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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma:

CROMODORA WHEELS s.r.o.

2. IČ:

277 79 017

3. Sídlo:

Průmyslová 369
742 51 Mošnov

4. Zástupce oznamovatele:

Ing. René Hilscher, generální ředitel
Tel:
556 414 812
E-mail: r.hilscher@cromodorawheels.cz

B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

Základní údaje

B.I.1.

Název záměru
CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu
Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.:
„CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“ je významnou změnou
záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona naplňující dikci bodu:
4.4. - Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 000 m2/rok
celkové plochy úprav, kategorie I přílohy č. 1 k zákonu,
4.1. - Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování
kladivy a pokovování; provozy pro tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů
kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů - kovového šrotu, jeho rafinace a lití,
kategorie II přílohy č. 1 k zákonu a
10.6. - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebi garáže s kapacitou nad 100 parkovacích
stání v součtu pro celou stavbu, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu,
kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává Ministerstvo
životního prostředí.

B.I.2.

Kapacita (rozsah) záměru
Ve výrobním závodě CROMODORA WHEELS s.r.o. (dále v textu CW) umístěném v
průmyslové zóně Mošnov se vyrábějí hliníková litá kola pro osobní automobily. Výrobu lze
rozdělit do čtyř technologických celků - tavení hliníkové slitiny v tavících pecích, lití kol
metodou nízkotlakého lití ve vstřikovacích lisech, obrábění a následná povrchová úprava
(lakování).
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Záměrem je navýšení výrobní kapacity, a to navýšením kapacit všech technologií.
Navýšení bude realizováno instalací nových zařízení do rozšířených prostor stávající
výrobní haly.
počet vyrobených litých kol 2011

978 300 kol

lakovaná plocha 2011

cca 1 000 000 m2 /rok

projektovaná produkce výrobků 2020

2 600 000 kol

projektovaná lakovaná plocha 2020

3 000 000 m2 /rok

Doplněny budou zejména chybějící kapacity tavení, lití a obrábění instalací nových
tavících pecí, licích strojů a CNC strojů pro třískové opracování odlitků a zároveň také nová
lakovna pro lakování kol. Při navýšení výroby ve společnosti budou použita obdobná
zařízení a technologie jako pro stávající výrobu, včetně řešení záchytu, resp. likvidace
škodlivin – těkavých organických látek z lakovny na zařízení RTO (regenerativní termická
oxidace). Pro vlastní využití odpadu podniku bude instalovaná kapacita na úpravu a
přetavení třísek.
B.I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
obec:
katastrální území:

B.I.4.

Moravskoslezský
Mošnov
699 934 Mošnov

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je rozšíření výroby litých kol ve stávajícím výrobním závodě a na
přilehlých pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora.
Stávající areál společnosti CROMODORA WHEELS s.r.o. zahrnuje výrobní halu
s vestavěnou administrativní budovou a samostatnou vrátnicí.
Vzhledem k charakteru záměru přichází v úvahu zejména kumulace vlivů záměru na
hlukovou situaci a kvalitu ovzduší se stávajícími zdroji hluku a znečištění ovzduší. Jedná se
zejména o hluk a emise z přilehlé automobilové dopravy na přilehlých komunikacích,
z nedalekého letiště Leoše Janáčka a výrobních areálů společností BEHR Czech, s.r.o.
(výroba komponentů pro chlazení motorů a montáž chladících modulů) a Plakor Czech
Plant, s.r.o. (výroba plastových dílů pro osobní automobily).
Vlivy záměru na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci budou souviset především s navýšením
výroby a s ní spojenou zvýšenou dopravou materiálů a výrobků.
Výše uvedené kumulativní vlivy na znečištění ovzduší a hlukovou situaci jsou vyhodnoceny
v hlukové a rozptylové studii, které jsou samostatnými přílohami této dokumentace.
Výsledky těchto studií jsou uvedeny níže v části D.
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B.I.5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí
Společnost CROMODORA WHEELS s.r.o. prochází rychlým vývojem s velkým důrazem na
vybudování kvalitního a samostatného týmu. Výrobní technologie se zaměřuje na litá
kola pro osobní automobily s vysokým podílem robotizace. To napomáhá k neustálému
zlepšování kvality výroby, jakož i konečného produktu a zároveň ke snižování nákladů
firmy. Strategií společnosti je maximální uspokojení potřeb zákazníka se zaměřením na
vysokou flexibilitu a jakost dodávaných výrobků.
Firma disponuje výrobní technologií slévárny, obrobny a lakovny, jakož i dalšími úseky a
odděleními zabezpečujícími potřebné činnosti výrobního závodu. Veškeré činnosti jsou
koordinovány a prováděny s ohledem na bezpečnost, hygienu práce a životní prostředí.
Zatímco v prvním roce výroby (2008) bylo vyrobeno 200 000 kol s přibližně 100
zaměstnanci, v roce 2012 společnost s přibližně 170 zaměstnanci plánuje vyrobit cca
1 100 tis. litých kol z lehkých slitin a do roku 2013 by chtěla dosáhnout roční kapacity
1,3 mil. kol při výrobě kol o rozměrech 14 - 20 palců s přibližně 200 zaměstnanci.
Na základě nově získaných zakázek jak od stávajících zákazníků, tak od zákazníků nových
jako je Škoda Auto, VW či JLR společnost připravuje projekt navýšení výrobních kapacit až
na 2,6 mil. kol ročně.
Realizace projektu započne v roce 2013 s tím, že stavba a instalace strojů budou probíhat
postupně až do roku 2020 s možnou modifikací dle situace na trhu.
Umístění záměru v jiné lokalitě nebylo zvažováno, jelikož se jedná o rozšíření stávajících
kapacit. Průmyslová zóna Mošnov je strategická průmyslová zóna budovaná s ohledem na
minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo dle současně platné
legislativy.
Záměr nelze řešit v jiné než předpokládané variantě, jelikož technologické řešení v rámci
rozšíření výrobního závodu navazuje na již existující technologické zařízení a z toho
vyplývající materiálové toky surovin.

B.I.6.

Popis technického a technologického řešení záměru
Společnost disponuje v rámci svého výrobního areálu s volnými pozemky o rozloze cca
30 000 metrů čtverečních. Na těchto pozemcích plánuje postavit postupně další výrobní
prostory (haly), v nichž by byla nainstalována následující zařízení:








2 tavící pece ingotů (hliníková slitina)
2 přetavovací pece na třísky
1 zařízení na sušení a čištění třísek
24 strojů na nízkotlaké lití
4 RTG zařízení
2 odjehlovací zařízení pro odstraňování vtokové soustavy kola
2 linky pro tepelné zpracování výrobků

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu

Strana 7 z 92
září 2012

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
















12 obráběcích center
24 odjehlovacích strojů
2 vyvažovací stroje
1 mycí a sušící zařízení
2 heliové kontrolní stroje na vzduchotěsnost
1 kompletní lakovací linka (aplikace základní práškové barvy, včetně vypalování a
chlazení, linka barevného odstínu a linka bezbarvého laku, spalovací jednotka RTO)
Balící zařízení hotových výrobků
Kompletní vybavení laboratoří – metalografie, metrologie, rozměrové zkoušky, testy
laku a technologické testy
Neutralizační stanice
Zařízení na výrobu stlačeného vzduchu
Rozvodna VN a NN
Dopravníkové systémy
Vysokozdvižné vozíky
Skladovací systémy

