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Přehled zkratek
BPEJ
ČGS
ČOV
EIA
EVL
HPP
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEL
N
NP
NRBK
NV
LBC
LBK
O
OZKO
PP
PR
PUPFL
s.r.o.
TKO
ÚSES
ZPF

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
hrubá podlahová plocha
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
nad mořem
nepolární extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
nadzemní podlaží
nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
ostatní odpad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
tuhý komunální odpad
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Nitto Denko Czech - výroba Nitohard a Legetolex
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Nitto Denko Czech s.r.o., Těžební 1239/4, 627 00 Brno.
Zpracování oznámení proběhlo v prosinci 2012. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Nitto Denko Czech s.r.o.

A.2. IČ
27866386

A.3. Sídlo
Těžební 1239/4, 627 00 Brno, Černovice,

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Toshiyuki Umehara, jednatel
Nakagumi Sakawa 50, Takaoka Koichi, Japonsko
ve věcech technických.
Vítězslav Titl
TIPRO projekt s.r.o.
603 819 529
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Nitto Denko Czech - výroba Nitohard a Legetolex
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., může být následující:
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
7.1
Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování
výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok.
A (příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí)

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je rozšíření stávajícího provozu firmy Nitto Denko v průmyslové zóně na Černovické
terase o produkci izolačních, tlumících a zpevňovacích prvků pásového charakteru používaných pro
dopravní techniku. Ve stávajícím provozu firma vyrábí polarizační fólie pro LCD displeje pro LCD počítačové
monitory a LCD televize ve snížených než původně projektovaných objemech.
Nově vyráběné výrobky z řady Nitohard a Legetolex se používají v dopravní technice pro izolaci vnějšího
hluku a tlumení vibrací v interiérových prostorách karosérií a zpevnění konstrukce plošných dílů karosérií.
Výroba spočívá v extruzi polotovaru směsi kaučukových a termoplastických materiálů na specielních lisech
do požadovaného tvaru, přiložení zpevňující aluminiové nebo sklovlákenné vrstvy a separační papírové
vrstvy. Výsledný pás je stříhán na díly dodávané k odběratelům.
Celková projektovaná roční produkce je následující:
2

Legetolex – elastické zvuk a vibrace
tlumící pásové izolace různých tvarů
Nitohard – expandující zpevňovací
pásové vrstvy různých tvarů

m /rok

t/rok

800

2 160

1 000 000

1 750

Celková roční produkce obou materiálů tedy činí 3 910 t.
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:

Jihomoravský
Brno - město
Brno
Černovice

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Brno - Černovice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je situován do prostoru průmyslové zóny Černovická terasa při ulici Těžební. Záměr je umisťován
do stávajícího průmyslového objektu fy. Nitto Denko Czech s.r.o. Poloha záměru je zřejmá z následujících
obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je navržen ve stávajícím průmyslovém objektu v majetku provozovatele. Areál je vybudován v
prostoru stávající průmyslové zóny Černovická terasa v blízkosti ulice Těžební. Nejbližší obytná zástavba je
vzdálena od navrhovaného objektu cca 440 m.
Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadají v úvahu vlivy vyvolané provozem nových
zdrojů znečišťování ovzduší v kumulaci s ostatními zdroji v průmyslové zóně. Ostatní vlivy jsou s ohledem
na polohu záměru a využití stávající infrastruktury méně významné.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu.
Hlavním důvodem realizace je příznivá situace v odbytu tlumících a zpevňovacích dílů pro automobilový
průmysl a z toho vyplývající potřeba navýšit kapacitu stávající výroby. Vzhledem k existenci stávajícího
výrobního objektu schopného pojmout výrobní technologii pro potřebné navýšení kapacity se investor
rozhodl umístit záměr právě zde.
Umístění záměru je vázáno na dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným územním
plánem a není navrženo ve více variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V překládaném oznámení záměru je řešena technologie rozšíření stávajícího provozu firmy Nitto Denko v
průmyslové zóně na Černovické terase o produkci izolačních, tlumících a zpevňovacích prvků pásového
charakteru používaných pro dopravní techniku. Ve stávajícím provozu firma vyrábí polarizační fólie pro LCD
displeje pro LCD počítačové monitory a LCD televize ve snížených než původně projektovaných objemech.
Pro využití stávajících nevyužívaných prostor a instalovaných energetických zdrojů a médií je projektováno
užívání stavby spočívající v zavedení produkce nových, firmou Nitto Denko vyvinutých materiálů a výrobků
z řady Nitohard a Legetolex, používaných v dopravní technice pro izolaci vnějšího hluku a tlumení vibrací v
interiérových prostorách karosérií a zpevnění konstrukce plošných dílů karosérií.
Budovaný výrobní provoz bude úzce kooperovat s belgickým výrobním závodem v Genku, který mj.
produkuje stejné výrobky jako projektovaný provoz. V provozu se počítá s výrobou dvou druhů izolačních,
tlumících a zpevňovacích pásů, které jsou aplikovány na vnitřní plochy plechových karosérií, kde zajišťují
utlumení vnějšího hluku a vibrací (Legetolex) nebo zpevnění plechové konstrukce (Nitohard). Tyto
produkty budou dodávány tuzemským automobilkám, popř. jiným evropským automobilkám z koncernu
Volkswagen.
Oba dva výrobky jsou obdobné a budou vyráběny ze specifických vyvinutých směsí kaučuků a polymerních
plastových materiálů s různými dalšími přísadami, které jsou dávkovány do homogenizéru a následně jsou
na extruzní lince vytlačovány jako polotovar tvarovaný do průběžného pásu. Tento pás je extrémně lepivý
a z jedné strany je pokrytý fólií z hliníku nebo ze skelného vlákna a z aplikační vrstvy je chráněn
poplastovaným papírem (tato vrstva se při aplikaci snímá). Průběžný pás polotovaru je na konci výrobní
linky stříhán na pravidelné polotovary obdélníkového tvaru. Polotovary jsou skladovány ve chlazeném
skladu (hlavně Legetolex, u kterého teplem dochází k degradaci/ztrátě pružnosti a lepivosti). Polotovary se
následně dělí na vystřihovacích lisech na zákazníky požadované tvary, obvykle páskového charakteru, které
se ukládají do kartónových obalů na dřevěné palety, ve kterých odcházejí k zákazníkům a odběratelům.
Výroba bude umístěna do stávajícího objektu výrobní haly kde rámci stávajících prostor bude stavebně
upraven sklad polotovarů, který bude vybudován jako klimatizovaný /chlazený, plocha dělení polotovarů
bude oddělena stavební příčkou od zbytku výrobní plochy a popř. chlazena. Ve výrobních plochách budou
provedeny stavební úpravy a nosné konstrukce pro instalací míchače, homogenizérů a extruderů
vytlačovacích linek pro polotovar.
Pro potřebu skladování materiálu pro výrobu bude v navazujícím venkovním prostoru k extruzní lince
instalováno venkovní silo pro skladování mletého vápence (uhličitanu vápenatého).

