X
X
Provoz 04
Provoz 04
Provoz 04
Provoz 04

X
Provoz 04
Provoz 04
Provoz 04
Provoz 04

X
pro údržbu

pro mořící linku

X

spotřeba pouze v nové
bubnové lince, odhad
1 t/rok
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Skladované množství (kg)
Stávající
Název chemické látky
roční
Stávající
Výhledový
spotřeba (kg)
stav
stav

Použití chemie
Poznámka
ZL

BL

NS

Látky alkalické
14 120
1 730
310
870

2 016
250
250
240

2 016
250
250
240

20

40

40

Sirník sodný

220

50

50

X

X

Sokoflok 26
Uhličitan sodný
SurTec 680 K Salz-CT

130
50
250

250
50
75

250
50
75

X
X

X
X

196 250

12 000

23 000

X

X

80 330
27 300
24 000
1 530
100

8 000
3 000
2 000
600
95

8 000
3 000
2 000
600
95

X
X

X
X

X
X

X
X

370

50

50

X

X

1 030
5 350
140
2 600

400
1 000
50
300

400
1 000
50
300

X
X
X
X

45 660

4 000

4 000

X

Slotoloy ZN 86
Slotoloy ZN 212
Slotoloy ZN 214

6 120
20
2 250

700
25
250

700
25
250

X

Slotoloy ZN 215

36 400

4 000

4 000

Slotoloy ZN 216
Zincaslot 51

680
12 330
930
36 530

75
2 000
150
4 000

75
2 000
150
4 000

Bentonit B75
Kys. Citronová
Disiřičitan sodný
Tegumit 21 Top
Tegumit Top Coat
Solvent

X
X
X
potahovaní závěsů
potahovaní závěsů

X

Látky sypké
Hydroxid sodný - tek.
Zinek štěpy
Slotoclean AE 311
Hydroxid vápenatý
SurTec 522
Cortec VpCI
Čpavek vodný roztok
25%
Slotorec CN
Slotoloy ZN 81
Slotoloy ZN 82
Slotoloy ZN 83
Slotoloy ZN 85

Zincaslot 52
Zincaslot 53

X

po realizaci v nádrži o
objemu 15 m3

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Vysvětlivky: ZL - závěsová linka LPU1 a LPU3; BL - bubnová linka LPU2; NS - neutralizační
stanice
Pozn.: Látky, které nemají uvedenou spotřebu, zde jsou ve skladu chemie skladovány pro potřeby
provozu 04 Slavičín.
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Tabulka 4: Klasifikace nebezpečnosti skladované chemie
Identifikace nebezpečnosti
Název chemické látky

Použití chemie

Standardní věty o
nebezpečnosti

Výstražné symboly

ZL

BL

NS

Látky kyselé
Kys. chlorovodíková GHS05, GHS07

H290, H314, H335

X

X

X

Kys. sírová
Kys. dusičná
Kys. sírová 50%
SurTec 696
Lanthane Yellow 335
part A
Lanthane Yellow 334
part B
Slotoclean RV 111

H314
H290, H314
H314
H350i, H360F, H290, H314, H411
H314, H317, H334, H341. H350i,
H360F, H411

X
X
X

X
X
X

X

Slotoclean 0066

GHS05
GHS05
GHS05
GHS05, GHS08, GHS09
GHS05, GHS08, GHS09

H314, H412

GHS05, GHS07

H302, H315, H318
H302, H312, H331, H315, H319,
H317, H373
H314, H319, H334, H317, H341,
H350i, H360F, H400, H410
H314, H318

Slotopas Z 61

GHS05, GHS08, GHS09

Slotopas Z 62

GHS05

SLOTOPAS Z 63
Slotopas HK 11
Slotopas ZN-T 41
Slotopas ZN-T 42
Entschäumer Z11 /
Antifoam Z11
Slotoclean RV 211
Slotoloy ZE 101

X

GHS05

GHS06, GHS08

GHS05
H314,
GHS05, GHS07, GHS08, H302,
GHS09
H341,
H334,
GHS08, GHS09
H400,

H318
H314, H319, H334, H317,
H350i, H360F, H411

GHS05
GHS08, GHS09

H315, H318
H360D, H411

Slotoloy ZE 102

GHS08

H360D

Slotoloy ZE 103

-

-

Slotoloy ZE 104

GHS08

Slotopas ZNT 81

GHS08, GHS09

Slotanit OT 111

-

H360D
H315, H319, H334, H317, H350i,
H360F, H400, H410
-

Slotanit OT 112

GHS07

H319, H317

Slotanit OT 113

GHS07

H319

Slotanit OT 114

-

-

Netzmittel AZN
Ethylenglykol

GHS07
GHS07

METAPAS
Ergänzungslösg
peroxid vodíku

SurTec 836 T

X

X

X

X

X

X

X

X
H311,
H317,
H372,
H311,
H317,
H372,

H330,
H340,
H400,
H330,
H340,
H400,

H314,
H350,
H410
H314,
H350,
H410

H318,
H361f,

X

X

H318,
H361f,

X

X

GHS05, GHS07

H302, H332, H315, H318,H335

-

-
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X

X

-

METAPAS AnsatzKonzentrat

X

X
H317, H341, H350i, H360F,
H410

-

H319
H302
H301,
GHS05, GHS06, GHS08,
H334,
GHS09
H335,
H301,
GHS05, GHS06, GHS08,
H334,
GHS09
H335,

X

X
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Identifikace nebezpečnosti
Název chemické látky

Standardní věty o
nebezpečnosti

Výstražné symboly

Použití chemie
ZL

BL

NS

Látky alkalické
Bentonit B75
Kys. Citronová
Disiřičitan sodný
Tegumit 21 Top
Tegumit Top Coat
Solvent
Sirník sodný

X
X
X

GHS07
GHS05, GHS07
-

H319
H302, H318
-

-

-

GHS06, GHS05, GHS09

H290, H302, H311, H314, H400

X

X

H319
H318, H302, H312

X
X

X
X

H290, H314

X

X

X
X

X
X
X
X
X

Sokoflok 26
Uhličitan sodný
GHS07
SurTec 680 K Salz-CT GHS05, GHS07

X

Látky sypké
Hydroxid sodný - tek. GHS05
Zinek štěpy

-

-

Slotoclean AE 311

GHS05, GHS07

H332, H314, H318, H335

Hydroxid vápenatý
SurTec 522

GHS05, GHS07
-

H315, H318, H335
-

-

-

X
X

GHS05, GHS07, GHS09

H314, H335, H400, H411

X

Cortec VpCI
Čpavek vodný roztok
25%
Slotorec CN
Slotoloy ZN 81
Slotoloy ZN 82
Slotoloy ZN 83
Slotoloy ZN 85
Slotoloy ZN 86
Slotoloy ZN 212
Slotoloy ZN 214
Slotoloy ZN 215
Slotoloy ZN 216
Zincaslot 51

GHS05,
GHS05,
GHS07
GHS07,
GHS05,
GHS09
GHS07
GHS09

GHS07
GHS07

H319
H314, H317
H319
GHS08, GHS09 H302, H371, H411
GHS07, GHS08, H332, H315, H318, H334, H317,
H341, H350i, H360D, H372, H411
H319
H411
H302, H332, H315, H318, H334,
GHS05, GHS07, GHS08,
H317, H341. H350i, H360D, H372,
GHS09
H411
GHS08, GHS09
H360D, H411

Zincaslot 52

GHS08, GHS09

H360D, H411

Zincaslot 53

GHS08

H360D, H412

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Vysvětlivky: ZL - závěsová linka LPU1 a LPU3; BL - bubnová linka LPU2; NS - neutralizační
stanice; GHS05 - korozivní a žíravé látky; GHS06 - ; GHS07 - dráždivé látky; GHS08 - látky
nebezpečné pro zdraví; GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

V rámci realizace záměru dojde k úpravě způsobu skladování chemie pro kyselinu
chlorovodíkovou a hydroxid sodný. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní suroviny povrchové
úpravy kovů, bude stávající způsob skladování v IBC kontejnerech ve skladu chemie nahrazen
instalací samostatných dvouplášťových nádrží v objektu SO 15 o objemu 30, resp. 15 m3.
Z výše uvedených tabulek lze rovněž stanovit maximální množství skladované chemie.
Je důležité si však uvědomit, že se jedná o teoretický údaj. Hodnoty uvedené níže jsou vyšší,
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než je tomu ve skutečnosti. Chemie je z logistických i ekonomických důvodů objednávána
průběžně na základě aktuální spotřeby, resp. ponížení skladovaného množství
na provozovatelem definované minimální množství jednotlivých látek, které upravuje interní
předpis. I vzhledem k nepřetržitému provozu linek nikdy nedochází k dosažení maximální
skladované kapacity veškeré chemie v jeden okamžik.
Maximální skladované množství chemie
-

stávající stav

-

výhledový stav

max. 76,3 t, z toho 63,4 t nebezpečných látek
max. 106,4 t, z toho 93,3 t nebezpečných látek

Vzhledem k různorodosti povrchově upravených výrobků a očekávaného zkušebního
provozu nelze přesné navýšení spotřeby chemie v souvislosti s novou bubnovou linkou
vyčíslit.
Provozovatel však očekává, že provoz nové moderní bubnové linky LPU4 bude
v porovnání se stávající bubnovou linkou LPU2 ekonomičtější a úspornější především
ve spotřebě výše uvedené chemie. Odhaduje se, že při dosažení plné kapacity linky dojde
k navýšení podílové roční spotřeby chemických látek pro stávající bubnovou linku pouze
o 60 %.

Energetické zdroje
Mezi hlavní energetické zdroje potřebné pro provoz nového technologického zařízení
bubnové linky lze označit spotřebu elektrické energie a zemního plynu. Navýšení spotřeby
zemního plynu z důvodu dohřevu přívodního vzduchu jako náhrady za odsátý vzduch novou
technologií lze odhadnout na do 100 000 m3/rok.
Veškeré energetické zdroje budou zajištěny ze stávající areálové sítě, bude docházet
pouze k napojením na vnitřní rozvody provozovny.
Pro zajištění provozu nové bubnové linky je zapotřebí níže uvedených energetických zdrojů:
El. energie střídavá 400V 50Hz - motory

- cca 330 kW

- topení

- cca 150 kW

- usměrňovače

- cca 430 kW

- instalované celkem - cca 910 kW
Horká voda

- provoz

- cca 697 kW

- instalované

- cca 220 kW

- provoz

- cca 40 kW

Stlačený vzduch 0,6 MPa

- cca 150 m3/h

Plyn pro přívodní vzduchotechniku 10-20 kPa

- cca 70 m3/h

Celkové odsávané množství vzduchu

- cca 48 000 m3/h

Náhrada za odsátý vzduch

- cca 44 000 m3/h

Dmychaný vzduch 0,025 MPa
Chlazení lázně
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní infrastruktura
Provozovna společnosti CVP Galvanika s.r.o. - provoz 03 Ždánice, se nachází
v průmyslovém areálu na jihu obce Ždánice v blízkosti ulice Nádražní, Silnice II/431.
V rámci probíhajících stavebních prací (SO 05) dochází k vnitroareálové úpravě
komunikací a parkovacích ploch. Generelně komunikace navazuje na stávající sjezd z ulice
Nádražní a již vybudovanou areálovou komunikaci obsluhující dnešní haly. Doplněním nového
komunikace vzniká okružní objezd areálu, který zajišťuje obsluhu nově budovaných hal
i pomocí nákladních automobilů s návěsem - viz obrázek níže.
Obrázek 9: Schéma „stávajícího dopravního napojení areálu na silnici I/431

Příjem / expedice
surovin a výrobků
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Související doprava
Z charakteru provozu společnosti CVP Galvanika s.r.o. ve Ždánicích je zřejmé, že
s provozem záměru souvisí především nákladní doprava (dovoz surovin, dílců k pokovení,
expedice výrobků apod.) a dále pohyby osobních vozidel zaměstnanců. K pohybům nákladní
dopravy dochází pouze v denní době od 6 do 22 hod. Vzhledem k třísměnnému provozu
osobní vozidla v menší míře přijíždí/odjíždí i v noční době.
Nákladní doprava
Jak již bylo uvedeno, přístup do průmyslového areálu je zajištěn po silnici II/431.
Rozložení nákladní dopravy v průběhu pracovních dní není zcela pravidelné, podle údajů
provozovatele je stávající provoz spojen s maximální intenzitou 15 těžkých nákladních vozidel
a 20 dodávkových vozidel za den.
Z hlediska logistiky provozu je žádoucí příjezd nákladních vozidel s materiálem, či
k expedici výrobků v dnes dopravně méně vytížených dnech. Po navýšení kapacity výroby se
počítá s nárůstem nákladní dopravy na max. 20 nákladních vozidel/den a 25 dodávkových
vozidel. Tato vozidla zajíždí především k novým rampám na jižní straně skladové haly
vyznačených na obrázku výše.
Osobní doprava
Podle provozovatele přibližně třetina zaměstnanců (z celkových cca 90) dojíždí do práce
autem. Pro parkování osobních vozidel je využíváno nové parkoviště pro osobní automobily
v blízkosti vjezdu do areálu o kapacitě 30 parkovacích míst. Po realizaci záměru je počítáno
s vytvořením max. 10 nových pracovních míst. K navýšení kapacity výroby bude docházet
především s využitím stávajících zaměstnanců. Na ranní směnu lze uvažovat s příjezdem
30 osobních vozidel, na odpolední a noční s 20 vozidly.
Na základě informací od provozovatele lze rovněž uvažovat s rovnoměrným rozložením
veškeré dopravy po silnici II/431 ve směru na Kyjov i Slavkov.
Stanovení celkové intenzity dopravy pro rok 2016
Podle celostátního sčítání dopravy z roku 2010 na silnici II/341 (sčítací úsek 6-4747),
dosahovala průměrná intenzita dopravy 2 928 vozidel z toho 399 těžkých (nákladních) vozidel.
V této intenzitě dopravy je samozřejmě již zahrnuta stávající doprava související
s předmětným provozem.
Podle TP 225 je růstový koeficient dopravy mezi roky 2010 a 2016 pro silnici II. třídy 1,37
pro lehká vozidla a 1,03 pro těžká vozidla. Intenzita dopravy.
Celková stávající intenzita dopravy odpovídající roku 2016 lze tak ve výši 3 876 vozidel,
z toho 411 nákladních. Po realizaci záměru se odhaduje nárůst intenzity dopravy
o 5 nákladních a 5 dodávkových vozidel.

Ostatní infrastruktura
Stávající areál společnosti EPS Příbram s.r.o., resp. provozovna společnosti CVP
Galvanika s.r.o. má zajištěno napojení na veškerou potřebnou technickou infrastrukturu, tj.
elektrickou energii, tepelnou energii (zemní plny), pitnou vodu a kanalizaci apod.
V rámci předmětného záměru dochází pouze k úpravě inženýrských sítí uvnitř areálu.

Dokumentace EIA; zak. č. 335/16

strana 43/123

EKOME, spol. s r.o.

CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Období realizace záměru
V rámci stavby lze očekávat vznik emisí spojených se samotnou stavební/montážní
činností a také s vyvolanou obslužnou dopravou, především prachu. Vzhledem
ke krátkodobému a jednorázovému působení těchto zdrojů znečišťování se nejeví jejich
působení z hlediska vlivu na okolní prostředí jako závažné.
Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná kontrola přilehlých komunikací a v případě
jejich znečištění budou neprodleně zbaveny nečistot tlakovou vodou.
Období provozu záměru
Pro předmětný záměr byla zpracována rozptylová studie č. 232/16 (viz příloha č. 3), která
hodnotí vliv vyjmenovaných stacionárních zdrojů emisí (podle přílohy č. 2, zákona č. 201/2001
Sb., o ochraně ovzduší) celé provozovny ve dvou variantách - stávající a výhledový stav.
Výhledovým stavem se rozumí stav po realizaci předmětného záměru.
Bodové zdroje
Za bodové zdroje lze označit všechny stávající výduchy (tj. č. 1+2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6,
č. 11, č. 15), nový výduch z galvanické linky LPU4 a nová odkouření ze VZT jednotek pro linky
LPU3, LPU4, PL1 a PL2.
Stávající stav
Údaje o provozních parametrech a koncentracích jednotlivých znečišťujících látek byly
převzaty jednak z protokolů o autorizovaném měření emisí, jednak z hlášení ISPOP a jednak
z platného Rozhodnutí o změně IPPC (výduch č. 6).
Vypočtené hodnoty v rámci stávajícího stavu (porovnávané s imisními limity) představují
skutečné vypočtené koncentrace, kterých bude dosaženo za obvyklého provozu zdroje
a povětrnostních podmínek v daném místě v okolí zdroje.

Výduch č. 1+2 (tj. V1+2)
Pro výpočet emisí z tohoto společného výduchu byly použity naměřené hodnoty
hmotnostních koncentrací TZL, HCl a HF v rámci posledního provedeného autorizovaného
měření emisí (viz Protokol o autorizovaném měření emisí č. 272/15 ze dne vystavení 4. 11.
2015, firma EKOME, spol. s r.o., Zlín - Malenovice). Jelikož v době měření bylo odsávání
dotčených linek ještě oddělené - bylo pro potřeby výpočtu využito těch vyšších hmotnostních
koncentrací z výduchů č. 1 a č. 2.
TZL

HCl

HF

Výduch č. 1

1,80 mg/m3

1,06 mg/m3

< 0,58 mg/m3

Výduch č. 2

1,33 mg/m3

1,61 mg/m3

< 0,66 mg/m3
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Výduch č. 3 (tj. V3)
Pro výpočet emisí z tohoto výduchu byly použity naměřené hodnoty hmotnostních
koncentrací TZL, HCl a HF v rámci posledního provedeného autorizovaného měření emisí
(viz Protokol o autorizovaném měření emisí č. 272/15 ze dne vystavení 4. 11. 2015, firma
EKOME, spol. s r.o., Zlín - Malenovice).

Výduch č. 3

TZL

HCl

HF

1,60 mg/m3

2,61 mg/m3

< 0,54 mg/m3

Výduch č. 4 (tj. V4)
Pro výpočet emisí z tohoto výduchu byly použity naměřené hodnoty hmotnostní
koncentrace HCl v rámci posledního provedeného autorizovaného měření emisí (viz Protokol
o autorizovaném měření emisí č. 404/15 ze dne vystavení 21. 1. 2016, firma EKOME, spol.
s r.o., Zlín - Malenovice).
HCl
Výduch č. 4

1,63 mg/m3

Výduch č. 5 (tj. V5)
Pro výpočet emisí z tohoto výduchu byly použity naměřené hodnoty hmotnostních
koncentrací TZL, HCl a HF v rámci posledního provedeného autorizovaného měření emisí
(viz Protokol o autorizovaném měření emisí č. 272/15 ze dne vystavení 4. 11. 2015, firma
EKOME, spol. s r.o., Zlín - Malenovice).