Se započetím realizace stavby a instalace zařízení je předběžně počítáno od července
2013 a zařízení budou instalována postupně dle požadavků a potřeb zákazníků
(předběžné ukončení instalací je dnes předpokládáno v roce 2020).
Technologický postup výroby kol:
Vstupním materiálem pro výrobu hliníkových litých kol jsou hliníkové ingoty (housky)
potřebného chemického složení hliníkové slitiny. V plynové tavící peci je hliníková slitina
roztavena po zahřátí na potřebnou teplotu a tekutý kov je přelit do přepravních pánví
(kelímků). Tekutý kov je pak v těchto kelímcích v odplyňovacím zařízení odplyněn účinkem
plynného dusíku popřípadě po odplynění dochází k přídavkům legur pro zkvalitnění
mechanických vlastností slitiny. Odplyněný tekutý kov je převezen v téže přepravní pánvi
k nízkotlakým odlévacím strojům k odlévání. Odplyněným kovem jsou pak naplněny pece
licích strojů, na kterých jsou nízkotlakovou technologií odlévaný požadované polotovary
(odlitky) kol. Polotovary kol pak procházejí kontrolou RTG. Smyslem kontroly RTG je
prověřit homogenitu odlitků. Nehomogenní odlitky jsou vyřazeny. Dalšími operacemi jsou
odjehlování – polotovar je zbaven ostřin a vtokové soustavy. Odlitky jsou návazně tepelně
zpracovávány (linky řízeného tepelného zpracování - žíhání) a opracovávány obráběním
na robotizovaných obráběcích centrech (soustružení a vrtání). Soustružením jsou
opracovány plochy ze strany dosedu pneumatiky na kolo a plochy pro dosed kola na náboj
nápravy. Vrtáním jsou opracovány plochy pro upevnění kola šrouby na náboj nápravy.
Kovové třísky z obrábění se po vyčištění a usušení v příslušném zařízení přetavují v
tavicích pecích. Po kontrole vyváženosti vzduchotěsnosti (s použitím Helia) projdou
nehotová kola operací měření nevyváženosti. Závěrečným procesem je lakování kol na
kompletní lakovací lince. Kola procházejí celým předepsaným procesem lakování. Tento
proces obsahuje operace chemických předúprav, aplikace základové barvy (prášková
technologie) a finálního lakování stříkáním. Hotové výrobky jsou ukládány do palet a na
balících strojích baleny pro expedici podle přání zákazníka. Hotová zabalená kola jsou
ukládána do skladu hotových výrobků. V rámci celého procesu výroby jsou prováděny
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kontrolní testy a měření v laboratořích s cílem zabezpečit co nejvyšší stabilitu procesu a
kvalitu výrobku, tedy hliníkového kola.
Stávající zařízení na tavení a odlévání Al slitiny
Jedná se o zařízení na tavení Al housek předepsaného složení, případně mohou být
přidávány výrobní zmetky a roztavený Al z linky přetavování třísek pro následné
nízkotlaké odlévání. Uvedené zařízení obsahuje tyto provozní celky (převzato
z integrovaného povolení):


Tavící pece FRCA – 06 (3 ks), každá s objemem 4 m3 tekuté hliníkové slitiny a
projektovanou kapacitou každé pece 3 tuny Al slitiny za hodinu. Pece jsou ohřívány
hořáky na zemní plyn o výkonu 2 326 kWt na teplotu cca 760 °C. Vsázka pece je
převážně tvořena Al houskami předepsaného složení, dále se přidávají výrobní
zmetky a roztavený Al odpad ze strojního obrábění (třísky). Spaliny z pecí nejsou z
důvodu vysoké teploty filtrovány. Z pecí je roztavený kov o objemu cca 600 kg
odléván do přepravních pánví, které jsou poté vysokozdvižnými vidlicovými vozíky
převáženy k odplyňovacímu zařízení.



Odplyňovací zařízení FDU Fondermat slouží k homogenizaci taveniny Al v pánvi
účinkem plynného dusíku popřípadě po odplynění k přídavkům legur, a to TiB, Sr
(stroncium), Mg (magnesium), pro zkvalitnění mechanických vlastností slitiny.
Odplyněný tekutý kov je převezen v téže přepravní pánvi k nízkotlakým odlévacím
strojům k odlévání. Roztavený kov je z pánve gravitačně přelit do elektricky
vytápěných udržovacích pecí lisů.



Odlévací stroje LPM (24 ks) nízkotlaké lisy slouží k regulovanému vtlačování
roztaveného Al pomocí stlačeného vzduchu do licí kovové formy odlitku. Vzdušina z
pecí není filtrována. Předehřev forem před užitím je prováděn mobilním plynovým
hořákem o výkonu cca 30 kWt. Chlazení kovové formy během provozu je prováděno
stlačeným vzduchem a cirkulující chladící vodou. Po naplnění formy hliníkem ve
stanovené době je část formy automaticky odklopena a hotový výrobek je ponořen k
definitivnímu ochlazení do nádrže s chladící vodou. Po oschnutí je odlitek podroben
RTG kontrole. Kvalitativně vyhovující odlitky poté postupují dále na tepelnou úpravu,
kde jsou převáženy vysokozdvižnými vozíky na paletách. Vyřazené zmetkové odlitky
jsou ihned vráceny zpět jako kvalitní vsázkový materiál do tavících pecí.



Tepelné zpracování odlitků řízeným postupným pomalým nahříváním kol na
předepsanou teplotu za účelem odstranění případných lokálních pnutí, ke kterým
mohlo dojít v procesu odlévání odlitků a jeho následném ochlazení, zahrnuje
následující provozní jednotky:





Žíhací pece (2 ks) – přímý procesní ohřev – zemní plyn, je rozdělena na 7 zón,
o celkovém tepelném výkonu 1 440 kW max. teplota 550 °C.



Ohřívací pece umělého stárnutí (2 ks) přímý procesní ohřev – zemní plyn max.
teplota 215 °C, o maximálním tepelném výkonu 1 440 kW.

Třískové hospodářství zahrnuje zařízení pro nakládání s Al třískami, které vznikají při
mechanickém obrábění odlitků disků kol na plně automatizovaných robotizovaných
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centrech s CNS zařízením. Al třísky jsou z těchto strojů automaticky shrnovány a jsou
dále přiváděny do zařízení zahrnující následující provozní jednotky:


Odmašťovací zařízení Al třísek, které tvoří odstředivka, ve které je odloučena
chladící emulze z obrábění bez použití odmašťovacího prostředku.



Sušící pec třísek ARP přímo vyhřívaná hořáky na zemní plyn o tepelném
výkonu 2 x 150 kWt. Vzdušina ze sušárny je zavedena do prostoru tavící pece
třísek. Takto odmaštěné a osušené třísky tvoří vsázku do tavící pece třísek.



Tavící pec třísek ZPF SP – G1 T10 je přímo vyhřívaná hořákem na zemní plyn o
tepelném výkonu 1 260 kWt. Tavenina Al z třísek je jako druhotná surovina
použita v tavící peci Fergal FRCA – 06 společně se základní vsázkou.

Obrobená kola jsou postupně přemísťována k jednotlivým závěrečným mechanickým
procesům. Po mechanickém opracování odlitků prochází každý odlitek vizuální kontrolou
a podle výsledku dochází před sérií dalších mechanických operací k dílčím opravám.
Opravy jsou prováděny ručně, jsou převážně zámečnického charakteru. Každé kolo
následně prochází stanovištěm pro kontrolu pórovitosti za použití helia. V návazné
operaci tryskání jsou šroubové otvory v kole automaticky ucpány ocelovými kuličkami a ve
vnitřním prostoru uzavřené komory proběhne tryskání kola jako příprava povrchu pro
navazující proces lakování. Dále jsou kola dopravována k vyvažovacímu stanovišti.
Pozn.: tato část předchozího záměru není doposud dobudována.