Popis výroby
Vstupní materiál pro výrobní provoz, nakupované komponenty, materiál pro údržbu strojního zařízení,
materiál pro čištění a obaly pro hotové výrobky budou do provozu vstupovat z externí nákladní
autodopravy přes stávající manipulační můstky. Po přejímce bude paletovaný materiál ukládán na skladové
plochy příjmu materiálu nebo do regálu pro vstupní materiál na výrobní ploše. Kapalné suroviny budou
uloženy v kanystrech, sudech nebo IBC kontejnerech na záchytných vanách s rošty. Pro potřebu
skladování materiálu pro výrobu bude v navazujícím venkovním prostoru k extruzní lince instalováno
venkovní silo pro skladování mletého vápence (uhličitanu vápenatého).
Vlastní výroba bude probíhat na poloautomatické extruzní lince (ve finálním stavu se předpokládá instalace
dvou linek).
Extruzní linka bude sestávat z pracoviště přípravy a dávkování surovin (viz obr. poz.1 a 2), kdy se k již
namíchanému základnímu materiálu - masterbatch (který má poměrně delší skladovatelnost) přidávají další
složky zajišťující expanzi materiálu, lepivé vlastnosti a požadovaný expanzní účinek. Před začátkem
homogenizace a extruze materiálu je povrch míchací násypky a zásobníku extruderu poprášen vápnem,
které zajistí nenalepení materiálu na povrchy zásobníků nebo míchací komory. Odvážené materiály podle
receptury budou dopravníkem nebo výtahem dopravovány do násypky homogenizačního míchače/hnětače
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extruzní linky (objem cca 120-250 litrů), automaticky je dávkován mletý vápenec, čerpadly budou
přidávány kapalné složky směsi.
V této etapě budou přidávány suroviny již namíchány v 5/10 kg sáčcích jako tzv. pre-weight. V
homogenizačním míchači, jehož míchací komora a násypka jsou odsávány, proběhne finální domíchání
materiálu, který bude následně vytlačen do extruzní jednotky.
Z extruderu (viz poz.3) je základní materiál, který je již extrémně lepivé konzistence, vytlačován ve tvaru
tenké vrstvy na pohyblivý pásový dopravník, na kterém je již vedena fólie svrchní vrstvy izolačního pásu –
hliníková fólie nebo impregnovaná tkanina ze skleněného vlákna.
Následně se kontroluje kvalita vytlačovaného pásu, na horní plochu extrudovaného pásu se podávacími
válci nanáší oddělující papírová vrstva. Na konci linky je kontinuální pás polotovaru nadělený na
požadované délky a ukládán jako meziprodukt na palety do skladu polotovarů (u Legetolexu do chlazeného
skladu).
Postup výroby je znázorněn na následujícím schematu:

Z linky jsou odseparovány odpady – začátek a konec vytlačovaného pásu, části, které nejsou požadované
konzistence (při změně receptur materiálů mohou obsahovat i zbytky předchozího materiálu).
Nadělené polotovary extrudovaných pásů budou z chlazeného skladu (požadovaná teplota skladování 5 ±
2°C) dopravovány podle výrobních plánů do dílny dělení materiálu.
Před vlastním lisováním a dělením materiálu musí být materiál zmražen na teplotu nelepivosti materiálu
(teplota bude upravována dle receptury a teploty v dílně dělení materiálu – na cca -13°C až -17°C) ve 4
samostatných mrazících boxech.
Dělení polotovarů na požadované velikosti a tvary (obvykle pásky o šířce 5-15 cm) bude prováděno na 4
hydraulických lisech se stříhacími nástroji uskupenými dle rozměru polotovaru a požadované velikosti
výrobku. Obsluha pracoviště pak vkládá jednotlivé přířezy polotovarů do pracovního prostoru a po ustavení
do určené polohy jej lis nadělí na požadované rozměry a tvary. Na pracovním stole vedle lisu pak obsluha
rozdělí vylisovaný přířez na jednotlivé výrobky a ukládá je postupně do kartónových obalů. Okraje a
zbytky kolem vylisovaných výrobků jsou odseparovány jako odpad. Dílčí kartónové obaly s výrobky se pak
umísťují do větších kartónů nebo na dřevěné palety. Obaly jsou vybaveny samolepícími štítky a etiketami.
Kartony na paletě jsou fixovány smrštitelnou fólií a přes expediční mezisklad jsou dopravovány k
zákazníkům a odběratelům.
Kontrola kvality míchaných surovin, polotovarů i hotových výrobků bude zajišťována provozní laboratoří,
která bude umístěna samostatně v klimatizované místnosti u expediční plochy.
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Výrobní technologie bude instalována postupně podle objednávek zákazníků a odběratelů na jednotlivé
produkty a dle potřebného náběhu kapacit. V plné konfiguraci by v provozu měly být instalovány dvě
obdobné extruzní linky – každá pro jeden specifikovaný druh materiálu tak, aby se mezi zpracovávanými
dávkami různých materiálů nemusely linky čistit.
V prostoru výrobní haly se počítá s umístěním menšího pracoviště údržby a oprav. Vybaveno bude
dílenským nábytkem, s elektrickým a pneumatickým nářadím a nástroji, pásovou pilou, stojanovou
vrtačkou, dvoukotoučovými bruskami, svařovacím invertorem a MIG/MAG svářečkou a dalšími ručními
stroji a zařízeními. V dílně pak bude prováděna obvykle jen základní údržba a menší opravy spojené s
výměnou vadných dílů/komponent za náhradní díly, a popř. výroba jednoúčelových zařízení menšího
rozsahu. Složitější opravy, výroba komplikovanějších konstrukcí při použití složitějších technologických
operací budou zajišťovány externě.
Pro podporu výrobních operací a technologických procesů v řešeném provozu budou částečně využívány
volné kapacity stávajícího zařízení a systému chlazení, vzduchotechniky, kompresorovny a rozvodů
elektroinstalace. Tato zařízení pak budou doplněna o vakuové pumpy, technologické odsávání a filtraci
vzdušiny z míchače základní suroviny a homogenizačních míchačů u extruzní linky s odtahem od extruzních
linek. Tato zařízení jsou popisována separátně v kapitole nároků na média.

Předpokládané kapacity provozu a výroby
Projektovaná kapacita výroby činí 60.000 m2 výrobků za měsíc.
Potřeba pracovních sil
Při plné kapacitě se předpokládá účast 80 pracovníků.
Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru bude objekt uvolněn pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně
horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré dále nevyužitelné technologické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2013

Předpokládaný termín dokončení:

v koncem roku 2013

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
602 00 Brno
tel.: 466 026 111

obec:

Městská část Brno - Černovice Statutární město Brno
Úřad městské části Brno - Černovice
Bolzánova 1
61800 Brno
tel: 548 129 811
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Úřad městské části Brno - Černovice
stavební úřad
Bolzánova 1
61800 Brno
tel: 548 129 811
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

záměr bude realizován ve stávajícím objekt bez nutnosti nových záborů půdy
zábor:

ZPF; (BPEJ):

0 m2

PUPFL:

0 m2

výstavbou dotčené parcely:
katastrální území:

2828/170
Černovice

způsob využití:

zastavěná plocha a nádvoří

spotřeba:
zdroj:

6.4 m3/den
stávající vodovod

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Technologická voda:

úklid a čištění technologického zařízení
max. 10 m3 za rok
vodovodní řad

spotřeba:
zdroj:

Požární voda:

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba el. energie:

současný příkon

260 kW

Spotřeba zemního plynu:

vytápění:

oproti současnosti se nemění

technologie

oproti současnosti se nemění

Zdrojem el. energie a plynu je veřejná distribuční síť, respektive stávající přípojky v areálu.
Teplo z rozvodu CZT:

záměr nemá nároky na odběr tepla

Základní suroviny: (spotřeba za rok)
spotřeba
t/rok
2 750 t

skladované
množství
150 t

Mletý vápenec (uhličitan vápenatý)

650 t

50 t

Separační papírové fólie

250 t

20 t

Separační hliníková fólie nebo fólie ze skleněných vláken

650 t

25 t

Obaly pro hotové výrobky – plastové sáčky, plastové fólie, pěnové
nebo plastové výplně obalů