Výduch č. 5

TZL

HCl

HF

0,55 mg/m3

1,22 mg/m3

< 0,59 mg/m3

Výduch č. 6 (tj. V6)
Pro výpočet emisí z tohoto výduchu byl použit závazný emisní limit pro TOC v rámci
Rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení (IPPC) ze dne 4. 3. 2014 (č.j.: JMK
99825/2013).
TOC
Výduch č. 6

20 mg/m3

Výduchy č. 11 a 15 (tj. V11 a V15)
Pro výpočet emisí z těchto výduchů byly použity naměřené hodnoty hmotnostních
koncentrací NOx jako NO2 a CO v rámci posledního provedeného autorizovaného měření
emisí (viz Protokol o autorizovaném měření emisí č. 273/15 ze dne vystavení 4. 11. 2015,
firma EKOME, spol. s r.o., Zlín - Malenovice).
NOx jako NO2

CO

Výduch č. 11

121 mg/m3

33 mg/m3

Výduch č. 15

123 mg/m3

9 mg/m3
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Podrobná specifikace výše uvedených bodových zdrojů tj. průtok vzdušiny, její teplota,
výška výduchu, doba provozu apod. je uvedena v předmětné rozptylové studii v kap. 3.3.

Výhledový stav
Předmětem záměru je instalace nové galvanické linky ve stávající provozovně
společnosti CVP Galvanika s.r.o. ve Ždánicích a s ní spojené celkové navýšení projektované
kapacity povrchových úprav kovů o 800 000 m2/rok.
Nově tedy bude vybudována nová automatizovaná (bubnová) linka (LPU4)
pro hromadné pokovení povlakem Zn-Ni s dokončovacími operacemi v odstředivkách a
speciální povrchové úpravy povlakem zinek - teflon. V rámci odtahu z této linky bude instalován
také pěnový adsorbér jakožto zařízení k omezování emisí.
V rámci výhledového stavu dojde k odstranění teplovzdušné jednotky BLOW-THERM
IH/AR 400 o jmenovitém tepelném příkonu 465,1 kW.
Nově budou instalovány také 2 ks VZT jednotek pro přívod a ohřev vzduchu k linkám
LPU3, LPU4, PL1 a PL2. VZT jednotky budou osazeny plynovými hořáky o předpokládaném
jmenovitém tepelném příkonu á 300 kW; náhrada za odsátý vzduch. Palivo - zemní plyn,
samostatné odkouření.
Údaje o provozních parametrech a koncentracích jednotlivých znečišťujících látek
(v případě nové galvanické linky LPU4 a nových VZT jednotek, resp. opět v případě stávajícího
výduchu č. 6) byly převzaty z platného Rozhodnutí o změně IPPC. V rámci vyhodnocení
výhledového stavu tak do výpočtu budou vstupovat aktualizované parametry stávajících
bodových zdrojů + nové parametry zdrojů nových, resp. zrušených (vycházejících
z příslušných závazných emisních limitů). Údaje k výpočtům, které nebyly zřejmé ze vstupních
podkladů, byly odhadnuty na základě zkušeností z obdobných provozů a technologií (jedná se
především o rozměrové charakteristiky nových výduchů).

Vypočtené hodnoty přírůstku výhledových výduchů (zohledněné v kumulaci s výduchy
stávajícími), porovnávané s imisními limity, tak budou maximálně dosažené vypočtené
koncentrace, kterých bude dosaženo za nejnepříznivějšího provozu zdroje a povětrnostních
podmínek v daném místě v okolí zdroje.

Výduch nové galvanické linky (LPU4)
Pro výpočet emisí z tohoto výduchu byly použity závazné emisní limity pro TZL, HCl a HF
v rámci Rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení (IPPC) ze dne 4. 3. 2014 (č.j.: JMK
99825/2013).

LPU4

TZL

HCl

HF

10 mg/m3

10 mg/m3

5 mg/m3
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2 výduchy nových VZT jednotek pro přívod a ohřev vzduchu k linkám LPU3, LPU4, PL1
a PL2
Pro výpočet emisí z těchto výduchů byly použity závazné emisní limity pro NOx a CO
(platné do 31. 12. 2019) v rámci Rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení (IPPC) ze
dne 4. 3. 2014 (č.j.: JMK 99825/2013).
NOx
2x nová VZT jednotka 200 mg/m3

CO
100 mg/m3

Podrobná specifikace výše uvedených bodových zdrojů tj. průtok vzdušiny, její teplota,
výška výduchu, doba provozu apod. je uvedena v předmětné rozptylové studii v kap. 3.3.

Liniové zdroje
Vzhledem k uvedeným nízkým intenzitám navýšení dopravy vyvolané předmětným
záměrem (viz kap. B.II.4), které tvoří pouze jednotky procent stávajícího dopravní zátěže
po silnici II/431 není doprava v rozptylové studii hodnocena. Její vliv bude z hlediska celkové
imisní zátěže oblasti nevýznamný.
B.III.2. Odpadní vody
Období realizace záměru
V rámci předmětných montážních prací a drobných stavebních úprav (prostupy VZT
apod.) stávajícího objektu lze očekávat vznik pouze:
-

splaškových odpadních vod: produkce těchto odpadních vod je uvažována v podstatě
pouze od pracovníků provádějících stavební úpravy a instalaci technologických celků.
Tito pracovníci budou využívat stávající sociální zařízení (po dohodě s CVP
Galvanika s.r.o.).

Období provozu záměru
Splaškové odpadní vody
Navýšení množství splaškových odpadních vod prakticky odráží potřebu vody pitné, tedy
cca 26 m3/rok/osobu při vytvoření cca 10 nových pracovních míst (podrobně viz kap. B.II.2).
Odvedení odpadních vod je řešeno splaškovou kanalizací zaústěnou stávající
do vnitroareálové kanalizace.
Srážkové odpadní vody
Dešťové vody ze stávajících zpevněných ploch a splaškové vody jsou v současnosti
svedeny do stávající vnitroareálové jednotné kanalizace, která je zaústěna do areálové ČOV.
Veškeré dešťové vody z nově vzniklých ploch (vniklých v rámci probíhajících stavebních
prací) jako jsou střechy, zpevněné plochy apod. budou zadržovány - regulovány v retenčních
nádržích (z parkoviště a odstavných ploch navíc čištěny v odlučovačích ropných látek).
Následně budou tyto vody přečerpávány výtlakem do vnitřní kanalizace haly I a odváděny
gravitačně společně se splaškovými vodami do areálové ČOV.
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Vzhledem k tomu, že realizací záměru nedochází k navýšení množství zpevněných
ploch, se celkové množství odváděných srážkových vod po realizací záměru nemění.
Technologické odpadní vody
Jak již bylo uvedeno v kap B.I.6 (podkapitole neutralizační stanice), čištění průmyslových
odpadních vod z provozu stávajících linek povrchových úprav je řešeno tzv. neutralizační
stanicí (NS). Technologické zařízení NS bude umístěno v samostatném objektu (hale
pro technologie).
Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici společnosti, byla nová NS
navržena s dostatečnou kapacitou pro předmětné navýšení kapacity výroby, resp. produkce
odpadních vod. V době probíhajícího procesu posuzování vlivů předmětného záměru
na životní prostředí je počítáno již s jejím provozem.
Jedná se o automaticky řízenou neutralizační stanici, kdy:
-

vyčištěné odpadní oplachové vody alkalicko-kyselé a pasivační lázně budou
vypouštěny, při dodržení předepsaných limitů, do kanalizace

-

odpadní vody z procesu povrchové úpravy s obsahem Zn-Ni budou čištěny
(s použitím vakuových odparek) tak, aby bylo možno odpadní vodu z nich
vyčištěnou (destilát) vracet do výrobního procesu linek povrchových úprav

-

dočištění přefiltrované kalové vody ze zneškodněných koncentrovaných oplachů
a neprůtočných ekonomických oplachů linek povrchových úprav bude rovněž
prováděno ve vakuové odparce

-

koncové dočištění odpadních vod bude prováděno na pískových filtrech, filtrech
s náplní aktivního uhlí a na ionexových kolonách

Maximální vypouštěné množství odpadních vod z NS do kanalizace bude 15 m3/hod,
tzn. teoreticky až 360 m3/den při třísměnném provozu. Maximální roční vypouštěné množství
odpadních vod do kanalizace však nepřekročí 80 000 m3/rok.
Kvalita vypouštěných odpadních vod z NS do kanalizace bude splňovat emisní limity
znečištění v jednotlivých ukazatelích stanovených ve Smlouvě o dodávce vody a odvádění
odpadních vod se společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Na NS se budou provádět následující operace potřebné ke zneškodňování odpadních
vod provozu linek povrchových úprav včetně použití odparek pro čištění odpadních vod
z technologie pokovení Zn-Ni a dočištění odpadních vod na potřebnou úroveň:
-

Redukce Cr6+ odpadních vod

-

Neutralizace oplachových vod alkalických a kyselých a pasivační lázně

-

Vysrážení hydroxidů těžkých kovů

-

Neutralizace volných kyselin a zásad

-

Úprava odpadních vod na potřebné pH

-

Zahuštění kalů na filtračních lisech.

-

Koncové dočištění odsedimentované vody pomocí pískových filtrů, filtru
s aktivním uhlím a ionexových kolon s odtokem vyčištěné odpadní vody
do veřejné kanalizace, průtočná úprava pH

-

Čištění odpadních vod Zn-Ni z nové bubnové linky a ze stávající závěsové linky
pomocí vakuových odparek.
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-

Neutralizace koncentrovaných alkalicko-kyselých oplachových vod z nové
bubnové linky a neprůtočných ekonomických oplachů ze závěsové linky.

-

Zahušťování kalové vody a její filtrace

-

Dočištění přefiltrované kalové vody koncentrovaných oplachů ve vakuové
odparce.

B.III.3. Odpady
Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů) povinnost předcházet
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit jejich
využití před jejich odstraněním. Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je
třeba volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které
jsou šetrnější k životnímu prostředí. Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti
s odpadem související nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení
podmínek stanovených zákonem a prováděcími předpisy převzala.
Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení
do vlastnictví oprávněné osoby. Do té doby musí být zajistit:
-

třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit míšení);

-

řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm);
únikem (vylití, rozsypání) či odcizením.

Nakládání s odpady je obecně řešeno:
-

vytříděním
nebezpečných složek
odpadů, dočasným
shromažďováním
na mezideponii v jednotlivých kontejnerech a zabezpečením jejich odstraněním
na skládku nebezpečných odpadů nebo ve spalovně;

-

vytříděním využitelných složek odpadů a jejich dočasným shromažďováním
na mezideponii v jednotlivých kontejnerech s následnou recyklací a využitím;

-

dočasným uložením zbytkového stavebního odpadu, po vytřídění nebezpečných
složek, na mezideponii v areálu a následně do příslušného recyklačního dvora nebo
na skládku;

-

smluvními vztahy s dodavatelskou firmou při nakládání s odpady vzniklými po dobu
pozemních a stavebně-montážních prací;
-

vedením evidence odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).

Odpady vznikající v rámci realizace a provozu záměru jsou kategorizovány podle
vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o Katalogu odpadů.
Období realizace záměru
V rámci realizace záměru se bude jednat především o podílovou část ze zbytků
stavebního a montážního materiálu. Pokud budou vyprodukovány odpady i z jiných skupin (dle
katalogu odpadů), bude s nimi zacházeno odpovídajícím způsobem.
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Odpady vznikající v období realizace budou přechodně shromažďovány
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených
plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky, resp. místa
shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu
a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.). Shromažďovací prostředky
na nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13
odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). Shromážděné
odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy mimo areál k dalšímu využití, resp. ke zneškodnění.
Za odpady vznikající v průběhu stavby bude odpovídat dodavatel stavebních
a montážních prací, který současně musí zajistit i kontrolu práce a údržby stavebních
mechanismů. Veškeré odpady, které vzniknou realizací stavby, budou předány k likvidaci
pouze firmě, která má oprávnění k likvidaci nebo k využití odpovídajícím způsobem
Při nakládání s odpady klasifikovanými jako nebezpečné je nutno dodržet požadavky
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění pozdějších předpisů).
Dodavatel stavebních prací je mj. povinen dodržovat hierarchii způsobů nakládání
s odpady podle §9a zákona o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Tzn. v prvé řadě
technologickou kázní předcházet vzniku odpadů, poté jej připravit k opětovnému použití,
recyklovat odpad či jej jinak využít (např. energeticky) a pokud výše uvedené není účelné
odpad odstranit.
Produkce odpadů vznikajících při instalaci technologie bude odpovídat charakteru
a rozsahu stavby prováděné ve vnitřním prostoru haly. Množství odpadů lze v současné době
jen stěží stanovit. Půjde o běžné druhy odpadů ze stavební činnosti bez nadměrného množství
nebezpečných odpadů. Pokud budou vyprodukovány odpady i z jiných skupin (dle katalogu
odpadů), bude s nimi zacházeno odpovídajícím způsobem. Lze předpokládat produkci
následujících druhů odpadů:
Tabulka 5: Skupiny hlavních odpadů, které mohou vzniknout při realizaci záměru
Kód
odpadu
08

08 04 09
15

Kategorie
odpadu

Druh odpadu

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ
NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH
MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
Odpadní lepidla a těsnicí materiály
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

obsahující

organická

N

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovový obal

O

15 01 06

Směsné obaly

O
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Kód
odpadu
15 01 10
17

Druh odpadu
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné

Kategorie
odpadu
N

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01 01

Beton

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 06 04

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

O

17 09 04

Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

20
20 03 01

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
Směsný komunální odpad

O

Období provozu záměru
V souvislosti s provozem posuzovaného záměru budou vznikat především odpady
kategorie „N“, v menším množství kategorie „O“.
Systém shromažďování, třídění, uložení a odstraňování odpadů kategorie „O“
vznikajících v rámci provozu záměru vychází z příslušných platných zákonů a vyhlášek.
Odpady jsou soustřeďovány a adekvátně tříděny v příslušných označených sběrných
nádobách. Dotčený areál tedy je vybaven příslušným stanovištěm pro velkoobjemové
kontejnery na tříděný odpad. S odpady je nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech (ve znění pozdějších předpisů).
Pro skladování odpadů kategorie „N“ jsou k dispozici nádoby k tomu určené (s atestem),
které jsou umístěny uvnitř provozovny na místech, kde nemůže dojít k jejich zcizení,
znehodnocení, případně úniku ohrožujícímu životní prostředí. Při nakládání s odpady
klasifikovanými jako nebezpečné, jsou dodržovány požadavky ve smyslu výše uvedeného
zákona o odpadech a zmíněné vyhlášky (č. 383/2001 Sb.) v platných zněních.
Odpady z provozu jsou předávány k využití či odstranění příslušným firmám, které mají
v souladu s § 12 odst. 3 tohoto zákona oprávněny k jejich převzetí, např. SUEZ Využití zdrojů
a.s. (dříve SITA CZ, a.s.), Barko, s.r.o.
Při nakládání s odpadem je zajištěno přednostní materiálové a dále energetické využití
odpadu před jeho odstraněním (dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady podle §9a
zákona o odpadech). Po vytřídění využitelných a nebezpečných složek je odpad odvážen
k tomu oprávněnou firmou.
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V případě, že se v souvislosti s provozem záměru vyskytnou i jiné odpady níže
neuvedené, bude se postupovat v souladu s platnou legislativou.
V níže uvedené tabulce je přehled odpadů dle hlášení o produkci a nakládání s odpady
za rok 2015. V souvislosti s realizací záměru, resp. navýšení celkové plochy povrchových
úprav z 1 300 000 m2 na 2 100 000 m2 ročně lze uvažovat poměrově o navýšení produkce
odpadů až o cca 60 %. Podle informací od provozovatele však přímá úměra není zcela
odpovídající a vzhledem k instalaci moderní bubnové linky a nejmodernější neutralizační
stanice je odhadováno navýšení produkce odpadů pouze o cca 30 %.
Tabulka 6: Skupiny hlavních odpadů vnikajících v období provozu záměru (ISPOP 2015)
Kód
odpadu
15

Druh odpadu

Kategorie
odpadu

Množství
odpadu
(t/rok)

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

7,42

15 01 02

Plastové obaly

O

0,08

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N

5,385

15 02 02

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

N

14,695

16

ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

O

1,35

16 02 13

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená
pod čísly 16 02 09 až 16 02 12

N

0,28

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

N

0,29

O

12,96

17
17 04 05

19

19 08 13
20

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
Železo a ocel

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ)
ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO
MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY
PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod
obsahující nebezpečné látky

N

229,28

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ,
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK
Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,14

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

8,62
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B.III.4. Ostatní
Hluk
Období realizace záměru
Jedná se o stávající provozovnu, k instalaci nové technologie bude docházet uvnitř
stávajícího objektu. Případný hluk z „montážních“ prací tak bude významně tlumen obálkou
budovy. Drobné stavební úpravy (prostupy VZT apod.) budou probíhat pouze v denní době
od 7 do 19 hod. Všechny zdroje hluku lze navíc označit za krátkodobé, v porovnání
s probíhající realizací stavebních prací (přístavba skladové haly apod.) budou tyto práce
prakticky nepostřehnutelné bez možnosti vlivu pro jeho okolí. Vzhledem ke vzdálenosti většiny
chráněných objektů od provozovny se překračování platných hygienických limitů pro hluk
z výstavby nepředpokládá.