Lakovací linka včetně předúpravy sestává z postupného nanášení 3 vrstev laků:
základního nátěru práškovou barvou, barevného odstínu syntetickou barvou a
finálního vrchního bezbarvého syntetického laku. Aplikace všech druhů laků včetně
syntetických organických ředidel bude prováděna materiály typové řady SEBIDUR.
Lakovna zahrnuje následující operace a zařízení:


Linka chemické předúpravy a oplachů zahrnuje následující procesy:
o předodmaštění a odmaštění v prostředku (např. Ridoline 2105 IT) na bázi
alkalických vodných roztoků NaOH a KOH s následným vodným oplachem,
o deoxidaci v prostředku (např. Deoxidine 251 A) na bázi vodného roztoku
H3PO4 s následným oplachem vodou a demivodou,
o konverzi (pasivace) v prostředku (např. Alodine 4850) na bázi roztoku
kyseliny hexafluorozirkoničité s návaznými oplachy demivodou.
V lince je instalováno 12 van, jednotlivé operace jsou prováděny na
zavěšených kolech postřikem. 4 vany s aktivními prostředky o projektované
kapacitě 16,6 m3 slouží jako zásobníky lázní, které jsou vyhřívány nepřímo
horkou vodou z kotelny. Závěrečnou operací předúpravy je sušení. Sušící
vzduch je přímo ohříván hořákem na zemní plyn s tepelným výkonem
1 337 kWt. Emise z předúpravy a sušení jsou vypouštěny do ovzduší.



Linka základní práškové barvy, včetně vypalování a chlazení zahrnuje
automatické elektrostatické nanášení práškové barvy ve stříkací kabině, která
je odsávána a přestřiky zachycovány na filtru. Následuje vytvrzení práškové
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barvy v průjezdní vypalovací peci s nepřímým ohřevem vypalovacího vzduchu
hořáky na zemní plyn o tepelném výkonu 2 x 916 kWt. Vzdušina z vypalovací
pece není filtrována a je vypouštěna do ovzduší.
Vychladlá kola po aplikaci práškové barvy jsou před nanášením barevného
syntetického odstínu zahřívána na pracovní teplotu 45 – 50 °C hořákem na
zemní plyn s výkonem 325 kWt (přímý procesní ohřev).


Linka barevného odstínu představuje automatické nanášení barevné
syntetické barvy na kola ve stříkací kabině lakovací linky. Nastříkaná kola jsou
dále plynule vysoušena ve vytěkací zóně sušárny.
Odsávaná vzdušina z lakování barevného odstínu a vytěkací zóny s obsahem
těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (dále
„VOC“) je zavedena do spalovací jednotky regenerativní termické oxidace
(dále „RTO“). Pro případ poruchy RTO je proces lakování automaticky zastaven
a zbytková vzdušina je vypuštěna nouzovými výduchy do ovzduší.



Linka bezbarvého (transparentního) laku zahrnuje nanášení finálního nátěru,
které je prováděno ve třetí stříkací kabině lakovny. Lak je následně ve vytěkací
zóně vysoušen a vypalován ve vytvrzovací peci vrchního laku, s nepřímým
ohřevem vypalovacího vzduchu hořáky na zemní plyn o tepelném výkonu
hořáků 2 x 916 kWt. Těkavé organické látky vznikající během stříkání, sušení a
vytvrzování transparentního laku jsou spalovány jako v případě barevného
laku v RTO. Pro případ poruchy RTO je proces lakování automaticky zastaven a
zbytková vzdušina je vypuštěna nouzovými výduchy do ovzduší.
Stříkací kabiny s aplikací syntetického a transparentního laku jsou vybaveny k
zachycování přestřiků vodními clonami. Barvy z odpadní vody jsou v
koagulační stanici odstraňovány flotací, které předchází vysrážení vloček barev
pomocí flokulantu.



Spalovací jednotka RTO s projektovanou kapacitou 16 000 m3/hod je nedílnou
součástí „lakovny“ a slouží ke spalování emisí těkavých organických látek ve vzdušině
přiváděné z míchání, aplikace syntetických barev a laků, včetně vytěkacích zón a
vypalovacích pecí lakovny. Podstatou procesu je vhánění znečištěné vzdušiny do tří
spalovacích komor reaktoru vyplněných keramickými bloky, které jsou přímo
nahřívány jedním hořákem na zemní plyn o tepelném výkonu 703 kWt. Proces
probíhá regulovaným řízením teploty a množství nasávaného vzduchu při tepelném
režimu 780 °C. Vzdušina z RTO je vypouštěna výduchem do ovzduší.



Ohřev vody pro lakovnu a výměníková stanice v plynovém kotli slouží pro výrobu
horké vody pro potřeby technologie (chemické předúpravy lakovny) a zásobování
teplou vodou pro sociální účely. Projektovaný tepelný výkon kotle 2 360 kW t je
zajišťován nepřímým ohřevem hořáku na zemní plyn o výkonu 3 488 kWt. Spaliny z
kotle jsou vyvedeny nad střechu haly a vypouštěny do ovzduší.



Vytápění hal závodu je prováděno níže uvedenými teplovzdušnými
vzduchotechnickými jednotkami s celkovým max. tepelným výkonem 2 809 kW t:
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- 2 ks VZT jednotek o jednotkovém výkonu 270 kWt,
- 1 ks VZT jednotek o jednotkovém výkonu 442 kWt,
- 2 ks VZT jednotek o jednotkovém výkonu 663 kWt,
- 3 ks VZT jednotek o jednotkovém výkonu 110 kWt,
- 1 ks VZT jednotek o jednotkovém výkonu 138 kWt,
- 1 ks VZT jednotek o jednotkovém výkonu 33 kWt.
Vzduchotechnické jednotky jsou složeny z přívodní a odvodní části, bez směšování
spalin se vzduchem.
Nasávaný čerstvý venkovní vzduch je v jednotce filtrován, v zimním a přechodném
období ohříván pomocí plynového ohřívače a potrubní sítí s distribučními elementy –
dýzy s dalekým dosahem dopravován do prostoru haly. Odvod vzduchu je zajištěn
pomocí odvodní části jednotky, na které je napojeno vzduchotechnické potrubí,
včetně distribučních elementů – vyústek. Odsávací potrubí je umístěno pod střechou
haly. Emise ze spalování zemního plynu nejsou snižovány, pouze vypouštěny komíny
do ovzduší.
Pozn.: VZT jednotky jsou provozovány omezeně, pro ohřev haly postačují jiné tepelné
zdroje. Pro rozšíření záměru není provoz nových VZT jednotek předpokládán.


B.I.7.

Strojní obrábění, včetně finálních úprav před lakováním, zahrnuje následující
procesy:


Strojní obrábění odlitků disků kol na 12 ks plně automatizovaných
robotizovaných centrech (dále „CNC stroje“), veškerá automatizovaná centra
jsou napojena na zařízení pro omezování emisí tuhých znečišťujících látek
(dále „TZL“) s výduchem do haly (přefiltrovaný vzduch se vrací zpět do haly) s
havarijním vývodem nad střechu haly.



Odmašťování disků kol po opracování v 5 m3 lázni s horkou vodou –
Tecnofirma, ohřívanou hořáky Riello o výkonech 1 x 390 kWt (nepřímý ohřev)
a 1 x 246 kWt (přímý ohřev).



Kontrolu netěsnosti disků kol na plně automatizovaném stanovišti pomocí
směsného plynu hélium –vzduch.



Tryskání odlitků kol pomocí tryskacích strojů v uzavřené komoře, vybavené
filtrační jednotkou s odtahem nad střechu výrobní haly.



Kontrolu vyvážení kol na robotnickém vyvažovacím stanovišti.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
předpokládaný termín zahájení: 09/2013
předpokládaný termín ukončení: 12/2019
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B.I.8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků
kraj:
obec:
katastrální území:

B.I.9.

