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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lužkovice
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. 216/2007 Sb., a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
D PLAST a.s.

A.2. IČ
005 44 752

A.3. Sídlo
Lužkovice 206, 763 11 Zlín

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Jméno:
Bydliště:
tel:

Ing. Ladislav Košárek – člen představenstva
ul. Hořejší 5405, 760 01 Zlín
577 610 111
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lužkovice
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. 216/2007 Sb., je 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

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č.1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
Současně lze záměr zařadit i podle následujícího bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B.

Dle §4 odst. 1 písm d) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen „podlimitní záměr“) a
příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Zlínského kraje.
V případě více možností zařazení záměru se postupuje podle vyššího zařazení, v daném případě podle bodu
7.1 kategorie II, kdy kapacita záměru dosahuje příslušné limitní hodnoty.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
kapacita výroby
výroba granulátu
vytlačování

stávající

cílová

5.500 t/rok

10.000 t/rok

200 t/rok

1.000 t/rok

STRANA 5 z 58

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lužkovice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

kapacita skladů

stávající

cílová

suroviny a výrobky

cca 2.500 t/rok

beze změny

z toho kapaliny

50 m3

beze změny

stávající

cílová

vně areálu

50

beze změny

v areálu

20

35

počet parkovacích stání pro osobní automobily

počet nově zřizovaných parkovacích míst

15 (v areálu)

nově navrhované zastavění

2.275 m2

hala LU4

počet nově vytvořených pracovních míst

30

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je situován na katastru Lužkovic, které jsou součástí města Zlína a leží na jeho východním okraji.
kraj:

Zlínský

obec:

Zlín

katastrální území:

Lužkovice, 795887

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku.
Obr.: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nová stavba – účelem záměru je výstavba nové výrobní haly (LU4). V této hale bude umístěna technologie
vytlačování, jejímž účelem je výroba hadic, trubek a profilů z plastů. Součástí objektu haly je sociální zázemí
umístěné do vestavěného patra.
V rámci záměru dojde k uvolnění části stávající haly LU2, ve které bude rozšířena výroba granulátu.
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Součástí záměru je dále rozšíření stávajících parkovacích ploch pro osobní automobily o nová parkovací stání
uvnitř areálu.
Stavba bude prováděna uvnitř areálu na pozemcích investora. Vjezd do areálu zůstává zachován ve stávající
poloze. Hranice areálu zůstávají rovněž nedotčeny.
Stavba se nachází v západní části katastru Lužkovic, uvnitř stávajícího areálu společnosti D PLAST. Celé
území je dle platné územně plánovací dokumentace vymezeno jako areál průmyslových podniků a
kapacitních skladů.
V sousedství záměru se nachází další komerční objekty (převážně velkoobchody a sklady). Záměr nevyvolává
potřebu realizace jiných souvisejících staveb, kromě síťových napojení a přeložek (např. areálové dešťové
kanalizace s odlučovačem ropných látek). Záměr nevede k významné kumulaci s jinými záměry v dotčeném
území. Prakticky jedinou oblastí s možností kumulace vlivů je doprava a s ní související důsledky.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Historie výroby v areálu spol. D PLAST se datuje do roku 1997, kdy byla zahájena výroba v hale LU1 (výroba
tmelů).
V roce 2003 byla uvedena do provozu výrobní hala LU2 s technologiemi granulace a vytlačování.
V roce 2006 byla realizována skladová hala LU3.
Navržená hala LU4 navazuje na výrobní program společnosti a reaguje na možnosti odbytu vyráběných
produktů. Cílem je zvýšení výrobní kapacity stávajících technologií a produkce bez zavádění nových
výrobních technologií a postupů.
Navýšení kapacity výroby přinese i nové pracovní příležitosti.
Záměr je situován do areálu oznamovatele na plochu určenou Územním plánem města Zlín jako plochy
výrobních aktivit funkčního typu Vp – areály pro průmyslové provozovny a kapacitní sklady a Vs – stavby

a zařízení výrobních služeb a řemesel.

Situování záměru není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Navrhovaná přístavba haly pro vytlačování plastových profilů navazuje na stávající objekty. Její celkové
půdorysné rozměry jsou 35 x 65 m. Prostor haly bude prosvětlen okny na jižní straně a světlíkem. Výška
hřebene je 7,5 m. Vyvýšená část u východní strany pro umístění sociálního zázemí do vestavěného patra pro
cca 30 pracovníků (výška hřebene 10,5 m).

Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory
Stavba je členěna na následující objekty a provozní soubory:
SO 101 Výrobní hala
SO 102 Kanalizace dešťová+přeložka odlučovače
SO 103 Kanalizace splašková
SO 104 Úprava přípojky vody
SO 105 Zpevněné plochy
SO 106 Rozvody NN
SO 107 Skladovací sila
SO 108 Spojovací most
PS 101 Úprava trafostanice
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SO 101 Výrobní hala
Navržená výrobní hala má půdorysné rozměry cca 65,0 x 35,0 m. Hala je navržena se sedlovou střechou s
malým sklonem a s podélným obloukovým hřebenovým světlíkem. Část haly v místě vestavku bude mít
pultovou střechu ve stejném sklonu jako je na hale LU 3 – 6o. Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové rámy
systému „Astron“. Jednolodní rámy na rozpon cca 35 m jsou osově osazeny po 6 m. Nejmenší požadovaná
světlá výška haly pod rám O.K. činí 6,5 m. Sloupy O.K. budou ukotveny do kalicha želbetonových
monolitických patek. Založení haly - základové želbetonové dvoustupňové patky na štěrkových polštářích a
na nich kluzně uložené želbetonové monolitické pasy tvaru „L“ po celém obvodu. Prostor mezi pasy bude
vyplněn zhutněným násypem, na kterém bude položena hydroizolační fólie.
Prosvětlení výrobních prostor je navrženo průběžným pásem oken na jižní a částečně v severní fasádě.
Obvodový plášť je navržen montovaný z kovových trapézových panelů ve světle šedé barvě s doplňky ve
firemní modré. Opláštění haly je navrženo montované ze sendvičových panelů s PUR výplní – stěny v tl.
80mm a střešní panely o tl. 100mm. Pro uchycení panelů budou po obvodu haly osazeny paždíky. Po obvodu
haly bude vyzděn parapet do výšky 1m ukončený věncem.
Na podlahu haly je plošně navržena drátkobetonová armovaná deska v tl. 200mm s povrchovou úpravou
vsypem (např. Karsikon). Pod deskou budou provedeny zhutněné násypové vrstvy ze štěrku, štěrkopísku a
makadamu v tl. 0,75 m.
Součástí haly bude ocelový vestavek patra o půdorysném rozměru 6,7 x 41,9 m, minimální světlá výška 2,80
m. Zde bude umístěno sociální zařízení pro 30 mužů. Bude obsahovat WC, sprchy, šatnu, 2 kanceláře, sklad
a technickou místnost. Všechny místnosti budou přístupny z centrální chodby, která navazuje na schodiště.
Strop nad vestavkem bude tvořit SDK podhled, podlaha bude monolitická betonová deska do trapézových
plechů. Osvětlení a odvětrání bude většinou přirozené nízkými okny pod stropem.
Přístup do 1.patra bude zajištěn dvouramenným schodištěm, které bude představěno před severní fasádou.
Přístavek bude mít tvar hranolu o rozměru cca 6,5 x 3,5m překrytého přetaženou (pultovou) střechou haly.
SO 102 Kanalizace dešťová+přeložka odlučovače
Dešťové vody ze střechy haly budou napojeny dešťovými svody do nové dešťové kanalizace PVC DN 250
mm. Povedou ve dvou větvích podél severní a jižní fasády a budou novými šachtami napojeny na stávající
dešťovou stoku TBR DN 300 mm.
Stávající odlučovač ropných látek zajišťuje očistu srážkové vody ze zpevněné plochy před nakládacími
můstky. Odlučovač je situovaný v ploše plánované výstavby, a proto bude přeložen do navrhovaného
zeleného pásu šířky 3 m na severní straně haly LU4. Součástí objektu bude i podchycení přípojky stávající
dešťové kanalizace a její nové zaústění na stávající stoku DN 300.
SO 103 Kanalizace splašková
Z vestavku sociálního zařízení budou odpadní splaškové vody odvedeny novým svodem PVC 250 mm, který
bude napojen na novou přípojku DN 250. Předpokladá se, že přípojka splaškové kanalizace bude zaústěna
na probíhající kanalizační sběrač DN 500 mm, který je vzdálen od líce haly cca 9 m.
SO 104 Úprava přípojky vody
Objekty LU2 a LU3 jsou napojeny přípojkou DN 100 mm, která je vysazena na uličním řadu DN 150 mm na
ulici U Tescomy. Na této stávající přípojce vody DN 100 bude před vodoměrnou šachtou (u vstupu do haly
LU2) vysazen další nadzemní hydrant DN 100 mm s kapacitou min. 14 l/sec.
Pro plánovanou výstavbu se předpokládá osazení 2ks nadzemních hydrantů na řadu DN 100 mm ve
vzdálenosti do 100 m od objektů. Bude posílena stávající přípojka DN 65, která je přivedena do objektu LU1.
Dimenze se zvětší na DN 100, bude proveden protlak pod vozovkou. Hlavní vnitrozávodový řad DN 100 bude
prodloužen kolem LU1 až do dvorní části k úložišti hořlavin. Délka řadu asi 115 m.
SO 105 Zpevněné plochy
Pro parkování vozidel zaměstnanců bude vyčleněna odstavná plocha podél východního oplocení areálu.
Předpokládají se šikmá stání 5,5 x 3,5 m v počtu 15 s obslužnou komunikací šířky 3 m. Povrch stání bude
tvořen zatravňovacími tvárnicemi, komunikace bude ze zámkové dlažby kladené do drti na betonovou desku.
Srážkové vody budou zachyceny příčným žlabem a napojeny do dešťové kanalizace DN 250 u východní
fasády. Celková délka stok asi 118 m.
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SO 106 Rozvody NN
Napojení haly na NN rozvody bude provedeno zemním kabelem vyvedeným z rozšířené rozvodny v hale LU2.
SO 107 Skladovací sila
Pro uložení provozní zásoby surovin ke granulaci plastů jsou uvažována dvě ocelová sila o objemu 20 m3
umístěná v severovýchodním rohu haly (mezi LU3 a LU4).
SO 108 Spojovací most
Pro zajištění komunikačního propojení mezi halami LU2 a LU4 je navrhován spojovací most, který bude
veden z chodby 2.NP haly LU2 na úroveň 2.NP vestavku haly LU4. Most bude ocelové konstrukce, osadí se
na střeše nad rozvodnou LU2, staticky bude podepřen dvojicí sloupů a opřen o venkovní předsazené
schodiště na severní fasádě haly LU4. Rozpon mostu bude cca 20 m, výška podlahy +3,60 m.
PS 101 Úprava trafostanice
Bude nutno přidat jedno trafo do již připraveného volného stání ve stávající trafostanici v areálu.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku
Obr.: Situace okolí stavby (1:10 000)

Inženýrské sítě
Nová hala bude napojena na stávající inženýrské sítě, které jsou v areálu společnosti D PLAST k dispozici.
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Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Technologie výroby a výrobní program
Společnost D PLAST ve svém výrobním programu uplatňuje dvě základní výrobní technologie – výrobu
granulátu a vytlačování, jejímž účelem je výroba hadic, trubek a profilů z plastů. Používané a nově
instalované výrobní a související technologie (včetně technologií jímání emisí) jsou v zásadě totožné. Rozdíl
v použitých technologiích bude u nové granulační linky, kde budou k výrobě použity výhradně pevné
suroviny.
V ÝR OB A GR A NUL ÁTU
V první fázi výroby granulátu je dle receptury připravena granulační směs odvážením sypkých komponent a
kapalných složek do míchačky, v níž se směs dokonale promísí. Promíchaná směs se vysype do vozíku na
polotovar a z tohoto vozíku se dále dopravuje do zásobníku granulátoru. Výsledný produkt - granulát - se
shromažďuje do sil, a z nich je odvažován a balen do transportních obalů.
Suroviny jsou buď kapalné (pouze u 1. granulační linky) nebo pevné - prášek, granule, vločky (u 1. i 2.
granulační linky). Pevné suroviny jsou v pytlích a jsou manipulovány na paletách až k depytlovacímu
stanovišti, kde jsou navažovány na váze pro práškové komponenty.
Kapalné suroviny (pouze u 1. granulační linky) jsou čerpány do zásobníků buď ze sudů a kontejnerů ve
skladu hořlavin nebo z vnějšího úložiště změkčovadel (50 m3 tanky). Kapaliny jsou dle receptury automaticky
navažovány ze zásobníků na váhu pro kapaliny a odtud přepouštěny do míchačky.
Míchačka má dva stupně - horký a studený. V horkém stupňi o objemu 120 l se míchají sypké komponenty s
kapalinami při současném zahřívání samofrikcí. Ve studeném stupni o objemu 360 l dochází ke chlazení
směsi na vypouštěcí teplotu cca 30 °C. Míchání probíhá cca 2-10 min. podle typu směsi. Po dosažení finální
teploty cca 120 °C je směs přepuštěna do studeného stupně. Intenzita míchání je 2800 ot/min.
Během granulace dochází k fyzikálním změnám, kdy je surovina (prášková směs) zahřívána a mění se v
taveninu. Ta je pak sekána na malé granule, ochlazena a tím vzniká hotový granulát. Granulátor pracuje na
principu šneku pro mletí (např. masa). Šnek dopravuje směs k protlačovací desce. Během této cesty je směs
zahřívána až se mění v taveninu. Ta prochází protlačovací deskou, která taveninu tvaruje do strun. Struny
jsou sekány ve vodě na granule, které po ochlazení putují pneudopravou do sil.
Doprava do granulátoru je pomocí osového šnekového dopravníku, kapacita zásobníku granulátoru pro směs
je cca 150 kg. Ze sil jsou granuláty navažovány do přepravních obalů po 1.000 kg. Přepravní obal je tzv.
octabin, což je lepenková krabice s podstavou ve tvaru osmiúhelníku, vysoká cca 2 m, stojící na paletě
rozměru 1200 x1200. Octabiny jsou manipulovány vysokozdvižnými vozíky až do kamionu. Pro skladování
granulátu před balením jsou určeny 2 sila po 5 m3
Na granulační lince je instalována podvodní granulace, tzn. granuluje se pod vodní hladinou, nevytváří se
žádný prach ani exhaláty. U míchacího zařízení je instalováno odprašovací zařízení u práškové váhy a
odsávací zařízení pro celou technologii míchání opatřené odpovídajícími filtry. Je prováděn pravidelný roční
servis celého filtračního zařízení s výměnou filtrů.
Granulační linku obsluhují tři pracovníci – dva pracovníci míchají polotovar, jeden pracovník obsluhuje
granulátor a provádí navažování výrobků do transportních obalů včetně jejich konečného balení.
V YTL A ČOVÁ NÍ
Výroba dutých profilů sestává z extruderu, vytlačovací hlavy, vytlačovacích nástrojů; kalibrační vany,
dochlazovacích van s měřícím systémem, odtahu linky a navíjecího zařízení se sekačkou. Výrobní proces
probíhá tak, že granulovaný materiál se nasype do násypky, odkud je pomocí šneku extruderu dopraven do
tavné zóny a po roztavení je vytlačován přes vytlačovací nástroje do kalibrační vany, kde je pomocí vakua
formován do přesného rozměru.
Z kalibrační vany je trubička vedena cca 10 m dlouhou chladící vanou naplněnou vodou přes měřící čidla,
která kontrolují rozměry vyrobené trubičky do odtahovacího zařízení, které zajišťuje plynulý pohyb vyrobené
trubičky k navíječce.
Linka je vybavena odsávacím zařízením (vždy 2 linky mají 1 odsávací a filtrační zařízení), které odsává
pomocí nastavitelné hubice vzdušninu z prostoru výstupu vytlačené hadice. Odsátá vzdušnina je vedena přes
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filtr s náplní cca 30 kg aktivního uhlí zpět do prostoru haly. U nové haly se předpokládá vypouštění odsáté,
filtrované vzdušniny mimo prostor haly výduchem jižní fasádou.
Linku na výrobu dutých profilů obsluhují jeden až dva pracovníci, kteří nasypávají granulát do násypky a
odebírají navinutá kola hotového výrobku.
Suroviny ve formě granulátu jsou přiváženy na pracoviště na paletách vysokozdvižným vozíkem. Jednotlivé
pytle jsou průběžně depytlovány do násypek extruderů. Kapaliny jako vstupní suroviny se nepoužívají.
Kapacita stávajících linek silně závisí na typu produktu, který se vyrábí. Průměrně se jedná o cca 100 t/rok.
Pro nově projektované linky se uvažuje s podobnou kapacitou v rozmezí 100-300 t/rok na jednu linku.
Produkty se balí :

- volně na paletu
- do kovových košů 1200x800, 2300x1000,3500x1000
- do lepenkových krabic různých rozměrů max. 1200x800

Produkty jsou manipulovány vysokozdvižnými vozíky na sklad a na kamion.