Období provozu záměru
Pro předmětný záměr byla zpracována akustická studie č. 233/16 (viz příloha č. 4), která
hodnotí vliv stacionárních zdrojů hluku vč. vyvolané dopravy na hladinu akustického tlaku A
v chráněném venkovním prostoru staveb v denní i noční době. Záměr byl hodnocen ve dvou
variantách – stávající a výhledový stav, výhledovým stavem se rozumí stav po realizaci
předmětného záměru.
Stacionární zdroje hluku
V akustické studii jsou zohledněny všechny zdroje hluku, které by mohly mít vliv
na hladinu akustického tlaku v okolí plánovaného záměru. Jedná se zejména
o vzduchotechnická zařízení a jejich výduchy a dopravu související s provozem areálu
po účelových komunikacích.
Ve výpočtu je uvažováno na straně bezpečnosti s nepřetržitým chodem veškerých
vzduchotechnických zařízení, z hlediska hluku jde o nejméně příznivý stav.
Hluk z pohybu vozidel
Hluk z pohybu vozidel po komunikacích v areálu je z pohledu NV č. 272/2011 Sb.,
považován za stacionární zdroj hluku. Jedná se o nákladní dopravu (dovoz surovin, dílů
k pokovení, expedice výrobků apod.) a dále pohyby osobních vozidel zaměstnanců včetně
jejich parkování.
Ve výhledovém stavu dochází k navýšení pohybů nákladní dopravy. Intenzita dopravy
související s provozem areálu je uvedena v kapitole 4.2.
Vzduchotechnická zařízení
Na základě místního šetření lze za významné zdroje hluku označit především
vzduchotechnické jednotky nuceného přisávání a odsávání příslušných galvanických linek.
Výměna vzduchu v administrativních částech budovy je zajištěna přirozeně okny.
Ostatní zdroje hluku (odvětrání sociálních zařízení - axiální ventilátory na fasádě objektu,
teplovzdušné jednotky ROBUR apod.) nejsou kvůli nízké hladině akustického výkonu do 50 dB
ve výpočtu hodnoceny, jejich příspěvek je vzhledem k výkonu hodnocených zdrojů
nevýznamný a nemá vliv na celkovou hladinu akustického tlaku u nejbližších chráněných
objektů.
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V tabulce níže jsou uvedeny akustické parametry stacionárních zdrojů hluku pro stávající
i výhledový stav. Jejich akustické výkony byly stanoveny na základě informací od dodavatele
zařízení, případně na základě zkušenosti z měření hluku z obdobných zařízení. Akustický
výkon jednotlivých zařízení byl zvolen na horní hranici, výpočet je na straně bezpečnosti.
Tabulka 7: Stávající stacionární zdroje hluku (stávající stav)
Zdroj hluku
(označení podle
schématu)

Umístění zdroje hluku

Hladina
akustického
výkonu Lw

Poznámka

Odsávání linky pro
potahování závěsů
(výduch č. 6)

na střeše výrobní haly ve
výšce 9 m

65 dB

odsávací hlavice
LOMANCO
vč. ventilátoru

Společné odsávání linek
LPU1 a LPU2 (výduch č.
1+2)

vyvedeno na střechu
výrobní haly a zakončeno
kuželovou výfukovou hlavicí
výšky 2,4 m

95 dB

šíření hluku do stran
významně tlumeno
kuželovou výfukovou
hlavicí o průměru
3,2/1,65 m o výšce 2,4 m

Jednotka BLOW-THERM
1000 pro přívod a ohřev
vzduchu k linkám LPU1 a
LPU2 (výduch č. 11)

na východní fasádě
skladové haly I, zdroj hluku
z jednotky umístěn ve výšce
2 m, zdroj hluku z odtahu
spalin ve výšce 9 m na
terénem

86 dB
jednotka
75 dB
výduch

oproti ostatním
technologickým
zařízením je jednotka
umístěna vně budovy;
náhrada za odsátý
vzduch

Odsávání linek LPU3, PL1
a PL2 (výduch č. 3, 4 a 5)

na severní fasádě výrobní
haly ve výšce 9 m nad
terénem

3x 80 dB

VZT potrubí je vyvedeno
po fasádě objektu a
následně zalomeno
směrem nad halu
galvanovny

Jednotky BLOW-THERM
400 pro přívod a ohřev
vzduchu k linkám LPU3,
PL1 a PL2 (výduch č. 15)

na západní fasádě výrobní
haly I ve výšce 9 m nad
terénem

80 dB

pouze pro stávající
stav, v rámci realizace
záměru bude zrušena

Tabulka 8: Nové stacionární zdroje hluku (výhledový stav)
Zdroj hluku

Umístění zdroje hluku

Hladina
akustického
výkonu Lw

Poznámka

Odsávání nové galvanické
linky LPU4

na západní fasádě přístavby
pro technologie ve výšce
9m

70 dB

na odsávacím potrubí
za ventilátorem osazen
tlumič hluku

2x 75 dB

VZT jednotka bude
osazena dvěma
plynovými hořáky
o předpokládaném
příkonu 300 kW; náhrada
za odsátý vzduch

Nové VZT jednotka pro
přívod a ohřev vzduchu
k linkám LPU3, LPU4, PL1
a PL2

na západní fasádě výrobní
haly ve výšce 9 m
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Hluk z dopravy
Za hluk z dopravy lze považovat především nákladní dopravu (dovoz surovin, dílců
k pokovení, expedice výrobků apod.) a dále pohyby osobních vozidel zaměstnanců.
K pohybům nákladní dopravy dochází pouze v denní době od 6 do 22 hod. Vzhledem
k třísměnnému provozu osobní vozidla přijíždí/odjíždí i v noční době.
Jak již bylo uvedeno v kap. B.II.4. přístup do průmyslového areálu je zajištěn po silnici
II/431. Rozložení nákladní dopravy v průběhu pracovních dní není zcela pravidelné, podle
údajů provozovatele je stávající provoz spojen s maximální intenzitou 15 těžkých nákladních
vozidel a 20 dodávkových vozidel za den.
Z hlediska logistiky provozu je žádoucí příjezd nákladních vozidel s materiálem,
či k expedici výrobků v dnes dopravně méně vytížených dnech. Po navýšení kapacity výroby
se počítá s nárůstem nákladní dopravy na max. 20 nákladních vozidel/den a 25 dodávkových
vozidel. Tato vozidla zajíždí především k novým rampám na jižní straně skladové haly..
Podle provozovatele přibližně třetina zaměstnanců (z celkových cca 90) dojíždí do práce
autem. Pro parkování osobních vozidel je využíváno nové parkoviště pro osobní automobily
v blízkosti vjezdu do areálu o kapacitě 30 parkovacích míst. Po realizaci záměru je počítáno
s vytvořením cca 5 - 10 nových pracovních míst. K navýšení kapacity výroby bude docházet
především s využitím stávajících zaměstnanců. Intenzity osobní dopravy související
s provozem záměru jsou tak pro stávající s výhledový stav uvažovány shodné. Na ranní
směnu je uvažováno s příjezdem 30 osobních vozidel, na odpolední a noční s 20 vozidly.
Obrátkovost na parkovacích stáních pro osobní vozidla, resp. rampách pro nákladní
vozidla je stanovena jako podíl pohybů vozidel a počtu parkovacích/odstavných stání.
Na základě informací od provozovatele je ve výpočtu uvažováno s rovnoměrným
rozložením dopravy po silnici II/431 ve směru na Kyjov i Slavkov.
Stanovení celkové intenzity dopravy pro rok 2016
Podle celostátního sčítání dopravy z roku 2010 na silnici II/341 (sčítací úsek 6-4747),
dosahovala průměrná intenzita dopravy 2 928 vozidel z toho 399 těžkých (nákladních) vozidel.
V této intenzitě dopravy je samozřejmě již zahrnuta stávající doprava související
s předmětným provozem.
Podle TP 225 je růstový koeficient dopravy mezi roky 2010 a 2016 pro silnici II. třídy 1,37
pro lehká vozidla a 1,03 pro těžká vozidla.
V modelovém výpočtu akustické studie tak bylo pro silnici II/431 uvažováno s intenzitou
dopravy ve výši 3 876 vozidel, z toho 411 nákladních pro stávající stav. Rozdělení mezi denní
a noční dobu bylo stanoveno na základě podrobných výsledků celostátního sčítání dopravy.
Ve výhledové stavu byla připočtena intenzita 5 nákladních a 5 dodávkových vozidel.

Uvedené intenzity dopravy jsou velmi nízké, avšak vzhledem k bezprostřední blízkosti
rodinných domů při průjezdu obcí Ždánice je v modelových výpočtech doprava uvnitř i mimo
průmyslový areál zohledněna.

Vibrace
Při samotném provozu uvažovaného záměru se nepředpokládá vznik vibrací, které by
mohly nějakým způsobem ovlivňovat okolí zájmové lokality. Hodnocený záměr neobsahuje
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zařízení, která by způsobovala vibrace o hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené
limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu
a trvanlivost stavebních objektů.

Záření radioaktivní a elektromagnetické
Při realizaci ani provozu záměru nebudou použity materiály ani instalovány žádné stroje
a zařízení, u nichž by bylo možné očekávat účinky radioaktivního či elektromagnetického
záření.
B.III.5. Doplňující údaje
Terénní úpravy, zásahy do krajiny
Průmyslový areál společnosti EPS Příbram s.r.o., ve kterém sídlí provoz společnosti
CVP Galvanika s.r.o. je stávající, plně funkční.
Vzhledem k charakteru záměru spočívající převážně v instalaci nové technologie uvnitř
stávajícího objektu a drobné stavební práce omezující se na prostupy nové VZT apod. lze
terénní zásahy, případně zásahy do krajiny zcela vyloučit.
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Provozovna společnosti CVP Galvanika s.r.o. - provoz 03 Ždánice, se nachází
v průmyslovém areálu na jihu obce Ždánice v blízkosti ulice Nádražní.
Charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území je
podrobně popsána v následujících kapitolách C.II. V tabulce níže je shrnutí základních
environmentálních charakteristik v okolí záměru (nejen přímo v lokalitě záměru, ale i blízkém
okolí).
Tabulka 9: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik širšího území
Environmentální
charakteristiky
Zvláště chráněná území
Území přírodních parků
Významné krajinné prvky

Výskyt v území
(+/-)
-

Památné stromy
Lokality Natura 2000
Územní systém ekologické
stability (ÚSES)
Hluk

+

Ovzduší (znečištění)

+

Vodní toky a plochy

-

Chráněná oblast přirozené
akumulace vod
Ochranná pásma vodních
zdrojů
Chráněná ložisková území,
dobývací prostory aj.
Půda
Fauna, flóra
Území historického,
kulturního významu
Území archeologického
významu
Území hustě zalidněná

-

stacionární zdroje hluku z provozu, hluk
z dopravy po silnici II/431
stacionární zdroje emisí provozovny,
překročen imisní limit pro průměrnou roční
koncentraci benzo(a)pyrenu
nejblíže Ždánický potok a Panské rybníky ve
vzdálenosti více než 100 m
zcela mimo území záměru

-

zcela mimo území záměru

-

zcela mimo území záměru

-

bez záboru ZPF, PUPFL
stávající průmyslová budova
záměr zcela mimo kulturní a historické
centrum města Ždánice
zcela mimo území záměru

Území zatěžovaná nad míru
únosného zatížení, staré
ekologické zátěže

-
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-

Poznámka
(nejbližší výskyt)
zcela mimo území záměru
zcela mimo území záměru
VKP ze zákona (§3) – nejblíže Ždánický
potok a Panské rybníky ve vzdálenosti více
než 100 m
zcela mimo území záměru
zcela mimo území záměru
zcela mimo území záměru

rozvolněná zástavba ve vzdálenosti více než
100 m
zcela mimo území záměru
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C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Obyvatelstvo, území historického, kulturního nebo archeologického významu
Obyvatelstvo
Ždánice leží v Jihomoravském kraji, v severozápadní části okresu Hodonín. Město se
rozkládá ve zvlněné krajině na úpatí Ždánického lesa, v nadmořské výšce 226 metrů.
V současné době zde žije cca 2 600 obyvatel.
Nejbližší obytná zástavba se nachází naproti průmyslového areálu podél Nádražní ulice,
jedná se dvoupodlažní rodinné domy vzdálené cca 20 m od osy komunikace.
Referenční body charakterizující nejbližší obytnou zástavbu
Jak již bylo uvedeno, nejbližší obytná zástavba se nachází naproti průmyslového areálu
podél Nádražní ulice, jedná se dvoupodlažní rodinné domy vzdálené cca 20 m od osy
komunikace.
Pro potřeby vyhodnocení imisní a hlukové zátěže, resp. pro potřeby rozptylové
a akustické studie byly vybrány tzv. referenční body (RB) reprezentující nejbližší obytnou
zástavbu. Jejich popis i umístění je uveden níže.
Tabulka 10: Referenční body výpočtu
Referenční
bod

č. p.

01

837

RD severně, ulice Zámecká

02a, 02b

564

RD severovýchodně, ulice Nádražní

03

792

RD jihovýchodně, ulice Nádražní

04

773

RD jihovýchodně, ulice Nádražní

popis

Obrázek 10: Řadová zástavba rodinných domů podél ulice Zámecká (RB 01)
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Obrázek 11: Roztroušená zástavba rodinných domů podél ulice Nádražní

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Přesný letopočet založení Ždánic není znám. Osada vznikla nejspíše v souvislosti se
zeměpanským hradem, o němž první známá písemná zmínka pochází z roku 1286.
O strategickém i hospodářském významu svědčí skutečnost, že již v roce 1349 jsou uváděny
Ždánice jako "statky s hradem, městečkem, vinicemi, pastvinami, mlýny, právem církevního
patronátu" atd. Přesné povýšení na městečko není však známo, ani kdy ždánický hrad dostal
název Palánek. Minulost obce je značně složitá. Roku 1322 se zde stali pány (koupí od Jana
Lucemburského) bratři vladykové Albert a Bohuš, kteří se pak nazývali pány ze Ždánic.
Nejtěžší období prožívali občané Ždánic za 30-ti leté války. Za panování šlechty zastávaly
Ždánice významnou úlohu sídla správy panství. Po rozpadu Rakouskouherské říše důležitost
neztratily, neboť se staly centrem soudního okresu a sídlem příslušných úřadů a zařízení.
V dnešní době jsou Ždánice důležitým správním, kulturním a společenským centrem přilehlého
regionu. Statut města získaly dne 24. 11. 1990.
Z pozoruhodných staveb upoutá pozornost renesanční zámek z roku 1569
s barokizovaným průčelím, kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1701, stará radnice
(nejstarší zmínka z r. 1565) a stylová zámecká vila postavená v letech 1904-1908 nacházející
se v centrální části Ždánic.
Veškeré výše uvedené stavby jdou vzdáleny 500 a více metrů od předmětné
provozovny. V prostoru uvažovaného záměru se tak nenachází žádné kulturní, historické,
architektonické či archeologické památky. Dle koordinačního výkresu platného územního
plánu města je realizace předmětného záměru umístěna mimo tyto plochy a prakticky vylučuje
možnost zásahu těchto složek ochrany.
Dosavadní využití území
Provoz 03 Ždánice se nachází v průmyslovém areálu ve vlastnictví společnosti EPS
Příbram s.r.o., který v současné době probíhají stavební práce. Společnost EPS Příbram je
majitelem nemovitostí a investorem stavebních prací. Naopak veškerá technologie je pak
majetkem oznamovatele/provozovatele společnosti CVP Galvanika s.r.o. Mezi společnostmi
jsou uzavřeny smluvní vztahy o dlouhodobém pronájmu prostor apod.
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Z hlediska územně plánovací dokumentace se záměr se nachází na ploše funkčního
využití pro stavby pro průmyslovou výrobu a sklady. Podle vyjádření Městského úřadu
Ždánice, stavebního odboru záměr není v rozporu s platným územním plánem města Ždánice
- viz příloha č. 1.
konstatovat, že záměr se nachází v intravilánu města Ždánice, které je ve své jižní části
charakteristické průmyslovými stavbami. Jedná se tak o území zcela přeměněné lidskou
činností. Lze
C.II.2. Klima a ovzduší
Území náleží podle Quitta do klimatické oblasti teplé, okrsek T4.
Tato oblast se vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem s průměrným počtem
60 - 70 letních dnů (tj. dnů s maximální teplotou 25°C a vyšší) v roce a s průměrnou
červencovou teplotou 19-20°C, dále velmi krátkým přechodným obdobím s teplým jarem
a podzimem (průměrná teplota v dubnu i v říjnu 9 - 10°C) a konečně mírnou teplou a suchou
až velmi suchou zimou s minimálním trváním sněhové pokrývky (průměrný počet ledových
dnů, tj. dnů s maximální teplotou pod 0 C, je 30 až 40 v roce a průměrná lednová teplota je
zde
-2 až -3°C).
Průměrná roční teplota vzduchuje kolem 9-10°C. Průměrný roční úhrn srážek se
pohybuje mezi 300 a 350 mm.
Důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu ovzduší, je relativní četnost směrů a síly větru.
Pro hodnocení dané lokality byl z pohledu rozptylových podmínek využit odborný odhad větrné
růžice pro lokalitu Ždánice ve výšce 10 m (ČHMÚ). Větrná růžice udává četnost směrů větrů
ve výšce 10 m nad terénem pro 5 tříd stability přízemní vrstvy atmosféry (charakterizované
vertikálním teplotním gradientem) a 3 třídy rychlosti větru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s). Z větrné
růžice je patrné, že v lokalitě převládají severovýchodní až severozápadní větry.
Tabulka 11: Třídy stability a výskyt tříd rychlosti větru
Třída
stability

Rozptylové podmínky

Výskyt tříd rychlosti větru
[m/s]

I

Silné inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

Inverze, špatný rozptyl

1,7

5

III

Slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty,
mírně zhoršené rozptylové podmínky

1,7

5

11

IV

Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5
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Tabulka 12: Celková větrná růžice pro lokalitu Ždánice (N 49° 3.53863', E 17° 1.44399')
Celková
růžice

S

1,70 m/s

9,89

5,00 m/s

SV

Bezvětří

Součet

V

JV

J

JZ

Z

SZ

14,51

5,81

7,43

3,43

6,08

4,40

9,57

5,46

7,91

2,70

5,62

3,26

3,29

2,55

5,20

35,99

11,00 m/s

0,03

0,24

0,00

0,05

0,07

0,00

0,02

0,04

0,45

Součet

15,38

22,66

8,51

13,10

6,76

9,37

6,97

14,81

2,44

2,44

63,56

100.00

Pozn.: Kompletní větrná růžice je uvedena v rozptylové studii k předkládanému záměru - viz příloha č. 3.