Moravskoslezský
Mošnov
699 934 Mošnov

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
1/ územní rozhodnutí
Městský úřad Příbor – Stavební úřad, Freudova 118, 742 58 Příbor, příslušný podle zákona
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2/ stavební povolení
Městský úřad Příbor – Stavební úřad, Freudova 118, 742 58 Příbor, příslušný podle zákona
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3/ změna integrovaného povolení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října
117, 702 18 Ostrava.
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B.II.

Údaje o vstupech

B.II.1. Půda
Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu (ZPF). Stavba bude postavena
na pozemcích parc. č. 1340/11 a 1340/32 v k.ú. Mošnov. Stavba se nachází ve
stávajícím areálu společnosti CROMODORA WHEELS s.r.o.
Záměr se dotkne následujících parcel:
Výměra [m2]

P. č.

Způsob využití pozemku

Druh pozemku

1340/11

jiná plocha

ostatní plocha

41 520

1340/32

ostatní komunikace

ostatní plocha

15 616

Záměr bude umístěn také v rámci stávajícího objektu výrobní haly na pozemku parc. č.
570 (zastavěná plocha a nádvoří).
B.II.2. Voda
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z vodovodního řadu průmyslové zóny Mošnov. Pro
běžný provoz závodu je používána pouze pitná voda. Veškeré dodávky vody, jak pro
sociální účely, tak i pro technologii jsou a budou kryty dodávkami z veřejné vodovodní
sítě. Povrchové ani podzemní vody nebudou v zájmovém území odebírány.
Pitná voda pro sociální zařízení
 roční spotřeba

20 160 m3/rok

 denní spotřeba

80,4 m3/rok

Technologická voda v kvalitě pitné vody
Technologická voda z vlastního centralizovaného vodního chladicího systému se používá
pro chlazení forem při výrobě odlitků, k ochlazení odlitků v nádrži po vyklopení formy,
v lince tepelného zpracování odlitých kol, k chlazení náplní olejů výrobních strojů a
kompresorů.
Dále se technologická voda používá k oplachům obrobených kol, k doplňování nádrží
chladící emulze obráběcích strojů.
Při lakování se používá voda pro předúpravu a v procesu stříkání barev.
V předúpravě se používá čistá pitná voda pro lázně linky předúpravy a jako
demineralizovaná voda (demi) pro některé oplachové vody. Použitá technologická voda
z odmaštění, deoxidace, konverze a oplachů za těmito procesy se upravuje v neutralizační
stanici (neutralizace, záchyt škodlivin na aktivním uhlí, odsazení a odkalení). Odkalená
voda je vypouštěna do kanalizace.
Použitá demi voda z technologie je znovu upravena na demi vodu v demi kolonách.
V procesu stříkání barev voda koluje v uzavřeném okruhu a slouží k zachycování přestřiku
barev v lakovacích kabinách. Po vysrážení se kal vznikající v tomto procesu shromažďuje v
nádrži a je likvidován externí odbornou firmou.
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 Maximální hodinová potřeba Qm

26 m3/h

 Průměrná hodinová potřeba

16 m3/h

 Průměrná denní potřeba Q24

422 m3/den

 Roční potřeba Qr

106 000 m3/rok

Voda pro požární účely
Pro areál firmy CROMODORA WHEELS s.r.o. je vybudován požární vodovod v souladu
s normou ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou. Požární vodovod je napojen na
vodovodní řad průmyslové zóny Mošnov.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Zásobování elektrickou energií závodu CROMODORA WHEELS je provedeno kabelovým
přívodem 2 x 22 kV ze stávajícího kabelového přívodu smyčky 22 kV ČEZ č.1 pro napájení
průmyslové zóny.
 Instalovaný výkon Pi

12 000 kW

 Soudobý výkon Pp

8 400 kW

 Roční spotřeba

44 400 MWh

Zásobování areálu závodu Cromodora Wheels zemním plynem je ze středotlakého
plynovodu STL PE de 200 vedeného podél příjezdní komunikace. Tento plynovod je
napojen na regulační stanici VTL-STL č1.
 Roční spotřeba

9 430 000 m3/rok

Materiál pro výrobu
Základním výrobkem závodu CROMODORA WHEELS s.r.o. jsou hliníkové lité disky pro
osobní automobily. Výroba je rozdělena do dvou základních stupňů – lití hliníkových kol
metodou nízkotlakého lití ve vstřikovacích lisech a následná povrchová úprava kol
lakováním. Výrobnímu procesu odpovídá také sortiment vstupních surovin (zejména
slitina hliníku pro výrobu litých kol, dále barvy – rozpouštědlové nátěrové hmoty,
práškové nátěrové hmoty, přípravky pro předúpravu před lakováním, oleje a další ropné
látky pro mechanickou úpravu kol a pro údržbu strojního zařízení).
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Název vstupující látky
Hliníková slitina (obsah hliníku, dále proměnlivý
obsah křemíku, 7 až 11%)
Hydrát vápenatý
Aktivní uhlí
Chlorid železitý FeCl3
Kyselina sírová H2SO4
Hydroxid sodný NaOH
Kyselina chlorovodíková HCl
Koagulant Hyd 704
Ridoline G34A
Chemacid 3610
Alodine 4850
Metalická barva
Transparentní lak
Ředidlo
Ridoline G414
BARVA Prášková AkzoNobel
Emulzní oleje (např. Quakercool 7130 + Adrana
D209 + Avantin 331)
Hydraulické oleje (Quintex 840-46 + Irus Fluid46)
Nafta
P3 Neutrapon

Stručný popis
Pro výrobu litých kol

množství
pro 2,6 mil.
kol [t/rok]
41 000 *)

neutralizační přípravek
neutralizační přípravek
srážecí přípravek
neutralizační přípravek
neutralizační přípravek
neutralizační přípravek
srážecí přípravek
odmašťovací přípravek
aktivační přípravek
pasivační přípravek
rozpouštědlová barva
rozpouštědlová barva
rozpouštědlo
odmašťovací přípravek
epoxypolyesterová barva

59
42
148
92
34
24
65
94
9
26
182
122
114
1
250

emulze

107

olej těžkozápalný hydraulický
pohonná hmota
odmašťovací přípravek

27
145
0,8

*)Pozn.: pro výrobu 2 600 000 ks hliníkových kol o hmotnosti 40 000 tun hliníkové slitiny, bude nutno zajistit
tavení a celkové přetavení přibližně 53 000 tun hliníkové slitiny (vstupní suroviny a dále hliníkových třísek
z obrábění). Hliníkové stěry v množství 1 000 tun představují odpady, které nebudou v rámci společnosti CW
zpracovávány a jejichž zpracování je zajišťováno externě.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v zájmovém území
PZ Mošnov je v současné době dopravně napojena na silnice 1. třídy číslo I/58 Ostrava Frenštát pod Radhoštěm/Rožnov pod Radhoštěm, která prochází obcí Mošnov a tvoří
důležitou spojnici ve směru sever-jih.
Doprava – příprava záměru
Jelikož záměr na rozšíření kapacity závodu bude realizován během provozu stávající
výroby, bude intenzita dopravy během přípravy záměru představovat intenzitu pro
stávající dopravní provoz a dále intenzitu pro stavební mechanismy a přípravu staveniště.
Nejvýznamnější stavební činností z pohledu ochrany prostředí bude příprava staveniště a
to zejména zemní práce, které budou s touto stavbou souviset. Přesto je možno
konstatovat, že dopravní intenzita související s přípravou záměru bude nižší než výsledná
intenzita dopravy po realizaci záměru.
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Doprava - období provozu
S provozem výrobního závodu souvisí automobilová doprava, a to jak provoz osobních,
tak i nákladních automobilů. Nákladní automobily zajišťují dovoz surovin a odvoz
hotových výrobků, odpadů apod. Osobní automobily využívají zejména zaměstnanci
závodu a případní návštěvníci. Pro parkování osobních automobilů je postaveno
parkoviště a to v jižní části areálu výrobního závodu o kapacitě 69 stání, nově bude
v blízkosti stávajícího parkoviště dobudováno parkoviště pro 120 automobilů.
Intenzity dopravy spojené s provozem výrobního závodu jsou následující:
 osobní doprava

105 aut/den

 nákladní doprava

48 aut/den

Zásobování závodu se předpokládá ze 100 % kamionovou dopravou. O napojení na
železniční síť není v současné době možné uvažovat a to z důvodů, že železniční vlečka
nevede ani k hranici průmyslové zóny.
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B.III.

Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší
Emise stávajících zdrojů byly stanoveny z provozní evidence za rok 2011 při výrobě
978 300 kol/rok.
Emise zdrojů CROMODORA WHEELS - rok 2011, výroba 978 300 kol/rok
Hmotnostní tok
[ g/hod ]

Stávající zařízení

Hmotnostní tok
[t/rok ]

NOx

CO

001 Myčka kol (spal. zdroj)

19,13

3,53

0,114 0,021

010 Kotel lakovny
011 Ohřev práškové lakovny výduch 011
011 Ohřev práškové lakovny výduch 012

5,25

52,5

0,665 0,039

25

1,75

13,75

1

0,055 0,004

013 Ohřev sušárny Clearcoat - 013

24,25

1,5

0,097 0,006

013 Ohřev sušárny Clearcoat - 014

13,5

1

0,054 0,004

100 Tavení hliníku Fergal I

112

151

15

0,67

100 Tavení hliníku Fergal II

103

134

14

0,616 0,801 0,084

120 Žíhání linka I

53

248

0,317 1,483

120 Pec umělého stárnutí

27

125

0,161 0,748

125 Žíhání linka II

120

153

0,718 0,915

125 Pec umělého stárnutí

73

244

0,437 1,459

140 Myčka kol (přímý proc. ohřev)
150 Odmaštění a předúprava
(výduch 150)
150 Odmaštění a předúprava
(výduch 151)

4

8

0,024 0,048

160 Sušení po předúpravě

83

19

5,25

52,5

170 Ohřev kol před lakováním

TZL

VOC

NOx

CO

0,1

TZL

VOC

0,007

0,903

0,09

12

0,041

3

0,01
0,286 0,086
0,021

0,21

180 Prášková lakovna-nanášení

2

44

0,007

0,19

180 Prášková lakovna-vytvrzování

3

150

0,01

0,065

190 Lakovna (RTO)

108

55

10

54

0,373

Celkem

789

1250

59

248

4,708 6,924 0,278 0,507

Hmotnostní tok
[ g/hod ]

Zařízení
150 Odmaštění a předúprava
(výduch 150)
150 Odmaštění a předúprava
(výduch 151)

0,19

+

0,036 0,252

Hmotnostní tok
[t/rok ]
+

H

F

H

F

0,456

0,877

0,002

0,003

0,479

0,937

0,002

0,003
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Emise stávajících zařízení při projektované výrobě 2 600 000 kol/rok byly stanoveny
z měrné výrobní emise za rok 2011 a očekávané provozní doby jednotlivých technologií.
U nově instalovaných zařízení se očekávají shodné emise znečišťujících látek jako u
stávajících zařízení. Výpočet emisí na hranici emisního limitu nebyl proveden vzhledem
k dosud nestanoveným vzduchotechnickým parametrům. Tyto budou stanoveny
v projektové dokumentaci a následně v odborném posudku dle zákona o ochraně ovzduší.
V případě požadavku příslušného orgánu ochrany ovzduší bude proveden přepočet
rozptylové studie na provoz zdrojů na hranici emisního limitu.
Emise zdrojů CROMODORA WHEELS – rok 2020, výroba 2 600 000 kol/rok
Hmotnostní tok
[ g/hod ]

Stávající zařízení

TZL

Hmotnostní tok
[t/rok ]

NOx

CO

VOC

NOx

CO

TZL

001 Myčka kol (spal. zdroj)

19,1

3,5

0,151 0,028

010 Kotel lakovny
011 Ohřev práškové lakovny výduch 011
011 Ohřev práškové lakovny výduch 012
013 Ohřev sušárny Clearcoat - 013

5,3

52,5

0,884 0,052

25,0

1,8

0,133 0,009

13,8

1,0

0,073 0,005

24,3

1,5

0,129 0,008

013 Ohřev sušárny Clearcoat - 014

13,5

1,0

0,072 0,005

100 Tavení hliníku Fergal I

95,2

142,5 14,5

0,643 0,852 0,087

100 Tavení hliníku Fergal II

95,2

142,5 14,5

0,643 0,852 0,087

100 Tavení hliníku Fergal III

95,2

142,5 14,5

0,643 0,852 0,087

120 Žíhání linka I

70,4

329,6

0,421 1,971 0,000

120 Pec umělého stárnutí

35,9

166,1

0,214 0,994

125 Žíhání linka II

159,5 203,3

0,954 1,216

125 Pec umělého stárnutí

97,0

324,2

0,581 1,939

140 Myčka kol (přímý proc. ohřev)
150 Odmaštění a předúprava
(výduch 150)
150 Odmaštění a předúprava
(výduch 151)
160 Sušení po předúpravě

4,0

8,0

0,032 0,064

83,0

19,0

0,380 0,114

170 Ohřev kol před lakováním

5,3

52,5

0,028 0,279

12,0

0,054

3,0

0,013

VOC

180 Prášková lakovna-nanášení

2,0

44,0

0,009 0,252

180 Prášková lakovna-vytvrzování

3,0

150,0

0,013 0,086

54,0 0,496 0,252 0,048 0,335

190 Lakovna (RTO)

108,0

55,0

10,0

Celkem

949,6

1646

73,5 248,0 6,476 9,493 0,399 0,674

Nová zařízení budou následně klasifikována v odborném posudku dle zákona 201/2012
Sb. o ochraně ovzduší, ke kterému v době vypracování dokumentace nebyla vydána
prováděcí vyhláška.
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Hmotnostní tok
[ g/hod ]

Nová zařízení (předpoklad)
Myčka kol (spal. zdroj)
Kotel lakovny (navýšení)
Ohřev práškové lakovny – III
Ohřev práškové lakovny – IV
Ohřev sušárny Clearcoat – III
Ohřev sušárny Clearcoat - IV
Tavení hliníku IV
Tavení hliníku V
Tavicí pec na třísky včetně sušení I
Tavicí pec na třísky včetně sušení II
Žíhání linka III
Pec umělého stárnutí
Žíhání linka IV
Pec umělého stárnutí
Myčka kol (přímý proc. ohřev)
Odmaštění a předúprava - výduch I
Odmaštění a předúprava - výduch II
Sušení po předúpravě
Ohřev kol před lakováním
Prášková lakovna-nanášení
Prášková lakovna-vytvrzování
Lakovna (RTO)
Celkem

NOx

CO

TZL

19,1
5,3
25,0
13,8
24,3
13,5
71,4
71,4
151,0
151,0
70,4
35,9
159,5
97,0
4,0

3,5
52,5
1,8
1,0
1,5
1,0
106,9
106,9
150,0
150,0
329,6
166,1
203,3
324,2
8,0

Hmotnostní tok
[t/rok ]
VOC

10,9
10,9
10,3
10,3

NOx

CO

0,151
0,884
0,133
0,073
0,129
0,072
0,482
0,482
0,346
0,346
0,421
0,214
0,954
0,581
0,032

0,028
0,052
0,009
0,005
0,008
0,005
0,639
0,639
0,058
0,058
1,971
0,994
1,216
1,939
0,064