Kapacitní parametry záměru
Stávající stav - 1. výrobní hala (LU2) - zpracování plastů:
VÝROBA GRANULÁTU
Míchací zařízení
Určeno pro výrobu směsi pro granulování (v podobě prášku nebo drťě), automatické navažování
kapalin, ruční navažování sypkých komponent, 9 pracovníků, nepřetržitý provoz, kapacita zařízení cca
5.500 t/rok/zařízení.
1. Granulační linka + balení
Určeno pro výrobu granulátu, 3 pracovníci, nepřetržitý provoz, kapacita cca 5.500 t/rok/linka.
VYTLAČOVÁNÍ
1. a 2. extruzní linka
Výroba vytlačovaných hadic, trubek a profilů z plastů, 6 pracovníků, nepřetržitý provoz, kapacita cca
100 t/rok/linka, tj. celkem 200 t/rok.
Navrhované rozšíření - 1. výrobní hala (LU2) - zpracování plastů:
VÝROBA GRANULÁTU
Míchací zařízení
Určeno pro výrobu směsi pro granulování (v podobě prášku nebo drťě), ruční navažování sypkých
komponent, 9 pracovníků, nepřetržitý provoz, kapacita zařízení cca 4.500 t/rok/zařízení, tj. kapacita
míchacích zařízení celkem 10.000 t/rok.
2. Granulační linka + balení
Určeno pro výrobu granulátu, 4 pracovníci, nepřetržitý provoz, kapacita cca 4500 t/rok/linka, tj.
výroba na granulačních linkách celkem 10.000 t/rok.
Navrhované rozšíření - 2. výrobní hala (LU4) - zpracování plastů:
VYTLAČOVÁNÍ
1. - 6. extruzní linka
Výroba vytlačovaných hadic, trubek a profilů z plastů, 27 pracovníků - nepřetržitý provoz, kapacita cca
100-150 t/rok/linka, tj. kapacita na všech linkách celkem cca 1.000 t/rok.
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Obr.: Zastavovací situace (bez měřítka) orientačně
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

06/2008

Předpokládaný termín dokončení výstavby:

02/2009

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

03/2009

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

Zlínský

Zlínský kraj
Tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

Obec:

Zlín

Statutární město Zlín
Náměstí Míru 12
761 40 Zlín

Správní obvod obce s rozšířenou působností:

Zlín

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Zlín

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí (§ 92) a stavební povolení (§ 115) dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon).
Povolení vydá příslušný stavební úřad – Magistrát města Zlína.
Souhlas (§ 17), povolení k nakládání (§8) a stavební povolení (§ 15) dle zákona č. 254/2001 Sb., (vodní
zákona). Povolení vydá vodoprávní úřad - Magistrát města Zlína.

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda
Předmětem zájmu je území o celkové výměře 6.808 m2.
Obě dotčené parcely jsou majetkem oznamovatele záměru a jsou nevyužívanou součástí zemědělského
půdního fondu (zelené plochy areálu). Investor je povinen předložit žádost o vynětí pozemku ze
zemědělského půdního fondu s vypočtenou výší odvodů ve smyslu zákona č. 334/1992 o ochraně
zemědělského půdního fondu a příslušných vyhlášek v platném znění. Vzhledem k velikosti vyjímané plochy
bude žádost podána u Magistrátu města Zlína.
Oba pozemky mají přiřazen kód BPEJ – 65900 na celou výměru. Žádná z dotčených parcel není součástí
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo

druh pozemku

využití

způsob ochrany

výměra

639/7

Trvalý travní porost

---

ZPF

2.191 m2

639/12

Orná půda

---

ZPF

4.617 m2

Ochranná pásma
Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma mimo vyskytující se ochranná pásma stávající technické
infrastruktury (elektro, plyn, voda, kanalizace, komunikace).
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Obr.: Kopie katastrální mapy (bez měřítka)

B.II.2. Voda
Zásobování průmyslového areálu vodou je řešeno napojením na rozvody veřejného vodovodu samostatnou
vodovodní přípojkou. Současná roční spotřeba vody celého areálu činí cca 2.400 m3.
V rámci nové výstavby budou na stávající přípojce vody DN 100 osazeny nové nadzemní hydranty a bude
posílena stávající přípojka DN 65 do objektu LU1, jejíž dimenze se zvětší na DN 100. Bude prodloužen hlavní
vnitrozávodový řad DN 100 kolem objektu LU1 až do dvorní části k úložišti hořlavin.
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena odběrem ze stávajícího zdroje s rozvodem v areálu.

Pitná voda
Výstavba výrobní haly a rozšíření výroby předpokládá vytvoření 30 nových pracovních míst, jejichž sociální
zázemí bude umístěno v prostoru výrobní haly. Zásobování nového objektu pitnou vodou bude řešeno
napojením na současné rozvody vody.
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Pro potřeby záměru byla provedena orientační kvantifikace spotřeby pitné vody. Pro tyto účely byla použita
vyhl. MZe č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
Potřeba pitné vody pro sociální zázemí provozu (cca 30 zaměstnanců):
Pol.

Druh potřeby vody

Směrné
číslo
roční
potřeby
vody (m3)

Počet
osob

Potřeba
rok (m3)

V/43

Výrobní zaměstnanci

20

30

600

za

Potřeba vody
(l/os/den)

Potřeba vody
(l/den)

80

2400

Technologická voda - výstavba
Potřeba technologické vody je předpokládána jak ve fázi výstavby, tak během provozu.
Odběr vody při výstavbě se vztahuje zejména na následující činnosti:
−

výroba betonové případně maltové směsi

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody ze stávajícího zdroje.

Technologická voda - výroba
Stávající stav - výrobní hala (LU2) - zpracování plastů:
VÝROBA GRANULÁTU
Míchací zařízení - uzavřený okruh chladící vody
1. Granulační linka + balení - uzavřený okruh chladící vody
1. a 2. extruzní linka - uzavřený okruh chladící vody
Navrhované rozšíření - 1. výrobní hala (LU2) - zpracování plastů:
VÝROBA GRANULÁTU
Míchací zařízení - uzavřený okruh chladící vody
2. Granulační linka + balení - uzavřený okruh chladící vody
Navrhované rozšíření - 2. výrobní hala (LU4) - zpracování plastů:
VYTLAČOVÁNÍ
1. - 6. extruzní linka - uzavřený okruh chladící vody
Pro výrobu je používána jako technologická voda pouze voda do uzavřeného okruhu chlazení vytlačovací
linky (cca 1 m3) a granulační linky (cca 0,55 m3). Výměna této vody je prováděna v cyklu 3 týdnů
(granulační linka) a 2 měsíců (vytlačovací linka).
Roční spotřeba technologické vody (chladící a „granulační“) se ve stávajícím provozu pohybuje v množství
cca 21,5 m3, po realizaci haly LU4 se bude pohybovat v objemu cca 55,0 m3.
Technologické vody z výroby nejsou vypouštěny do kanalizace, jsou akumulovány a jsou odstraňovány jako
odpad.

Požární voda
Stávající rozvod vodovodní přípojky DN 100 bude osazen novými nadzemními hydranty; stávající rozvod vody
vodovodní přípojky DN 63 bude posílen zvětšením dimenze na DN 100. Hlavní vnitrozávodový vodovodní řad
DN 100 bude prodloužen kolem LU1 až do dvorní části k úložišti hořlavin (nádrží změkčovadel), kde bude
umístěn nadzemní požární hydrant protipožárně zabezpečující zadní část areálu.
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B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta napojením na stávající trafostanici v areálu společnosti D PLAST.
Stávající spotřeba elektrické energie se pohybuje na úrovni 130 tis. kWh. Po realizaci záměru je celková
spotřeba elektrické energie očekávána na úrovni 300 tis. kWh.

Zemní plyn
Areál je zásobován samostatnou NTL plynovodní přípojkou. Zemní plyn je v areálu použit pro vytápění a
přípravu teplé užitkové vody. Objekt haly LU4 bude napojen na vnitřní NTL plynovodní rozvody.
Stávající roční spotřeba na úrovni cca 60.000 m3 bude po realizaci záměru navýšena o cca 25%, to je na
úroveň 75.000 m3.

Tepelná energie
Nároky na tepelnou energii pro vytápění objektů jsou následující:
Stávající
Hala LU1

kotelna 3 x 48 kW (vytápění, ohřev vody)
vyrobní hala 3 x 30 a 3 x 25 kW (infrazářiče)

Hala LU2

administrativa 23 kW, 32 kW, 34 kW (vytápění, ohřev vody)
výrobní hala 3 x 28 kW (infrazářiče)

Hala LU3

sklady 2 x 23 kW (infrazářiče)

Nově instalované
Hala LU4

sociální zázemí (vytápění - kotel na ZP, ohřev vody – plynový ohřívač)
výrobní hala 4 x 35 kW (infrazářiče), typ AERMAX

Vstupní suroviny
V souvislosti s realizací záměru, ve vazbě na nárůst výroby, je očekávána zvýšená spotřeba používaných
vstupních surovin a používaných obalových materiálů. Spotřeba vstupních surovin vzroste ze stávajících
5.500 t/rok na asi 10.000 t/rok. Základní vstupní surovinou pro výrobu 2. granulační linky a linek vytlačování
(hala LU4) jsou organické polymery a kaučuk, dodávané jako granule nebo drť a procesní olej, odebírané od
různých výrobců a pod různými obchodními názvy.
V následujícím přehledu jsou uvedeny základní informace o používaných vstupních surovinách:
Charakteristika suroviny
polyetylen
kaučuk
medicinální olej pro potraviny
pigment
Polybutylentereftalát (granulát)
PVC drť
PVC granulát
Polyamid
polyetylen
polypropylen

Technologie výroby
granulace
granulace
granulace
granulace
vytlačování
vytlačování
vytlačování
vytlačování
vytlačování
vytlačování

STRANA 16 z 58

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lužkovice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Areál společnosti D PLAST je napojen na státní silnici I/49 Otrokovice–Zlín–Vizovice místními komunikacemi
ulic U Tescomy, Cecilka a Pekárenská. Dopravní obsluha záměru tedy bude prováděna stejně jako za
stávajícího stavu, tj. silniční dopravou.
Stávající doprava do zařízení představuje dopravu vstupních surovin a odvoz hotových produktů, provoz
vozidel údržby a technického zázemí (odvoz odpadů atp). Denně do areálu průměrně zajíždí:
8 těžkých nákladních automobilů,
4 dodávky,
16 osobních automobilů.
Po výstavbě nové haly LU4 bude do areálu vjíždět:
16 těžkých nákladních automobilů,
8 dodávek,
26 osobních automobilů.
Pro parkování budou využity stávající parkovací prostory v areálu a parkoviště před budovou. Nově dojde k
výstavbě dalších 15 parkovacích stání v areálu na plochách podél východní hranice pozemku.

Období výstavby
Pokud jde o dopravní nároky v době výstavby záměru nepřekročí špičkově několik jednotek nákladních
vozidel denně. Budou tedy srovnatelné s intenzitami dopravy očekávanými v období provozu. Stavební
doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých
budou do ovzduší uvolňovány prašné částice. Doba produkce emisí bude omezená, emitované množství bude
značně proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.

Bodové spalovací zdroje znečišťování ovzduší
Dosavadní systém vytápění výrobních hal je řešen teplovzdušnými agregáty, sociální a kancelářské prostory
jsou vytápěny plynovými kotli, případně s kombinovaným ohřevem teplé vody. Stávající celková roční
spotřeba plynu činí 60.000 m3.
V rámci výstavby nové haly LU4, včetně vestavěného sociálního zázemí, bude vytápění a ohřev vody řešen
obdobně.
Podle uvažovaného tepelného výkonu budou nově instalovány pouze malé zdroje znečišťování ovzduší.
Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

Dosavadní

1,2

0,6

96,0

19,2

3,84

Cílový

1,5

0,7

120,0

24,0

4,8

Provoz

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
STRANA 17 z 58

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lužkovice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Bodové technologické zdroje znečišťování
Emitovanými znečišťujícími látkami z bodových technologických zdrojů znečišťování (vznikajícími v procesu
zpracování vstupních surovin) jsou prachové částice a destrukční produkty vznikající v procesu tepelného
namáhání vstupních surovin organického původu. V souladu s měřením prováděným akreditovanou měřící
skupinou (EPAS s.r.o. Neratovice, 2001 a 2005), lze produkované organické emise z technologie granulace
vymezit odborným výběrem na znečišťující látky: benzen, toluen a vinylchlorid a z technologie vytlačování na
znčišťující látky: benzen, toluen, etylbenzen, xyleny.
VÝROBA GRANULÁTU
Na granulační lince je instalována podvodní granulace, tzn. granuluje se pod vodní hladinou, nevytváří se
žádný prach ani exhaláty. U míchacího zařízení linky je emisím předcházeno instalací odprašovacího zařízení
u práškové váhy a odsávacího zařízení pro celou technologii míchání, které je napojeno na filtry. Stávající
technologie 1. granulační linky není jako zdroj znečišťování kategorizována. Tento nedostatek bude třeba
v rámci provozu linky napravit.
Nově navržená 2. granulační linka předpokládá konstrukční řešení obdobné jako u 1. granulační linky. Podle
vyhl. č. 355/2002 Sb. a vyhl. č. 509/2005 Sb. a jejich přílohy č. 2, je technologie 2. granulační linky
technologií zpracování kaučuku a výroby pryže a je definována jako malý zdroj znečišťování (spotřeba
organických rozpouštědel je do 5 t/rok – organická rozpouštědla nebudou používána) a nemá těmito
vyhláškami stanovený emisní limit. Obecný emisní limit z technologie 2. granulační linky je pak stanoven,
v souladu s příl. č. 1 vyhl. č. 356/2002 Sb., v úrovni 50 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci VOC
(těkavých organických látek). Dle provedeného výše uvedeného měření emisí v pracovním prostředí stávající
granulace lze předpokládat dodržování tohoto emisního limitu. V souladu s NV č. 615/2006 lze předběžně 2.
granulační linku kategorizovat jako nový malý zdroj znečišťování (roční emise TZL je očekávána do 20 t a
VOC do 1 t).
VYTLAČOVÁNÍ
Stávající linky vytlačování jsou vybaveny společným odsávacím zařízením, které odsává pomocí nastavitelné
hubice vzdušninu z prostoru výstupu vytlačené hadice. Vzdušnina je odsávána odsávacím zařízením (typ
PLYMOVENT, výkon odsávání cca 2500 m3/hod) a je následně vypouštěna přes filtr MF 20 (filtrační kazeta
CFM s náplní cca 30 kg aktivního uhlí) zpět do prostoru haly. Účinnost filtru je dle měření cca 60%. Filtr
zachycuje veškeré emise (mimo CO a CO2).
Vzhledem k instalaci celkem 6 linek vytlačování je předpoklad osazení 3 výše popsaných odsávacích zařízení.
Podle vyhl. č. 355/2002 Sb. a vyhl. č. 509/2005 Sb. a jejich přílohy č. 2 je technologie zpracování kaučuku a
výroby pryže definována jako malý zdroj znečišťování (spotřeba organických rozpouštědel je do 5 t/rok –
organická rozpouštědla nebudou používána) a nemá těmito vyhláškami stanovený emisní limit.
Obecný emisní limit z technologie je stanoven v souladu s příl. č. 1 vyhl. č. 356/2002 Sb. v úrovni 50 mg/m3
pro celkovou hmotnostní koncentraci VOC (těkavých organických látek). Dle provedeného výše uvedeného
měření na stávajících linkách vytlačování je emisní limit dodržován (je na úrovni 0,012 mg/m3 VOC).
V souladu s NV č. 615/2006 lze předběžně nové vytlačovací linky kategorizovat jako nový malý zdroj
znečišťování (roční emise TZL je očekávána do 20 t a VOC do 1 t).