Obrázek 12: Grafická znázornění stabilitní větrné růžice

Obrázek 13: Grafická znázornění rychlostní větrné růžice
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Přípustné imisní limity
Podle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, kterým se stanoví „Imisní
limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok“ nesmějí koncentrace
posuzovaných znečišťujících látek ve volném ovzduší překročit následující hodnoty:
Tabulka 13: Imisní limity vybraných znečišťujících látek pro ochranu zdraví lidí
Doba
průměrování

Imisní limit
[μg/m3

Maximální počet
překročení

1 hodina

200

18

kalendářní rok

40

-

10 000

-

350

24

24 hodin

125

3

benzen

kalendářní rok

5

benzo(a)pyren*

kalendářní rok

1 ng/m

24 hodin

50

35

rok

40

-

PM2,5

kalendářní rok

25

-

NOx

kalendářní rok

30**

Znečišťující látky

NO2
CO
SO2

PM10

*

maximální denní
8-hod průměr
1 hodina

3

-

Imisní limit pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10

** Imisní limit vyhlášený pro ochranu ekosystémů a vegetace

Pro těkavé organické látky, chlorovodík (HCl) ani fluorovodík (HF) neexistuje
dle platné legislativy závazný imisní limit, pro porovnání vypočtených hodnot byly použity
doporučené referenční koncentrace z dostupných zdrojů, které jsou uvedeny pod následující
tabulkou.
Tabulka 14: Referenční limitní koncentrace z dostupných zdrojů
Znečišťující látky
CxHy
HCl
HF

Doba průměrování

Referenční koncentrace
[μg/m3

1 hodina
kalendářní rok
1 hodina
kalendářní rok
1 hodina
kalendářní rok

1 0001)
202)
503)

1) přehled hodnot přípustných koncentrací ve volném ovzduší, příloha k Acta hygienica,
epidemiologica et microbiologica, a) č. 6/1986, b) č. 2/1991
2) referenční koncentrace dle US Enviromental Protection Agency – databáze IRIS
(Integrated Risk Information Systém)
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3) Referenční koncentrace vydané SZÚ (v µg/m3) - podle § 27, odstavec 6 b, zákona
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Imisní pozadí lokality
Na základě pětiletých průměrných imisních koncentrací v roce 2011 až 2015, které
zveřejnil ČHMÚ ve čtvercové síti 1 x 1 km, byly v území lokality uvažovaného zdroje zjištěny
následující koncentrace znečišťujících látek:
-

NO2 (průměrná roční koncentrace, limit 40 µg/m3)

15,0 µg/m3

-

PM10 (průměrná roční koncentrace, limit 40 µg/m3)

26,3 µg/m3

-

PM10 (36. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace
v kalendářním roce, limit 50 µg/m3)

47,6 µg/m3

-

PM2,5 (průměrná roční koncentrace, limit 25 µg/m3)

20,0 µg/m3

-

benzen (průměrná roční koncentrace, limit 5 µg/m3)

1,70 µg/m3

-

benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace, limit 1 ng/m3)

1,09 ng/m3

-

SO2 (4. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace
v kalendářním roce, limit 125 µg/m3)

20,6 µg/m3

-

arsen (průměrná roční koncentrace, limit 6 ng/m3)

1,20 ng/m3

-

kadmium (průměrná roční koncentrace, limit 5 ng/m3)

0,33 ng/m3

-

olovo (průměrná roční koncentrace, limit 0,5 µg/m3)

7,40 ng/m3

-

nikl (průměrná roční koncentrace, limit 20 ng/m3)

1,30 ng/m3

Na základě výše uvedených pětiletých průměrů lze konstatovat, že se jedná o území,
kde je stejně jako v mnoha jiných částech České republiky překračován limit roční průměrné
koncentrace benzo(a)pyrenu. Překračování tohoto imisního limitu je spojeno především
s dopravou (hustě obydlená sídla, významné liniové zdroje) a nekvalitním spalováním fosilních
paliv. Průmyslové zdroje dnes již nemají na případné překračování zásadní vliv. Ostatní limity
jsou plněny s větší či menší rezervou.
Pozn.: Ze stacionárních zdrojů provozovny není benzo(a)pyren emitován.
C.II.3. Hluková situace a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Vzhledem k probíhající stavbě „Přístavba a stavební úpravy areálu fy EPS Příbram s.r.o.
ve Ždánicích“, která zahrnuje mj. i změnu obvodového pláště stávající výrobní haly (s vyšší
zvukovou neprůzvučností), přemístění některých zdrojů hluku a změnu dopravní logistiky
areálu, nemohla být stávající akustická zátěž u nejbližších chráněných objektů vyhodnocena
na základě měření hluku.
Stávající stav je proto vyhodnocen jako jedna z variant modelového výpočtu akustické
studie viz kap. B.III.4./D.I.3.
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Hygienické limity
Hodnocení výsledků výpočtů je prováděno podle platného právního předpisu Nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
V tomto nařízení (část třetí, § 11 a § 12) jsou stanoveny hygienické limity hluku
pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní
prostor.
Podle odstavce 3, § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění
novely č. 267/2015 Sb. se „chráněným venkovním prostorem“ rozumí nezastavěné pozemky,
které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních
a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. „Chráněným venkovním prostorem staveb“
se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska
pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů,
staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely,
jakož i funkčně obdobných staveb. „Chráněným vnitřním prostorem staveb“ se rozumí
pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální
účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti) ve všech stavbách. Rekreace pro
účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo
podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem
nebo podnájmem bytu v nich.
Hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru
V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách a pro hluk z leteckého provozu se
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční
dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí, přihlížejících ke druhu chráněného prostoru
a denní a noční době - podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení (viz následující tabulky). Obsahujeli hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte s další
korekce - 5 dB.
Tabulka 15: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
(příloha č. 3, část A nařízení vlády č. 272/2011 Sb.)
Korekce dB(A)

Druh chráněného prostoru
Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a
chráněné ostatní venkovní prostory

1)

2)

3)

4)

-5

0

5

15

0

0

5

15

0

5

10

20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
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Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB s výjimkou hluku
z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5dB.
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede
dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy
a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy
na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném
pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

Hygienické limity v chráněném vnitřním prostoru staveb
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající
zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického
tlaku A LAeq,T = 40 dB a korekcí, přihlížejících k druhu chráněného prostoru a denní a noční
době podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. V případě hluku s tónovými složkami,
s výjimkou hluku z dopravy po pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně
informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.
Pozn.: Stanovení hygienického limitu pro chráněný vnitřní prostor staveb je zde uvedeno
pouze pro úplnost. Výsledky modelového výpočtu jsou v kap. D.I.3 porovnávány
s hygienickými limity pro chráněný venkovní prostor staveb.
Stanovení hygienické limitů pro potřeby předkládaného záměru
Hygienický limit se stanoví podle §12 odst. (3) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., jako
součet základní hladiny LAeq,T 50 dB a korekcí, přihlížejících k místním podmínkám, denní
a noční době.
denní doba
noční doba

6:00 - 22:00 hod.
22:00 - 6:00 hod.

Hluk ze stacionárních zdrojů
denní doba

bez korekce
limit, LAeq, 8h = 50 dB, hodnotí se 8 souvislých na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin

noční doba

korekce -10 dB, pro noční dobu
limit, LAeq, 1h = 40 dB, hodnotí se nejhlučnější hodina

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
denní doba

korekce +10 dB, pro hluk z dopravy na silnicích I. a II. třídy a místních
komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích, použije se pro hluk z dopravy na drahách
v ochranném pásmu dráhy
limit, LAeq, 16h = 60 dB, hodnotí se celých 16 hodin

noční doba

korekce -10 dB pro noční dobu, a korekce +10 dB, pro hluk z dopravy
na silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území,
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kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích, použije se pro hluk
z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy
limit, LAeq, 8h = 50 dB, hodnotí se celých 8 hodin
Vibrace
Stávající provoz společnosti nezahrnuje provoz zařízení, která by způsobovala vibrace
o hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny
z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů.

C.II.4. Voda
Povrchová voda
Území přísluší do povodí toku Ždánický potok (č.h.p. 4-17-01-0130-0-00) a povodí toku
Trkmanka (č.h.p. 4-17-01-0120-0-00). Vlastní zájmové území (průmyslový areál) nezahrnuje
trvalý ani občasný vodní tok, není zde žádná přirozená vodní plocha, prameniště nebo mokřad.
Průmyslový areál se nachází mimo záplavové území 5-ti, 20-ti a 100-leté vody.
V zájmovém území nejsou evidována žádná ochranná pásma vodních zdrojů
ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
V předmětné lokalitě se nenacházejí zdroje podzemních, minerálních, stolních a léčivých
vod.
Podzemní voda, minerální prameny
Území z regionálně hydrogeologického hlediska náleží k rajónu základní vrstvy č. 3230
Středomoravské Karpaty - severní část. Podzemní voda je vázaná na hladinu Ždánického
potoka.
Se záměrem nejsou spojeny významné zemní práce, stávající hladina podzemní vody
nebude dotčena. Přímo v zájmovém území nejsou evidována žádná ochranná pásma
přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ).
C.II.5. Půda
Základním ukazatelem hodnocení kvality pud jsou bonitní půdně ekologické jednotky
(BPEJ) jako nezbytná součást pedologických charakteristik. Jednotky BPEJ jsou označeny
pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. pozice, resp. dvojčíslí označuje
příslušnost k hlavní pudní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku
a jeho expozici a 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu).
V rámci předmětného záměru však nebudou dotčeny pozemky, které mají definované
BPEJ (např. zemědělské pozemky). Vlivy stavby na změnu místní topografie, stabilitu a erozi
půdy se v okolí stavby neprojeví.
V řešeném území se vyskytuje následující půdní typ (dle taxonomického klasifikačního
systému půd - TKSP):
hlavní půdní skupina
půdní typ
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černozem modální

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické členění řešeného území
Území patří podle geomorfologického hlediska do Alpsko-himalajského systému:
Subsystém:

Karpaty

Provincie:

Západní Karpaty

Soustava (subprovincie):
Podsoustava (oblast):

Vnější Západní Karpaty
Středomoravské Karpaty

Celek:

Kyjovská pahorkatina

Podcelek:

Mutěnická pahorkatina

Okrsek

Krumvířská pahorkatina

Geologické poměry
Širší okolí zájmového území je budováno horninami vnějšího flyše, souvrstvím ždánickohustopečským, které je nejvyšším členem ždánicko-podslezské jednotky. Uvedené souvrství
se vyznačuje střídáním vápnitých jílů, slínů a pískovců v různě mocných polohách. Pískovce
ždánicko-hustopečského souvrství jsou světle šedé, převážně vápnité, silně slídnaté. Jsou
moučkovité, jemnozrnné, vzácněji i hruběji zrnité. Většinou jsou jen slabě zpevněné. Jílovce
jsou šedé a žlutošedé, často proměnlivě písčité, jemně slídnaté, vápnité i nevápnité. Poměr
pískovců a jílovců je kolísavý a proměnlivý. Zcela tedy převládají horniny málo zpevněné.
Kvartérní pokryv tvoří jílovitopísčité a písčitojílovité sedimenty, vzniklé přemístěním
zvětralin flyšových hornin. Vyznačují se značnou nepravidelností jak v horizontálním, tak i ve
vertikálním směru. Na jejich stavbě se podílely svahové a eolické procesy a činnost
povrchového odtoku. Podél potoka Trkmanky je vyvinut málo mocný deluviofluviální horizont
jílovitopísčitých sedimentů.
V souvislosti s realizací záměru nebudou prováděny významné zemní práce, resp.
nepředpokládají se žádné zásahy do horninového prostředí.
Geodynamické jevy
Samotný průmyslový areál je zasazen do rovinatého území bez hrozby sesuvů.
Seismicita
Zájmové území nepatří do seismicky aktivní oblasti a nejsou nutná žádná opatření
k zajištění stability staveb.
Přírodní zdroje
Přímo v lokalitě záměru se nevyskytují žádná sesuvná či poddolovaná území, chráněná
ložisková území, dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma.
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C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna, flóra
Charakter bioty (fauny a flóry), a tím i její hodnota z hlediska biodiverzity, je podmíněn
geografickou polohou, charakterem trvalých ekologických podmínek a v kulturní krajině
i druhem a intenzitou vlivů činnosti člověka.
Zájmové území spadá do biogeografické oblasti kontinentální (6), bioregion
Hustopečský (4.3).
Veškeré stavební objekty záměru se nacházejí v oploceném areálu průmyslového
charakteru, který je zcela přeměněn lidskou činností a v současné době i probíhajícími
stavebními pracemi. V území se nevyskytují žádné vodní plochy. V celém areálu se krom
zpevněných ploch nacházejí prakticky jen udržované sekané plochy zeleně. Realizace záměru
není spojena s odstraňováním žádných dřevin.
Vzhledem k těmto skutečnostem lze v areálu očekávat pouze omezený výskyt běžných
druhů fauny (zástupce bezobratlých, drobného ptactva a hlodavců) i flóry. Tento předpoklad
byl ověřen i při terénním průzkumu přímo v lokalitě záměru. V území travnatých ploch nebyl
zjištěn výskyt chráněných druhů živočichů ani rostlin, případně hodnotných biotopů
s vhodnými podmínkami pro jejich výskyt.
Ekosystémy
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu. Rozlišují
se místní (lokální), regionální a nadregionální ÚSES. Cílem zabezpečování ÚSES v krajině je
uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny, zajištění příznivého působení na
okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové oddělení, podpora možnosti
polyfunkčního využívání krajiny, uchování významných krajinných fenoménů. Skladebné části
ÚSES tvoří biocentrum (centrum biologické diverzity), biokoridor (propojení mezi biocentry),
interakční prvky a ekologicky významný segment krajiny s režimem ÚSES.
V průmyslovém areálu společnosti se prvky ÚSES nevyskytují.
V širším území je zastoupen nadregionální ÚSES osou nadregionálního biokoridoru
NRBK 40, který prochází západně od průmyslového areálu oznamovatele ve vzdálenosti cca
1 km.
Realizací vlastního záměru nedojde k zásahu a negativnímu ovlivnění jednotlivých
funkčních prvků územního systému ekologické stability.
Zvláště chráněná území, přírodní parky
Definice a způsob ochrany je dán zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(ve znění pozdějších předpisů), a jeho prováděcí vyhláškou 395/1992 Sb.
Zvláště chráněná území se dělí na velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Do VZCHÚ spadají dvě kategorie: národní
park (NP) a chráněná krajinná oblast (CHKO). Do MZCHÚ spadají čtyři kategorie: národní
přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR)
a přírodní památka (PP). Přírodní parky nespadají do ZVCHÚ jsou však vyhlašovány
na ochranu krajinného rázu území.
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Lokalita záměru se nevyskytuje na území žádného zvláště chráněného území ani
přírodního parku ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění
pozdějších předpisů).
Nejblíže z uvedených chráněných území se nachází cca 2,5 km západně maloplošné
zvláště chráněné území PP Ochozy. Důvodem ochrany je zachování a ochrana chráněných
druhů rostlin, kriticky ohroženého druhu tořiče včelonosného, silně ohroženého vstavače
vojenského aj. Na vegetaci je vázaná svým výskytem i řada teplomilných druhů hmyzu.
Lokality Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany,
která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu
rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.
Na území ČR je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými
lokalitami (EVL).
Hodnocený záměr je svou lokalizací mimo území soustavy Natura 2000.
Nejblíže se nachází EVL Lovčický potok a Jordánek (CZ0623355), jejíž hranice je
vzdálena více než 2,5 km severovýchodním směrem. Jedná se o území na úpatí Ždánického
lesa, severně od obce Lovčice. Skládá se ze dvou izolovaných celků ležících v údolí Jordánku
a Lovčického potoka.
Významné krajinné prvky
Dle § 3, odst. 1, písm. b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění
pozdějších předpisů) je významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo
přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 (tohoto
zákona) orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené
skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů
včetně historických zahrad a parků.
Přímo v lokalitě záměru se prvky VKP nenachází. Nejbližší a nejvýznamnější VKP tvoří
Ždánický potok vzdálený 60 m východním směrem od hranice průmyslového areálu a vodní
tok Trkmanka a Panské rybníky vzdálené cca 150 m západním směrem.
Památné stromy
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů)
umožňuje vyhlášení mimořádně významných stromů, jejich skupin a stromořadí za památné
stromy (§ 46, odst. 1).
V areálu společnosti se památné stromy nenacházejí. Nejbližší památný strom – lípa
srdčitá (Tilia cordata Mill.) se nachází cca 5,8 km jihovýchodním směrem od předmětného
záměru, jedná se o skupinu stromů (4 kusy) Lípy pod Babylonem (105577). Nachází se zcela
mimo zájmové území.
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C.II.8. Krajina
Krajinný ráz
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů)
vymezuje dle § 12 zákona krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Průmyslový areál společnosti je stávající, plně funkční. Ze západní strany je ohraničen
vodním tokem Trkmanka a z východní strany se jedná silnice II. třídy II/431, resp. ul. Nádražní.
Jedná se tak o území zcela přeměněné lidskou činností. Lze konstatovat, že záměr se nachází
v intravilánu města Ždánic, které charakterizuje průmyslové a dopravní stavby.
V předmětném zastavěném území nelze uvažovat o ochraně krajinného rázu, jedná se
o stávající průmyslovou zástavbu, která bude doplněna o funkčně obdobné stavby, záměrem
se nemění vzhled ani charakter lokality.
C.II.9. Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
Přímo v lokalitě záměru ani blízkém okolí se nevyskytuje žádná stará ekologická zátěž
či kontaminovaná plocha (dle Systému evidence kontaminovaných míst MŽP).
Převládajícím faktorem rizikovosti v zájmovém území (rizikovým geofaktorem) je radon
v podloží. Dle radonové mapy v oblasti převažuje přechodné radonové riziko.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Jednotlivé složky životního prostředí tak, jak jsou popsány v předchozí kapitole C.II, jsou
vzájemně propojeny složitými vazbami a je třeba je hodnotit jako celek zejména z hlediska
celkové únosnosti zatížení území. Ve smyslu § 5 a 8 zákona č. 17/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů lze chápat zatížení prostředí za únosné do té míry, dokud nejsou
překračovány limity pro jednotlivé složky životního prostředí a nedochází tak k poškozování
životního prostředí.
Z hlediska limitů, jak je stanovuje příslušná legislativa je v území překračován imisní limit
pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu. Překračování těchto imisní limitů je obecně
spojeno především s dopravou (hustě obydlená sídla, významné liniové zdroje) a nekvalitním
spalováním fosilních paliv v lokálních topeništích, což odpovídá i předmětné lokalitě.
Průmyslové zdroje již nemají na případné překračování zásadní vliv.

Dokumentace EIA; zak. č. 335/16

strana 70/123

EKOME, spol. s r.o.

CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích

ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Cílem ochrany životního prostředí a veřejného zdraví je nalezení takového vyrovnaného
systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.

D.I.1.1. Vlivy na zdraví obyvatel
Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno obecně brát v úvahu
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Posuzovaný záměr nebude zdrojem
elektromagnetického záření, v souvislosti s jeho realizací se nepředpokládá kontaminace
zdrojů vod ani půdy chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich toxiny. Záměr
neovlivní oslunění okolních obytných domů. Hlavními faktory, které mohou být realizací
záměru významněji ovlivněny, budou tedy hluk a znečištění ovzduší.
Vyhodnocení stávajících vlivů hluku a znečištění ovzduší působící při běžném provozu
a vlivů po realizaci záměru na zdraví dotčených obyvatel tvoří přílohu č. 5 předkládané
dokumentace (Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví, RNDr. Alexandr Skácel, CSc.,
12/2016).

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo provedeno pomocí metodiky US EPA ve čtyřech
postupných krocích, kterými se postupně řeší
a) identifikace nebezpečnosti (identifikace rizika)
b) hodnocení vztahu dávka – odpověď
c) hodnocení expozice
d) charakterizace rizika (vlastní odhad rizika pro veřejné zdraví)
Cílem vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je poskytnout odborný podklad pro posouzení
očekávaných účinků provozu záměru na zdravotní stav exponované populace, žijící
v potenciálním dosahu vlivů zamýšlené technologie záměru s cílem posoudit možnost jeho
realizace z pohledu rizika pro veřejné zdraví v nejbližších dotčených osídlených lokalitách.
Z pohledu věcného se jedná především o vliv fyzikální noxy (hlučnost provozované
technologie) a chemických emisí z provozované technologie nové galvanizační linky.
Podkladovými materiály pro vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví byla rozptylová
a akustická studie (příloha č. 3 a 4).