40 t

6t

Papírové – kartónové obaly, štítky a etikety, papírové výplně obalů

120 t

20 t

-

5t

1t

2t

Vstupní komponenty míchaných směsí

Dřevěné palety
Kovový materiál pro údržbu a opravy
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Navrhovaný záměr je situován do prostoru stávající průmyslové zóny, do stávajícího objektu.
Areál je dopravně napojena na stávající ulici Těžební ústící do ul. Průmyslové, prostřednictvím které je přes
ul. Řípskou dopravní napojení na dálnici D1.
Doprava záměru bude tvořena osobními automobily a lehkými a těžkými nákladními automobily.
Předpokládaný počet automobilů přijíždějících do areálu:
osobní
10 příjezdů za den
lehké nákladní 5 příjezd za den
těžké nákladní 4 příjezd za den
Pro parkování budou využity stávající plochy.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
Jak technologické zdroje budou působit odtahy z homogenizačních míchačů a prostor výstupu z extrudérů.
Odtahy z míchačů budou v provozu pouze v průběhu dávkování surovin s ohledem na dávkový způsob
zpracování vstupních surovin se bude jednat o krátkodobý provoz (tedy pouze menší část směny). Odtah
bude osazen tkaninovým filtrem pro záchyt úletu mletého vápence (který se následně vrací do výroby).
Maximální emisi TZL předpokládáme do 35 g za hodinu.
Odsávání výstupu z extrudéru bude probíhat kontinuálně v průběhu vytlačování, jeho smyslem je odvádění
zbytkového tepla a případných těkavých organických látek. Při výkonu odsávání 500 m3.h-1 z každé linky
předpokládáme následující emisi škodlivin (g/h):
VOC
25

PM10
1,5

V průběhu plnění skladovacího sila na vápenec z přepravní cisterny bude docházet ke krátkodobé emisi
TZL (jemně mletého vápence) z filtru přes který se vypouští odpadní vzduch z pneudopravy. S ohledem na
kapacitu sila a roční spotřebu vápence předpokládáme četnost doplňování maximálně 2x za měsíc. Obvyklá
doba plnění sila je 20 minut, emise z plnění do 10 g TZL (obvykle méně než 5g).
V rámci údržby a oprav strojů je uvažováno s použitím čistících přípravků s obsahem VOC předpokládana
je roční spotřeba rozpouštědel s celkovým obsahem VOC do 400 kg za rok.
Dále budou v údržbářské dílně instalovány stroje pro třískové obrábění a svařečka pro svařování v
ochranné atmosfeře (MIG/MAG) pro občasné využití při opravách. U výše uvedených zdrojů znečišťování
ovzduší nebude dosaženo elektrického příkonu 100 kW (viz Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. u
obráběcích strojů, bod 4.13.) příkon nedosáhne 100 kW, u sváření nebude výkon dosahovat příkonu 1000
kVA (viz bod 4.14).
Plošné zdroje
Zdrojem emisí budou osobní automobily zaměstnanců a pohyb nákladních vozidel v prostoru nakládky.
Běžný provoz bude zdrojem následujícího objemu emisí:
prach
g/ den

SO2
g/den

NOx
g/den

CO
g/den

CxHy
g/den

0.64

0.02

11.8

6.4

1.8

Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
prach
g/km.den

SO2
g/km.den

NOx
g/km.den

CO
g/km.den

CxHy
g/km.den

3.2

0.1

58.8

32.2

9.0

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emisí ze spalovacích
motorů vozidel navážejících technologické vybavení. Objem emisí bude úměrný počtu vozidel, z hlediska
doby trvání a potenciálních vlivů na obytnou zástavbu se nejedná o významný vliv.
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B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

6.4 m3/den

produkce:

Splašky budou svedeny do stávající kanalizace.
ze strojního mytí podlah - max. 10 m3 za rok

Technologické vody: produkce:

Odpadní vody budou v souladu s kanalizačním řádem svedeny do kanalizace
Srážkové vody:

produkce se nenavýší -nevznikají nové zpevněné plochy

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 02

Dřevo sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 04
17 04 05

Kovy (včetně jejich slitin)
O

17 06

Železo a ocel
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 04

O

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

17 06 05*

N

Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

17 08
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry
O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, 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.
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.
Odpady z provozu
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu název

kategorie

t/rok

07 02 13

plastový odpad

O

450*

12 01 01

odpad železných kovů při údržbě

O

1
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12 01 12

upotřebené mazací tuky

N

0,1

13 01 13

použitý hydraulický olej

N

3

13 02 06

použité syntetické převodové a mazací oleje

N

0,9

14 06 03

použitá čistící rozpouštědla a zbytky těchto přípravků

O

0,1

15 01 01

zbytky papírových a lepenkových obalů

O

50**

15 01 02

nevratné plastové a poškozené obaly, PE fólie

O

17**

15 01 03

dřevěné poškozené a nevratné obaly

O

30**

15 01 04

kovové poškozené a nevratné obaly

O

3**

15 01 10

obaly znečištěné nebezpečnými látkami

N

0,2

15 02 02

textilní materiál znečištěný ropnými látkami, sorbent, vapex, filtry

N

0,5

20 01 01

sběrový papír

O

2

20 01 21

zářivky a výbojky

N

0,05

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20

20 03 03

uliční smetky

O

2

Množství vznikajících odpadů bude upřesněno v další fázi projektové přípravy na základě podrobnějšího
popis technologií umísťovaných do jednotlivých areálů.
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:
Zdroje hluku záměru budou představovat mobilní liniové zdroje (automobilová doprava) a technologické
(stacionární bodové) zdroje (vzduchotechnické zařízení).
Záměr bude umístěn uvnitř stávající průmyslové zóny a bude dopravně napojena na ulici Těžební. Odtud
bude doprava dále směřována na dálnici D1. Doprava záměru bude tvořena osobními automobily a lehkými
a těžkými nákladními automobily. Záměrem vyvolaný nárůst dopravy bude činit cca 10 osobní automobily,
5 lehkých nákladních vozidel a 4 těžká nákladní vozidla za 24 hodin.
Vzhledem k vzdálenosti záměru od obytných budov (nejbližší rodinný dům umístěn cca 440 m od záměru,
mimo hlavní dopravní trasu a odcloněný jinou průmyslovou zástavbou) a umístění záměru do území
zatíženého hlukem z dopravy i technologických zdrojů v průmyslové zóně, nebudou mít tyto technologické
zdroje vliv na chráněné prostory staveb.
Vibrace:

nejsou produkovány ve významné míře

Záření:

ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany
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-

Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna na zabezpečených plochách,
celkové množství závadných látek je relativně nízké

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu
budou nízké
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Oznamovaný záměr bude realizován na území města Brna na katastrálním území Černovice. V prostoru
stávající průmyslové zóna Černovická terasa, do stávajícího průmyslového areálu oznamovatele, do
stávajícího objektu. Nejvýznamnějším stávajícím zdrojem antropogenních vlivů je provoz ulic Olomoucké,
Černovické a blízké průmyslové areály.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Dotčené území neleží v oblasti Městské památkové rezervace města Brna, ani v jejím ochranném pásmu,
nenacházejí se zde kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Zájmové území je územím s archeologickými nálezy.
Území patří do působnosti stavebního úřadu Brno-Černovice, území působnosti tohoto úřadu je (dle sdělení
č. 1 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 2 z února 2012) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO).
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V bezprostředním okolí areálu se nachází jen průmyslové objekty. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena
cca 440 m severovýchodním směrem. Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení
zjišťován, řádově se jedná maximálně o několik osob.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území patří do působnosti stavebního úřadu Brno-Černovice, území působnosti tohoto úřadu je (dle sdělení
č. 1 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 2 z února 2012) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování imisního limitu pro maximální denní koncentrace
PM10 na 100 % území v působnosti jmenovaného stavebního úřadu a překračování cílového imisního limitu
pro průměrné roční koncentrace BaP na 100 % území.
Nejbližší stanice1 imisního monitoringu je stanice ČHMU č. 1130 Brno-Tuřany (BBNYA), vzdálená od
lokality záměru 3,8 km jihovýchodním směrem.
Výsledky měření za rok 2011 jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2011 byla průměrná roční koncentrace NO2 na této stanici 18,5 µg.m-3. Což činí cca 46%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahovaly hodnoty do 94,1 µg.m-3 což činí cca 47% imisního
limitu (200 µg.m-3) Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován.
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházíme z rozptylové studie města Brna zpracované
Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na
následujících obrázcích:

1

Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO2 hodnot do 25 µg.m-3.
Maximální hodinové koncentrace NO2, dosahují hodnot do 110 µg.m-3, tedy podlimitních,
Tuhé látky - PM10
Výsledky naměřené na stanici imisního monitoringu ČHMÚ č. 1130 Brno-Tuřany (BBNYA) v roce 2011
jsou uvedeny v následující tabulce:

V roce 2011 byla průměrná roční koncentrace PM10 na této stanici 29,4 µg.m-3. Což činí cca 74%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální 24hodinové koncentrace PM10 se v prostoru stanice dosáhly v roce 2011 hodnoty 162 µg.m-3
což je hodnota nad hranicí imisního limitu. Četnost dosažení limitní hodnoty (50 µg.m-3) v roce 2011
dosahovala četnosti 46 případů za rok, tedy nadlimitní četnosti (35 případů za rok).
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie města Brna
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na
následujících obrázcích:
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž u průměrné roční koncentrace PM10
dosahuje hodnot do 25 µg.m-3. Hodnota imisního limitu (40 µg.m-3) zde tedy není překračována.
Četnost dosažení koncentrace ve výši imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10, je v
prostoru maximálního příspěvku hodnoceného zdroje do 35 případů za rok.
VOC
Koncentrace těkavých organických látek v ovzduší nejsou v lokalitě trvale sledovány. s ohledem na okolní
průmyslové areály očekáváme stávající celkovou imisní zátěž VOC u průměrných ročních koncentrací v
řádu jednotek mikrogramů, u hodinových maxim v řádu několika desítek mikrogramů.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v
charakteristikou:

teplé oblasti s následující

T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T4
60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110
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Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených

40 až 50
110 až 120

Počet dnů jasných

50 až 60

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Cca 200 m severně od areálu prochází ulice Olomoucká (cca 20 000 vozidel denně, z toho 2 200 těžkých),
cca 600 m západně ulice Černovická (cca 25 000 vozidel denně, z toho 3 750 těžkých), dopravní napojení
areálu je na východní straně ulicí Těžební (dále Průmyslové), která obsluhuje průmyslovou zónu s
postupně narůstající zátěží (cca 7000 vozidel denně, z toho 980 těžkých).
V rámci předkládaného záměru nedochází ke vzniku zdrojů hluku, které by měly představovat zátěž pro
obytnou zástavbu. Vzdálenost záměru od nejbližšího chráněného venkovního prostoru, resp. nejbližšího
chráněného venkovního prostoru staveb je ve vzdálenosti cca 440 m (ul. Olomoucká 174a). Záměr bude
umístěn uvnitř stávajícího průmyslového objektu.
Významným zdrojem hluku pro venkovní chráněný prostor staveb je především provoz stávající
automobilové dopravy a dále ostatní provozovny umístěné v průmyslové zóně.
Nové zdroje hluku záměru budou představovat mobilní liniové zdroje (automobilová doprava) a
technologické (stacionární bodové) zdroje (vzduchotechnické zařízení).
Vzhledem k tomu, že jsou objekty pro bydlení v relativně velké vzdálenosti a mimo předpokládané
dopravní trasy, nebude navýšení dopravy vyvolané provozem záměru představovat prakticky žádné
navýšení zatížení hlukem.
Vzhledem k velké vzdálenosti záměru od obytných budov (nejbližší rodinný dům umístěn cca 440 m od
záměru) nebudou mít ani technologické zdroje (VZT) vliv na chráněné prostory staveb.
Hlukové emise záměru a jejich vliv na nejbližší obytnou zástavbu, respektive překročení stanovených hyg.
limitů hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru není vzhledem k prostorové situaci
předpokládáno. Realizací záměru nedojde k významnému navýšení hlukových emisí, které by způsobovaly
vznik nadlimitních stavů v řešeném území. Zprovoznění záměru bude představovat nízké a málo významné
příspěvkové ovlivnění stávající hlukové zátěže nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb ve
sledovaném území.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:

STRANA 23 z 37

Nitto Denko Czech - výroba Nitohard a Legetolex
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

-

hlavní povodí řeky Dunaje 4-00-00,

-

dílčí povodí 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu,

-

drobné povodí 4-15-03-022 Ivanovický potok.

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není ochranné pásmo vodního zdroje.
Posuzované území se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Podle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. neleží území ve zranitelné oblasti.
Podzemní voda
Podle hydrogeologického členění patří sledované území k rajónu č. 224 - neogenní sedimenty Dyjskosvrateckého úvalu, jež náležejí k sedimentární výplni karpatské předhlubně. Rajón je součástí
hydrogeologických struktur průlinových podzemních vod karpatské předhlubně (Michlíček et al. 1986).
Zájmová oblast je charakteristická prakticky úplnou absencí souvislé mělké zvodně, t.j. zvodně, která může
mít vliv na potenciální stavební aktivity. Nejvýznamnější hydrogeologickou strukturou v zájmovém území je
artézská zvodeň, vázaná na souvrství terciérních brněnských písků. Hladina tohoto zvodněného kolektoru
se nachází hluboko pod terénem a vzhledem k mocné vrstvě nadložních neogenních jílů nemá přímou
souvislost s povrchem terénu.
Dotace podzemní vody je pouze atmosférickými srážkami spadlými na tuto plochu. Areál neleží v žádné
oblasti PHO; v něm, ani v bezprostřední blízkosti se nenachází žádné zdroje povrchové či pitné podzemní
vody.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat ve stávajícím objektu, tedy na pozemcích, které nejsou součástí
zemědělského půdního fondu (ZPF).
Žádný z dotčených pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z regionálně geologického hlediska je území součástí regionálního celku karpatské neogenní předhlubně,
vyplněné nezpevněnými sedimenty, na styku se skalními horninami okraje Českého masívu. Geologické
poměry jihovýchodního okraje Černovické terasy charakterizuje elevace jurských vápenců - Švédské valy.
V místě plánované výstavby areálu byl v roce 2006 proveden inženýrskogeologický průzkum. V
nejsvrchnější vrstvě byla zjištěna prachovitá humózní hlína o mocnosti 0,4 až 1,0 m. Pod touto vrstvou
byla ověřena vrstva deluviofluviálních jílovitých hlín plynule přecházejících až do jílovopísčitých – písčitých
hlín. Písčitá frakce je hrubozrnná, vrstva má mocnost 0,2 až 1,4 m. Spodní část kvarterního souvrství je
tvořena terasovými sedimenty charakteru písků a štěrků. Jednotlivé složky terasy do sebe volně
horizontálně i vertikálně přecházejí. Vrstva těchto písků se nachází v hloubce 0,7 – 3,2 m pod terénem a
byla zjištěna její mocnost 3,2 – 8,0 m.
Předkvartérní podloží je v zájmovém prostoru tvořeno jednak neogenními jíly, ale zejména hrubozrnným,
středně ulehlým až stmeleným a zavlhlým neogenním pískem šedo až zelenohnědé barvy. Písek je
nabohacen hlinitou a štěrkovitou příměsí proměnného množství. Neogenní sedimenty byly zastiženy v
hloubce cca 6-8 m pod terénem.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
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bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové podloží
tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji stmelené a v
různé míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích dominuje 2.bukodubový stupeň.
V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr bude realizován na pozemku s
travním porostem se známkami ruderalizace, částečně na agrocenóze (orná půda, jednoleté plodiny).
Stejně jako flóra je také fauna v okolí dotčeného území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze zde
předpokládat výskyt drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro příměstská stanoviště.
Nelze zde vyloučit výskyt sysla obecného (Citellus citellus).
Zájmové území není součástí Územního systému ekologické stability.
Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek.
Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné
biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě směrnic
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin.
Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000.