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako nový plošný zdroj znečišťování ovzduší v areálu bude za provozu působit nové parkoviště. Zdrojem
emisí jsou a nadále budou i osobní a nákladní automobily využívající parkoviště a komunikace uvnitř areálu;
množství emisí z provozu parkoviště při uvažované maximální intenzitě dopravy uvádí následující tabulka.
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Provoz

Vozidla

CO

NOX

NO2

org. látky

PM10

Benzen

B(a)P

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

g/rok

Dosavadní
Cílový

Nákladní
automobily

4,2
8,4

2,3
4,6

0,7
1,4

1,9
3,8

0,3
0,6

0,03
0,06

0,03
0,06

Dosavadní
Cílový

Dodávky

0,1
0,2

0,1
0,2

0,03
0,06

0,03
0,06

0,02
0,04

0,0004
0,0008

0,002
0,004

Dosavadní
Cílový

Osobní
automobily

0,9
1,5

0,1
0,2

0,003
0,005

0,1
0,3

0,3
0,4

0,004
0,008

0,01
0,03

Dosavadní
Cílový

Celkem

5,2
10,1

2,5
5,0

0,733
1,465

2,03
4,16

0,62
1,04

0,0344
0,0688

0,042
0,094

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především osobní automobilová doprava zaměstnanců
a návštěvníků areálu a nákladní doprava zajišťující zásobování a expedici.
Předpokládaná emise škodlivin1, při uvažovaném nárůstu maximální intenzity liniové dopravy, je uvedena
v následující tabulce.
Provoz

Vozidla

CO

NOX

NO2

org. látky

PM10

Benzen

B(a)P

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

g/rok

Dosavadní
Cílový

Nákladní
automobily

5,1
10,2

2,8
5,6

0,5
1,0

2,1
4,2

0,4
0,8

0,03
0,06

0,1
0,2

Dosavadní
Cílový

Dodávky

0,2
0,4

0,3
0,6

0,05
0,1

0,07
0,14

0,03
0,06

0,0009
0,002

0,008
0,016

Dosavadní
Cílový

Osobní
automobily

0,3
0,5

0,08
0,2

0,001
0,003

0,04
0,08

0,0003
0,0005

0,001
0,003

0,01
0,02

Dosavadní
Cílový

Celkem

5,6
11,1

3,18
6,4

0,55
1,10

2,21
4,42

0,43
0,865

0,0319
0,065

0,118
0,236

B.III.2. Odpadní vody
Dešťové vody
Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na zpevněné plochy komunikací, odstavných ploch a na
střechy budov. Objem odtoku srážkových vod z areálu lze přiblížit pomocí vztahu:
V=F×ψ×h
kde:

V
F
ψ
h

je
je
je
je
h

průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
zastavěná plocha [m2]
odtokový koeficient [ ]
průměrná roční výška srážek [m]
= 0,711 m (hodnota průměrných ročních srážek ve Zlíně)

Průměrný odtok z povodí kanalizace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný
odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde:

q
V
t

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
V =10 103 533,5 l
je 1 rok [s]; t = 31 536 000 s

V následující tabulce je v orientačních hodnotách uveden stav ploch dle stávajícího využití a záměru výstavby
haly LU4 a odpovídající objem odtoku srážkových vod z plochy:

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02
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STÁVAJÍCÍ STAV ODTOKU SRÁŽKOVÝCH VOD V PRŮMĚRNÉM KLIMATICKÉM ROCE
typ povrchu

F
2

Ψ

h

Q

q

3

[m ]

[ ]

[m]

[m ]

[l.s-1]

zastavěná plocha

2 381

0,9

0,711

1 523,60

0,048

zpevněné plochy

1 358

0,7

0,711

675,877

0,021

2 199,477

0,069

Celkem

STAV PO VÝSTAVBĚ HALY LU4 ODTOKU SRÁŽKOVÝCH VOD V PRŮMĚRNÉM KLIMATICKÉM ROCE
Hala LU4

2 275

0,9

0,711

celkem po realizaci haly LU4 za areál

1 455,773

0,046

3 655,25

0,115

Změnou zástavby dojde k navýšení stávajícího odtoku cca o 1.455,773 m3/rok (0,0346 l.s-1). To představuje
zhruba nárůst o 66 % současného stavu. Uvedené navýšení připadá prakticky v celém objemu na srážkové
vody ze střech.
Do stávající kanalizace srážkových vod budou odváděny vody ze střech objektů, komunikací a zpevněných
ploch. Vody z komunikací a parkovacích stání jsou a i po výstavbě haly LU4 budou odváděny přes dva
odlučovače ropných látek (ORL) typu SEPURATOR 2000 a PURASORB 2000. Konečným recipientem těchto
vod je tok Dřevnice.
Kvalita srážkových vod ze zpevněných ploch je i díky průchodu přes ORL v podstatě nezměněna a odpovídá
téměř kvalitě srážkových vod (ORL je schopen zabezpečit na výpusti dodržení emisních parametrů NEL na
úrovni do 0,5 mg.l-1). Úroveň obsahu sledovaných látek je u dešťových vod stanovena příslušným
vodoprávním úřadem.

Odpadní vody splaškové
V rámci realizace výstavby výrobní haly je očekáván malý nárůst produkce odpadních vod, který bude
vyvolán nárůstem počtu zaměstnanců. Odpadní vody splaškové jsou odváděny do areálové splaškové
kanalizace a jejím prostřednictvím do veřejné kanalizace města Zlína. Množství odpadních vod není
zjišťováno měřením a je odvozováno ze spotřeby. Úroveň obsahu sledovaných látek je u odpadních vod
splaškových určena kanalizačním řádem veřejné kanalizace města.
Orientační kvantifikace očekávaného množství vypouštěných odpadních vod je vypočtena následovně :
stávající stav
3

výsledný stav

Denní množství splaškových vod (Qd) =

6,66 m /den

8,33 m3/den

Měsíční produkce splaškových vod (Qměs) =

200 m3/měsíc

250 m3/měsíc

Roční množství splaškových vod (Qr) =

2.400 m3/rok

3.000 m3/rok

Kvalita odpadních vod by neměla rámcově překročit koncentrační hodnoty ČSN 756401 pro městské odpadní
vody, které jsou v úrovni do : BSK5 – do 400mg.l-1, CHSK – do 800mg.l-1, NL – do 70mg.l-1, RAS–1.000mg.l-1,
Ncelk.– do 70mg.l-1, Pcelk. – do 15mg.l-1 a pH - 6,8 – 8,5.

Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Během provozu areálu budou jako vody se změněnou kvalitou produkovány splaškové vody a srážkové vody
zachycené na komunikacích a parkovacích stáních. K čištění vod z komunikací a parkovacích stání jsou
v areálu instalovány odlučovače lehkých kapalin (typy SEPURATOR 2000 a PURASORB 2000). Z důvodu
nutného přesunu dešťové kanalizace včetně ORL (jeden z nich je instalován v ploše plánované výstavby),
bude provedena přeložka kanalizace a jednoho ORL. Konkrétní podmínky přeložky budou stanoveny v rámci
navazující projektové přípravy stavby a správních řízeních.
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B.III.3. Odpady
Odpady vznikající při výstavbě a při montáži technologie
Produkce odpadů při výstavbě a při montáži technologie bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde
o běžné druhy odpadů ze stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Při výstavbě a
montáži technologie lze předpokládat produkci následujících druhů odpadů:
Katalogové číslo

Název odpadu

08 04 09*

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická
Odpady z lepících materiálů
rozpouštědla …

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

Obaly sypkých stavebních hmot

15 01 02

Plastové obaly

Obaly stavebních hmot apod.

15 01 03

Dřevěné obaly

Obaly stavebních hmot apod.

15 01 06

Směsné obaly

Obaly stavebních hmot apod.

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
Obaly z nátěrových a těsnících hmot
těmito látkami znečištěné

17 01 01

Beton

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
Směsné stavební odpady
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

17 02 01

Dřevo

Odpadní stavební dřevo

17 02 02

Sklo

Odpadní stavební sklo

17 02 03

Plasty

Odpadní stavební plasty

17 04 05

Železo a ocel

Odpadní stavební kovy

17 04 11

Kabely neuvedené pod 170410

Odpady z elektroinstalace

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

Zemina ze skrývky

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly
170601 a 170603

Vznik

Odpad z betonáže

Odpad izolačních stavebních materiálů

20 01 01

Papír, lepenka

Odpad z komunálních služeb

20 01 39

Plasty

Odpad z komunálních služeb

20 03 01

Směsný komunální odpad

Odpad z komunálních služeb

Pozn.: * označení odpadu kategorie nebezpečný

Odpady vznikající v rámci provozu
V rámci stávajícího provozu a po realizaci záměru výstavby výrobní haly LU4 lze předpokládat vznik níže
uvedené druhy odpadů.
Katalogové číslo

Název odpadu

Vznik

07 02 04

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a
Kapalné odpady výroby
matečné louhy

07 02 13

Plastový odpad

Odpady z výroby

07 02 14*

Odpady přísad obsahující nebezpečné látky

Nebezpečné odpady z výroby

13 02 08*

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

Odpady z údržby a provozu
vysokozdvižných vozíků

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

Obaly od surovin

15 01 02

Plastové obaly

Obaly od surovin

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
Kontaminované obaly
těmito látkami znečištěné

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
Kontaminované filtry
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny …
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16 01 03

Pneumatiky

Odpady z provozu vysokozdvižných
vozíků

16 01 07*

Olejové filtry

Odpady z provozu vysokozdvižných
vozíků

16 06 01*

Olověné akumulátory

Odpady z provozu vysokozdvižných
vozíků

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahují rtuť

Odpady z údržby budov

20 03 01

Směsný komunální odpad

Odpad z komunálních služeb

Pozn.: * označení odpadu kategorie nebezpečný

Povinnosti původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými
v oblasti odpadového hospodářství. Provoz areálu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu
nových kapacit na skladování, využití nebo odstraňování odpadů.

Odpady vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektů a ploch
Po dožití stavby je možno použité stavební materiály vhodným způsobem využít nebo zneškodnit. Během
demolice a při zneškodňování je třeba s odpadem nakládat dle předpisů platných v době provádění
demoličních prací. Dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, se jedná o
následující základní druhy odpadů:
Katalogové číslo

Název odpadu

17 01 01

Beton

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

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

Kategorie

Pozn.: * označení odpadu kategorie nebezpečný

Veškeré produkované odpady jsou tříděny v místě vzniku, shromažďovány do určených shromažďovacích
prostředků a transportovány do určených shromažďovacích míst. Nebezpečné odpady jsou odděleně
shromažďovány do určených havarijně zabezpečených shromažďovacích prostředků ve vymezené části
provozního skladu. Odpady k recyklaci (plasty, papír, směsné stavební odpady atd.) budou předávány
oprávněným osobám, které plnou recyklaci zabezpečují. Ostatní odpady budou oprávněným osobám
předávány k odstranění či jinému využití. Oprávněná osoba musí být držitelem oprávnění k nakládání s tímto
druhem odpadů dle zákona č.185/2001 Sb., §§ 4 a 12. Odběr, využití či odstranění odpadů je předem
smluvně zajištěno.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Zdroje hluku při výstavbě
Na stavbě bude použita stavební technika, včetně velkých stavebních strojů (rypadla a bagry) a další těžké
techniky (nakladače, domíchávače betonu). Pro nakládání budou použity kolové nakladače, přesun odtěžené
zeminy a doprava stavebních surovin bude zabezpečena nákladními automobily. Skládání materiálu a
montáže konstrukcí budou prováděny pomocí autojeřábů. S postupem stavebních prací se bude měnit
nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.
Předpokládaná dopravní zátěž během výstavby je 10 nákladních a 5 osobních vozidel denně.
Hladiny hluku předpokládaných zdrojů při výstavbě jsou uvedeny v následující tabulce.
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Zdroj hluku

Hladina hluku LA (dB)*

Nákladní automobil

80

Kolový kloubový nakladač

100

Autojeřáb

100

Vibrátor na beton

108

Mobilní kompresorová stanice

100

Finišer

105

*Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje.

Zdroje hluku z provozu
Veškeré procesy spojené s provozem vystavěné výrobní haly se budou odehrávat v uzavřené části objektu.
Výjimkou je pouze částečná manipulace s vstupními materiály a výrobky. Nově instalovaná výrobní
technologie provozu – míchárna a granulace, bude významným zdrojem hluku s úrovní hladin akustického
tlaku kolem 80 dB(A). To dokazuje i měření hluku z 2.4.2003, které bylo provedeno na stejném zařízení
oznamovatele. Extruzní linky nemají žádný významný zdoj hluku.

Vibrace a záření
V rámci výstavby budou vznikat vibrace při použití mechanizovaného a ručního nářadí (vibrátory na beton,
vibrační úprava konstrukce podlah, zpevněných ploch a vozovek). Ruční vrtačky a mechanizované nářadí
budou zdrojem vibrací v provozu. Vibrace v provozu nejsou emitovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Bezpečnostní rizika při standardním nakládání se zpracovávanými vstupními surovinami jsou minimální.
Suroviny používané v nové granulační lince jsou chemicky stabilní, nereaktivní a nemají žádné nebezpečné
vlastnosti. Podobně se vstupní suroviny chovají i při tepelném zpracování v technologii vytlačování.
Environmentální rizika případných havárií v zařízení, lze obecně rozdělit následovně:


požár zařízení



vodohospodářská havárie



únik znečišťujících látek do ovzduší.