12,0
3,0

VOC

0,065
0,065
0,062
0,062

0,054
0,013

0,0
83,0
5,3

0,0
19,0
52,5

108,0
1109

2,0 44
3,0 150
55,0 10,0 54 0,496 0,252
1733 72,4 248 6,204 8,331

0,380 0,114
0,028 0,279

Hmotnostní tok
[ g/hod ]

Stávající zařízení

TZL

+

0,009
0,013
0,048
0,393

0,252
0,086
0,335
0,674

Hmotnostní tok
[t/rok ]
+

H

F

H

F

150 Odmaštění a předúprava (výduch 150)

1,212

2,331

0,005

0,008

150 Odmaštění a předúprava (výduch 151)

1,273

2,490

0,005

0,008

Bilance emisí CROMODORA WHEELS po navýšení výroby
V následující tabulce je uvedena změna emisí znečišťujících látek po zvýšení projektované
kapacity výroby ze stávajících 1,3 mil kol na 2,6 mil. kol za rok.
Projektovaná kapacita
NOx

Hmotnostní tok
[t/rok ]
CO
TZL

VOC

Výroba 1 300 000 kol

6,476

9,493

0,399

0,674

Výroba 2 600 000 kol

12,680

17,823

0,792

1,347

Rozdíl

+6,204

+8,331

+0,393

+0,674
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Liniové zdroje
Stávající osobní doprava je tvořena následovně: osobní vozidla činí cca 25 v ranní směně
(Management + dodavatelé) a dalších 30 vozidel pro návoz na každou směnu
(6:00,14:00,22:00). Nákladní doprava činí v denní době (6-22) 15 kamionů a 5 menších
nákladních vozidel, v noční době (22-6) pak maximálně 1-2 kamiony. Pro navýšení výroby
se předpokládá navýšení ve stejném poměru.
Zahrnuté úseky dopravy

Průměrná denní intenzita dopravy v pracovní dny – současný stav
komunikace I/58
Nákladní automobily

sčítací úsek
č. 7-1706
2 200

sčítací úsek
č. 7-1707
2 093

7 714

7 716

2965

25

43

-

Osobní automobily
Motocykly

III/48016*
389

Celkem (součet všech vozidel)

9 939
9 852
3354
* Intenzita je převzata z hlukové studie „Rozšíření závodu 2010 BEHR Ostrava s.r.o.“ (Suk, 2010) a
navýšena o plánované změny parkoviště Plakor (dokumentace EIA „PLAKOR CZECH, Navýšení
kapacity lakovny“)
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Emisní parametry zdrojů – mobilní zdroje
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 06, který slouží k výpočtu
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2015, předpokládaná
emisní kategorie vozidel je odhadnuta na základě průzkumu ŘSD v roce 2010. U osobních
vozidel je předpokládán podíl dieselových motorů 30 %.
Předpokládaná emisní kategorie vozidel:
OA
LNA
TNA

EURO1
10 %
5%
5%

EURO2
20 %
5%
15 %

EURO3
25 %
30 %
40 %

EURO4
45 %
60 %
40 %

Použité emisní faktory vozidel – osobní vozidla [g/km]
Znečišťující
látka

Osobní automobily
5 km/hod

20 km/hod

30 km/hod

40 km/hod

90 km/hod

NOx

0,605615

0,425167

0,382922

0,349757

0,364444

CO

1,832449

0,692345

0,506295

0,429255

0,244983

PM10

0,043237

0,016123

0,013292

0,01478

0,014834

Benzen

0,00917

0,00342

0,002845

0,002649

0,003308

Použité emisní faktory vozidel – těžká nákladní vozidla [g/km]
Znečišťující
látka

Těžká nákladní vozidla
5 km/hod

20 km/hod

30 km/hod

40 km/hod

80 km/hod

NOx

23,69434

7,083555

5,53428

4,50141

4,56245

CO

19,84226

6,011125

3,986995

3,628675

2,88425

PM10

1,66652

0,47825

0,34578

0,28196

0,21215

Benzen

0,111785

0,030875

0,022265

0,018355

0,011145

Vzhledem k tomu, že v průmyslové zóně jsou již nyní provozy několika investorů, jsou do
rozptylové studie, která je samostatnou přílohou tohoto dokumentace, také zahrnuty
emise znečišťujících látek z provozu společností BEHR a PLAKOR a související doprava. Do
výpočtu je zahrnuta i stávající doprava na komunikaci I/58, která je v lokalitě dominantní.
B.III.2. Odpadní vody
Z provozu výrobního závodu CROMODORA WHEELS s.r.o. po rozšíření výroby budou i
nadále vznikat následující druhy odpadních vod:
- splaškové odpadní vody
- technologické odpadní vody
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- dešťové vody
V areálu závodu je vybudována oddílná kanalizace pro splaškové vody a technologické
odpadní vody a dešťové vody.
Produkce odpadních vod z výrobního závodu je následující:
Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat uvedené potřebě vody.
Množství splaškových vod
80,8 m3/den
20 160 m3/rok
Splaškové vody budou i nadále vznikat v sociálních zařízeních jednotlivých částí výrobního
areálu (WC, umývárny a sprchy) v kantýně a kuchyňce. Splaškové vody z kantýny jsou
před vypouštěním do splaškové kanalizace předčištěny na lapači tuků.
Odvedení splaškových odpadních vod z výrobního areálu je realizováno přípojkou
splaškové kanalizace zaústěné do stokové kanalizace vybudované v rámci technické
infrastruktury.
Každý investor na území PZ Mošnov, který bude produkovat ve svém zařízení
technologické vody, musí před jejich vypouštěním na centrální ČOV zajistit jejich úpravu a
předčištění na vlastní náklady ve svém vlastním zařízení ve své části areálu. Předčištěné a
upravené technologické vody od jednotlivých investorů bude možno vypouštět do
kanalizace a na ČOV za předpokladu, že tyto technologické vody budou splňovat
požadavky kanalizačního řádu a nebudou obsahovat látky inhibující biologický proces
čištění odpadních vod.
Ve výrobním procesu budou vznikat technologické odpadní vody z odmašťování a oplachů
(praní) kol před lakováním. Tyto vody jsou vedeny do neutralizační stanice lakovny, kde
jsou upravovány. V této neutralizaci jsou rovněž upravovány technologické vody celého
procesu lakovny.
Další odpadní technologické vody vznikají v uzavřeném chladícím okruhu strojů. Odpary
vznikající v procesu chlazení jsou doplňovány čerstvou vodu a množství vypouštěných vod
je řízeno stupněm solnosti vody.
Technologické vody jsou před vypouštěním předčištěny na průmyslové úpravně vod
(neutralizační stanici) tak, aby vypouštěná odpadní voda splňovala svými limity požadavky
příslušného vodoprávního úřadu na kvalitu vod vypouštěných do splaškové kanalizace
v průmyslové zóně Mošnov.
Neutralizační stanici tvoří navazující technologické stupně a zařízení: oplachová jímka,
jímka alkalických koncentrátů, jímka kyselých koncentrátů, jímka odpadní vody při
regeneraci, třístupňová neutralizace s flokulací a usazováním kalů, oddělování kalů a jejich
kalolisování, filtrace s použitím aktivního uhlí. Pro úpravu jsou používána neutralizační,
flotační a flokulační činidla: chlorid železitý, vápenné mléko a kyselina sírová,
polyflokulant.
Odpadní vody z chemické předúpravy jsou rozděleny do kategorií:
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vody kyselé z deoxidace a bezchromátové úpravy kol
vody alkalické z odmaštění
vody oplachové
odpadní vody při výrobě demineralizované vody

Dalším uzavřeným okruhem technologických vod jsou odpadní vody z vodních clon
lakovny (odkalování vody ze stříkacích kabin). Tyto vody jsou recirkulovány bez
vypouštění odpadních vod, pouze s doplňováním a s pravidelným odčerpávám obsahu s
likvidací obsahu v režimu nakládání s odpady.
Neutralizační stanice je instalována u linky povrchových úprav a zpracovává nejen
oplachové vody, vody z odmašťování, ale i znehodnocené lázně z lakovací linky tak, aby
odpadní voda mohla být vypouštěna do kanalizace splaškových vod.