C.II.8. Krajina
Dotčené území je lokalizováno v jižní okrajové části města Brna. Jižním směrem je dotčené území
orientováno do rovinaté krajiny celku Dyjsko-svrateckého úvalu. Západně a severně od dotčeného území
se zvedají vyvýšeniny celku Bobravské vrchoviny, do které patří i vrchy Červeného a Žlutého kopce,
Špilberku a Petrova. Severovýchodně se potom zvedají vrchy celku Drahanské vrchoviny, s nejbližším
výběžkem Moravského krasu - vrchem Hádů.
Současný stav krajiny a řešeného území lze vyhodnotit jako antropologicky silně poznamenaný. Plocha se
nachází na území průmyslové zóny.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Výstavba záměru je situována do stávajícího výrobního a skladového areálu v průmyslové zóně Černovická
terasa
V prostoru výrobního areálu Nitto Denko Czech se nenacházejí nemovité kulturní památky, podléhající
zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky.
Při zásazích do terénu nelze jednoznačně vyloučit archeologický nález. Jedná se o území archeologického
zájmu.
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C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně bude navržený areál obsluhován stávajícím vjezdem z ulice Těžební. Způsob dopravního
napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především výduchy do ovzduší a vyvolanou
automobilovou dopravou. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a hluk. Další
faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
Záměr je umisťován do areálu, který není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou, nejbližší obytný objekt
je vzdálen cca 440 m a je odstíněn jinými průmyslovými areály.
znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise z technologických zdrojů, v menší míře také
emise ze spalovacích motorů. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii
vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), těkavých organických látek (VOC) a tuhých znečišťujících látek
(PM10). Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno plošně pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči
50m.
Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem
technologických zdrojů a navazující automobilové dopravy podstatněji nemění stávající situaci v okolí
hodnoceného záměru. Ve větší vzdálenosti (v prostoru obytné zástavby) se již příspěvky záměru projevují
pouze málo, hodnoty příspěvků dosahují řádově setin procenta imisního limitu, pouze u maximální denní
koncentrace PM10 příspěvek dosahuje hodnoty cca 6 % limitu (jedná se však o příspěvek zařízení, které
bývá v provozu pouze po krátkou dobu - během plnění násypky surovinou). Příspěvky těkavých
organických látek jsou velmi nízké, dosažení zdravotně významných koncentrací nebo hodnoty čichového
prahu v prostoru uvedeného obytného objektu tedy nepředpokládáme. Výsledky výpočtu imisní zátěže v
prostoru nejbližšího objektu k bydlení jsou uvedeny v následující tabulce:
Olomoucká 1126/174a

NO2 rok

NO2 max

PM10 rok

PM10 den

VOC rok

VOC max

0.006

0.2

0.016

3.0

0.066

12.1

Z hlediska případných zdravotních účinků uvažovaných škodlivin tedy záměr považujeme za přijatelné.
hluk
Hlukem ze silniční dopravy záměru mohou být teoreticky dotčen objekt k bydlení u ulice Olomoucké. Již
v současné době jsou tyto objekty ve značné míře zatíženy hlukem z dopravy po této komunikaci a
navýšení dopravy (o cca 3 osobní vozidla denně) vyvolané provozem záměru zde tedy nebude
představovat prakticky žádné navýšení zatížení hlukem.
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Stacionární zdroje hluku budou představovat vzduchotechnická zařízení. Vzhledem k velké vzdálenosti
záměru (stacionárních zdrojů hluku) od obytného objektu, nebudou mít tyto technologické zdroje vliv na
žádné chráněné prostory staveb.
Vzhledem k umístění záměru do průmyslové zóny a uvedeným skutečnostem lze předpokládat velmi nízký
vliv záměru na hlukovou situaci v území.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Sociální a ekonomické důsledky
Záměr vytváří až 80 nových pracovních míst.
Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá nárůst emisí škodlivin z odsávání technologie a
produkovaných spalovacími motory vozidel obsluhujících záměr.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, těkavých organických látek (VOC)
a PM10 v okolí záměru.
Oxid dusičitý (NO2)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 0,6 µg.m-3,
tedy 0,3% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,1 µg.m-3, tedy 0,25%
imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu
stávající imisní zátěže.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3)

Těkavé organické látky (VOC)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek VOC u maximálních hodinových koncentrací do 40 µg.m-3. U
průměrných ročních koncentrací do 1 µg.m-3.
Pro tuto škodlivinu nejsou stanoveny imisní limity. Pro vyhodnocení případných vlivů na lidské zdraví se u
organických látek používají referenční koncentrace nebo limitní hodnoty pro jednotlivé organické látky. U
organických látek obvykle obsažených v nátěrových hmotách se tato koncentrace pohybují v řádu jednotek
až stovek miligramů (1 mg = 1000 µg), tedy v jednotkách o několik řádů vyšších než jsou výpočtem
předpokládané příspěvky. Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu stávající
imisní zátěže.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:
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příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3)