Požár zařízení
Výrobky produkované v nové granulační lince a na vytlačovacích linkách a převážná většina vstupních
surovin jsou obtížně zápalné, ale převážně hořlavé látky. Některé ze vstupních surovin u stávající 1.
granulační linky jsou však zapalitelné zdrojem o velmi malé kapacitě (elektrostatická, elektrická nebo
mechanická jiskra). Také výrobní technologie používají zařízení pracující s vysokou teplotou – např. ohřev
taveniny při granulaci či při vytlačování. Rizikovým faktorem je i soustředění vstupních surovin a výrobků ve
skladu surovin, skladu hotových výrobků a výrobní hale.
Z povahy uskladněných vstupních surovin je pak v případě požáru reálná možnost uvolňování často i
toxických zplodin hoření. Nebezpečí požáru je tedy vzhledem k výše uvedeným skutečnostem třeba
zvažovat. Z tohoto důvodu jsou ve stávajících i navržených výrobních a skladovacích objektech aplikovány
přísná konstrukční, technická a organizační opatření k předcházení vzniku požáru. Z požárně technických
opatření se jedná zejména o EPS, požární vodovod s požárními hydranty, instalace ručních hasících přístrojů,
omezení množství plastů a hořlavých kapalin uložených v objektu výrobních hal a další podmínky požární
bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem.
V případě zahoření objektů areálu lze očekávat, že dojde k emisnímu úniku běžných zplodin spalování jako
jsou: CO2, CO, SO2, NOX, TZL, organické látky. V případě nepříznivých podmínek hoření však hrozí i
potenciální nebezpečí vzniku toxických zplodin hoření [např. při hoření PVC se mohou uvolňovat toxické látky
jako jsou např. dioxiny, chlorovodík, hexachlorbenzen (HCB), polychlorované bifenyly (PCB) a furany nebo
přísady do PVC (patří mezi ně např. těžké kovy, např. kadmium, olovo a jiné sloučeniny)].
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Povinností provozovatele je, v souvislosti s realizací nové haly LU4, přepracovat na nové podmínky požární a
poplachové směrnice areálu. V případě vzniku požáru je jeho povinností ohlásit tuto skutečnost jednotkám
požární ochrany a složkám integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky
požárního sboru, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba …).
Únik znečišťujících látek do ovzduší z provozu
Jako havárii lze vnímat nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou emise
znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými postupy. Tento stav,
v situaci připravované dostavby výrobní haly, představuje již výše uvedený stav v požáru zařízení. Běžný
provoz zařízení tento stav nemůže vyvolat.
Vodohospodářská havárie
Vodohospodářskou havárií je situace mimořádného zhoršení či ohrožení jakosti povrchových či podzemních
vod, zejména pak zvlášť nebezpečnými a ropnými látkami. V daném případě jsou ropné látky pouze
náplněmi dopravní techniky vjíždějící do areálu a manipulační techniky. Z dalších závadných látek se jedná o
kapalné vstupní suroviny.
Vzhledem ke skutečnosti, že zpevněné plochy areálu jsou odkanalizovány do toku Dřevnice, je havarijní
zabezpečení komunikací řešeno instalací dvou ORL na dešťové kanalizaci. Protože je kanalizace položena
v ploše plánované haly LU4, bude v rámci výstavby, včetně jednoho ORL, přeložena.
Havarijní zabezpečení kapalných surovin uskladněných ve venkovních nádržích je řešeno dvouplášťovými
nádržemi opatřenými čidly pro případ úniku. Celý prostor skladu kapalných surovin je řešen jako záchytná
jímka s kontrolní šachtou.
Povinností provozovatele je, v souvislosti s realizací nové haly LU4, přepracovat na nové podmínky plán
opatření pro případ havárie = havarijní plán dle vyhl. č. 450/2005 Sb. V případě vzniku vodohospodářské
havárie je jeho povinností ohlásit tuto skutečnost složkám integrovaného záchranného systému (Hasičský
záchranný sbor ČR, jednotky požárního sboru, Policie ČR případně správci povodí). Havarijní zásah je
v případě včasného zjištění úniku dobře zvládnutelný vzhledem ke skutečnosti, že kanalizační systém
dešťové kanalizace areálu a recipient jsou dobře dostupné.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Zájmové území – areál firmy D PLAST a.s. − se nachází ve východní části města Zlína, na západě městské
části Lužkovice, v k.ú. Lužkovice, na pravém břehu řeky Dřevnice.
Areál firmy je ohraničen stávajícím oplocením. Výstavba předmětné výrobní haly LU4 bude situována do jižní
části areálu firmy.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 230 m n.m.
Zájmové území je v současné době využíváno jako výrobní areál firmy. V sousedství záměru se nachází další
komerční objekty (převážně velkoobchody a sklady). Obytná zástavba se nachází jednak v jižní části čtvrti
Příluky (při příjezdu do komerční zóny západně po odbočení ze silnice I/49) a lokálně pak severně v ulici U
Tescomy.
Širší okolí areálu a jeho poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obr.: Zájmové území záměru (1:25 000)

Území města Zlína patří (dle sdělení č.4 MŽP ČR uveřejněném ve Věstníku, částka 3, z března 2007) mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde překračovány denní koncentrace tuhých
znečisťujících látek reprezentovaných prašnou frakcí PM10.
Jižně od plochy záměru protéká řeka Dřevnice. V blízkosti je i její pravostranný přítok – Přílucký potok.
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Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Dotčené území se nenachází v zátopovém území řeky Dřevnice.
Podle Územního plánu města Zlín není řešené území součástí ÚSES. Nejbližší prvky ÚSES se nacházejí podél
toku Dřevnice. Jedná se o lokální biocentrum č. 28. Toto biocentrum je součástí regionálního biokoridoru č.
VI – Dřevnice. Tyto prvky ÚSES nebudou záměrem dotčeny.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V území nejsou
vymezeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny, což znamená:


posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku;



v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného 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 soustavy Natura 2000;



dotčené území není součástí přírodního parku.

Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru. V území nebyla prokázána přítomnost staré ekologické zátěže.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Bezprostředně posuzované zájmové území je možno pokládat za výrazně urbanizovanou část města,
obsahující především rozsáhlé komerčních zóny. Prioritním využitím území přímého staveniště
oznamovaného záměru je dobudování průmyslové infrastruktury na plochách k tomu určených.
Celkový počet obyvatel města Zlína, ke kterému části Lužkovice i Příluky patří, je 79.486 (podle veřejně
dostupných údajů).

Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Zlín patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO
je překračování limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na celém území.
Na území města Zlín se nachází měření imisních koncentrací znečisťujících látek (měřící stanice ČHMÚ ZZLNA
č. 1510 v lokalitě Jižní svahy). Reprezentativnost měření je pro oblastní měřítko – 4 - 50 km. Vzhledem ke
vzdálenosti cca 5 km od posuzované lokality je nutno konstatovat, že měření je skutečně reprezentativní i
pro areál firmy D PLAST.
V roce 2006 na výše uvedené stanici dosahovala roční průměrná koncentrace oxidu dusičitého (NO2) 20,6
µg.m-3, tedy kolem 50% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace dosáhly hodnoty
až 159 µg.m-3, tedy téměř 80% limitu (LV=200 µg.m-3).
Stávající imisní zátěž tuhých látek frakce PM10 dosáhla v roce 2006 u průměrných ročních koncentrací
37,4 µg.m-3, tedy přes 90 % imisního limitu (LV=40 µg.m-3), u maximálních 24hodinových koncentrací je
imisní limit (LV=50 µg.m-3) překračován, proto je celá oblast zahrnuta mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO).
Na následujících obrázcích je znázorněno pole imisních koncentrací pro obě uvedené hodnocené látky
v rámce celé ČR (údaje z roku 2005).
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oxid dusičitý (NO2)

tuhé látky frakce PM10
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Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti mírně teplé, na rozhraní rajónů MT 9 a MT 10. Oblast
MT 9 je charakterizována dlouhým, teplým a suchým až mírně suchým létem. Přechodné období je krátké
s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná a suchá s krátkým trváním
sněhové pokrývky. Oblast MT 10 je charakterizována dlouhým, teplým a mírně suchým létem. Přechodné
období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů jasných
Počet dnů zatažených

MT 9

MT 10

40 - 50
140 - 160
110 - 130
30 - 40
-3 - -4
17 - 18
6-7
7-8
100 - 120
400 - 450
400 - 450
60 – 80
120 - 150
40 - 50

40 -50
140 - 160
110 - 130
30 -40
-2 – 3
17 - 18
7–8
7–8
100 -120
400 -450
400 – 450
50 – 60
120 - 150
40 - 50

Hodnota průměrných ročních srážek ve Zlíně je 711 mm. Konfigurace terénu ovlivňuje proudění větru, které
probíhá ve dvou převládajících směrech (zhruba JZ a J). Jak je zřejmé z následující tabulky, četné jsou také
větry severní a západní. Poměrně významná je četnost bezvětří.
Tab.: Odborný odhad větrné růžice dle ČHMÚ pro lokalitu Zlín ve výšce 10 m v %

m.s-1

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

CALM

součet

1,7
5,0
11,0
součet

4,99
3,40
0,13
8,52

4,63
3,94
0,42
8,99

6,93
4,79
0,08
11,80

2,97
2,83
0,90
6,70

3,94
4,60
1,86
10,40

7,09
7,95
0,86
15,90

5,58
5,41
0,61
11,60

3,42
2,81
0,57
6,80

19,29
19,29

58,84
35,73
5,43
100,00

Grafické znázornění větrné růžice
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Posuzované území patří do teplé oblasti středního Pomoraví, svým charakterem je pozičním výběžkem údolní
nivy řeky Moravy. Ze severní strany je ovlivňováno končícím blokem Mladcovské pahorkatiny, po straně jižní
pak úbočím hřbetního výběžku Vizovických vrchů. Morfologie území přispívá k nepříznivému ovlivnění
rozptylových podmínek v oblasti poměrně častým výskytem orograficky podmíněných, inverzních zvrstvení
přízemní vrstvy atmosféry.
Četnost výskytu lokálně podmíněných nepříznivých rozptylových situací, spojených prevážně s nízkými
teplotními inverzemi, se vyskytuje ve 20% roční doby, s maximem výskytu v nočních a časných ranních
hodinách. Nejméně příznivá situace z tohoto hlediska připadá na měsíce únor, srpen a říjen. Katastr města
Zlína i jeho nejbližší okolí představuje urbanizované území, kde jsou podmínky provětrávání zhoršené.

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace v areálu je vyhovující. Hlavními zdrojem hluku je provoz na silnici I/49 Zlín - Vizovice a na
železniční trati ve stejném směru. V okolí záměru se nacházejí převážně objekty, které nejsou určené pro
bydlení (výrobní a skladovací haly). Nejedná se o hustě obydlenou část Zlína. V blízkosti posuzované lokality
se nenacházejí významné objekty s vysokou frekvencí návštěvníků.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. roveň elektromagnetického
záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez konfliktů s hygienickými
limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.
Obr.: Charakter objektů v okolí záměru

INGOPET

AREA

Plemenářský podnik
zahr.

D PLAST
TESCOMA
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Povrchová a podzemní voda
Hydrologický popis území
Území okresu Zlín náleží k úmoří Černého moře a jeho největší část přísluší do povodí řeky Moravy.
Z levostranných přítoků je nejvýznamnější Dřevnice, významný vodní tok (př.č.1, vyhl. Mze č. 470/2001 Sb.
poř.č. 634), která odvodňuje severní část Vizovické vrchoviny a jižní svahy Hostýnských vrchů, číslo
hydrologického pořadí zájmového území: 4–13–01–025. V blízkém okolí se nachází Luhačovická vodní nádrž
a dále vodní nádrže v obcích Ludkovice, Fryšták, Slušovice.
Hlavním tokem a osou celého území je Dřevnice s pravobřežními přítoky Příluckým a Hvozdenským potokem.
Dřevnice má Qa - dlouhodobý průměrný průtok 2,21 m3.s-1 měřený ve stanici LG Zlín. Průběžný monitoring
situací na tocích a vodních dílech řeky Moravy provádí vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
Plocha povodí je 3.068 km2.
Obr.: Hydrologická situace
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Zátopová území
Lokalita záměru se nenachází v záplavové oblasti řeky Dřevnice. Toto tvrzení dokumentuje Povodňový plán
města Zlína s mapou zátopových území pro tzv. stoletou vodu.
Obr.: Situace zátopového území

D PLAST

Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů určených pro veřejné zásobování pitnou vodou.
Hydrogeologická situace
Rajón je součástí hydrogeologických struktur kvartérních fluviálních uloženin řeky Moravy a jejich přítoků.
Sedimenty údolní nivy patří ke strukturám s průlinovou propustností v úrovni erozní základny, převážně
volnou hladinou podzemní vody a charakteristickou hydraulickou spojitostí s povrchovým tokem.
Hydrogeologický kolektor je budován písčitými štěrky a písky o mocnosti 4 m. Koeficienty filtrace se pohybují
mezi n.10-5 až n.10-4 m.s-1 (mírně propustné). Stropní izolátor je tvořen jílovitými náplavovými hlínami o
mocnosti 1 až 6 m a koeficientu filtrace n.10-8 m.s-1 (velmi slabě až nepatrně propustné).
Vzhledem k tomu, že většina podzemních vod v kvartérních sedimentech je dotována z povrchových
vodotečí, je jejich kvalita podmíněna především čistotou těchto povrchových vod. Podle ČSN 75 7221
Klasifikace jakosti povrchových vod je řeka Dřevnice řazena do III. třídy – znečištěná voda.
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Půda
Půda - mateční půdní materiály: nivní uloženiny
Jsou to aluviální, povodňové sedimenty. Složení sedimentů je závislé na petrografickém složení a stavbě
celého povodí nad daným místem.

Půdní typy: skupina půd nivních ploch
Zahrnuje půdy vytvořené na naplaveninách vodních toků. Zaujímají tedy nejnižší polohy území.
Charakteristickým znakem je rozdílná mohutnost humusové vrstvy a rozdílné zrnitostní složení v závislosti na
původu a vytřídění zemin, které voda přinášela. Jsou to nejmladší půdy, a protože půdotvorný proces netrval
dlouho, nevytvořil se u nich kvalitní humus ani v příznivých půdotvorných podmínkách - při stejné teplotě a
obsahu vápníku jako při vývoji černozemí. Obsahem humusu se vyrovnají černozemím, kvalita humusu je
však střední. Fyzikálně-chemické vlastnosti typických nivních půd, zvláště schopnost poutat živiny a
uvolňovat je pro rostliny, jsou velmi dobré. Téměř se vyrovnají černozemím.
Jejich vnitřní členění je založeno na zrnitostním složení a vláhových poměrech. Při zamokření působí v půdě
glejový proces. V území je skupina zastoupena hlavní půdní jednotkou (HPJ):
59 - jedná se o skupinu nivních půd v rovinatém území na nevápnitých i vápnitých usazeninách podél
vodních toků, včetně glejových variant.
Průmyslové znečištění půdy není předpokládáno.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) náleží zájmové území do provincie Západní
Karpaty. Hodnocená lokalita se nachází dle literatury č. 6 v soustavě Vizovická vrchovina, podsoustavě
Zlínská vrchovina (citováno dle literatury Gottwaldovská vrchovina), celku Mladcovská vrchovina. Jedná se o
vrchovinu tvořenou flyšovými pískovci a jílovci.
Charakter reliéfu: prevážně erozně denudační reliéf tektonické kry s širokými hřbety a krátkými příčnými
údolími, založenými na zlomech, na rozvodích velké zbytky zarovnaných povrchů, průlomová údolí, četná
údolí sklonově a výškove asymetrická, sprašové pokryvy, sesuvy. Vrchovina se nachází ve 2.-3. vegetačním
stupni, nepatrně až prevážně je zalesněna smrkovými porosty s příměsí borovice, dubu a buku, místy se
nacházejí bukové a borové porosty.

Geomorfologický vývoj území
Vývoj reliéfu ve starším kvartéru byl určován klimatickými změnami a pokračujícími tektonickými pohyby
(zdvihy a poklesy). Tektonické zdvihy se nejvíce projevují v Bílých Karpatech, poklesy v Dolnomoravském a
Hornomoravském úvalu. V mladším kvartéru (holocénu) se velmi důležitým faktorem ve vývoji reliéfu stává
člověk. Jeho hospodářská činnost vedla zejména ke vzniku strží a zrychlené erozi půdy, jejíž produkty se
ukládaly jako povodňové sedimenty v údolních nivách. Na flyšových horninách vznikají sesuvy, které
způsobují narušení komunikací i lidských sídel.
Geologické poměry
V rámci okresu Zlín se prakticky vyskytuje jen
Hornomoravského úvalu zasahují pouze nepatrně
zaujímá v rámci flyšového pásma Karpat na území
tak celkovou mocností. Člení se na dílčí jednotky
samostatných příkrovů.

flyšové pásmo Západních Karpat. Pliocenní usazeniny
do oblasti Fryštácké brázdy. Magurská flyšová skupina
okresu Zlín klíčovou pozici, a to jak plošným rozšířením,
račanskou, bystrickou a bělokarpatskou, které mají ráz