Pozn.: Vzhledem k obsáhlosti autorizovaného posouzení vlivů na veřejné zdraví je níže
v textu uvedeny pouze závěry z něj vyplývající. Podrobné hodnocení je uvedeno v samotné
příloze č. 5.
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V hodnocení vlivů provozu předmětného záměru (v této kapitole dále jen „Galvanovna
Ždánice) na veřejné zdraví byly posuzovány fyzikální škodlivina (hluk) a chemické polutanty –
imise škodlivin.
Z posouzení zdravotních rizik vyplývají následující závěry (viz kap. 9 přílohy č. 5):
Hlučnost způsobená provozem záměru:
1. Somatické poškození sluchu v dotčených lokalitách vlivem současné hlukové
zátěže v denní ani noční době nehrozí. Realizací záměru „Galvanovna Ždánice”
není nutno tuto situaci předpokládat.
2. Hluková situace na dotčených referenčních bodech v okolí záměru „Galvanovna
Ždánice” je v současné době a bude i po realizaci záměru ovlivněna souběhem
hlučnosti současných zdrojů hlučnosti včetně zdrojů hluku z průmyslového areálu
Ždánice, z těchto zdrojů bude vlastní záměr „Galvanovna Ždánice” představovat
v denní i noční době zanedbatelný příspěvek hlučnosti, který se na celkové hlukové
zátěži území číselně neprojeví.
3. Současná celková hluková situace bez realizace hodnoceného záměru představuje
na IRB (imisní referenční bod) v denní i noční době situaci, která představuje
s výjimkou IRB1 výraznou expozici celkové hlukové zátěži. Na většině dotčeného
území v blízkosti průmyslového areálu tedy v současné době nejsou zcela dodrženy
podmínky pro ochranu veřejného zdraví. Tato situace se v souběhu s vlivem
provozu záměru nezmění.
4. Hlučnost v okolí záměru „Galvanovna Ždánice” v době jeho provozu na základě
akustického modelu imisních příspěvků hlučnosti nepředstavuje v denní ani v noční
době na hodnocených IRB situaci, která by ve srovnání s podmínkami současného
hlukového pozadí se zohledněním hlukových emisí současného provozu areálu
Ždánice měnila podmínky ochrany veřejného zdraví vyjádřené pomocí objektivně
stanovených kritérií. Uvedené tvrzení vychází z objektivizovaných hodnot dle AN15
a údajů WHO a očekávané změny situace po porovnání imisních příspěvků
hlučnosti záměru po jeho zprovoznění. Po realizaci záměru se proto očekává
zachování současné úrovně výskytu definovaných symptomů zhoršení zdravotního
stavu bez změny podmínek z hlediska ochrany veřejného zdraví.
5. Hlukové klima v porovnání se současnou zátěží celkovou hlučností se po realizaci
vlastního záměru v denní ani v noční době nezmění způsobem, který by byl
prokazatelný přístrojově nebo smyslově jako pocítitelná změna hlučnosti. Celková
hlučnost areálu Ždánice se po zprovoznění záměru „Galvanovna Ždánice”
v modelovaném území nezmění a za očekávané situace není potřebné uvažovat ani
o zhoršení faktoru pohody.
6. Kvantitativní hodnocení očekávané změny počtu rozmrzelých obyvatel prokazuje,
že počet individuálně dotčených občanů po realizaci vlastního záměru „Galvanovna
Ždánice” ve srovnání se současnou situací nebude představovat z hlediska ochrany
veřejného zdraví problém. Počet rozmrzelých osob se po realizaci záměru
ve srovnání s vlivem současného celkového hlukového pozadí nezmění v žádném
stupni rozmrzelosti.
Hlučnost způsobená provozem záměru:
7. Při zohlednění stávající zátěže atmosféry nepředstavuje záměr „Galvanovna
Ždánice” pro hodnocené škodliviny riziko ohrožení veřejného zdraví. Samotný imisní
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příspěvek hodnoceného záměru z hlediska očekávaného vlivu modelovaných
škodlivin v potenciálně dotčených osídlených lokalitách v okolí záměru bude
nepatrný a významná změna celkové imisní zátěže v modelované oblasti se
nepředpokládá. Imisní příspěvek záměru „Galvanovna Ždánice” bude
nevýznamným zdrojem imisí škodlivin, v obydlených oblastech bude jeho zdravotní
vliv zanedbatelný, což se projevuje v nepatrném počtu očekávaných případů
poškození zdravotního stavu exponované populace vlivem samotného záměru
„Galvanovna Ždánice”.
8. Očekávané příspěvky výskytu symptomů poškození zdravotního stavu dotčených
obyvatel na hodnocených IRB reprezentujících příslušný okrsek s trvalým osídlením
je pro všechny škodliviny nízký, provoz investičního záměru „Galvanovna Ždánice”
bude ovlivňovat zdravotní stav dotčené populace ve srovnání se současnou situací
pouze v nepatrném rozsahu. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví se očekává
v podstatě zachování současné úrovně zdravotního rizika. Očekávané změny vlivů
na veřejné zdraví v důsledku realizace záměru „Galvanovna Ždánice” v budoucím
období jsou v praxi zanedbatelné.
9. Uvedené závěry byly konkretizovány a kvantifikovány pomocí závislostí
z epidemiologických studií dle materiálů WHO.
10. Závěry o míře zdravotního rizika chemických imisí byly dle možností ověřeny
porovnáním závěrů na základě databází WHO a US EPA a byly porovnány
s výskytem symptomů poškození zdravotního stavu na úrovni státem
garantovaného stupně ochrany veřejného zdraví.

Celkové shrnutí posouzení vlivů na veřejné zdraví
Z uvedeného vyplývá, že zdravotní riziko způsobené realizací předkládaného záměru
„Galvanovna Ždánice” není ve srovnání se současnou zátěží prostředí významné,
dominantním vlivem bude i do budoucna současná zátěž atmosféry a komunální dopravní
zátěž prostředí ze stávajícího dopravního provozu na komunikační síti a v případě dodržení
deklarovaných parametrů technologie záměru „Galvanovna Ždánice” nebudou intenzity
působení a expoziční koncentrace sledovaných polutantů důvodem významného zvýšení
rizika ohrožení veřejného zdraví potenciálně dotčených obyvatel v okolí. Z hlediska vlivu
na veřejné zdraví se očekává za současného stupně zátěže životního prostředí převaha
pozitivních důsledků realizace záměru „Galvanovna Ždánice”, které souvisejí s realizací
politiky trvale udržitelného rozvoje města i regionu. Z hlediska hlukové zátěže prostředí
ve srovnání s modelovanými hodnotami současné celkové hlukové situace nebudou pro cílový
stav po realizaci záměru významně zhoršeny stávající podmínky ochrany veřejného zdraví
a není nutno počítat ani se změnou současného hlukového klimatu v dotčené oblasti.

D.I.1.2. Sociální a ekonomické důsledky
Jak je uvedeno v příloze č. 5 (posouzení vlivů na veřejné zdraví), kap. 7 pozitivní
celospolečenské vlivy spočívají v oblasti v posílení ekonomické pozice investora na trhu
s finální úpravou polotovarů a výrobků, především pro automobilní průmysl. Počet pracovních
příležitostí se v souvislosti s realizací záměru poněkud zvýší, přitom pro město velikosti Ždánic
může být i tento moment zajímavý. Jak je známo, na jedno primární pracovní místo se obvykle
váží dvě až tři sekundární pracovní příležitosti, takže vliv investora na rozvoj zaměstnanosti
v regionu bude v lokálním měřítku značný. Zatištění ekonomického statusu pracovníků
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a vytvoření prostředků pro obživu jejich rodinných příslušníků se následně projeví jako faktor
ovlivňující pozitivně podmínky pro ochranu veřejného zdraví zlepšením způsobu výživy,
zajištěním možnosti vzdělávání, uplatněním zdravějšího životního stylu, možností zajištění
lepší dostupnosti zdravotní péče, lepší péčí o psychickou stránku místních obyvatel, kteří
budou mít prostředky pro regeneraci psychických sil formou volnočasových aktivit, kulturního
života, dovolené, případně jinými prostředky, které však vyžadují potřebné ekonomické
zázemí. Potlačí se tak vznik sociálně vyloučených oblastí, které se v těchto aspektech objevují
na opačné straně a prokazují, že ekonomický status jednotlivců a jejich rodin se sekundárně
projevuje i v oblasti zdravotního stavu.
Tyto vlivy komplexně spadají mezi environmentální, ekonomické a společenské
determinanty zdraví a souvisí s realizací programu trvale udržitelného rozvoje a s rozvojem
životních podmínek v Jihomoravském kraji a v samotném městě Ždánice.

Díky posílení ekonomické pozice provozovatele na trhu s finální úpravou polotovarů a
výrobků, především pro automobilní průmysl a díky mírnému navýšení počtu pracovních míst
bude mít záměr z pohledu sociálních a ekonomických důsledků mírně pozitivní vliv především
v lokálním měřítku, v širším území bude vliv již nevýznamný.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Realizace, ani provoz záměru nemůže ovlivnit současné klima v území.
Pro vyhodnocení imisního zatížení byla použita metodika SYMOS’97, její podrobnější
popis včetně dalších výpočtových předpokladů je obsahem rozptylové studie, která tvoří
přílohu č. 3 předkládané dokumentace.
Podle výsledků rozptylové studie, bude dosahováno níže uvedených koncentrací
znečišťujících látek. Umístění vybraných referenčních bodů uvedených níže v tabulce
odpovídá nejbližším obytným objektům a je zřejmé z plošného rozložení koncentrací dále
v textu.
Výsledky rozptylové studie
Míra znečištění ovzduší je vyjádřena pomocí dvou charakteristik. V případě maximálních
koncentrací je však třeba zmínit, že nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto
hodnot. Ta závisí na četnosti výskytu silných inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se tyto
nejvyšší koncentrace vyskytují jen po krátký čas nejvýše několika hodin či desítek hodin v roce,
a to pouze za souhry nejhorších emisních a rozptylových podmínek. Maxima jsou také více
ovlivněna konfigurací jednotlivých zvolených elementů zdrojů a přesnost jejich výpočtu je tedy
nižší. Jejich vypovídací schopnost je spíše, pokud jde o relativní posouzení různých částí
území. Umožňují dobře postihnout rozdíly v „rizikovosti“ sledovaného území k výskytu
skutečně vysokých krátkodobých koncentrací.
Výstižnější charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která zahrnuje i vliv větrné
růžice a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna
náhodnými skutečnostmi, takže přesnost jejího výpočtu je vyšší.
Pojmy „maximální hodinová koncentrace“, resp. „maximální denní koncentrace“
a „průměrná roční koncentrace“ užívané v dalším textu je nutno chápat jako příspěvky záměru
k uvedeným koncentracím (mít na zřeteli i vliv imisního pozadí).
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Výsledky modelových výpočtů, které byly vypočteny pro více než 400 referenčních bodů,
jsou prezentovány níže v textové části, na obrázcích a také v tabulkách.
Obrázky znázorňují plošné rozložení imisních příspěvků před i po realizaci záměru
(stávající/výhledový stav). Vykresleny byly u všech hodnocených znečišťujících látek pro dobu
průměrování, pro kterou je v kap. C.II.2. stanoven imisní limit, resp. referenční koncentrace.
Téměř ve všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším krátkodobým koncentracím
jednotlivých znečišťujících látek bude docházet při špatných rozptylových podmínkách
za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené koncentrace rychle
klesají. Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než při
inverzích a v případě instabilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu je tento rozdíl řádový.
Pozn.: V dokumentaci bylo pro přehlednost upuštěno od uvedení vykreslení imisních
koncentrací pro látky CO a NOX, jejichž vypočtené příspěvky jsou velmi nízké. Imisní limity
pro CO jsou prakticky na celém území České republiky plněny s velkou rezervou, imisní limit
NOX je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace není tak pro předkládaný záměr
v urbanizovaném území relevantní. Plošné rozložení pro tyto znečišťující látky je uvedeno
v rozptylové studii.

Stávající stav
Provozem stávajícího stavu posuzované technologie, jenž vychází ze skutečného
emisního příspěvku stávajících výduchů, nedochází u žádné znečišťující látky k překročení
imisních limitů, resp. referenčních koncentrací.
V následujících tabulkách jsou uvedeny maximální dosažené vypočtené koncentrace
jednotlivých znečišťujících látek u nejbližší obytné zástavby.
Tabulka 16: Maximální imisní koncentrace v referenčních bodech - stávající stav
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

PM10

Vypočtená koncentrace
v referenčních bodech č. [μg/m3
1

2

3

4

24 hodin
1 kalendářní rok

7,96
0,105

4,24
0,174

5,64
0,310

5,22
0,244

PM2,5

1 kalendářní rok

0,0683

0,113

0,201

0,158

NO2

1 hodina
1 kalendářní rok

0,643
0,00263

0,457
0,00304

0,421
0,00483

0,422
0,00460

NOx

1 kalendářní rok

0,0347

0,0440

0,0683

0,0618

CO

8 hodin
-

2,40
-

2,43
-

2,25
-

1,95
-

CxHy

1 hodina
-

0,876
-

0,565
-

0,519
-

0,452
-

HCl

1 hodina
1 kalendářní rok

15,7
0,174

8,98
0,296

8,77
0,457

9,27
0,359

HF

1 hodina
1 kalendářní rok

4,63
0,0520

2,19
0,0864

3,06
0,147

2,96
0,116
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Pozn.: Krátkodobé imisní koncentrace (s dobou průměrování 1 hodina)
pro znečišťující látky HCl a HF jsou v Tab. 17 uvedeny pro potřeby posouzení
vlivů na veřejné zdraví.
Tabulka 17: Maximální imisní koncentrace jako podíl imisního limitu - stávající stav
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Koncentrace
[g/m3

Koncentrace
jako podíl
imisního limitu
[%]

PM10

24 hodin
1 kalendářní rok

7,96
0,310

15,9
0,78

PM2,5

1 kalendářní rok

0,201

0,80

NO2

1 hodina
1 kalendářní rok

0,643
0,00483

0,32
0,01

NOx

1 kalendářní rok

0,0683

0,23

CO

8 hodin
-

2,43
-

0,02
-

CxHy

1 hodina
-

0,876
-

0,09
-

HCl

1 hodina
1 kalendářní rok

15,7
0,457

2,28

HF

1 hodina
1 kalendářní rok

4,63
0,147

0,29

Maximální 24 hodinová koncentrace PM10 vypočtena 7,96 µg/m3, to je 15,9 % podíl
imisního limitu; roční průměrná koncentrace 0,310 µg/m3 pak představuje 0,78 % imisního
limitu.
Roční průměrná koncentrace PM2,5 byla vypočtena 0,201 µg/m3, to je 0,80 % podíl
imisního limitu.
Maximální 1 hodinová koncentrace NO2 byla vypočtena 0,643 µg/m3, to je 0,32 % podíl
imisního limitu; roční průměrná koncentrace 0,00483 µg/m3 pak představuje 0,01 % imisního
limitu.
Roční průměrná koncentrace NOx byla vypočtena 0,0683 µg/m3, to je 0,23 % imisního
limitu.
Maximální 8 hodinová koncentrace CO byla vypočtena 2,43 µg/m3, to je 0,02 % podíl
imisního limitu.
Maximální 1 hodinová koncentrace CxHy byla vypočtena 0,876 µg/m3, to je 0,09 % podíl
nejvyšší přípustné koncentrace.
Maximální 1 hodinová koncentrace HCl byla vypočtena 15,7 µg/m3, roční průměrná
koncentrace byla vypočtena 0,457 µg/m3, to je 2,28 % podíl referenční koncentrace.
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Maximální 1 hodinová koncentrace HF byla vypočtena 4,63 µg/m3, roční průměrná
koncentrace byla vypočtena 0,147 µg/m3, to je 0,29 % podíl referenční koncentrace.
Výhledový stav
Provozem výhledového stavu posuzované technologie nedochází u žádné znečišťující
látky k překročení imisních limitů, resp. referenčních koncentrací.
V následujících tabulkách jsou uvedeny maximální dosažené vypočtené koncentrace
jednotlivých znečišťujících látek u nejbližší obytné zástavby.
Tabulka 18: Maximální imisní koncentrace v referenčních bodech - výhledový stav
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

PM10

Vypočtená koncentrace
v referenčních bodech č. [μg/m3
1

2

3

4

24 hodin
1 kalendářní rok

27,8
0,576

22,2
0,808

23,7
1,14

19,7
0,960

PM2,5

1 kalendářní rok

0,382

0,532

0,751

0,632

NO2

1 hodina
1 kalendářní rok

0,643
0,00724

0,588
0,00865

0,421
0,0136

0,378
0,0137

NOx

1 kalendářní rok

0,0935

0,123

0,194

0,186

CO

8 hodin
-

3,82
-

3,70
-

3,48
-

3,03
-

CxHy

1 hodina
-

0,876
-

0,565
-

0,519
-

0,452
-

HCl

1 hodina
1 kalendářní rok

36,7
0,703

32,8
1,00

31,8
1,38

27,0
1,16

HF

1 hodina
1 kalendářní rok

18,0
0,312

14,7
0,434

14,9
0,601

12,6
0,507

Pozn.: Krátkodobé imisní koncentrace (s dobou průměrování 1 hodina) pro
znečišťující látky HCl a HF jsou v Tab. 19 uvedeny pro potřeby posouzení vlivů
na veřejné zdraví.
Tabulka 19: Maximální imisní koncentrace jako podíl imisního limitu - výhledový stav
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Koncentrace
[g/m3

Koncentrace
jako podíl
imisního limitu
[%]

PM10

24 hodin
1 kalendářní rok

27,8
1,14

55,6
2,85

PM2,5

1 kalendářní rok

0,751

3,00
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Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Koncentrace
[g/m3

Koncentrace
jako podíl
imisního limitu
[%]

NO2

1 hodina
1 kalendářní rok

0,643
0,0137

0,32
0,03

NOx

1 kalendářní rok

0,194

0,65

CO

8 hodin
-

3,82
-

0,04
-

CxHy

1 hodina
-

0,876
-

0,09
-

HCl

1 hodina
1 kalendářní rok

36,7
1,38

6,92

HF

1 hodina
1 kalendářní rok

18,0
0,601

1,20

Maximální 24 hodinová koncentrace PM10 vypočtena 27,8 µg/m3, to je 55,6 % podíl
imisního limitu; roční průměrná koncentrace 1,14 µg/m3 pak představuje 2,85 % imisního
limitu.
Roční průměrná koncentrace PM2,5 byla vypočtena 0,751 µg/m3, to je 3,00 % podíl
imisního limitu.
Maximální 1 hodinová koncentrace NO2 byla vypočtena 0,643 µg/m3, to je 0,32 % podíl
imisního limitu; roční průměrná koncentrace 0,0137 µg/m3 pak představuje 0,03 % imisního
limitu.
Roční průměrná koncentrace NOx byla vypočtena 0,194 µg/m3, to je 0,65 imisního limitu.
Maximální 8 hodinová koncentrace CO byla vypočtena 3,82 µg/m3, to je 0,04 % podíl
imisního limitu.
Maximální 1 hodinová koncentrace CxHy byla vypočtena 0,876 µg/m3, to je 0,09 % podíl
nejvyšší přípustné koncentrace.
Maximální 1 hodinová koncentrace HCl byla vypočtena 36,7 µg/m3, roční průměrná
koncentrace byla vypočtena 1,38 µg/m3, to je 6,92 % podíl referenční koncentrace.
Maximální 1 hodinová koncentrace HF byla vypočtena 18,0 µg/m3, roční průměrná
koncentrace byla vypočtena 0,601 µg/m3, to je 1,20 % podíl referenční koncentrace.