Množství kalů z čištění technologických vod

300 t/rok (pro 2,6 mil. kol)



Množství vypouštěných odpadních vod

cca 80 000 m3/rok

Odvedení dešťové vody ze střech jsou zasakovány do podloží systémem dvou dílčích
potrubních systémů, ze kterých každý je zaústěn do vlastní vsakovací jímky. Obě vsakovací
nádrže jsou umístěny na severní straně areálu.
Vsakovací zařízení je pravidelně kontrolováno a povrch nad vsakovacím zařízením je
adekvátně udržován (odstranění spadaného listí, pokosené trávy a dalších cizích
předmětů).
Dešťové vody z plochy parkovišť osobních aut jsou vypouštěny přes odlučovač ropných
látek typu AS TOP 30/EO/PB s obtokem do stávajícího sběrače dešťové kanalizace, který
vede v páteřní komunikaci průmyslové zóny, tato vyúsťuje do toku řeky Lubiny. Na odtoku
z odlučovače je odlučovač vybavený automatickým plovákovým uzávěrem pro zamezení
úniku ropných látek. Vody odtékají dále z odlučovače do stávajícího sběrače dešťové
kanalizace. Do této kanalizace jsou také odváděny dešťové vody z komunikací.
Kvalita odváděných srážkových vod dešťovou kanalizací a následně vypouštěných do řeky
Lubiny, musí splňovat zákonné parametry.
Množství dešťových vod z areálu výrobního závodu následující:
Návrh. déšť 15‘ s periodicitou 0,5 : i = 150 l/s*ha
plocha (ha)

koeficient odtoku

objem dešťových vod

střechy

4,9

0,9

662 l/s

komunikace

1,3

0,8

159 l/s

parkoviště

0,5

0,8

60 l/s

celkem

43 000 m3/rok

Střechy a jiné dešťové neznečištěné vody jsou navedeny do vsakovacích jímek už nyní a
nově budou vybudovány další vsakovací jímky pro rozšíření záměru.
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B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
Při nakládání s odpady se bude postupovat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o
odpadech v jeho plném znění.
V průběhu realizace záměru „Rozšíření výrobního závodu“ budou vznikat odpady typické
pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu.
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a
uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno
provést dekontaminaci vhodným sorbentem. U stacionárních strojů bude osazena olejová
vana pro záchyt unikajících olejů.
Dle § 9a novelizovaného zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství
dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu
odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů. Vytěžená zemina použitá v přirozeném
stavu v místě stavby není ze zákona odpadem.
Druhová skladba odpadů a odhad množství byla stanovena na základě zkušenosti
s obdobnými provozy.
Při realizaci stavby budou vznikat zejména odpady kategorií O.
Kód druhu
Název odpadu
odpadu

Kategorie

Přepokládané
množství [t]

Způsob
nakládání s
nimi

12 01 13

Odpady ze svařování

O

0,1

1

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

2,5

1

15 01 02

Plastové obaly

O

1,5

1

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15,5

1

15 01 04

Kovové obaly znečištěné (barvami)

O/N

4,2

2

17 01 01

Beton

O

6

1

17 02 01

Dřevo

O

5

1

17 02 03

Plast

O

1,5

1

17 04 05

Železo a ocel

O

15

1

17 04 07

Směs kovů

O

6

1

17 04 11

Kabely

O

4

2

17 05 04

Zemina a kameny

O

2 000

1

17 09 04

Stavební a demoliční odpady

O

25

2

Způsob likvidace:
Recyklace, regenerace, druhotné využití

1

Skládkování

2

Spalování

3

Biologická úprava (kompostování)

4
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Odpady z výroby
Při nakládání s odpady se bude i nadále postupovat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o
odpadech v jeho plném znění.
Odpady, které vznikají během provozu, jsou shromažďovány ve sběrných nádobách a
kontejnerech, po jejich naplnění jsou odpady odváženy k využití, recyklaci či odstranění.
Nebezpečné odpady, roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, jsou shromažďovány
odděleně ve speciálních nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a
zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady
nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů.
Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech v plném
znění.
Druhy odpadů uvedené v následujících tabulkách představují odpady, jejichž produkce se
předpokládá na základě projektových parametrů zařízení a zkušeností provozovatele s
obdobnými zařízeními. Proto nelze v budoucnu vyloučit, že v důsledku úpravy technologie
nebo změny vstupních materiálů vzniknou odpady, které v této tabulce nejsou uvedeny
nebo některé odpady nebudou vznikat. V takovém případě bude seznam odpadů
aktualizován. Rovněž uvedená množství odpadů jsou kvalifikované odhady, které budou
zpřesňovány na základě provozní evidence produkovaných odpadů.

Kód
Druh odpadu
odpadu
Jiné kaly z barev nebo laků obsahující
organická rozpouštědla
Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo
08 01 20
laky neuvedené pod číslem 08 01 19
10 03 16 Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné
11 01 09
látky
08 01 13

Kategorie

Množství
t/rok

Způsob
nakládání s
nimi

N

100

2

O

10

2

O/N

500

1

N

150

2,3

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů

O

*)

12 01 04 Úlet neželezných kovů
Odpadní řezné emulze a roztoky
12 01 09
neobsahující halogeny
Upotřebené brusné nástroje a brusné
12 01 21
materiály
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený
12 01 17
pod číslem 12 01 14
13 01 13 Jiné hydraulické oleje

O

12

Vlastní
zpracování,
případně 1
1

N

10

2

O

4

2

O

10

1

N

4

1

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

2

1

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

N

15

3

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

O

10

1

15 01 02 Plastové obaly

O

5

1

15 01 03 Dřevěné obaly

O

5

3
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Kategorie

Množství
t/rok

Způsob
nakládání s
nimi

15 01 06 Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,
15 01 10
nebo těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály čistící
15 02 02
tkaniny
Absorpční činidla, filtrační materiály čistící
15 02 03
tkaniny neuvedené pod 15 02 02
16 06 01 Olověný akumulátor

O

5

1,2

N

5

2,3

N

10

2,3

O

2,3

2

N

0,1

1

17 04 05 Železo a ocel

O

10

1

20 03 01 Směsný komunální odpad

O

20

2

Kód
Druh odpadu
odpadu

Způsob likvidace:
Recyklace, regenerace, druhotné využití

1

Skládkování

2

Spalování

3

Biologická úprava (kompostování)