Flyšová sedimentace začala v račanském bazénu ve spodní křídě a skončila ve svrchním eocénu, místy až ve
spodním oligocénu. Bystrická jednotka zasahuje na území okresu Zlín pouze bělovežským souvrstvím a
bystrickými vrstvami zlínského souvrství. Bystrické jednotky odpovídají vsetínským vrstvám račanské
jednotky. Bělokarpatská jednotka je zastoupena vlárským faciálním vývojem. Její sedimenty mají stáří
v rozsahu svrchní křídy až eocénu. Po ukončení pohybu vrásových příkrovů Vnějších Západních Karpat ve
štýrské fázi alpinského vrásnění po karpatu dochází k rozsáhlému odnosu flyšových souvrství.
Pravděpodobně vznikl rozsáhlý pobadenský zarovnaný povrch. Hornomoravský úval a vídeňská pánev byly
zaplaveny badenským mořem.
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Později byly zarovnané vrásové příkrovy rozlámány na kry, které se dostaly na různé výškové polohy.
Pravděpodobně vznikl ještě pomiocenní zarovnaný povrch, který je zachován v podobě spočinků na svazích.
Holešovský zlom se geologicky výrazně projevuje ve zlomovém omezení Hostýnských vrchů vůči Fryštácké
brázdě. Podílí se tedy i na vzniku sníženiny Fryštácké brázdy.
S kvartérními pohyby také souvisejí pliocenní usazeniny zaklesnuté v prolomu probíhajícím napříč údolím
Dřevnice mezi Malenovicemi a Kvítkovicemi. Klasický zlom určuje Napajedelskou průrvu mezi
Hornomoravským a Dolnomoravským úvalem. Ve vrásno-zlomových pohořích Vnějších Západních Karpat
hrají vedle aktivních morfostruktur významnou úlohu i pasivní morfostruktury. Hřbety jsou tvořeny
odolnějšími pískovci, podélná údolí se vyvíjela v pruzích méně odolných hornin. Menší odolností hornin a
zlomovými poruchami byl podmíněn vznik kotlinových rozšířených úseků podél Olšavy a Vláry.
V pliocénu byla jižní část Hornomoravského úvalu jezerní pánví a není vyloučeno, že toto jezero existovalo
ještě v průběhu spodního až do začátku středního pleistocénu (mindelu). Po zániku jezera dochází v tomto
prostoru ke střídání fluviální eroze a akumulace. Vytvářejí se terasové stupně, jejichž výškové rozdíly snižuje
nebo maskuje usazování spraší. Podél toku Moravy vznikly jen plošně málo rozsáhlé středno- a svrchnopleistocenní fluviální akumulace. Řada říčních teras je však vyvinuta na řece Dřevnici. Většinou jsou ovšem
kryty svahovinami.
Ukládáním povodňových hlín na povrchu fluviálních písčitých štěrků byla v holocénu ukončena sedimentace
v nivách a vytvořila se současná poříční niva Moravy a údolní nivy Dřevnice a přítoků. Povodňové hlíny
dosahují mocnosti kolem 3 m. Váté písky tvoří přesypy v nivě. Největší z nich u Tlumačova je mocná 5 m.
Tektonický neklid holocénu dokládá příkop probíhající napříč údolní nivou Dřevnice mezi Malenovicemi a
Kvítkovicemi, vyplněný fluviolakustrinními usazeninami s lokálně zvýšenou akumulací nivních hlinitých
usazenin na úkor fluviálních písčitých štěrků vyplňujících údolní nivu Dřevnice. Deluviální písčité hlíny a
hlinité písky tvoří úpatní haldy. Ze současných svahových pochodů se nejvíce uplatňují sesuvy.
Území okresu pokrývají usazené horniny Západních Karpat a to magurského flyše a vídeňské pánve.
Magurský flyš se člení na dílčí jednotky račanskou, bystrickou a bělokarpatskou, které mají charakter
samostatných příkrovů. Jedná se o flyšové střídání jílovců zčásti vápnitých a pískovců převážně
glaukonitických s převahou složky pelitické.

Slínovce a vápnité jílovce převládají nad jílovci, vystupují ve vrstvách několik málo decimetrů až 90 cm

silných. Jsou šedé, zelenošedé, šedozelené, olivově zelené, světle šedozelené, hnědošedé, šedohnědavé až
čokoládově hnědé. Občas jsou žlutohnědé, okrově žluté jílovce vápnité tmavošedě proužkované. Hnědé
jílovce vápnité i nevápnité vystupují porůznu ve vrstvách 5 - 350 cm silných. Jsou většinou proměnlivě jemně
písčité a drobně slídnaté, místy až silně jemně písčité, přecházejí v jílovité břidličnaté pískovce (5 - 15 cm).
Odlučnost mají někdy lavičkovitou (3 - 4 cm) nebo ploše lasturnatou, nedokonale břidličnatou nebo
kusovitou. Jílovce a slínovce různých barev se střídají buď ve vrstvách až 1 - 2 cm silných, nebo proužkovitě
ve vrstvách nejčastěji 2 až 20 cm silných.

Nejvíce rozšířené pískovce jsou glaukonitické jemnozrnné až středně zrnité, vzácně i hrubě zrnité, v lavicích
nejčastěji 50 - 400 cm silných, ojediněle až 10 m. Jsou světle šedé, zelenošedé i šedozelené, nevápnité,
křemitovápnité i vápnité. Některé lavice bývají naspodu hrubozrnné, arkózovité. Jsou masivní nebo s
lavicovitou dělitelností (10 - 30 cm), při navětrání deskovitě odlučné, v nejvyšší poloze lavic někdy
křivolupenné. Silné lavice glaukonitických pískovců nebo plochy s jejich nahloučenými lavicemi se dají někdy
směrně sledovat na vzdálenosti až několika kilometrů a místy tvoří v terénu morfologicky nápadné drobné
hřbítky.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem. V dotčeném území se
nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt geologických nebo
paleontologických památek.
Stabilita území, seismicita
Sledované území nepatří do seismicky aktivní oblasti dle ČSN 73 0036 (Seismické zatížení staveb) a nejsou
nutná žádná opatření k zajištení stability staveb. Ve Zlínském regionu jsou sesuvy velmi časté. Lokalita
záměru však není v ohrožení způsobeném svahovými deformacemi. Území není poddolováno.
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Fauna, flóra a ekosystémy
Obecná charakteristika

1. Přírodní prostředí zájmového území je značně strukturně a funkčně zjednodušeno, zejména výraznými

intenzifikačními zásahy do krajiny v průběhu 60. až 80. let. Vlastní plochu zájmového území tvoří orná
půda v nivě Dřevnice. Lesnatost území je nulová. Nelesní zeleň lemující zájmové území je z jihu tvořena
poměrně zachovalými břehovými porosty Dřevnice (olše lepkavá, jasan ztepilý, topol osika, vrba jíva, vrba
křehká, javor mléč) a z východu břehovými porosty bezejmenného pravostranného přítoku Dřevnice (vrba
jíva, vrba křehká, olše lepkavá, v polním okraji trnka planá). Mezi břehovými porosty Dřevnice a
zájmovým územím se navíc nachází úzká linie několika zahrad i se zahradními domky. Severní hranici
zájmového území tvoří místní asfaltová komunikace a nad ní zahrádkářská kolonie ve výrazném svahu
s jižní expozicí s fragmentárně zachovanými xerofilními až mezofilními loučkami a solitéry či skupinami
listnatých stromů (dub zimní, lípa srdčitá, javor mléč). V obou zahrádkářských koloniích se vedle
ovocných stromů (ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň, švestka) nachází množství nepůvodních a exotických
dřevin (např. šeřík, tuje, smrk stříbrný, javor jasanolistý).

2. Podle biogeografického členění České republiky (CULEK M. ed. 1996) patří zájmové území do Zlínského
bioregionu č. 3.7. Podle regionálně fytogeografického členění České republiky (HEJNÝ et SLAVÍK 1988)
náleží zájmové území k fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografický obvod Karpatské
mezofytikum, fytogeografického okresu Zlínské vrchy, který zaujímá centrální část Vizovické vrchoviny,
Mladcovské vrchy, údolí Dřevnice a Fryštáckou kotlinu.

3. Přírodovědecky významnější lokality (PP Na Želechovických pasekách a PP Pod Drdolem) jsou dostatečně
vzdáleny od posuzovaného záměru a nejsou ohroženy výstavbou ani provozem záměru.

4. Přírodovědná šetření zpracovatele oznámení formou orientačního biologického průzkumu byla prováděna

přímo v zájmovém území a na jeho hranicích v měsících dubnu a květnu ( v rámci předchozích záměrů) a
podchycují jarní aspekt výskytu rostlin a živočichů. Biologický průzkum (vzhledem k charakteru stavby)
nebyl prováděn mimo areál posuzované stavby. Z tohoto předpokladu a z výše uvedené obecnější
charakteristiky širšího zájmového území pak vychází popis stavu bioty pro účely tohoto oznámení a
posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Další charakteristiky se proto již týkají přímo posuzované
lokality navrhované výstavby.

Flóra zájmového území
Dle dostupné odborné literatury a výsledků průzkumu prováděného v rámci již realizovaných záměrů
v sousedství řešeného území (Logistické centrum TESCOMA), lze v ploše výstavby a nejbližším okolí očekávat
následující druhy:
pole: pýr plazivý (Agropyron repens), rozrazil perský (Veronica persica), r. břečťanolistý (V. hederifolia),
smetanka lékařská (Taraxacum sec. Ruderalia), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), svízel
přítula (Galium aparine), violka rolní (Viola arvensis) a heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima);
bylinotravní příkopy na hranicích širšího zájmového území: srha říznačka (Dactylis glomerata), pýr plazivý
(Agropyron repens), lipnice obecná (Poa trivialis), ovsík vyvýšený (Arrhenatherium elatius), bér zelený
(Setaria viridis), sveřep měkký (Bromus mollis), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), podběl obecný
(Tussilago farfara), pampeliška lékařská (Taraxacum sec. Ruderalia), heřmánkovec přímořský (Matricaria
maritima), řebříček obecný (Achillea millefolium), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč rolní (Cirsium
arvense), pcháč obecný (Cirsium vulgare), vratič obecný (Tanacetum vulgare), pryšec kolovratec (Euphorbia
heliscopia), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), merlík bílý(Chenopodium album), lebeda lesklá (Atriplex
nitens), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), kyseláč luční (Acetosella pratensis), zemědým lékařský
(Fumaria officinalis), mrkev obecná (Daucus carota), kostival lékařský (Symphytum officinale), svízel přítula
(Galium aparine), kakost luční (Geranium pratensis), jetel plazivý (Trifolium repens), vikev plotní (Vicia
sepium), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), ředkev ohnice
(Raphanus raphanistrum), rozrazil rolní (Veronica arvensis), r. břečťanolistý (V. hederifolia), violka rolní
(Viola arvensis), hluchavka bílá (Lamium album), jitrocel větší (Plantago major), j. kopinatý (P. lanceolata)
aj.
Tento výstup orientačně umožňuje posoudit, že plocha staveniště posuzované stavby a nejbližšího okolí není
příhodná pro výskyt zvláště chráněného genofondu rostlin. Podle názoru zpracovatele oznámení proto
nebude nutné přijímat specifická opatření k ochraně vybraných druhů rostlin nebo jejich společenstev.
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Fauna zájmového území
Dříve prováděné průzkumy fauny dokládají velmi ochuzená stanoviště. Orientačním zoologickým průzkumem
byly zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, zejména agrocenózy, případně na blízkost sídel.
Konkrétní výstupy dříve prováděných terénních šetření a výsledky zpracování sběrů lze shrnout následovně:
Obratlovci:
• savci - hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), krtek obecný (Talpa europaea),
stopy procházejícího srnce obecného (Capreolus capreolus), trus kuny skalní (Martes foina);
• ptáci - na poli: vrabec domácí (Passer domesticus), konipas bílý (Motacilla alba), káně lesní (Buteo
buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), jiřička obecná (Delichon urbica);
• ptáci - na dřevinách obklopujících pole: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza
citrinella), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), stehlík obecný (Carduelis carduelis), kos černý (Turdus
merula), drozd zpěvný (Turdus philomelos), sýkora koňadra (Parus major), červenka obecná (Erithacus
rubecula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč
(Columba palumbus).
• zástupci jiných obratlovců nebyli zjištěni, jejich trvalý výskyt není předpokládán.
Poznámka:
Ptáci pozorovaní zde nehnízdí, pouze sem zaletovali z okolí za potravou. V letním a podzimním aspektu, tedy v době
plné vegetace a rozvinuté polní kultury, lze předpokládat přítomnost dalších obratlovců, kteří sem za potravou
pronikají z okolních lokalit. Jedná se zejména o některé druhy ptáků, dále ježka východního, ropuchu obecnou,
ropuchu zelenou, případně užovku obojkovou. Jejich přítomnost zde však bude krátkodobá, po dobu dostatečné
nabídky potravy.

• hmyz - s ohledem na jarní aspekt vegetačního období v době průzkumu byly zjištěny jen některé
charakteristické druhy agrocenóz, např.
brouci: střevlíkovití: Notiophilus biguttatus, Bembidion lampros, Bembidion properans, Pterostichus
vulgaris, Poecilus cupreus, Agonum dorsale, Pseudoophonus rufipes, Harpalus afinis, Amare aenea;
kovaříkovití: Agrypnus murinus, Athous subfuscus; páteříčkovití: Cantharis fusca; slunéčkovití:
Coccinella septempunctata; mandelinkovití Cassida viridis;

motýli: babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), bělásek zelný (Pieris
brassicae), b. řepkový (P. napi);

dvoukřídlí: výkalnice hnojní (Scatophaga stercoraria), masařka obecná (Sarcophaga camaria),
muchnice březnová (Bibio marci), tiplice obrovská (Tipula maxima);

blanokřídlí - včela medonosná (Apis melifera), mravenci Lasius niger, Myrmica rubra;
• další bezobratlí – na půdním povrchu to byl pouze pavouk slíďák rolní (Pardosa agrestis) a na jižním
okraji zájmového území ještě slíďák luční (Pardosa palustris).


Závěr průzkumů : není nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev.
Ekosystémy
Ekosystémy v posuzované lokalitě a okolí byly přetvořeny antropogenní činností. Jsou zastoupeny nestabilní
systémy (průmyslové plochy s výrobními a skladovacími plochami, navazující silnice a místní komunikace,
individuální bydlení apod.) a méně stabilní systémy (řeka Dřevnice, její břehy s dřevinnou výsadbou, prvky
ÚSES, apod.).
Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených nebo přírodě blízkých
ekosystémů, vybraných podle funkčních a prostorových kritérií. Podle Územního plánu města Zlín není
dotčená lokalita součástí ÚSES. Nejbližší prvky ÚSES se nacházejí podél toku Dřevnice. Jedná se o interakční
prvek nefunkční a o lokální biocentrum č. 28. Toto biocentrum je součástí regionálního biokoridoru č. VI.
Součástí biokoridoru VI. jsou biocentra BC1 – BC28. Záměrem nebudou prvky ÚSES ovlivněny.

STRANA 35 z 58

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lužkovice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obr.: Mapa ÚSES z územního plánu

Zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, Natura 2000
Dotčená lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území (ZCHÚ) dle zákona č. 114/1992 Sb. v
platném znění. Nejbližšími ZCHÚ jsou přírodní památka (PP) Na Želechovických pasekách 3,5 km J směrem a
PP Pod Drdolem (4,5 km od posuzované lokality), PP Uhliska cca 7,5 km J směrem. 15 km SZ se nachází PP
Kurovický lom. SSV se nachází více ZCHÚ – 8,5 km PP Bezedník, 9 km PP Králky a PP Vela. Na k.ú.
Želechovice se dále nachází přírodní rezervace Bukové hory.
Na katastrální území Zlína byly za PP vyhlášeny také minerální prameny – Želechovice – pramen
Želechovické Paseky, Želechovice – pramen Zelené údolí, Louky – studna na Slanici, Louky – pramenní jímka
na Slanici, Malenovice – pramen „U rybníka“, Malenovice – studna „Sirnaté lázně“, Malenovice – studna „Pod
lázněmi“.
Nejbližším velkoplošným ZCHÚ je Chráněná krajinná oblast (CHKO) Bílé Karpaty vzdálená cca 10 km JV
směrem od dotčené lokality.
Podle dostupných informací (Územní plán města Zlín) není řešené území součástí významného krajinného
prvku (VKP). V těsné blízkosti dotčené lokality se nachází významný krajinný prvek (VKP) tok Dřevnice.
Zájmová lokalita není součástí VKP registrovaného.
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Na území města Zlín se nacházejí následující VKP registrované: Příluk – Hradiska, Zlín – nábřeží, Údolní nádrž
Fryšták, Baba – a, Doubravy – Jezera, Baba – b, Svatá Voda.
Na zájmové území nezasahuje žádná ptačí oblast ani evropsky významná lokalita, které jsou součástí
soustavy Natura 2000. Nejbližší plochou zařazenou do soustavy Natura 2000 jsou evropsky významné
lokality (EVL) vzdálené cca 7,5 km Uhliska, 8,5 km Velká Vela a Ondřejovsko, 15 km Kurovice lom.