Tuhé látky (PM10)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních 24hodinových koncentrací do 8 µg.m-3,
tedy 16% imisního limitu (50 µg.m-3) s velmi krátkou dobou trvání. Stávající četnost dosažení limitní
hodnoty v dotčeném území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází
příspěvek v areálu do 0,2 µg.m-3 tedy 0,5% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký
nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního
limitu.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší.
Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu, s ohledem na poměrně nízký obsah
těkavých organických látek neočekáváme natolik významnou aromatickou složku aby mohlo dojít v
prostoru obytné zástavby k dosažení či překročení čichového prahu.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval
místní klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Navržené umístění a technické řešení záměru respektuje ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb
(obytná zástavba) se nachází ve vzdálenosti cca 440 m a více od záměru.
Zdroje hluku záměru budou představovat mobilní liniové zdroje (automobilová doprava) a technologické
(stacionární bodové) zdroje (vzduchotechnické zařízení).
Hluk ze silniční dopravy vyvolané záměrem bude s ohledem na stávající intenzity dopravy na komunikacích
a vzdálenost obytné zástavby zanedbatelný.
Stacionární zdroje hluku budou představovat vzduchotechnická zařízení. Vzhledem k velké vzdálenosti
záměru (stacionárních zdrojů hluku) od obytných budov nebudou mít tyto technologické zdroje vliv na
řádné chráněné prostory staveb.
Vzhledem k umístění záměru do průmyslové zóny a uvedeným skutečnostem lze předpokládat velmi nízký
vliv záměru na hlukovou situaci v území.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Záměr je umisťován do stávající budovy a nevyvolává potřebu budování nových zpevněných ploch,
v souvislosti s realizací záměru tedy nedojde k zvýšení či zrychlení odtoku vody z území oproti stavu před
realizací záměru. Nedochází ani ke zvýšení výparu a povrchového odtoku na úkor vsaku.
Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území.
Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu budou vypouštěny splaškové odpadní vody v množství cca 4.6 m3 za den a technologické
odpadní vody v množství cca 10 m3 za rok, vody budou v souladu s kanalizačním řádem vypouštěny do
kanalizace. Pokud by v rámci výroby vznikly odpadní vody nesplňující kanalizační řád tak budou předány ke
zneškodnění jako kapalný odpad oprávněné firmě.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné přímé
výpusti do horninového prostředí.

STRANA 31 z 37

Nitto Denko Czech - výroba Nitohard a Legetolex
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr nepředpokládá žádný nový zábor tedy nemá vliv na pozemky, které jsou součástí zemědělského
půdního fondu (ZPF) nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do prostoru průmyslového areálu do stávajícího objektu, v prostoru posuzovaného
záměru se nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich
přímé nebo zprostředkované ohrožení.
V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna stávající průmyslovou zástavbou.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
S ohledem na to, že veškerá stavební činnost související s realizací záměru bude spočívat v drobných
úpravách stávajícího objektu a v montáži technologického zařízení nepočítáme v souvislosti s realizací
záměru s možností archeologického nálezu.
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Kromě běžných provozních oprav stávající komunikace záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo
úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy a nepříliš významné imisní dopady podrobně řešené v části
věnované ovzduší.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad rámec platné legislativy nenavrhujeme žádná další opatření.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Vzhledem ke zkušenostem z jiných obdobných areálů nepředpokládáme výraznější odchylky ve vlivech
přesahujících hranice vlastního areálu oproti stavu popsaném v tomto oznámení.
Můžeme tedy konstatovat, že při zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a
veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba,
zemědělská činnost) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.

STRANA 33 z 37

Nitto Denko Czech - výroba Nitohard a Legetolex
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a potřeb uživatele
areálu.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – firmy Nitto Denko Czech s.r.o. je instalace výrobní linky pro výrobu materiálů pro
automobilový průmysl, konkrétně izolačních, tlumících a zpevňovacích pásů, které jsou aplikovány na
vnitřní plochy plechových karosérií, kde zajišťují utlumení vnějšího hluku a vibrací (Legetolex) nebo
zpevnění plechové konstrukce (Nitohard). Tyto produkty budou dodávány tuzemským automobilkám, popř.
jiným evropským automobilkám z koncernu Volkswagen. Oba dva výrobky jsou obdobné a budou vyráběny
ze specifických vyvinutých směsí kaučuků a polymerních plastových materiálů s různými dalšími přísadami,
které jsou dávkovány do homogenizéru a následně jsou na extruzní lince vytlačovány jako polotovar
tvarovaný do průběžného pásu. Tento pás je extrémně lepivý a z jedné strany je pokrytý fólií z hliníku
nebo ze skelného vlákna a z aplikační vrstvy je chráněn poplastovaným papírem (tato vrstva se při aplikaci
snímá). Průběžný pás polotovaru je na konci výrobní linky stříhán na pravidelné polotovary obdélníkového
tvaru. Polotovary jsou skladovány ve chlazeném skladu (hlavně Legetolex, u kterého teplem dochází k
degradaci/ztrátě pružnosti a lepivosti). Polotovary se následně dělí na vystřihovacích lisech na zákazníky
požadované tvary, obvykle páskového charakteru, které se ukládají do kartónových obalů na dřevěné
palety, ve kterých odcházejí k zákazníkům a odběratelům.
Výrobní technologie bude umístěna do části stávajícího objektu a realizace nebude spojena s
významnějšími stavebními úpravami vně objektu.
V souvislosti se záměrem se uvažuje o zřízení až 80 nových pracovních míst.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál dojde k emisi škodlivin do ovzduší, vliv na
celkovou kvalitu ovzduší však nebude významný. Rozptylová studie zpracovaná v rámci tohoto oznámení
vyhodnotila vliv na stávající kvalitu ovzduší jako nevýznamný.
Další nepříliš významným vlivem bude nárůst automobilové dopravy.
Dopravně bude areál napojen na ul. Těžební. Dále bude veškerá nákladní doprava záměru směřovat k
dálnici D1.
Objekt nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou umístěny významnější
zdroje hluku.
Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.

STRANA 36 z 37

Nitto Denko Czech - výroba Nitohard a Legetolex
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 Celková situace areálu
Příloha 2 Rozptylová studie
Příloha 3 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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