Vypočtené hodnoty v rámci výhledového stavu představují z valné většiny hodnoty
maximální teoretické, vztažené k naddimenzovaným vstupům v podobě závazných emisních
limitů, maximálního možného výkonu apod. S ohledem na tyto skutečnosti je předpoklad, že
reálné emisní příspěvky v praxi výrazně nižší.
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Tabulka 20: Pětileté průměry imisních koncentrací 2011-2015 ve čtvercové síti 1 x 1 km,
maximální imisní koncentrace přírůstku v rámci výhledového stavu z referenčních bodů
a podíl součtu těchto koncentrací na imisním limitu

Znečišťující
látka

PM10

PM2,5

NO2

Doba
průměrování

Pětileté
průměry
2011-2015
[mg/m3]

Maximální
koncentrace
z RB [g/m3]

Celkem
pětileté
průměry
+ přírůstek
[g/m3]

Celková
koncentrace
jako podíl
imisního
limitu [%]

24 hodin

47,6

27,8

-

-

1 kalendářní rok

26,3

1,14

27,4

68,6

-

-

-

-

-

1 kalendářní rok

20,0

0,751

20,8

83,0

1 hodina

-

0,643

-

-

1 kalendářní rok

15,0

0,0137

15,0

37,5

Maximální 24 h koncentrace PM10 27,8 μg/m3 je teoretická hodnota, která může nastat
za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek a maximálního provozu záměru po omezenou
dobu. Vypočtenou koncentraci nelze sčítat s danými pětiletými průměry, protože tyto
maximální koncentrace vzniknou za různých povětrnostních podmínek, rychlosti a směru
proudění vzduchu. Přírůstek záměru je lépe vidět na celkové (pětileté průměry 2011-2015 +
přírůstek) průměrné roční koncentraci PM10, která činí 27,4 µg/m3, to představuje 68,6 %
imisního limitu.
U PM2,5 je celková (pětileté průměry 2011-2015 + přírůstek) průměrná roční koncentrace
PM2,5 20,8 g/m3, to je 83,0 % imisního limitu.
U NO2 je celková (pětileté průměry 2011-2015 + přírůstek) průměrná roční koncentrace
NO2 15,0 g/m3, to je 37,5 % imisního limitu.
Hodnoty porovnávané s imisními limity lze jsou maximálně dosažené vypočtené
koncentrace, kterých bude dosaženo za nejnepříznivějšího provozu zdroje a povětrnostních
podmínek v daném místě v okolí zdroje znečištění.
Pozn.: Výše uvedené porovnání bylo provedeno pro znečišťující látky, pro které lze
stanovit imisní pozadí lokality na základě pětiletých průměrných imisních koncentrací
zveřejňované ČHMÚ ve čtvercové síti 1 x 1 km.
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Plošné rozložení příspěvků - stávající stav
Obrázek 14: Celková situace, referenční body a emisní zdroje pro stávající stav

Obrázek 15: Maximální 24 h koncentrace PM10 v µg/m3 ve výšce 1,5 m, STÁVAJÍCÍ STAV
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Obrázek 16: Roční průměrná koncentrace PM10 v µg/m3 ve výšce 1,5 m, STÁVAJÍCÍ STAV

Obrázek 17: Roční průměrná koncentrace PM2,5 v µg/m3 ve výšce 1,5 m, STÁVAJÍCÍ STAV
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Obrázek 18: Maximální 1 h koncentrace NO2 v µg/m3 ve výšce 1,5 m, STÁVAJÍCÍ STAV

Obrázek 19: Roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3 ve výšce 1,5 m, STÁVAJÍCÍ STAV
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Obrázek 20: Maximální 1 h koncentrace CxHy v µg/m3 ve výšce 1,5 m, STÁVAJÍCÍ STAV

Obrázek 21: Roční průměrná koncentrace HCl v µg/m3 ve výšce 1,5 m, STÁVAJÍCÍ STAV
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Obrázek 22: Roční průměrná koncentrace HF v µg/m3 ve výšce 1,5 m, STÁVAJÍCÍ STAV
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Plošné rozložení příspěvků - výhledový stav
Obrázek 23: Celková situace, referenční body a emisní zdroje pro výhledový stav

Obrázek 24: Maximální 24 h koncentrace PM10 v µg/m3 ve výšce 1,5 m, VÝHLEDOVÝ STAV
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Obrázek 25: Roční průměrná koncentrace PM10 v µg/m3 ve výšce 1,5 m, VÝHLEDOVÝ STAV

Obrázek 26: Roční průměrná koncentrace PM2,5 v µg/m3 ve výšce 1,5 m, VÝHLEDOVÝ STAV
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Obrázek 27: Maximální 1 h koncentrace NO2 v µg/m3 ve výšce 1,5 m, VÝHLEDOVÝ STAV

Obrázek 28: Roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3 ve výšce 1,5 m, VÝHLEDOVÝ STAV
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Obrázek 29: Maximální 1 h koncentrace CxHy v µg/m3 ve výšce 1,5 m, VÝHLEDOVÝ STAV

Obrázek 30: Roční průměrná koncentrace HCl v µg/m3 ve výšce 1,5 m, VÝHLEDOVÝ STAV
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Obrázek 31: Roční průměrná koncentrace HF v µg/m3 ve výšce 1,5 m, VÝHLEDOVÝ STAV

Závěrečné hodnocení (rozptylové studie)
Rozptylová studie prokazuje, že předkládaný záměr „CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení
kapacity provozovny ve Ždánicích“ nezpůsobí (i s ohledem na kumulaci se stávajícími
zdroji) nadměrné znečištění ovzduší látkami PM10, PM2,5, NO2, NOx, CO, CxHy, HCl, ani HF.
Jejich příspěvky k průměrným ročním, resp. maximálním krátkodobým koncentracím se
na celém území pohybují podstatně pod imisními limity a přípustnými koncentracemi, které
jsou plněny s velkou rezervou.
V předmětném území je jako na mnoha místech v České republice překračován imisní
limit pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu. Se stacionárními zdroji provozovny
však nejsou spojeny emise této znečišťující látky, která je charakteristická především pro
nedokonalé spalování fosilních paliv v domácích topeništích. Ani po realizaci záměru nebude
mít provoz společnosti CVP Galvanika s.r.o. ve Ždánicích na případné překračování imisního
limitu pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu významný vliv.

Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že předkládaný záměr ve
stávajícím ani výhledovém stavu nezpůsobuje nadměrné znečištění ovzduší znečišťujícími
látkami.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
D.I.3.1. Hluk
Pro výpočet hlukové zátěže území byl použit výpočtový program CadnaA verze 4.6.
Výpočet šíření hluku pro průmyslové zdroje hluku je proveden dle normy ČSN ISO 9613.
Metodika výpočtu zohledňuje odrazy hluku od všech objektů (budovy, clony, atd.) na cestě
přenosu hluku mezi zdrojem hluku a referenčním bodem výpočtu.
Výpočty ekvivalentních hladin akustického tlaku v referenčních bodech výpočtu byly
provedeny pro hluk dopadající na výpočtový bod (dle ČSN ISO1996 a Metodický návod pro
hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb Č. j.: 62545/2010-OVZ-32.31.11.2010, v Praze dne 1. 11. 2010), ve výpočtu není uvažován odraz od přilehlé fasády.
Dále byly pro vizuální prezentaci vypočteny izofony ve 3 m nad terénem v okolí
posuzovaného záměru.
Ve výpočtovém programu byly modelovány tyto stavy:
-

vliv stacionárních zdrojů hluku pro stávající i výhledový stav (vč. pohybu vozidel
po areálu)

-

vliv hluku z dopravy po silnici II/431 pro stávající a výhledový stav

Referenční body
Referenční body výpočtu jsou zvoleny na nejbližších chráněných stavbách (dle zákona
č. 258/2000 Sb. §30), u jednotlivých objektů byly zvoleny vždy ve výšce oken 2 m před
fasádou. Jedná se o rodinné domy (dále RD), jejich přesné umístění je zřejmé z grafických
výstupů izofon, čísla popisná jsou uvedena v příslušných tabulkách níže.
Obrázek 32: Řadová zástavba rodinných domů podél ulice Zámecká (RB 01)
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Obrázek 33: Roztroušená zástavba rodinných domů podél ulice Nádražní

Stacionární zdroje hluku
Stávající a výhledový stav
V modelovém výpočtu bylo na straně bezpečnosti uvažováno s nepřetržitým provozem
veškerých vzduchotechnických zařízení. Výsledné hodnoty hladiny akustického tlaku
u nejbližší obytné zástavby, která je charakterizována referenčními body, jsou uvedeny
v tabulce níže.
Tabulka 21: Stacionární zdroje hluku (vč. dopravy po účelových komunikacích v areálu)
Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq [dB]
Referenční
bod

Podlaží

Stávající stav

Výhledový stav

Přírůstek

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

01 - rodinný dům,
č.p. 837

1

29.6

29.3

29.8

29.5

0.2

0.2

2

30.4

30.2

30.7

30.3

0.3

0.1

02a - rodinný dům,
č.p. 564
(jižní fasáda)

1

36.1

35.7

36.2

35.7

0.1

0.0

2

36.4

36.0

36.5

36.0

0.1

0.0

02b - rodinný dům,
č.p. 564
(východní fasáda)

1

35.7

35.3

35.8

35.3

0.1

0.0

2

36.0

35.6

36.1

35.6

0.1

0.0

03 - rodinný dům,
č.p. 792

1

32.1

31.0

32.3

31.0

0.2

0.0

2

33.6

32.7

33.8

32.7

0.2

0.0

04 - rodinný dům,
č.p. 773

1

30.0

29.3

30.2

29.3

0.2

0.0

2

31.2

30.5

31.3

30.5

0.1

0.0

Z tabulky je patrné, že po realizaci záměru dochází pouze k mírnému navýšení akustické
zátěže do 0,3 dB. U nejbližších chráněných objektů, které jsou charakterizovány referenčními
body, bude ve výhledovém stavu dosahováno ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
v rozmezí 29,8 - 36,5 dB v denní době a 29,3 - 36,0 dB v noční době.
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Je zřejmé, že hygienický limit pro provoz stacionárních zdrojů hluku ve výši 50 dB v denní
době pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin a 40 dB v noční době
pro nejhlučnější 1 hodinu je plněn s velkou rezervou.

Pro vizuální prezentaci byly na obrázcích níže vykresleny izofony pro denní i noční dobu
v okolí posuzovaného záměru ve výšce 3 m nad terénem pro stávající i výhledový stav. Obytné
(chráněné) objekty jsou na obrázcích znázorněny šedou barvou, neobytné (nechráněné)
modrou.
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Obrázek 34: Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem - stacionární zdroje hluku
- STÁVAJÍCÍ stav, denní doba
Legenda:
Bodový zdroj
Silnice
Parkovištì
Budova
Imisní bod

01

02b
02a

03

04

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku
L Aeq,T (dB)

... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
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Obrázek 35: Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem - stacionární zdroje hluku
- STÁVAJÍCÍ stav, noční doba
Legenda:
Bodový zdroj
Silnice
Parkovištì
Budova
Imisní bod

01

02b
02a

03

04

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku
L Aeq,T (dB)

... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
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Obrázek 36: Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem- stacionární zdroje hluku
- VÝHLEDOVÝ stav, denní doba
Legenda:
Bodový zdroj
Silnice
Parkovištì
Budova
Imisní bod

01

02b
02a

03

04

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku
L Aeq,T (dB)

... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
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Obrázek 37: Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem- stacionární zdroje hluku
- VÝHLEDOVÝ stav, noční doba
Legenda:
Bodový zdroj
Silnice
Parkovištì
Budova
Imisní bod

01

02b
02a

03

04

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku
L Aeq,T (dB)

... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
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Hluk z dopravy
Stávající a výhledový stav
Výsledné hodnoty hladiny akustického tlaku u nejbližší obytné zástavby pro hluk
z dopravy po silnici II/431 jsou uvedeny v tabulce níže.
Tabulka 22: Celkový hluk z dopravy v denní i noční době
Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq [dB]
Referenční
bod

Podlaží

Stávající stav

Výhledový stav

Přírůstek

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

Denní
doba

Noční
doba

01 - rodinný dům,
č.p. 837

1

36.2

28.7

36.2

28.7

0.0

0.0

2

36.9

29.4

36.9

29.4

0.0

0.0

02a - rodinný dům,
č.p. 564
(jižní fasáda)

1

52.4

44.9

52.4

44.9

0.0

0.0

2

52.6

45.2

52.7

45.2

0.1

0.0

02b - rodinný dům,
č.p. 564
(východní fasáda)

1

57.4

49.9

57.4

49.9

0.0

0.0

2

57.1

49.6

57.1

49.6

0.0

0.0

03 - rodinný dům,
č.p. 792

1

53.0

45.5

53.0

45.5

0.0

0.0

2

53.7

46.2

53.7

46.2

0.0

0.0

04 - rodinný dům,
č.p. 773

1

53.2

45.7

53.2

45.7

0.0

0.0

2

53.8

46.3

53.8

46.3

0.0

0.0

U referenčních bodů umístěných v blízkosti silnice II/431 (RB 02-04) je dnes dosahováno
hladiny akustického tlaku v rozmezí 52,4 - 57,4 dB v denní a 44,9 - 49,9 dB v noční době.
Realizací záměru dochází pouze k nepatrné změně ve stávajících intenzitách
nákladních vozidel, k jejichž pohybu dochází výhradně v denní době. Na základě výše
uvedených výsledků lze konstatovat, že tato změna se v reálné situaci prakticky neprojeví.
Hygienický limit pro hluk z dopravy po pozemních komunikacích ve výši 60 dB v denní
(6-22 hod) a 50 dB v noční době (22-6 hod) tak bude i nadále plněn.
Pro vizuální prezentaci byly na obrázcích níže vykresleny izofony pro denní i noční dobu
v okolí posuzovaného záměru ve výšce 3 m nad terénem pro stávající i výhledový stav. Obytné
(chráněné) objekty jsou na obrázcích znázorněny šedou barvou, neobytné (nechráněné)
modrou.
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Obrázek 38: Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem - hluk z dopravy
- STÁVAJÍCÍ stav, denní doba
Legenda:
Bodový zdroj
Silnice
Parkovištì
Budova
Imisní bod

01

02b
02a

03

04

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku
L Aeq,T (dB)

... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
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Obrázek 39: Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem - hluk z dopravy
- STÁVAJÍCÍ stav, noční doba
Legenda:
Bodový zdroj
Silnice
Parkovištì
Budova
Imisní bod

01

02b
02a

03

04

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku
L Aeq,T (dB)

... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
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Obrázek 40: Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem - hluk z dopravy
- VÝHLEDOVÝ stav, denní doba
Legenda:
Bodový zdroj
Silnice
Parkovištì
Budova
Imisní bod

01

02b
02a

03

04

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku
L Aeq,T (dB)

... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
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Obrázek 41: Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem - hluk z dopravy
- VÝHLEDOVÝ stav, noční doba
Legenda:
Bodový zdroj
Silnice
Parkovištì
Budova
Imisní bod

01

02b
02a

03

04

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku
L Aeq,T (dB)

... <= 20
20 < ... <= 30
30 < ... <= 40
40 < ... <= 50
50 < ... <= 60
60 < ... <= 70
70 < ... <= 80
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Závěr (akustické studie)
Realizace záměru „CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích“
nebude mít významný vliv na okolní obytnou (chráněnou) zástavbu. Z výsledků modelového
výpočtu lze konstatovat, že hygienické limity pro stacionární zdroje hluku i hluk z dopravy
budou i po realizaci záměru i nadále plněny.
Výpočet byl proveden jako modelová situace, kde se předpokládá pokud možno
s největší zátěží. Ve výpočtu se počítá s maximálním souběžným provozem jednotlivých
zařízení, tím je dosaženo nejnepříznivějšího stavu pro hodnoty akustického tlaku
ve výpočtových bodech. Při měření v reálných podmínkách je předpoklad, že budou hodnoty
akustického tlaku nižší.

Pozn.: V souladu s podmínkou č. 26 stavebního povolení stavby „Přístavba a stavební
úpravy areálu fy EPS Příbram s.r.o. ve Ždánicích“ bude za účelem ověření projektovaných
parametrů (stavby) v průběhu zkušebního provozu stavby provedeno měření hluku v hlukově
nejexponovanějších chráněných venkovních prostorech staveb při plném provozu. Po realizaci
předmětného záměru je za účelem ověření závěrů akustické studie rovněž navrhováno
provedení kontrolního měření hluku.

D.I.3.2. Vibrace
Provozovna není zdrojem vibrací s přímým vlivem na obytnou zástavbu. Při realizaci
záměru budou stavební (montážní) práce probíhat převážně uvnitř objektu v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby, vznik vibrací, které by měly vliv na statiku objektů, se
nepředpokládá.

D.I.3.3. Vlivy na radioaktivní, elektromagnetické záření
Při realizaci ani provozu záměru nebude emitováno žádné radioaktivní nebo
elektromagnetické záření.