Krajina
Zájmová lokalita se nachází v antropogenně pozměněné krajině, přímo navazuje na intravilán Příluk, městské
části Zlína. Leží v údolí řeky Dřevnice, další složkou zdejší krajiny jsou komunikace. Nachází se zde prvky
územního systému ekologické stability (ÚSES), vetšina je v současné době nefunkčních.
Dotčená lokalita není součástí žádného přírodního parku, nejbližším přírodním parkem je Přírodní park
Želechovické paseky vzdálený cca 2 km, Přírodní park Hostýnské vrchy vzdálený cca 5 km, dalším přírodním
parkem jsou Vizovické vrchy.
Charakteristika zdejší krajiny dle Územního plánu města Zlína:
Dosavadní trendy rozvoje – v území je vyvážený podíl intenzivně využívaných zemědělských a přírodních
ploch. Hlavní hřeben je zorněn, úpatí je rozčleněno příčnými stržemi a údolími, které jsou stabilizovány.
Převážně jsou zarostlé krajinnou zelení nebo využity extenzivně (sady, louky).
Na jižně orientovaných svazích nad Dřevnickou nivou se rozšiřují zahrádkářské lokality, které vytlačují
tradiční plochy starých sadů, luk a postagrárních lad. Krajinný reliéf – otevřená krajina s množstvím výhledů
do okolí. Na severu je přirozenou hranicí lesa, na jih je území otevřeno do Dřevnického údolí.
V údolích převažuje přírodní prostředí se vzrostlou zelení, remízy, břehovými porosty a loukami. Hřbet je
otevřený s horizontem okolních svahů. Právě sevřená údolí Hraničního a Příluckého potoka tvoří protiváhu
intenzivně zemědělsky využívaného hřbetu.
Krajinný exteriér – převážně zemědělská krajina s výrazně umístěnou obcí na celém hřbetu. Území je
exponováno od jihu. Lesní porost na severu tvoří sekundární horizont Dřevnického údolí. Charakter
urbanizace a typ zástavby – mimo kompaktní zástavby Příluk a Lužkovic je trvalé osídlení v rozptýlené formě
na severu v údolí Hraničního potoka – Štáchovy paseky.
Obr.: Situace stavby na podkladu ortofotomapy zájmového území

STRANA 37 z 58

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lužkovice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Hmotný majetek a kulturní památky
Výstavba haly LU4 společnosti D PLAST je plánována na východním okraji města Zlína, v místní části
Lužkovice. Jde o lokalitu průmyslové zóny.
Město Zlín patří k významným městům České republiky s rozvinutým ekonomickým potenciálem a ojedinělým
prostorovým uspořádáním. Od 1. ledna 2000 je centrem vyššího územního celku, Zlínského kraje. První
zmínka o Zlínu je z r. 1322. Bouřlivý rozvoj města nastává v období mezi světovými válkami, kdy jméno Baťa
a Zlín byly známé po celém světě.
Dnešní funkční a prostorové členění města je výsledkem historického vývoje, a to především v posledních
sedmdesáti letech. I když Zlín působí dojmem funkcionalistického zahradního města, v jeho jádru zůstávají
původní historické budovy – zámek s renesančním jádrem a proporce uliční sítě kolem náměstí – původní
středověké městečko.
Založení Baťovy továrny a její rozvoj přináší i nebývalý rozvoj města, přibývají nové městské čtvrti, staví se
nemocnice, školy, hotel, kino, filmové ateliery. Zlín se stal městem století, jedním z center meziválečného
internacionálního stylu. Vzniká úzká vazba města a továrny.
Na posuzované lokalitě se nenacházejí historické ani kulturní památky. Výstavbou ani provozem záměru
nedojde k narušení památek v okolí.

Dopravní a jiná infrastruktura
Areál společnosti D PLAST je dostupný silnicí I. třídy č.49 Otrokovice – Zlín – Vizovice, dále pak místními
komunikacemi ulicí Pekárenskou a ulicí Cecilka. Ulice Pekárenská navazuje na státní silnici I/49 OtrokoviceZlín-Vizovice. Jižně od zástavby prochází železniční trať Zlín-Vizovice.
Intenzity dopravy v území a na komunikaci I/49 jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky.
Obr.: Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území, intenzity dopravy

STRANA 38 z 58

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lužkovice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Tab.: Výsledky sčítání dopravy (ŘSD ČR, 2005) [vozidel/24 h]

Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

I/49

6-2960

3 635

15 662

75

19 372

(zdroj: www.rsd.cz)

Jiné charakteristiky životního prostředí
Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímá měření objemové aktivity
radonu v detailním měřítku, pro jednotlivé lokality a stavby. Radonové riziko je podle údajů uvedených v
odvozené mapě radonového rizika /mapa Jihomoravského regionu, kterou zpracoval v měřítku 1: 200000
Český geologický ústav, charakterizovat v posuzované lokalitě jako riziko nízké -1 N / neogenní sedimenty /.
Pro území nejsou dále specifikovány žádné charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.

Územně plánovací dokumentace
Navržený areál je v souladu s Územním plánem města Zlína. Funkční využití dotčených ploch je
specifikováno jako průmyslová zóna – plochy výrobních aktivit funkčního typu Vp – areály pro
průmyslové provozovny a kapacitní sklady a Vs – stavby a zařízení výrobních služeb a řemesel.
Situace záměru na podkladu Územního plánu města Zlín je znázorněna na následujícím obrázku.
Obr.: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Zlín (bez měřítka)
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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
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
V souvislosti s realizací a provozem záměru nebude docházet k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr
neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny
(znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k
překračování příslušných hygienických limitů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů:


Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné, objektivně zjistitelné, navýšení stávající
imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí oznamovaného zařízení není očekáváno
překračování imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, nejsou předpokládány významné
zdravotní vlivy.



Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno. Vlivem
provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší
chráněné zástavby.



Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.



Navýšení dopravy vlivem provozu areálu lze považovat za nízké a v širším měřítku za prakticky
zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků nebude podstatně zvýšeno
ani sníženo.



Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (průmyslový areál) vyhrazené pro
daný typ využití (výroba, obchod). Narušení psychické pohody není předpokládáno.

Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké pozitivního charakteru, pro město a jeho obyvatele však
jako málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.

Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby záměru
Během realizace bude ovzduší v bezprostředním okolí lokality výstavby znečišťováno provozem stavebních
mechanismů a motorových vozidel (zejména nákladních automobilů - dovoz a odvoz materiálu). Vliv emisí
polétavého prachu po dobu provádění stavebních prací, vzhledem k situování v průmyslové zóně na okraji
městské aglomerace, se bude projevovat pouze v ploše staveniště a nebude postihovat nejbližší obytnou
zástavbu, která je vzdálená cca 150 m. Doba působení těchto emisních zdrojů bude omezena dobou
výstavby záměru.
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Etapa provozu záměru
Hodnocení vlivů na ovzduší vychází z kvantifikace emisí, provedené v kap. B.III.1. oznámení a stávajících
průměrných imisních koncentrací znečišťujících látek v dotčeném území. Na základě této kvantifikace
předpokládaných emitovaných znečišťujících látek a znalosti jejich možných účinků na lidské zdraví lze
konstatovat, že provozem oznamovaného záměru „Výstavby haly LU4 D PLAST a.s. Lužkovice“ nebude
docházet k překračování příslušných imisních limitů, případně nebudou dosahovány imisní hodnoty v úrovni
možného ovlivnění zdraví obyvatelstva.
Ze stacionárních technologických zařízení budou emitovány především následující škodliviny: benzen, toluen,
etylbenzen, vinylchlorid, xyleny a prach. Organické látky jsou dle realizovaných měření pracovního prostředí
linek emitovány v objemech, které jsou při orientačním teoretickém přepočtu hluboce pod emisními limity
(benzen – 50 g/h při 5 mg/m3 TOC, toluen, ethylbenzen a xyleny - 2 kg/h při 100 mg/m3 TOC). Z hlediska
možného vlivu na zdraví obyvatelstva jsou v textu dále popsány jako modelové látky toluen a benzen.
Ze stacionárních a mobilních spalovacích zařízení (spalujících kapalná paliva) budou emitovány především
následující škodliviny: oxidy dusíku (NOx a NO2), suspendované částice (PM10), oxid uhličitý a uhelnatý (CO2,
CO) a organické látky (benzen, benzo(a)pyren a další v malé množství). Z hlediska možného vlivu na zdraví
obyvatelstva jsou v textu dále popsány jako modelové látky oxidy dusíku, oxid dusičitý, oxid uhelnatý a PM10.
Toluen (C7H8)
Toluen je těkavá organická sloučenina. Je to hořlavá kapalná látka, jejíž páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Prahová
koncentrace toluenu, při níž se projevují účinky na centrální nervovou soustavu a dráždění očí je 375 mg/m3. Čichový práh je 1
mg/m3. Používá se především jako rozpouštědlo do řady barev a laků. Kvůli jeho nebezpečnosti pro lidské zdraví je v barvách
postupně nahrazován. Páry toluenu působí narkoticky, způsobují bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích
cest. Toluen místně odmašťuje a dráždí pokožku, kterou se také vstřebává. Působení na kůži závisí na době trvání a intensitě
expozice. Při dlouhotrvajícím a intenzivním kožním kontaktu dochází k vysušení a silnému podráždění pokožky (dermatitis zánět kůže). Vysoké koncentrace par nebo styk s kapalinou silně dráždí sliznici očí. Při požití dráždí sliznice trávicího ústrojí.

Benzen (C6H6)
Benzen je bezbarvá těkavá kapalina, málo rozpustná ve vodě, aromatického zápachu. Čichový práh ve vodě je 10 mg/l,
chuťový práh v rozmezí 0,5 – 4,5 mg/l. Je používán v chemickém průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a
dalších sloučenin. Je významnou složkou ropných látek. Používá se též jako aditivum do benzinu. V minulosti byl
používán jako rozpouštědlo.
Pro inhalační příjem průměrné celoživotní denní dávky 1 mg/kg/den je v databázi RBC uvedena směrnice karcinogenního
rizika CSFi = 2,9E-02. WHO uvádí jednotku karcinogenního rizika pro benzen 6E-06. Podle nař. vl. ČR č. 597/2006 Sb. je
pro prahové účinky benzenu stanovena hodnota imisního limitu 5 µg.m-3 pro kalendářní rok.
Oxidy dusíku NOX
Jako oxidy dusíku se označuje směs vyšších oxidů dusíku, zejména oxidu dusnatého a dusičitého, přičemž za normálních
teplot oxid dusičitý ve volné atmosféře převažuje. V rámci spalovacích procesů je převážně emitován oxid dusnatý (NO),
který se oxiduje na oxid dusičitý (NO2). Oxidy dusíku patří mezi látky, které se mohou podílet na vzniku oxidačního
smogu. Z hlediska toxicity a účinků na lidské zdraví je z této skupiny látek nejvýznamnější oxid dusičitý (NO2).
Oxid dusičitý (NO2)
Červenohnědý, štiplavě páchnoucí, silně oxidující, ve vodě rozpustný, nehořlavý plyn; při nízkých teplotách je bezbarvý
(barva závisí na poměru mezi monomerem a dimerem, rezavě červené zbarvení nitrózních plynů (podle síly vrstvy) je
zřetelné asi od koncentrace 100 ppm.
Doporučovaná 1 hodinová limitní koncentrace dle WHO je 200 µg.m-3, doporučená limitní hodnota koncentrace pro roční
průměr je 40 µg.m-3. Dle U.S. EPA Region III Risk – Based Concetration Table je pro NO2 ve venkovním ovzduší uváděna
hodnota RBC (ambient air) pro nekarcinogenní efekty (koncentrace založená na riziku, kdy HI = 1) = 3,7E+ 02 µg.m-3.
Podle nařízení vlády ČR č. 597/2006 Sb. je pro aritmetický průměr 24 hod. stanovena hodnota imisního limitu 200 µg.m3
a pro aritmetický průměr kalendářní rok imisní limit 40 µg.m-3.
Suspendované částice (PM10)
Tuhé látky vyvolávají změnu funkce i kvality řasinkového epitelu v horních cestách dýchacích, mohou vyvolávat
hypersekreci bronchiálního hlenu a snižovat samočistící schopnost dýchacího systému. Takto jsou vytvořeny vhodné
podmínky pro vznik zánětlivých změn na podkladě bakteriální či virové infekce. Akutní zánětlivé postižení často přechází
do fáze chronické za vzniku chronické bronchitidy (chronické bronchopneumonální nemoci) s následným postižením
oběhového systému. Vyšší výskyt výše uváděných postižení je možno sledovat u rizikových skupin populace, staří lidé a
lidé s nemocemi dýchacího a srdečně cévního systému. Vyšší úmrtnost byla pozorována při překračování hodnot denních
koncentrací tuhých látek 500 μg.m-3,.
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Vyšší výskyt akutních respiračních onemocnění horních cest dýchacích byl pozorován u dětské populace při překračování
denních koncentrací 250 μg.m-3. Vyšší nemocnost byla zaznamenána u dětské populace při překračování průměrných
ročních koncentrací od 30–150 μg.m-3.
Přípustné imisní koncentrace podle hygienických,
zákona č. 309/1991 Sb. jsou následující: IHk(k
koncentrace) – 60 μg.m-3. Podle nařízení vlády
hodnota imisního limitu 50 µg.m-3 suspendovaných
3
suspendovaných částic.

zdravotně zdůvodněných norem a právních norem vycházejících ze
max) – 500 μg.m-3, IHd(Kd) – 150 μg.m-3, IH, (roční průměrná
ČR č. 597/2006 Sb. je pro aritmetický průměr 24 hod. stanovena
částic a pro aritmetický průměr za kalendářní rok imisní limit 40 µg.m-

Oxid uhelnatý (CO)
Zdravotní projevy, které vyvolává expozice oxidu uhelnatého, vyplývají z jeho zvýšené afinity k hemoglobinu a tvorbě
karboxyhemoglobinu (COHb). Při vyšších koncentracích CO ve volném ovzduší je možno očekávat vyšší výskyt akutních
záchvatů ischemické choroby srdeční. Kromě toho vyvolává poruchy neurologické, má prokázaný perinatální efekt.
Rizikovou skupinu populace tvoří osoby s chronickým kardiovaskulárním onemocněním, chronickými respiračními
chorobami, těhotné ženy a osoby trpící anémií. Enormní citlivost byla prokázána u plodu. Účinky zvýšených koncentrací
karboxyhemoglobinu v krvi jsou uvedeny v následující tabulce.
Přípustné imisní koncentrace podle hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních norem vycházejících ze
zákona č. 309/1991 Sb. jsou následující: IH k (K max) – 10 000μg.m-3, IH d(Kd) – 5 000 μg.m-3, IH 8hod – 3 000 μg.m-3.
Podle nařízení vlády ČR č. 597/2006 Sb. je pro maximální aritmetický průměr 8 hod. stanovena hodnota imisního limitu
10 000 µg.m-3 CO.

Stávající a očekávaná produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší z oznamovaného zařízení
nedosahuje stavu, který by mohl vyvolat byť jen krátkodobé zvýšení imisních koncentrací
znečišťujících látek v ovzduší přibližující se úrovni imisních limitů, případně tak, aby mohly
působit toxicky na zaměstnance zařízení nebo obyvatele města.