Pro hluk z posuzovaného areálu je hygienický limit v chráněném venkovním prostoru
staveb, s příslušnou korekcí, splněn jak pro denní dobu, tak i pro noční dobu ve všech
referenčních bodech výpočtu. Vlivy na další fyzikální charakteristiky se nepředpokládají.
Po realizaci předmětného záměru je za účelem ověření závěrů akustické studie navrhováno
provedení kontrolního měření hluku.
D.I.4. Vliv povrchové a podzemní vody
Voda pitná, pro sociální účely i voda pro technologii je odebírána na základě smlouvy se
společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Po realizaci záměru se předpokládá vytvoření cca 10 nových pracovních míst. Navýšení
spotřeby pitné vody pro hygienické potřeby nových zaměstnanců lze vyčíslit dle vyhlášky
č. 428/2001 Sb., příloha č. 12, bodu VII/45 na 26 m3/rok/osobu. Vzhledem ke kapacitě
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posuzované technologie je však celková roční spotřeba vody pro potřeby všech zaměstnanců
zanedbatelná.
Řádově vyšší spotřeba je potřebná pro chod jednotlivých technologických zařízení (např.
oplachy) včetně provozu neutralizační stanice. Podle návrhu smlouvy ze dne 15. 11. 2016
„O dodávce vody, odvádění a čištění odpadních vod“ s VaK Hodonín, a.s. je stanoven limit
dodávané vody na 70 000 m3/rok, který podle informací od provozovatele odpovídá
maximálnímu zatížení provozu po realizaci záměru.
Záměr není spojen s výstavbou nových objektů ani zpevněných vod, k navýšení
množství odpadních srážkových vod nedochází.
Odpadní vody
Splaškové odpadní vody
Množství splaškových odpadních vod prakticky odráží potřebu vody pitné, tedy cca
26 m /rok/osobu při vytvoření cca 10 nových pracovních míst (podrobně viz kap. B.II.2).
Odvedení odpadních vod je řešeno splaškovou kanalizací zaústěnou stávající
do vnitroareálové kanalizace.
3

Srážkové odpadní vody
Dešťové vody ze stávajících zpevněných ploch a splaškové vody jsou v současnosti
svedeny do stávající vnitroareálové jednotné kanalizace, která je zaústěna do areálové ČOV.
Veškeré dešťové vody z nově vzniklých ploch (vniklých v rámci probíhajících stavebních
prací) jako jsou střechy, zpevněné plochy apod. budou zadržovány - regulovány v retenčních
nádržích (z parkoviště a odstavných ploch navíc čištěny v odlučovačích ropných látek).
Následně budou tyto vody přečerpávány výtlakem do vnitřní kanalizace haly I a odváděny
gravitačně společně se splaškovými vodami do areálové ČOV.
Vzhledem k tomu, že realizací záměru nedochází k navýšení množství zpevněných
ploch, se celkové množství odváděných srážkových vod po realizací záměru nemění.
Technologické odpadní vody
Čištění průmyslových odpadních vod z provozu linek povrchových úprav je řešeno
tzv. neutralizační stanicí (NS). Technologické zařízení NS je umístěno v samostatném objektu
(hale pro technologie).
Maximální vypouštěné množství odpadních vod z NS do kanalizace bude 15 m3/hod,
tzn. teoreticky až 360 m3/den při třísměnném provozu. Maximální roční vypouštěné množství
odpadních vod do kanalizace však nepřekročí 80 000 m3/rok.
Kvalita vypouštěných odpadních vod z NS do kanalizace bude splňovat emisní limity
znečištění v jednotlivých ukazatelích stanovených ve Smlouvě o dodávce vody a odvádění
odpadních vod se společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (dále jen Smlouva).
V souladu s referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách pro povrchové
úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů je zajištěno:
Minimalizace spotřeby všech vod v procesech
Minimalizace spotřeby všech vod je založena na seřizování průtoku vody v celém
procesu na pouze potřebnou úroveň a její kontrolou – je zajištěno řídícím softwarem
galvanické linky.
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Dále je část odpadních vod recirkulována následovně: odpadní vody z procesu
povrchové úpravy s obsahem Zn-Ni budou čištěny (s použitím vakuových odparek) tak, aby
bylo možno odpadní vodu z nich vyčištěnou (destilát) vracet do výrobního procesu
povrchových úprav tj. do nové bubnové linky Zn-Ni, a do stávající linky Zn-Ni.
Odstranění nebo minimalizace spotřeby a ztrát materiálů, především základních surovin
Je zavedena recirkulace části odpadních vod s obsahem Zn a Ni po jejich vyčištění
na odparkách.
Vyznačení, oddělení a úprava toků odpadních vod, které by se obtížně zpracovávaly po mísení
s ostatními toky odpadních vod jako jsou: a) chromáty (CrVI) b) kyanidy c) dusičnany d) oleje
a maziva e) komplexotvorné látky.
Odpadní vody uvedené pod písm. b) až e) a nebo prašné procesy, které by vyžadovaly
separaci v provozované technologii nevznikají.
Odpadní oplachové vody s obsahem šestimocného chromu a koncentráty s obsahem
šestimocného chromu jsou jímány ve zvláštní sběrné nádrži a dále jsou tyto vody čerpány
z této nádrže do reaktoru redukce Cr6+ k jejich zneškodnění
Nevypouštět vyčerpané lázně diskontinuálně do čistírny odpadních vod a upravených
rovnovážných toků odpadních vod, ale provádět jejich úpravu podle kapacity.
Koncentráty alkalicko-kyselé z bubnové linky a neprůtočné ekonomické oplachy
ze závěsové linky jsou čištěny zvlášť a to následovně: jsou přečerpávány do zvláštního
reaktoru na NS, kde jsou dále zpracovávány i s použitím vakuové odparky, kde zahuštěný
koncentrát je akumulován a odvážen k externí likvidaci a destilát dále zpracováván na
dočišťovací ionexové lince.
Flokulace kovů a úprava pH podle složení odpadní vody. Odstranění tuhých částic vysrážením
nebo filtrací. Kontrola a vypouštění odpadních vod. Referenční emisní limity uvedené dále
odpovídají předpisům na ochranu vodních toků a také hodnotám, které je možné dosáhnout
technikami, které jsou uvažovány jako BAT. Konkrétní referenční limitní hodnoty emisí do vod
pro složky znečištění vypouštěné z neutralizační stanice do veřejné kanalizace jsou
následující: Ni: 0,2 - 2,0 mg/; Zn: 0,2 - 2,0 mg/l; CHSK: 100 – 500 mg/l, NL: 5 – 30 mg/l.
Odpadní vody jsou na neutralizační stanici vyčištěny požadovanou technologií na úroveň
danou limity znečištění stanovenými ve Smlouvě, jež tvoří předpoklad plnění referenčních
limitů dle BAT. Měření stanovených hodnot odpadních vod probíhá v četnosti a v rozsahu
stanoveném ve Smlouvě.
Kaly z kalolisu denní produkce jsou shromažďovány na neutralizační stanici v mobilních
kontejnerech, které jsou převezeny vysokozdvižným vozíkem a vysypávány do sběrného
kontejneru. Kaly jsou dále předávány oprávněné osobě dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Kaly s obsahem tuků nejsou v provozech nové galvanovny produkovány.

Vzhledem k čištění průmyslových odpadních vod z provozu linek povrchových úprav
moderní neutralizační stanicí a udržování aktuálních provozních řádů a havarijních plánů
provozu realizace ani provoz záměru nebude mít negativní účinky na čistotu povrchových
a podzemních vod.
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D.I.5. Vliv na půdu
Realizací záměru nebudou dočasně, ani trvale zabrány pozemky spadající
do zemědělského půdního fondu ani půdy určené k plnění funkce lesa. Nová bubnová linka
bude umístěna do stávajících objektů provozovny.
Veškeré havarijní stavy provozu jsou řešeny tak, aby nemohlo dojít k úniku závadných
látek mimo vymezený prostor k tomu určený (záchytné vany, havarijní jímky apod.). Provoz
společnosti CVP Galvanika s.r.o. ve Ždánicích je/bude provozován v souladu se schváleným
havarijním plánem, který minimalizuje případná rizika na přijatelnou úroveň.

Realizace záměru v předmětném průmyslovém areálu nevykazuje negativní vliv
na půdu.
D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické a hydrogeologické poměry se v souvislosti s realizací záměru nezmění, se
záměrem nejsou spojeny žádné významné ani jiné zemní práce, kterými mohou být např.
hloubkové pažící systémy, hluboké zářezy apod.
Do dotčeného území nezasahují žádná sesuvná území, výhradní ložiska, chráněná
ložisková území, poddolovaná území či dobývací prostory. V souvislosti s provozem
společnosti tak nemůže dojít k významným změnám geologických podmínek či horninového
podloží.

Žádné přírodní zdroje se v zájmovém území nevyskytují a nebudou realizací záměru
ovlivněny.
D.I.7. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu a floru
Veškeré stavební objekty záměru se nacházejí v oploceném areálu průmyslového
charakteru, který je zcela přeměněn lidskou činností. V území se nevyskytují žádné vodní
plochy. V celém areálu se krom zpevněných ploch nacházejí (po dokončení stavebních prací
budou nacházet) prakticky jen udržované sekané plochy zeleně. Realizací záměru nedochází
k odstraňování žádných dřevin.
Celý průmyslový areál je územím již výrazně pozměněné lidskou činností prakticky bez
možnosti výskytu rostlinných či živočišných druhů, na které by se vztahovala ochrana dle § 48
zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody.
Vlivy na ekosystémy, významné krajinné prvky, chráněná území
Areál společnosti ani blízké okolí není ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny součástí přírodního parku ani zvláště chráněného území.
Plánovaná přístavba rovněž není v kontaktu se žádným prvkem či předmětem ochrany
přírody (ÚSES, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, EVL, památné stromy,
přírodní parky).
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Vlivy na soustavu Natura 2000
Ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí předkládaným lze vzhledem
k povaze záměru a absenci evropsky významné lokality či ptačí oblasti v okolí záměru vyloučit,
což je doloženo i stanoviskem příslušného krajského úřadu.
Podle stanoviska odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje (č.j.
JMK 109733/2016), které tvoří přílohu č. 2., uvedený záměr nemůže mít významný vliv na
žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Záměr svou povahou nemá potenciál
způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na její celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.

Dopad realizace a provozu záměru na místní faunu a floru lze hodnotit jako nevýznamné.
Záměr není spojen s kácením dřevin ani se zánikem cenných biotopů. Posuzovaný záměr
vhledem ke svému charakteru a rozsahu negativně neovlivní okolní ekosystémy a nebude mít
významný vliv na soustavu Natura 2000, prvky ÚSES ani zvláště chráněná území.

D.I.8. Vliv na krajinu
Záměr se nachází v intravilánu města Ždánice, které je ve své jižní části charakteristické
průmyslovými objekty. S realizací záměru nejsou spojeny významné stavební práce, které by
měnili charakter stávajících budov.
V předmětném zastavěném území navíc nelze uvažovat o ochraně krajinného rázu,
jedná se o stávající průmyslovou zástavbu, která bude doplněna o technologii umístěnou uvnitř
jednoho z objektů, záměrem se nemění vzhled ani charakter lokality.
Záměr není v kolizi ani blízkosti žádného registrovaného významného krajinného prvku
ani VKP definovaného přímo zákonem (nejblíže se nachází Ždánický potok ve vzdálenosti cca
120 m od předmětné části výrobní haly) ani na území přírodního parku či jiných lokalit
vyhlášených z důvodu jejich krajinotvorných vlastností.

Umístění a charakter záměru poukazuje na to, že krajinný ráz ani krajinné prvky jím
nemohou být významně ovlivněny.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek
Předmětná část průmyslového areálu včetně veškerých dotčených pozemků
a stavebních objektů je v majetku společnosti EPS Příbram s.r.o. Naopak veškerá technologie
povrchových úprav je majetkem oznamovatele/provozovatele společnosti CVP Galvanika
s.r.o. Mezi společnostmi jsou uzavřeny smluvní vztahy o dlouhodobém pronájmu prostor apod.
Přímo v prostoru uvažovaného záměru se nenachází žádné kulturní, historické,
architektonické či archeologické památky či naleziště.

Záměr nevykazuje negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti
V předešlém textu jsou všechny relevantní vlivy zhodnoceny v rozsahu přiměřeném
charakteru záměru. Výroba bude zajišťována materiálovými vstupy, které jsou v současné
době známé a jsou využívány při existující povrchové úpravě kovů. Hodnocení a modelové
studie jsou tak založeny na reálných měřeních, výkazech a zkušenostech provozovatele.
Vlivy záměru jsou v zásadě dvojí - dlouhodobé související s provozem záměru a krátkodobé
způsobené stavební činností. Níže jsou uvedeny hlavní dotčené složky životního prostředí.
Dlouhodobé vlivy


imisní zatížení znečišťujícími látkami
- příspěvky se pohybují podstatně pod imisními limity, referenčními koncentracemi



zatížení hlukem ze stacionárních zdrojů provozovny a hlukem z dopravy
- pro hluk z posuzovaného areálu jsou hygienický limit splněn



zdravotní rizika spojená se znečištěním ovzduší a hlukem
- zdravotní riziko nejsou ve srovnání se současnou zátěží prostředí významné



produkce odpadů
- likvidace v souladu s hierarchií způsobu nakládání s odpady



zvýšení produkce technologických odpadních vod
- kvalita vypouštěných odpadních vod odpovídá nejlepším dostupným technikám,
resp. referenčnímu dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro povrchové
úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů



sociální a ekonomické důsledky
- zvýšení zaměstnanosti v regionu mající pozitivní vliv v lokálního měřítka
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Krátkodobé vlivy během realizace záměru.


krátkodobé zhoršení současného stavu hlukové zátěže
- k instalaci nové technologie bude docházet uvnitř stávajícího objektu, případný
hluk z „montážních“ prací tak bude významně tlumen obálkou budovy, drobné
stavební úpravy (prostupy VZT apod.) budou probíhat pouze v denní době od 7
do 19 hod



vznik emisí spojených se samotnou stavební/montážní činností a také s vyvolanou
obslužnou dopravou, především prachu
- zajištěna pravidelná kontrola přilehlých komunikací a v případě jejich znečištění
neprodlené zbavení nečistot tlakovou vodou

Negativní vlivy lze snížit navrhovanými opatřeními, které jsou uvedeny v jednotlivých
kapitolách dokumentace a shrnuty kap. D.IV. Jedná se o opatření, která jsou přímo obsažena
v projektové dokumentaci záměru.

Charakteristika možnosti přeshraničních vlivů
Vzhledem k charakteru a poloze posuzovaného záměru lze vyloučit nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice ČR ve všech posuzovaných variantách.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Rizika havárií
Předmětný záměr respektuje příslušné zákony, vyhlášky a ČSN, případně související
předpisy.
Stejně jako dosud bude na provoze probíhat pravidelný servis a revizní prohlídky
zařízení v souladu s požadavky dodavatelů technologických zařízení.
Obsluha zařízení je pravidelně každoročně proškolována v oblasti bezpečnosti práce,
požární ochraně, nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky.
O veškerých kontrolách, revizích a údržbách zařízení se provede zápis do provozní
evidence provozovatele.
V případě zjištění jakékoliv příčiny ohrožující zdraví, bezpečnost a životní prostředí
prostoru výroby vyrozumí provozovatel orgány životního prostředí, hygienické služby,
popřípadě policii a hasiče. Za jejich pomoci odstraní následky havárie.
Provoz je provozován v souladu s rozhodnutím o integrovaném povolení obsahující
schválené provozní dokumenty jsou provozní řády a havarijní plán. Veškeré dokumenty budou
v rámci navazující žádosti o změnu integrovaného povolení aktualizovány a předloženy
k odsouhlasení.

Za běžného provozu záměru, při dodržování legislativních předpisů a dále navržených
opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí záměru žádná
významná rizika. Rizika vyplývající z činností v areálu jsou minimální.
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Riziko bezpečnosti provozu a lokálního znečištění ŽP by tedy představoval pouze případ
mimořádné události (v důsledku technické závady či selhání lidského faktoru, při nevhodné
organizaci, nekázni apod.). Za nejzávažnější mimořádné události z hlediska negativního vlivu
na životní prostředí a zdraví obyvatel lze považovat požár a únik závadných látek např.
ropných látek z odstavených vozidel.
V rámci žádosti o vydání změny integrovaného povolení bude aktualizován,
případě vyhotoven a schválen nový provozní řád, havarijní plán a veškeré dokumenty
podléhající schvalování příslušných správních orgánů.
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Druh rizika

Požár

Společenské riziko (environmentální riziko)

Únik závadných látek

Společenské riziko (environmentální riziko)

Požár
Při eventuálním požáru by mohly unikat do ovzduší toxické zplodiny hoření, mohlo by
dojít u některých škodlivin k překročení jejich nejvyšších přípustných krátkodobých koncentrací
v ovzduší. Dále by mohla být kontaminována půda a podzemní voda použitím hasebních
prostředků a vyplavením skladovaných látek a odpadů při hašení. Vliv působení potenciálních
mimořádných událostí lze označit za krátkodobý.

Únik závadných látek
V případě havárie, tj. úniku závadných látek např. ropných látek z odstavených vozidel,
se musí zabránit průniku do kanalizace uzavřením dešťových vpustí, ucpávkami nebo
ohrázkováním. Pokud dojde k úniku závadných látek u malé nepropustné plochy, je nutno
provést dekontaminaci vapexem. Velká plocha kontaminované zeminy musí být vytěžena
a uložena do kontejneru. Při úniku do půdy musí dojít k její okamžité sanaci, tj. odtěžení
a následné kontrole na přítomnost škodlivin v půdě. Veškeré havárie musí být ohlášeny dle
schválených ohlašovacích postupů havarijního řádu a evidovány.
Nebezpečné, resp. závadné látky jsou umístěny ve vyhrazeném a zabezpečeném (jak
proti případnému uniku, tak i proti případnému zcizení) prostoru nad záchytnými vanami,
v místnosti s vyspádovanou podlahou do havarijní jímky, případně ve dvouplášťových
nádržích bez možnosti vniku do kanalizačních vpustí.
Rovněž linky povrchových úprav jsou umístěny nad záchytným prostorem opatřeným
ochranným nátěrem s odolností vůči používaným chemikáliím. Takto definovaná „záchytná
vana“ je primárně bezodtoková s možností svedení případných úniků do neutralizační stanice.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných
zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.
Níže jsou stručně shrnuta hlavní opatření, která jsou již součástí předkládaného záměru
(projektové dokumentace):
Fáze realizace záměru
• Během realizace budou dodrženy podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých
životních podmínek při výstavbě.
• Při realizaci záměru bude zajištěna pravidelná kontrola přilehlých komunikací
a v případě jejich znečištění budou neprodleně zbaveny nečistot tlakovou vodou.
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• Celý proces stavebních úprav organizačně zajistit tak, aby byla maximálně omezena
možnost narušení faktorů pohody, veškeré stavební úpravy budou probíhat pouze v denní
době od 7 do 19 hod.
• Pro stavební úpravy budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném
technickém stavu.
• Všechny stavební a montážní práce budou koncipovány v souladu s plánem jakosti pro
stavební a montážní práce. Veškerá zařízení budou instalována kvalifikovanými montéry.
• Montážní činnosti budou řádně organizovány a optimalizovány. Před montáží nového
dílce bude kontrolována připravenost instalačního místa pro bezproblémovou montáž.
• Při realizaci záměru je třeba respektovat trasy stávajících podzemních a nadzemních
vnitroareálových inženýrských sítí.
• S odpady vznikajícími při realizaci stavby nakládat v souladu s platnou legislativou.
Při nakládání s odpady ze stavby bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady
ve smyslu ust. § 9a zákona o odpadech, přičemž odstranění odpadů (uložení na skládku) je
až posledním ze způsobů nakládání s odpadem podle této hierarchie.
Fáze provozu záměru
• Plnit povinnosti provozovatele. Všechny dotčené pracovníky pravidelně seznamovat
s danými předpisy a důkladně proškolovat i v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti
a v oblasti požární ochrany.
• Během provozu dodržovat proti požární předpisy, hygienu práce, bezpečnostní
předpisy uváděné v jednotlivých závazných ČSN a v technologických postupech pro jednotlivé
práce a činnosti.
• Nová linka povrchových úprav musí být provozována na základě změny integrovaného
povolení provozovny ve Ždánicích zahrnující i schválené aktualizace provozních řádů
a havarijního plánu provozovny.
• Ukládat, manipulovat a následné zneškodňovat odpady dle platné legislativy
a ve spolupráci s oprávněnou firmou.
• Provádět pravidelné údržby a technické prohlídky technologického zařízení.
• Provádět pravidelné údržby a revize elektrických zařízení a instalace.

Navrhovaná opatření
1) Celková projektovaná kapacita linek povrchových
2 100 000 m2/rok celkové povrchové plochy.