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk ve venkovním prostředí
Vliv hluku ve venkovním prostředí nebyl v daném stupni rozpracování záměru hodnocen. Důvodem této
skutečnosti je nízká úroveň emisí hluku ze stávajícího provozu (veškeré výrobní a převážná část skladovacích
a manipulačních procesů se odehrávají v uzavřených objektech) a vhodné situování výrobní, manipulační a
skladové části areálu. Výrobní objekty jsou umístěny v nejvzdálenější části areálu a působí jako akustická
bariéra (vzdálenost nejbližších objektů obytné zástavby od areálu je cca 150 m). Úroveň akustické zátěže na
hranici pozemku, dle informací oznamovatele, nepřesahuje 40 dB. Tento stav zůstane po realizaci výstavby
výrobní haly LU4 s novými zdroji hluku (míchárna a granulace, doprava, skladování, ventilace) prakticky
nezměněn. To znamená, že hygienický limit v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním
prostoru staveb (denní doba LAeq,8h = 50 dB, noční doba LAeq,1h = 40 dB) nebude překročen. Potvrzení tohoto
předpokladu bude ověřeno v rámci zkušebního provozu provedením autorizovaného měření (podmínka
oznámení).
Hluk v pracovním prostředí
Úroveň hlukové zátěže byla ve výrobní části provozu - v prostoru výroby granulátu - prověřována úředním
měřením (EPAS s.r.o. Neratovice, 2003). Měření prokázalo, že hladina akustická zátěže je v jednotlivých
pracovištích technologie dosahována pod úrovni hygienického limitu pro tento druh pracovního prostředí,
kterým je hodnota 85 dB (včetně korekce). Tento stav, který lze očekávat i u nově realizované části výrobní
haly, bude ověřen v rámci zkušebního provozu provedením autorizovaného měření (podmínka oznámení).
Vliv hluku na zdraví
Mezi nejzávažnější projevy působení nadlimitních hladin hluku patří akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu
s následným poškozením sluchu, funkční poškození vestibulárního aparátu, poruchy spánkového cyklu, funkční poruchy
vegetativní soustavy, poruchy motorických a psychomotorických funkcí, funkční poruchy emocionální rovnováhy. U
každého člověka existuje určitý stupeň senzitivity k rušivému působení hluku. Nadměrná zátěž hlukem,má za následek
řadu negativních důsledků na zdraví. Je to tím, že je často nebo dokonce neustále vyvolávána podvědomá obranná
reakce organismu - stres. Stres působený hlukem se projevuje v lidském organismu způsobem specifickým a
nespecifickým. Za specifický účinek, resp. projev působení hluku, jsou považovány změny na sluchovém receptoru. K
poruchám dochází působením vyšších hladin hluku, a to nad 85 dB. Účinek závisí zejména na době působení. Následkem
vysokých hladin hluku je postupné nebo náhlé snížení ostrosti sluchu různého stupně. Nadměrná hlučnost způsobuje
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rozmrzelost, poruchy spánku, zvýšený výskyt nemocí. Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení
produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %.
Nespecifické účinky hluku na zdraví člověka jsou však mnohem složitější a pro celkový zdravotní stav mnohem
nebezpečnější. Nespecifickými jsou nazývány proto, že nepůsobí žádné konkrétní onemocnění, ale přispívají k dřívějšímu
vzniku a zhoršení průběhu zejména tzv. civilizačních chorob, hlavně vysokého krevního tlaku a srdečních infarktů.
Působením hluku tak dochází ke zkracování života. Ekvivalentní hladiny hluku nad 65 dB/A/ mohou ovlivnit zdraví při
dlouhodobém působení (10 let a déle). Na pohodu a psychiku působí však hladiny hluku podstatně nižší. Podle výsledků
průzkumu hygienické služby ČR zvýšení noční ekvivalentní hladiny hluku z 50 na 70 dB/A/ znamená přírůstek nemocnosti
o 10 %, zejména u výskytu hypertenzních chorob, neuróz a neurotických příznaků. Potvrzují se i zahraniční poznatky o
souvislosti nadměrného hluku a snížené odolnosti vůči stresu.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v životním prostředí vychází z jednotné strategie Světové zdravotnické organizace
(WHO). Hygienický limit musí být takový, aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina poškození zdraví nebo
ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické normativy nejvyšších přípustných hodnot hluku v
pracovním i mimopracovním prostředí (Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a jeho novela č. 88/2004 Sb.).

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody

Vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a jakost povrchových vod
Na lokalitě záměru se nenachází žádný vodní tok ani akumulace povrchových vod, záměrem není vyvolána
potřeba přeložky vodních toků nebo úprava jejich koryta nebo jiné přímé vlivy na vodní toky nebo nádrže.
Realizací a provozem záměru se nepředpokládají změny hydrologických a hydrogeologických charakteristik
území. Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma nebo dosah vodních zdrojů pro veřejné zásobování
pitnou vodou.
Lokalita výstavby je v současné době zastavěna objekty - záměr představuje rozšíření činností spojené s
rozšířením zástavby v areálu. Dešťové srážky, spadlé na objekty a pozemky, jsou v současnosti odváděny
kanalizačním systémem dešťové kanalizace do toku Dřevnice. Dle orientačních výpočtů (viz. část B.III.
oznámení) činí stávající množství zachycených vod cca 2.200 m3/rok. Tomu odpovídá průměrný odtok z
areálu ve výši 0,069 l.s-1. Vody ze střech objektů a srážkové vody z komunikací a ostatních ploch (po
předčištění na dvou ORL, z nichž jeden bude nově instalován na přeložce dešťové kanalizace), jsou a nadále
budou odváděny do toku Dřevnice. Celkově dojde k navýšení zachycených srážek o zhruba 66 % stávajícího
stavu (na celkový odtok 3.655 m3/rok).
Vlivy na kvalitu povrchových vod nejsou předpokládány. Kvalita vod zachycených na zpevněných plochách
bude po předčištění na ORL odpovídat kvalitě srážkových vod. S ohledem na objem odtoku a na původ
těchto vod je výše popsaná změna bez vlivů na tok Dřevnice.
Splaškové vody jsou splaškovou kanalizací odváděny do sítě veřejné kanalizace a následně na městskou
ČOV. Produkce odpadní splaškové vody, která bude v důsledku nárůstu pracovníků zvýšena, nevyvolává
požadavky na změnu způsobu odstranění odkanalizováním do veřejné kanalizace.
V areálu je a nadále bude nakládáno s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách. Z tohoto důvodu provoz představuje potenciální riziko pro kvalitu povrchových nebo podzemních
vod v případě mimořádných stavů.
Závadné látky jsou uskladněny v havarijně zabezpečeném skladu kapalných surovin (dvouplášťové venkovní
nádrže opatřené čidly pro případ úniku, prostor skladu kapalných surovin řešen jako záchytná jímka
s kontrolní šachtou). Systém uskladnění kapalných závadných látek není záměrem výstavby haly LU4 nijak
dotčen. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni obecného rizika silniční
dopravy. Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na povrchové vody.
Vlivy na podzemní vody

Změny hydrogeologických charakteristik, vliv na kvalitu podzemní vody
Při výstavbě nových objektů budou prováděny výkopové práce pro potřebu založení stavebních objektů. Není
očekáváno zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi spojené s nutností odvodnění výkopové
jámy. Záměr nevyžaduje vypouštění odpadních vod do podzemí. Srážkové vody spadlé na lokalitu v
současné době jsou v převážné míře převáděny do povrchového toku, pouze srážky spadlé na nezpevněné
plochy infiltrují do podloží.
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Po realizaci záměru budou i nadále do povrchových vod odváděny pouze srážkové vody zachycené na
střechách, komunikacích, parkovišti a na manipulačních plochách.
Hydrogeologické charakteristiky území, bez využití pro zdroje podzemních vod k zásobování obyvatelstva,
určují úroveň potenciální ohroženosti podzemních vod. Málo propustné kvartérní půdní pokryvy tuhých
jílovitých hlín jsou dostatečnou bariérou kontaminace níže uložených zvodnělých vrstev.

Vliv na charakter zásobování vodou
Jako zdroj pitné vody je využívána pitná voda z veřejného vodovodu. Ta bude zároveň určena pro
technologické a požární účely. Dimenze vodovodní sítě a areálových rozvodů bude v rámci nové výstavby
posílena.
Záměr je bez přímých vlivů na podzemní vody. Vzhledem k nakládání s nebezpečnými látkami
(ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.) musí být v rámci provozu záměru uplatňována
přísná opatření k ochraně podzemních vod. Látky škodlivé vodám (ropné látky, chemické látky
a přípravky, nebezpečné odpady a použité obaly závadných látek atd.) používané v provozu
zařízení musí být řádně zabezpečeny a musí s nimi být nakládáno v souladu se zákonem č.
254/2001 Sb. a 20/2004 Sb. o vodách, v platném znění.
Podobně musí být, v souladu s požadavky platné legislativy (zákon č. 185/2001 o odpadech,
v platném znění a jeho prováděcími předpisy), nakládáno s produkovanými odpady.
Zejména nebezpečné odpady budou shromažďovány do vhodných shromažďovacích prostředků a bezpečně soustředěny
v zabezpečených, zastřešených a uzamčených objektech. Pro uskladnění vodám závadných látek jsou vymezeny
havarijně zabezpečené shromažďovací prostory. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami a odpady bude
probíhat výhradně v uzavřených objektech, tj. výrobních halách, dílnách, skladech a shromažďovacích místech.
Pracoviště shromažďování nebezpečných odpadů budou opatřena identifikačními listy odpadů, pokyny pro nakládání
s vyznačením odpovědnosti zaměstnanců.

Podlahy jednotlivých stavebních objektů, v nichž je nakládáno se závadnými látkami, budou konstruovány
v provedení požadovaném pro dané prostředí. Výše popsanými opatřeními je zajištěno, že v případě havárie
nedojde k úniku závadných látek mimo výrobní a skladovací prostory. Provozovatel je povinen zajistit
aktualizaci plánu opatření pro případ havárie (havarijního plánu) a učinit odpovídající opatření, aby závadné
látky nevnikly do povrchových či podzemních vod nebo do kanalizace.
V průběhu výstavby, kdy hrozí potenciální riziko úniku provozních náplní ze stavebních strojů, musí být
dbáno na jejich bezvadný technický stav a pro jejich parkování mohou být využity pouze zpevněné a
manipulační plochy areálu.

Vlivy na půdu
Zábor půdy
Záměr si vyžádá zábor pozemků charakteru zemědělského půdního fondu. Oznamovatel je povinen požádat
o odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Všechny dotčené pozemky jsou majetkem žadatele. Využití území pro
realizaci záměru je v souladu s územním plánem města. S ohledem na uvedené skutečnosti je zábor
zemědělské půdy hodnocen jako málo významný vliv.
Znečištění půdy
Problematika znečištění půdy souvisí především s používáním stavební techniky při stavebních úpravách
(únik látek ze stavebních mechanismů) a s nakládáním a likvidací nevyužitých stavebních materiálů a odpadů
z výstavby. Při dodržení dále navržených opatření je riziko negativního vlivu výstavby i provozu záměru na
znečištění půdy minimální.
Vliv na stabilitu a erozi půdy
Vzhledem k povaze záměru není identifikováno žádné potenciální ohrožení stability půdy, případně negativní
vliv ve smyslu rozvoje půdní eroze, vzniku svážných území apod.
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba předpokládá terénní úpravy místního rozsahu a relativně nízký objem výkopových prací. S výstavbou
ani provozem záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo
charakter.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady, jde však o riziko obecně spojené se silniční dopravou a dopravou v klidu. V případě úniku mimo
zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin v místě úniku. Nezjištěný
nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit sanačním zásahem.
Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru nevyžaduje těžbu nerostných surovin ve
významném rozsahu. Geologické a inženýrsko – geologické charakteristiky území nepředpokládají možnost
vzniku negativních vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje (např. ložiska surovin apod).
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí stávajícího průmyslového areálu, kde většina ploch
je zastavěných či zpevněných. Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality ani do osamocených
vegetačních prvků. Záměr je situován na plochy v rámci stávajícího areálu oznamovatele.
Na zájmovém území se nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů. Přímo mohou být ovlivněny
některé běžné druhy hmyzu a drobných hlodavců vyskytujících se v prostoru volných ploch půdy. Záměr
neovlivní potravní zdroje fauny ani ptačích populací.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Realizací posuzovaného záměru
nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Nelesní zeleň, reprezentovaná v zájmovém území poměrně zachovalými břehovými porosty Dřevnice (olše
lepkavá, jasan ztepilý, topol osika, vrba jíva, vrba křehká, javor mléč) a břehovými porosty jejího
bezejmenného pravostranného přítoku (vrba jíva, vrba křehká, olše lepkavá, v polním okraji trnka planá)
jsou součástí územního systému ekologické stability. Realizací záměru nedojde k prostorovému ani
funkčnímu ovlivnění tohoto územního systému ekologické stability.
Tok řeky Dřevnice a její údolní niva jsou významnými krajinnými prvky. Ovlivnění údolní nivy toku Dřevnice
lze s ohledem na umístění záměru a jeho okolí hodnotit jako málo významné, a nepovede ke znehodnocení
či poškození tohoto VKP. Jiné významné krajinné prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nejsou dotčeny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný
významný krajinný prvek.
Záměr nemá vliv na žádné zvláště chráněné území. V zájmovém území není vymezena žádná evropsky
významná lokalita ani ptačí oblast; vliv na prvky soustavy Natura 2000 není předpokládán. Vlivy na EVL a PO
byly vyloučeny stanoviskem KÚ Zlínského kraje, OŽP, ze dne 3.12.2007 (viz příloha č. 2 Doklady).

Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn do stávajícího areálu oznamovatele v rámci průmyslového zástavby. Nové objekty a stavby
v areálu budou rozsahem odpovídat stávající zástavbě. Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako
nulový, nedojde k žádné změně současného krajinného rázu či využití krajiny.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k absenci staveb a památek na území stavby není negativní ovlivnění předpokládáno. Dotčené
území není charakterizováno jako území archeologického zájmu; výskyt archeologických nálezů se
nepředpokládá.

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy obsluhující záměr. Celkový počet vozidel
obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 100 vozidel za den, z toho asi 16 těžkých
nákladních automobilů (kamionů, závěsových souprav, autocisteren), 8 dodávek a 26 osobních automobilů
zajíždějících do areálu.
Při celkové pozaďové intenzitě dopravy na silnici I/49 v úrovni 19.372 vozidel za 24 hodin, z toho asi 3.635
nákladních (dle sčítání Ředitelství silnic a dálnic ČR, rok 2005), bude tvořit podíl vozidel obsluhujících záměr
cca 0,5 % celkové intenzity a cca 1,3 % intenzity nákladní dopravy na této silnici.
To jsou hodnoty zcela zanedbatelné, které nevyžadují žádná dodatečná opatření. Protože záměr je
provozován již za stávajícího stavu (s nižšími intenzitami dopravy), bude nárůst ve skutečnosti dosahovat
maximálně polovičních hodnot.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Celkově lze ovlivnění provozu na stávající silnici vlivem dopravy z areálu označit jako málo významné a bez
nutnosti eliminačních opatření. Území určené územním plánem pro umístění průmyslové zóny je pro silniční
dopravu dobře dostupné od jihu ze stávající silnice I/49 Otrokovice-Zlín-Vizovice-hranice SR. Pozornost je
nutno věnovat organizaci vnitroareálové dopravy a vyloučit konfliktní situace v dopravě uvnitř areálu a na
výjezdu z něj, což lze zajistit dopravním značením.
Záměr neovlivňuje ostatní komunikace v území ani stávající pěší nebo cyklistické trasy a nemá dopad na
stávající infrastrukturu v území.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv dočasný.

Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby a navazující automobilovou
dopravou. Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší,
→ vlivy na hlukovou situaci,
→ vlivy na povrchové a podzemní vody,
→ vliv na dopravu.
Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké, lokálního
rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako zanedbatelné
až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
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D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
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 tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
− omezování emise tuhých látek,
− stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,
− dodržování opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních kapalin,
− zabezpečení stání techniky pro případ úniku závadných látek,
(tzn., že stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě budou v řádném technickém stavu,
odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou).
f Na nově instalované granulační lince bude uplatněna technologie podvodní granulace. Rozhodující
technologické zdroje (míchací zařízení, prášková váha atd.) budou vybavena zařízením k odsávání a
omezování emisí s dostatečnou účinností.
f Vytlačovací linky budou vybaveny zařízením k odsávání a omezování emisí s dostatečnou účinností.
f V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření vybraných emisí z výstupu technologie, ověřeno
dodržování emisních limitů a bude provedena kategorizace jednotlivých emisních zdrojů stávající i nové
technologie.
f Při přesunu stávající dešťové kanalizace z prostoru stavební plochy haly LU4 do nové trasy, bude na
základě rozhodnutí vodoprávního orgánu vyzvednut stávající odlučovač lehkých kapalin (ORL) a osazen
v nové trase této kanalizace.
f Odpadní vody splaškové budou odváděny stávající splaškovou kanalizací, která je napojena na veřejnou
kanalizační síť ukončenou ČOV.
f Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; při volbě
technologií záměru (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.) je nutno dbát běžných pravidel
protihlukové ochrany; technická zařízení budov je vhodné situovat do jižní části areálu (mimo oblast
obytné zástavby).
f Provozy, umisťované do výrobní haly, musí zaručit dodržení hygienických limitů hluku v chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb. Splnění této podmínky bude v rámci
zkušebního provozu ověřenou autorizovaným měřením.
f Součástí záměru bude výsadba zeleně na volných plochách v areálu.
f V průběhu výstavby bude prováděn odborný archeologický dozor; v případě pozitivního archeologického
nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f V rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření hluku, prachu a vybraných
organických sloučenin v pracovním prostředí.
f Pro provoz vodohospodářského systému bude aktualizován provozní řád, zahrnující rozsah monitorování
jednotlivých objektů, účinnosti čistících zařízení a postup řešení mimořádných stavů.
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f Za běžného provozu preferovat zimní údržbu zpevněných ploch a komunikací mechanickým způsobem
s omezením chemické údržby (chloridy).
f Pro případ vodohospodářské havárie bude aktualizován havarijní plán; během provozu budou prováděny
pravidelné kontroly a revize jednotlivých objektů vodohospodářské části stavby. Budou aktualizovány
požární a poplachové směrnice zařízení.
f Bude prováděna pravidelná údržba a servis technologií k omezování emisí z areálu (ORL, zařízení
k omezování emisí do ovzduší), v režimu předepsaném legislativou a správními orgány budou prováděny
předepsané analýzy.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování životního prostředí. Charakter a
umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné
zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (průmyslový areál), není mimořádně citlivé na
antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí
dostatečný prostor pro absorbování případných neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě, neboť se jedná o rozšíření provozu a výstavbu nové výrobní haly v již
existujícím areálu společnosti D PLAST. Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.
Umístění záměru je v souladu s funkčním vymezením plochy podle Územního plánu města Zlína a nevyvolává
žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby. Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití, tj. stávající
rozsah výrobních hal oznamovatele.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde ke změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem města Zlín.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Základní mapové a grafické přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí příloh tohoto
oznámení.