úprav

nepřekročí

2) Po realizaci předmětného záměru je za účelem ověření závěrů akustické studie
navrhováno provedení kontrolního měření hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb na místech, která budou odsouhlasena příslušnou Krajskou
hygienickou stanicí.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Odborným podkladem pro posouzení vlivů předkládaného záměru na jednotlivé složky
životního prostředí a veřejné zdraví byly především studie, které tvoří samostatné přílohy
dokumentace. Použité podklady včetně příslušných metodik jednotlivých studií jsou podrobně
uvedeny v příslušných přílohách. Mimo to byly použity další podklady uvedené níže.
Projektová a jiná dokumentace týkající se údajů v dokumentaci
-

projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení stavby „Přístavba a stavební úpravy areálu fy EPS Příbram s.r.o.
ve Ždánicích“ (CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., 07/2015)

-

společné územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení ze dne
10. 3. 2016 (Městský úřad Ždánice, Stavební odbor, č.j. 330/2016/SO)

-

projektová dokumentace změny stavby před dokončením stavby „Přístavba
a stavební úpravy areálu fy EPS Příbram s.r.o. ve Ždánicích – SO-15 Přístavba pro
technologie“ (CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., 02/2016)

-

společné územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení „Přístavba
a stavební úpravy areálu fy EPS Příbram s.r.o. ve Ždánicích – SO-15 Přístavba pro
technologie“ ze dne 30. 9. 2016 (Městský úřad Ždánice, Stavební odbor, č.j.
2525/2016/SO)

-

projektová dokumentace změny stavby před dokončením stavby „Přístavba
a stavební úpravy areálu fy EPS Příbram s.r.o. ve Ždánicích – SO-03 Hala
pro technologie“ (CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., 07/2016)

-

projektová dokumentace - Technologicko výrobní zařízení – čistírna odpadních vod
(AQUACOMP HARD s.r.o., 07/2016)

-

Rekonstrukce výtlaku stávající odsávací vzduchotechniky spojená se změnou
pozice výduchu (KF-NOVODUR s.r.o., 09/2016)

-

rozhodnutí o vydání integrovaného povolení k provozu zařízení „Galvanická
zinkovna a galvanická pokovovací linka s technologií Zn a Zn-Ni“ (Krajský úřad
Jihomoravského kraje dne 25. 10. 2005, č.j. JMK 23337/2005/OŽP/Vr /10, ve znění
změny č.j. JMK 99825/2013 ze dne 4. 3. 2014)

-

Žádost o změnu integrovaného povolení č. 2 včetně příloh žádosti (EKOME, spol.
s r.o./ENVIROMENT SERVIS s.r.o., prosinec 2016)

Použitá literatura a zdroje informací:
-

platná legislativa v oblasti životního prostředí.

-

www.mzp.cz

-

www.chmi.cz

-

www.nahlizenidokn.cuzk.cz

-

www.heis.vuv.cz

-

www.geofond.cz

-

www.mapy.nature.cz

-

www.muzdanice.cz

-

prohlídka provozovny, průzkum terénu, fotodokumentace
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Další podstatné informace oznamovatele
Na základě konzultace zpracovatele dokumentace se zákazníkem a provozovatelem
záměru a posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno konstatovat,
že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti
a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území,
nebyla zamlčena.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
Při zpracování dokumentace a hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního
prostředí bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací získaných
z projektů, měření, zkušeností pracovníků a terénních průzkumů.
V rámci navazujícího stupně projektové přípravy (změna integrovaného povolení) lze
oproti současné projektové dokumentaci ve fázi studie očekávat dílčí úpravy technologie,
jejichž detailní specifikace se s blížící se realizací logicky navyšuje.
V průběhu zpracování dokumentace se však nevyskytly takové nedostatky, které by
omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
Celkově lze prohlásit, že dodané údaje a další získané podklady jsou dostatečné
pro vypracování dokumentace podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je řešen pouze v jedné optimalizované variantě. Zdůvodnění jeho potřeby,
umístění včetně důvodů vybrání jediné varianty je uvedeno v kapitole B.I.5. předkládané
dokumentace.

ČÁST F. ZÁVĚR
V předkládané dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 4 je posuzována
provozovna společnosti CVP Galvanika s.r.o. ve Ždánicích jako celek před a po realizaci
záměru.
Předmětem záměru „CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích“
je vybudování nové automatizované (bubnové) linky pro hromadné pokovení povlakem Zn-Ni
s dokončovacími operacemi v odstředivkách a speciální povrchové úpravy povlakem zinek teflon a s ní spojené celkové navýšení projektované kapacity povrchových úprav kovů
o 800 000 m2/rok na celkových 2 100 000 m2/rok.
Po posouzení uváděných charakteristik území a zvažovaného projektu je možno
prohlásit, že realizace záměru je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo
v navrhovaném řešení akceptovatelná.
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SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Oznamovatel:
CVP Galvanika s.r.o.
Příbram VI/550
261 01 Příbram

Oprávněný zástupce oznamovatele:
Martin Valta
CVP Galvanika s.r.o.
Příbram VI/550, 261 01 Příbram
telefon: +420 777 769 136
e-mail: valta@cvp-galvanika.cz
Umístění záměru:
průmyslový areál společnosti EPS Příbram
Nádražní 418, 696 32 Ždánice
parc. č. 602, 589/16
katastrální území Ždánice (kód 794961)
Jihomoravský kraj

Při realizaci záměru jsou dotčeny následující samosprávné celky:
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Ždánice (ZÚJ 586803)

Název záměru:
CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích

Popis a kapacita záměru:
Společnost CVP Galvanika s.r.o. dlouhodobě působí na trhu povrchových úprav a je
významným dodavatelem pro automobilový průmysl. Provozy společnosti se nacházejí
v Příbrami, Ždánicích a Slavičíně.
Předmětem záměru „CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích“
je vybudování nové automatizované (bubnové) linky pro hromadné pokovení povlakem Zn-Ni
s dokončovacími operacemi v odstředivkách a speciální povrchové úpravy povlakem zinek teflon. S instalací nové bubnové linky souvisí i navýšení kapacity stávajícího skladu chemie
a úpravy technologických a energetických zařízení v areálu.
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Základními vstupními surovinami jsou kovové, zejména ocelové výrobky, které jsou
dodávány od smluvních partnerů. K pokovování zinkem jsou využívány zinkové štěpy. Další
vstupní suroviny jsou chemické látky a chemické přípravky, které slouží pro jednotlivé procesy
předúpravy, galvanické úpravy a poplastování. U všech dodávaných vstupních surovin na bázi
chemických látek jsou v zařízení dostupné bezpečnostní listy. Chemické látky a přípravky
použité v jednotlivých operacích jsou jmenovitě uvedeny ve schválených výrobních postupech
a na vyžádání mohou být předloženy. Náhrada vstupních surovin probíhá na principu
existence vhodnější chemické látky nebo přípravku.
Na základě zadání provozovatele a dalších zpřesňujících požadavků je zařízení
předmětného prostoru západní části výrobní haly sestavené do třech řad a to pokovovací část
v bubnech do dvou řad a odstředivkový dokončovací úsek do třetí.
Objem aktivních lázní nové linky povrchových úprav je 45,4 m3.
Veškeré níže uvedené technologické údaje a specifikace se budou v rámci navazujícího
stupně projektové dokumentace, kterým bude žádost o změnu integrovaného povolení
upřesňovat. To je dáno např. konečným výběrem dodavatele jednotlivých technologických
zařízení. Mírné odchylky od návrhu uvedeného v dokumentaci jsou v rámci probíhajících
projekčních prací standardní a z pohledu posuzování vlivu stavby na životní prostředí jako
celku málo významné.
Pokovovací linka LPU4 se skládá z:
a) vstupní a výstupní části
b) vanové části
c) příslušenství
d) mechanizace
e) odsávací vzduchotechniky
f)

přívodní vzduchotechniky

g) střídavá elektroinstalace
h) stejnosměrná elektroinstalace
i)

řízení technologického procesu

j)

průmyslových potrubních rozvodů

k) ocelových konstrukcí

Projektovaná kapacita záměru
Plocha povrchových úprav kovů
-

stávající kapacita provozovny

-

navýšení (nová bubnová linka)

-

kapacita provozovny po realizaci záměru

1 300 000 m2/rok
800 000 m2/rok
2 100 000 m2/rok

Objem aktivních lázní galvanovny (mimo oplach aj.)
-

objem aktivních lázní stávajících linek (dle IP)

202 m3

-

objem aktivních lázní nové linky

45,4 m3

-

celkový objem aktivních lázní po realizaci záměru
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Počet zaměstnanců a směnnost provozu
-

stávající stav

-

navýšení po realizaci záměru

-

směnnost provozu (nemění se)

cca 90 zaměstnanců
max. o 10 zaměstnanců
3 směnný (nepřetržitý)

Množství skladovaných vybraných nebezpečných chemických látek a přípravků
-

stávající skladované množství chemie

max. 76,3 t
(z toho max. 63,4 nebezpečných)

-

skladované množství chemie po realizaci záměru

max. 106,4 t
(z toho max. 93,3 nebezpečných)

Charakter záměru:
Z hlediska vstupů
Půda
Záměrem nejsou dotčeny plochy spadající do zemědělského půdního fondu (ZPF), ani
pozemků evidovaných k plnění funkce lesa (PUPFL), objekt se ani nenachází v ochranném
pásmu PUPFL.
Voda
Voda pitná, pro sociální účely i voda pro technologii je odebírána na základě smlouvy se
společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Po realizaci záměru se předpokládá vytvoření cca 10 nových pracovních míst. Navýšení
spotřeby pitné vody pro hygienické potřeby nových zaměstnanců lze vyčíslit dle vyhlášky
č. 428/2001 Sb., příloha č. 12, bodu VII/45 na 26 m3/rok/osobu. Vzhledem ke kapacitě
posuzované technologie je však celková roční spotřeba vody pro potřeby všech zaměstnanců
zanedbatelná.
Řádově vyšší spotřeba je potřebná pro chod jednotlivých technologických zařízení
včetně provozu neutralizační stanice. Podle návrhu smlouvy ze dne 15. 11. 2016 „O dodávce
vody, odvádění a čištění odpadních vod“ s VaK Hodonín, a.s. je stanoven limit dodávané vody
na 70 000 m3/rok, který podle informací od provozovatele odpovídá maximálnímu zatížení
provozu po realizaci záměru.
Záměr není spojen s výstavbou nových objektů ani zpevněných vod, k navýšení
množství odpadních srážkových vod nedochází.
Surovinové a energetické zdroje
Za stěžejní vstupní suroviny pro povrchové úpravy kovů předmětného provozu lze
označit chemické látky a směsi používané v jednotlivých galvanických linkách, případně lince
pro potahování závěsů a neutralizační stanici.
Vzhledem k různorodosti povrchově upravených výrobků a očekávaného zkušebního
provozu nelze přesné navýšení spotřeby chemie v souvislosti s novou bubnovou linkou
vyčíslit.
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V rámci realizace záměru dojde k úpravě způsobu skladování chemie pro kyselinu
chlorovodíkovou a hydroxid sodný. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní suroviny povrchové
úpravy kovů, bude stávající způsob skladování v IBC kontejnerech ve skladu chemie nahrazen
instalací samostatných dvouplášťových nádrží v objektu SO 15 o objemu 30, resp. 15 m3.
Mezi hlavní energetické zdroje potřebné pro provoz nového technologického zařízení
bubnové linky lze označit spotřebu elektrické energie a zemního plynu. Navýšení spotřeby
zemního plynu z důvodu dohřevu přívodního vzduchu jako náhrady za odsátý vzduch novou
technologií lze odhadnout na do 100 000 m3/rok.
Veškeré energetické zdroje budou zajištěny ze stávající areálové sítě, bude docházet
pouze k napojením na vnitřní rozvody provozovny.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Provozovna společnosti CVP Galvanika s.r.o. - provoz 03 Ždánice, se nachází
v průmyslovém areálu na jihu obce Ždánice v blízkosti ulice Nádražní, Silnice II/431.
V rámci probíhajících (povolených) stavebních prací dochází k vnitroareálové úpravě
komunikací a parkovacích ploch. Generelně komunikace navazuje na stávající sjezd z ulice
Nádražní a již vybudovanou areálovou komunikaci obsluhující dnešní haly. Doplněním nového
komunikace vzniká okružní objezd areálu, který zajišťuje obsluhu nově budovaných hal
i pomocí nákladních automobilů s návěsem

Z hlediska výstupů
Ovzduší
V rozptylové studii jsou zohledněny všechny zdroje emisí, které by mohly mít vliv
na imisní zatížení okolí provozovny.
Za bodové zdroje lze označit všechny stávající výduchy, nový výduch z galvanické linky
LPU4 a nová odkouření ze VZT jednotek pro linky LPU3, LPU4, PL1 a PL2.
Údaje o provozních parametrech a koncentracích jednotlivých znečišťujících látek byly
převzaty z platného Rozhodnutí o změně IPPC. Údaje k výpočtům, které nebyly zřejmé ze
vstupních podkladů, byly odhadnuty na základě zkušeností z obdobných provozů
a technologií.
Odpadní vody
Množství splaškových odpadních vod prakticky odráží potřebu vody pitné, tedy cca
26 m /rok/osobu při vytvoření cca 10 nových pracovních míst. Odvedení odpadních vod je
řešeno splaškovou kanalizací zaústěnou stávající do vnitroareálové kanalizace
3

Vzhledem k tomu, že realizací záměru nedochází k navýšení množství zpevněných
ploch, se celkové množství odváděných srážkových vod po realizací záměru nemění.
Čištění průmyslových odpadních vod z provozu linek povrchových úprav je řešeno tzv.
neutralizační stanicí (NS). Technologické zařízení NS je umístěna v samostatném objektu
(hale pro technologie) a provozována v souladu s integrovaným povolením, resp. příslušným
provozním řádem a havarijním plánem.
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Odpady
V souvislosti s provozem posuzovaného záměru budou vznikat především odpady
kategorie „N“, v menším množství kategorie „O“.
Systém shromažďování, třídění, uložení a odstraňování odpadů kategorie „O“
vznikajících v rámci provozu záměru vychází z příslušných platných zákonů a vyhlášek.
Odpady jsou soustřeďovány a adekvátně tříděny v příslušných označených sběrných
nádobách. Dotčený areál tedy je vybaven příslušným stanovištěm pro velkoobjemové
kontejnery na tříděný odpad. S odpady je nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech (ve znění pozdějších předpisů).
Pro skladování odpadů kategorie „N“ jsou k dispozici nádoby k tomu určené (s atestem),
které jsou umístěny uvnitř provozovny na místech, kde nemůže dojít k jejich zcizení,
znehodnocení, případně úniku ohrožujícímu životní prostředí. Při nakládání s odpady
klasifikovanými jako nebezpečné, jsou dodržovány požadavky ve smyslu výše uvedeného
zákona o odpadech a zmíněné vyhlášky (č. 383/2001 Sb.) v platných zněních.
Odpady z provozu jsou předávány k využití či odstranění příslušným firmám, které mají
v souladu s § 12 odst. 3 tohoto zákona oprávněny k jejich převzetí, např. SUEZ Využití zdrojů
a.s. (dříve SITA CZ, a.s.), Barko, s.r.o.
Při nakládání s odpadem je zajištěno přednostní materiálové a dále energetické využití
odpadu před jeho odstraněním (dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady podle §9a
zákona o odpadech). Po vytřídění využitelných a nebezpečných složek je odpad odvážen
k tomu oprávněnou firmou.
Hluk
V akustické studii jsou zohledněny všechny zdroje hluku, které by mohly mít vliv
na hladinu akustického tlaku v okolí plánovaného záměru. Jedná se zejména
o vzduchotechnická zařízení a jejich výduchy a dopravu související s provozem areálu
po účelových komunikacích.
Ve výpočtu je uvažováno na straně bezpečnosti s nepřetržitým chodem veškerých
vzduchotechnických zařízení, z hlediska hluku jde o nejméně příznivý stav.
Terénní úpravy, zásahy do krajiny
Vzhledem k charakteru záměru spočívající převážně v instalaci nové technologie uvnitř
stávajícího objektu a drobné stavební práce omezující se na prostupy nové VZT apod. lze
terénní zásahy, případně zásahy do krajiny zcela vyloučit.

Z hlediska vlivu na životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní riziko způsobené realizací předkládaného záměru není ve srovnání se
současnou zátěží prostředí významné, dominantním vlivem bude i do budoucna současná
zátěž atmosféry a komunální dopravní zátěž prostředí ze stávajícího dopravního provozu
na komunikační síti a v případě dodržení deklarovaných parametrů technologie záměru
nebudou intenzity působení a expoziční koncentrace sledovaných polutantů důvodem
významného zvýšení rizika ohrožení veřejného zdraví potenciálně dotčených obyvatel v okolí.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se očekává za současného stupně zátěže životního
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prostředí převaha pozitivních důsledků realizace záměru, které souvisejí s realizací politiky
trvale udržitelného rozvoje města i regionu. Z hlediska hlukové zátěže prostředí ve srovnání
s modelovanými hodnotami současné celkové hlukové situace nebudou pro cílový stav
po realizaci záměru významně zhoršeny stávající podmínky ochrany veřejného zdraví a není
nutno počítat ani se změnou současného hlukového klimatu v dotčené oblasti.
Díky posílení ekonomické pozice provozovatele na trhu s finální úpravou polotovarů
a výrobků, především pro automobilní průmysl a díky mírnému navýšení počtu pracovních
míst bude mít záměr z pohledu sociálních a ekonomických důsledků mírně pozitivní vliv
především v lokálním měřítku, v širším území bude vliv již nevýznamný.
Vlivy na ovzduší a klima
Realizace, ani provoz záměru nemůže ovlivnit současné klima v území.
Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že předkládaný záměr
ve stávajícím ani výhledovém stavu nezpůsobuje nadměrné znečištění ovzduší znečišťujícími
látkami.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro hluk z posuzovaného areálu je hygienický limit v chráněném venkovním prostoru
staveb, s příslušnou korekcí, splněn jak pro denní dobu, tak i pro noční dobu ve všech
referenčních bodech výpočtu. Vlivy na další fyzikální charakteristiky se nepředpokládají.
Po realizaci předmětného záměru je za účelem ověření závěrů akustické studie navrhováno
provedení kontrolního měření hluku.
Vliv povrchové a podzemní vody
Vzhledem k čištění průmyslových odpadních vod z provozu linek povrchových úprav
moderní neutralizační stanicí a udržování aktuálních provozních řádů a havarijních plánů
provozu realizace ani provoz záměru nebude mít negativní účinky na čistotu povrchových
a podzemních vod.
Vliv na půdu
Realizace záměru v předmětném průmyslovém areálu nevykazuje negativní vliv
na půdu.
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Žádné přírodní zdroje se v zájmovém území nevyskytují a nebudou realizací záměru
ovlivněny.
Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Dopad realizace a provozu záměru na místní faunu a floru lze hodnotit jako nevýznamné.
Záměr není spojen s kácením dřevin ani se zánikem cenných biotopů. Posuzovaný záměr
vhledem ke svému charakteru a rozsahu negativně neovlivní okolní ekosystémy a nebude mít
významný vliv na soustavu Natura 2000, prvky ÚSES ani zvláště chráněná území.
Vliv na krajinu
Umístění a charakter záměru poukazuje na to, že krajinný ráz ani krajinné prvky jím
nemohou být významně ovlivněny.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevykazuje negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky.

Po posouzení uváděných charakteristik území a zvažovaného projektu je možno
prohlásit, že realizace záměru je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo
v navrhovaném řešení akceptovatelná.
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ČÁST H. PŘÍLOHY

Vyjádření
Příloha č. 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

Příloha č. 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona č. 1147/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Samostatné studie
Příloha č. 3

Rozptylová studie č. 232/16 (EKOME spol. s r.o., 12/2016)

Příloha č. 4

Akustická studie č. 233/16 (EKOME spol. s r.o., 12/2016)

Příloha č. 5

Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví
(RNDr. Alexandr Skácel, CSc., 12/2016)
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