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

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 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. 216/2007 Sb., s
náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle
§ 7 tohoto zákona.
Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a
o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné
vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.

INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je realizace nové výrobní haly LU4 v rámci areálu
oznamovatele – společnosti D PLAST a.s.:
Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lužkovice
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. 216/2007 Sb., je 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

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č.1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
Současně lze záměr zařadit i podle následujícího bodu:

kategorie:
bod:
název:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
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sloupec:

B.

Dle §4 odst. 1 písm d) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen „podlimitní záměr“) a
příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Zlínského kraje.
V případě více možností zařazení záměru se postupuje podle vyššího zařazení, v daném případě podle bodu
7.1 kategorie II, kdy kapacita záměru dosahuje příslušné limitní hodnoty.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
kapacita výroby
výroba granulátu
vytlačování
kapacita skladů

stávající

cílová

5.500 t/rok

10.000 t/rok

200 t/rok

1.000 t/rok

stávající

cílová

suroviny a výrobky

cca 2.500 t/rok

beze změny

z toho kapaliny

50 m3

beze změny

stávající

cílová

vně areálu

50

beze změny

v areálu

20

35

počet parkovacích stání pro osobní automobily

počet nově zřizovaných parkovacích míst

15 (v areálu)

nově navrhované zastavění

2.275 m2

hala LU4

počet nově vytvořených pracovních míst

30

Stavba se nachází v západní části katastru Lužkovic, uvnitř stávajícího areálu společnosti D PLAST. Lužkovice
jsou součástí města Zlína a leží na jeho východním okraji.
kraj:

Zlínský

obec:

Zlín

katastrální území:

Lužkovice, 795887

Účelem záměru je výstavba nové výrobní haly (LU4). V této hale bude umístěna technologie vytlačování,
jejímž účelem je výroba hadic, trubek a profilů z plastů. V rámci záměru dojde k uvolnění části stájící haly
LU2, ve které bude rozšířena výroba granulátu.
Součástí záměru je podle potřeby rozšíření plochy vnitřního areálového parkoviště pro osobní automobily.
Stavba bude prováděna uvnitř areálu na pozemcích investora. Vjezd do areálu zůstává zachován ve stávající
poloze. Hranice areálu zůstávají rovněž nedotčeny.
Celé území je dle platné územně plánovací dokumentace vymezeno jako areál průmyslových podniků a
kapacitních skladů. V sousedství záměru se nachází další komerční objekty (převážně velkoobchody a
sklady). Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb (kromě posílení některých přípojek inženýrských
sítí) a nevede k významné kumulaci s jinými záměry v dotčeném území. Prakticky jedinou oblastí s možností
kumulace vlivů je doprava a s ní související důsledky.
Investor, který v areálu podniká od roku 1997, přichází s investičním záměrem rozšíření výroby, které je
spojeno se zlepšením ekonomické využitelnosti daného území.
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Obr.: Umístění záměru (1:50 000)

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Uvažovaná výstavba je v souladu s územním plánem města. Zvolené staveniště je snadno přístupné po
stávajících venkovních i areálových komunikacích.
Výstavba v daném území (uvnitř areálu) je z hlediska své struktury pro daný účel vhodná nejen svým
obsahem, ale i architektonickým výrazem.

Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory
Stavba je členěna na následující objekty a provozní soubory:
SO 101 Výrobní hala
SO 102 Kanalizace dešťová+přeložka odlučovače
SO 103 Kanalizace splašková
SO 104 Úprava přípojky vody
SO 105 Zpevněné plochy
SO 106 Rozvody NN
SO 107 Skladovací sila
SO 108 Spojovací most
PS 101 Úprava trafostanice

Stručný popis rozsahu stavby a jednotlivých objektů
Areál společnosti D PLAST je dnes tvořen několika výrobními halami. Navrhovaná přístavba haly pro
vytlačování plastových profilů navazuje na stávající objekty. Její celkové půdorysné rozměry jsou 35 x 65 m.
Bude umístěna v jižní části areálu oznamovatele.
Nový objekt bude napojen na stávající areálovou technickou infrastrukturu – voda, kanalizace, plyn,
elektrické energie.
Součástí stavební činnosti bude úprava komunikačních ploch v areálu. Vybudování manipulačních ploch
kolem halových objektů, podle potřeby rozšíření parkovacích ploch pro zaměstnance a klienty.
Jedná se o trvalou stavbu s charakterem novostavby.
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Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Navržená hala LU4 navazuje na výrobní program společnosti a reaguje na možnosti odbytu vyráběných
produktů. Cílem je zvýšení výrobní kapacity stávajících technologií a produkce bez zavádění nových
výrobních technologií a postupů.
Společnost D PLAST ve svém výrobním programu uplatňuje dvě základní výrobní technologie – výrobu
granulátu a vytlačování, jejímž účelem je výroba hadic, trubek a profilů z plastů.
Areál včetně nového objektu bude v nepřetržitém provozu. V novém objektu se uvažuje se zaměstnáním cca
30 osob ve výrobě.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku
Obr.: Situace okolí stavby (1:10 000)

Kapacitní parametry záměru
Stávající stav - 1. výrobní hala (LU2) - zpracování plastů:
VÝROBA GRANULÁTU
Míchací zařízení
Určeno pro výrobu směsi pro granulování (v podobě prášku nebo drťě), automatické navažování
kapalin, ruční navažování sypkých komponent, 9 pracovníků, nepřetržitý provoz, kapacita zařízení cca
5.500 t/rok/zařízení.
1. Granulační linka + balení
Určeno pro výrobu granulátu, 3 pracovníci, nepřetržitý provoz, kapacita cca 5.500 t/rok/linka.
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VYTLAČOVÁNÍ
1. a 2. extruzní linka
Výroba vytlačovaných hadic, trubek a profilů z plastů, 6 pracovníků, nepřetržitý provoz, kapacita cca
100 t/rok/linka, tj. celkem 200 t/rok.
Navrhované rozšíření - 1. výrobní hala (LU2) - zpracování plastů:
VÝROBA GRANULÁTU
Míchací zařízení
Určeno pro výrobu směsi pro granulování (v podobě prášku nebo drťě), ruční navažování sypkých
komponent, 9 pracovníků, nepřetržitý provoz, kapacita zařízení cca 4.500 t/rok/zařízení, tj. kapacita
míchacích zařízení celkem 10.000 t/rok.
2. Granulační linka + balení
Určeno pro výrobu granulátu, 4 pracovníci, nepřetržitý provoz, kapacita cca 4500 t/rok/linka, tj.
výroba na granulačních linkách celkem 10.000 t/rok.
Navrhované rozšíření - 2. výrobní hala (LU4) - zpracování plastů:
VYTLAČOVÁNÍ
1. - 6. extruzní linka
Výroba vytlačovaných hadic, trubek a profilů z plastů, 27 pracovníků - nepřetržitý provoz, kapacita cca
100-150 t/rok/linka, tj. kapacita na všech linkách celkem cca 1.000 t/rok.

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově
málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Provozem oznamovaného záměru „Výstavby
haly LU4 D PLAST a.s. Lužkovice“ nebude docházet k překračování příslušných imisních limitů, případně
nebudou dosahovány imisní hodnoty v úrovni možného ovlivnění zdraví obyvatelstva.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné. Stávající a očekávaná
produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší z oznamovaného zařízení nedosahuje stavu, který by mohl
vyvolat byť jen krátkodobé zvýšení imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší přibližující se úrovni
imisních limitů.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Vlastní obslužná doprava záměru není zdrojem
významného dopravního hluku. Případná technologická zařízení stavby (granulační linka, výduchy
vzduchotechniky, odvody spalin apod.) budou umístěna a ošetřena tak, aby nezpůsobovala přeslimitní
hlukové vlivy v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru resp. chráněném
venkovním prostoru staveb. V prostoru nejbližšího resp. nejvíce dotčeného chráněného venkovního prostoru
staveb nepřekročí hladiny hluku limity dané legislativou.
Stavba nevyžaduje přeložky vodních toků nebo úpravy vodních ploch. Záměr je bez nároků na odběr
povrchových vod nebo na vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Realizací záměru dojde k mírnému
zvýšení množství srážkových vod odváděných do povrchového toku (Dřevnice).
Významné ovlivnění hydrologických nebo kvalitativních charakteristik povrchových nebo podzemních vod
není očekáváno. Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a širším okolí lze souhrnně
hodnotit jako nízký až zanedbatelný. Podmínkou je bezchybná funkce a provoz navržených zařízení, které
vyžadují trvalou kontrolu a údržbu (ORL atd.).
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Výstavbou ani provozem záměru nebudou narušeny geologické nebo morfologické podmínky v okolí,
záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin.
Vliv na půdu (zábor, kvalita) je hodnocen jako nevýznamný. Záměr si vyžádá vynětí části pozemků v areálu
oznamovatele, které jsou evidovány jako součást zemědělského půdního fondu. Tyto pozemky jsou
využívány jako zelené plochy v rámci stávajícího areálu společnosti D PLAST a nejsou využívány jako
zemědělská půda. Záměr není zdrojem znečišťování půdy v areálu ani mimo něj.
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy.
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí průmyslového areálu, kde většina ploch je
zastavěných či zpevněných. Vlivy na flóru a faunu lze hodnotit jako prakticky zanedbatelné bez významných
negativních dopadů. Vzhledem k výskytu zastavěných a zpevněných ploch na ploše záměru není očekáván
žádný vliv na chráněné druhy rostlin. Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability.
Ovlivnění údolní nivy toku Dřevnice lze s ohledem na umístění záměru a jeho okolí hodnotit jako málo
významné, a nepovede ke znehodnocení či poškození tohoto VKP. Jiné významné krajinné prvky, jejichž
ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nejsou dotčeny. Není
rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000).
V prostoru záměru se nenacházejí žádné architektonické a historické památky, které by mohly být záměrem
negativně ovlivněny.
Záměr povede k mírnému zvýšení dopravní zátěže na přilehlých komunikacích. Potenciální přitížení vlivem
realizace záměru je ale velmi nízké.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina, případně jiné) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu „Výrobní haly LU4, D
PLAST a.s., Lužkovice“ v k.ú. Lužkovice ve stávajícím areálu oznamovatele přijatelně nízké. Záměr proto
nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území vlivem záměru
nepřekročí únosnou mez a nedojde ke změně charakteru území. Využití území nevyvolává
žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s platným Územním
plánem města Zlín.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000
1.4. Situace stavby
1.5. Fotodokumentace
2. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu záměru s územně plánovací
dokumentací je uvedeno v příloze č. 2 (Doklady):
Magistrát města Zlína, Stavební úřad, náměstí Míru 12, Zlín, č.j.: MMZL 94059/2007 ze dne 29.10.2007
„… navrhovaná stavba „Výrobní a skladovací hala LU 4 Zlín, Lužkovice na pozemcích par.č. 639/12,
639/7 v katastrálním území Lužkovice je v souladu se záměry územního plánu města Zlína a to v plochách
výrobních aktivit, funkčního typu Vp – areály pro průmyslové provozovny a kapacitní sklady a Vs –
stavby a zařízení výrobních služeb a řemesel.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 2
(Doklady):
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.:KUZL 80364/2007 ze dne 3. prosince 2007
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast.“

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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Přehled použitých zdrojů
1. Hala LU4, projektové podklady pro oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
2. Doklad o úředním měření hluku č. 005/03 na pracovních místech ve výrobě granulátu firmy D
PLAST, Zlín – Lužkovice, EPAS Neratovice, 04/2003

3. Protokol č. 10/03 o autorizovaném měření prachu a vybraných organických sloučenin v pracovním
prostředí výroby granulátu firmy D PLAST, Zlín – Lužkovice, EPAS Neratovice, 04/2003

4. Protokol o autorizovaném měření prachu a vybraných organických sloučenin v pracovním prostředí
linky na výrobu dutých profilů firmy D PLAST, Zlín – Lužkovice, č. EPAS-0509/051, EPAS Neratovice,
05/2005

5. Bezpečnostní listy používaných vstupních surovin pro výrobu granulátu a dutých profilů ve výrobě
spol. D PLAST, Lužkovice

6. Územní plán města Zlín
7. Demek J. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny; ACADEMIA Praha 1987

8. Michlíček E:

Hydrogeologické rajóny ČSR - povodí Moravy a Odry, VÚV 1986

9. Pitter P. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže; ACADEMIA Praha 1984

10. Svoboda J. a kol.:

Regionální geologie ČSSR; ÚÚG Praha 1964

11. Tabelární přehled: „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika“ (2006)
12. Internetové zdroje: www.obce-mesta.cz., www.mmr.cz, www.mestozlin.cz, www.kr-zlinsky.cz,
www.rsd.cr, www.chmi.cz, www.mapy.cz
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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lukovice
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lukovice
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

LU4

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
LU4

lokalizace zámìru - øešené území

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lukovice
1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

LU4

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
LU4

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lukovice

Plocha pro vybudo
vání 15 parkovacíc
h stání
pro osobní vozidla

1.4. SITUACE STAVBY

Hala LU4

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lukovice
1.5. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled do prostoru stávajícího zásobovacího dvora z jihu;
vpravo na zelené ploše je situována navrená hala LU4

foto è. 2
pohled na øešené území k východu;
na zelené ploše navrena hala LU4; vlevo stávající hala LU3;
vpravo v pozadí porosty kolem toku Døevnice

foto è. 3
jiní èást areálu spoleènosti D PLAST v prostoru navrené haly
LU4; objekt v pozadí urèen k odstranìní

foto è. 4
jihozápadní èást areálu spoleènosti D PLAST;
vlevo v pozadí porosty podél toku Døevnice

foto è. 5
pohled na nivu toku Døevnice ze západu od zástavby obce Pøíluky

foto è. 6
vjezd do areálu spoleènosti D PLAST;
v pozadí hala LU1

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Výrobní hala LU4, D PLAST a.s., Lukovice
1.5. FOTODOKUMENTACE

foto è. 7
pohled na hlavní budovu areálu D PLAST - hala LU2
s administrativním zázemím firmy a hlavním vjezdem

foto è. 8
pohled na pøíjezdovou komunikaci kolem areálu východním
smìrem

foto è. 9
pohled na zástavbu okolních areálù kolem pøíjezdové komunikace
západním smìrem

foto è. 10
stávající parkovištì pøed hlavní budovou areálu D PLAST
(mimo oplocený areál)

foto è. 11
pohled do prostoru východnì od hlavního objektu, kde je navreno
vybudovat nová parkovací stání pro osobní vozidla

foto è. 12
pohled na území východnì od hlavního objektu D PLAST;
v zeleném pásu podél objektu je navreno vybudovat nová
parkovací stání pro osobní vozidla

PŘÍLOHA 2
(DOKLADY)