4

*) množství bude závislé na způsobu zpracování

B.III.4. Ostatní
B.III.4.1Hluk
Významnými bodovými zdroji hluku jsou výtlaky prostorové a technologické
vzduchotechniky instalované na střeše výrobní haly. Na střeše je v provozu 12 ks
nástřešních spalovacích jednotek, 2 ks odsávacích jednotek s objemovým průtokem
60 000 m3/hod, 2 ks s objemovým průtokem 40 000 m3/hod, 4 ks s objemovým průtokem
20 000 m3/hod, 3 ks s objemovým průtokem 12 500 m3/hod a 1 ks s objemovým
průtokem 6 000 m3/hod. Akustické výkony byly vypočteny z objemových toků - LWA = 91
dB, 88,5 dB, 86,4 dB, a 80 dB. Do komínů je svedeno odvětrání pecí, akustický výkon na
hlavě komína lze očekávat na úrovni 86 dB.
Po rozšíření je počítáno s dvojnásobným provozem všech výše uvedených zdrojů hluku.
Provoz závodu je v denní i noční době.
Stávající osobní doprava je tvořena následovně: osobní vozidla činí cca 25 v ranní směně
(Management + dodavatelé) a dalších 30 vozidel pro návoz na každou směnu (6:00, 14:00,
22:00). Nákladní doprava činí v denní době (6-22) 15 kamionů a 5 menších nákladních
vozidel, v noční době (22-6) pak maximálně 1-2 kamiony. Pro navýšení výroby se
předpokládá navýšení ve stejném poměru.
V blízkosti průmyslové zóny bylo provedeno orientační měření hluku, jehož výsledky jsou
uvedeny v samostatné příloze hlukové studie.
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B.III.4.2Vibrace
Vibrace během provozu budou způsobeny zejména pojezdem nákladních automobilů
obsluhujících areál. Vibrace mají lokální charakter a jejich dosah mimo průmyslový areál
se nepředpokládá.
B.III.4.3Záření radioaktivní a elektromagnetické
V závodě je instalováno Rtg pracoviště pro kontrolu odlitků, je však bedlivě sledováno,
vybaveno certifikáty bezpečnosti proti ozáření.
Podle výsledků měření objemové aktivity radonu je staveniště zařazeno jako území se
středním radonovým indexem pozemku. Je proto provedeno protiradonové opatření dle
ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží. Protiradonová izolace musí být
provedena v celé ploše kontaktní konstrukce. Životnost této izolace je shodná s
předpokládanou životností stavby a odolává předpokládané hydrofyzikální, mechanické i
korozní expozici.
B.III.5. Doplňující údaje
B.III.5.1Porovnání s nejlepší dostupnou technikou (BAT) pro technologii tavení a
odlévání hliníku
Pro posouzení technického řešení záměru bylo využito informací o nejlepších dostupných
technikách (BAT) uvedených v dokumentech:
 „Referenční dokument o BAT pro průmysl zpracování neželezných kovů“, překlad
originálu z května 2000.
 „Referenční materiál nejlepších dostupných technik pro kovárny a slévárny“,
z května 2005.
 „Referenční dokument o BAT Povrchová úprava používající organická
rozpouštědla“, konečný návrh z listopadu 2006.
 „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy
kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů“, ze srpna
2005.
 Kritéria dle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.
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Manipulace s materiálem
Parametr BAT

Parametr zařízení

Skladovací systém kapalin:
Kapaliny jsou uloženy v nepropustných
prostředcích. Skladové prostory mají být
projektovány tak, aby únik z horní části tanků
a plnících systémů byl zachycen a uložen ve
shora uvedených prostředcích. Obsah tanku
má být monitorován a spojen s poplašným
zařízením. Při plánování doplňování systému
lze využívat automatické řídící systémy pro
zábranu přeplnění skladových tanků.

Pro skladování kapalin i ostatních materiálů je
navržen uzamykatelný sklad, ve kterém jsou
odděleně skladovány jednotlivé suroviny.
Vybrané suroviny (např. řezné emulze, oleje) jsou
skladovány v nádobách opatřenými záchytnými
vanami. Sklady jsou napojeny na hasící systém.
Nyní jsou instalovány dva samostatné sklady –
sklad hořlavých kapalin a sklad chemikálií, záměr
předpokládá obdobný provoz a rozdělení skladů.

Reaktivní materiály mají být skladovány
v tancích s dvojitými stěnami, nebo v tancích
umístěných
v chemicky
odolných
prostředcích stejného objemu. Správné je
použití systému kontroly úniku/netěsnosti.
Je-li zde riziko kontaminace podzemních vod,
má být skladový prostor nepropustný a
odolný vůči skladovanému materiálu.

Skladování je popsáno v předchozím řádku
tabulky. Z hlediska nebezpečí kontaminace jsou
vybraná pracoviště a sklad opatřeny havarijními
mobilními soupravami, které jsou vybaveny
příslušným sorbentem. Zároveň jsou sklady
provedeny bezodtokým způsobem s havarijními
vanami a nepropustnou podlahou.

Neslučitelné materiály, např. oxidující a
organické materiály, mají být odděleny.

Sklad je rozdělen a neslučitelné materiály jsou
skladovány odděleně.

Sklad a plochy a místa, kde se manipuluje
Mají být používány lapače olejů a pevných
s látkami, které by mohly kontaminovat
částic. Dále mají být použity metody pro
povrchové, podzemní vody nebo půdu a podloží,
úpravu výtoků u skladovaných chemických
jsou
provedeny
v nepropustné
úpravě
druhů.
v kombinaci s havarijní jímkou.
Potrubí mají být umístěna v bezpečném
otevřeném prostoru nad zemí tak, aby Potřebná média jsou k instalovanému zařízení
úniky/netěsnosti byly rychle zjištěny a mohlo přiváděna po nadzemních konstrukcích ve
být zabráněno poškození od vozidel a jiných vnitřním prostoru výrobní haly.
zařízení.
Slitiny hliníku budou skladovány v zastřešeném
prostoru přiléhajícím k hale tavení.
Bezprašný, nerozpustný materiál může být
skladován na utěsněných plochách s drenáží Prašný materiál (např. práškové barvy) budou
umístěny v uzavřených obalech ve skladu
a sběrem výpustí.
chemikálií (tento způsob skladování je zajištěn i
nyní).
Třísky nebudou skladovány, ale ihned
Piliny, třísky a jiný materiál obsahující
dopravovány do odmašťovací jednotky a
rozpustný, nebo emulgovaný olej, mají být
následně přetavovány. Do doby výstavby vlastní
skladovány zakryté pro prevenci oplachování
zpracovatelské kapacity budou třísky skladovány
dešťovou vodou.
v zastřešeném objektu a zakrytých kontejnerech.
Sklad je pravidelně min. jednou za směnu
Inventární kontrolu a inspekční systémy lze
vizuálně kontrolován skladníkem. O kontrole je
přijmout k prevenci úniků a identifikaci
proveden zápis se zaznamenáním skladovacích
netěsností.
podmínek.
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Odpadní voda
Parametr BAT

Parametr zařízení
V zařízení je technologická voda čištěna v
neutralizační stanici, kde se využívají neutralizace
a následná filtrace, pro jejíž zlepšení se do vody
Maximální návratnost provozní vody do
dávkuje flokulační činidlo. Po vyčištění je voda
procesu
s využitím
úpravy
pomocí
vypouštěna do splaškové kanalizace.
neutralizace, srážení či elektrolýzy.
Zároveň je technologická voda z vodních clon
mokré lakovny čištěna samostatně a vrácena do
procesu.
Voda z přímého chlazení bude upravována
filtrací. V zařízení je využíváno rovněž nepřímé
chlazení vybraných strojů. Voda v chladícím
Voda z přímého chlazení je upravována
okruhu je uzavřena a je pouze dorovnáván její
usazováním, popřípadě srážením.
úbytek. Množství vypouštěných vod je řízeno
stupněm solnosti vody, před vypuštěním bude
voda přečištěna na neutralizační stanici.
Veškerá odpadní voda se upravuje
Technologické odpadní vody jsou před
odstraněním pevných látek a olejů, dehtů,
vypouštěním
do
kanalizace
upravovány
absorbovaných
kyselých
plynů,
je-li
v neutralizační stanici.
nezbytné, mají být neutralizovány.
Oddělené systémy vodního chlazení pracující Okruhy přímého a nepřímého chlazení budou
v uzavřených okruzích.
odděleny.
Provozované uzavřené okruhy s podíly Podíl recirkulace je větší než 90% (recirkulace
recirkulace vetší než 95 %
odpadních vod z vodních clon).
Odpadní vody jsou předčištěny na neutralizační
stanici tak, aby vypouštěná odpadní voda
Snížení emisí do vody použitím vhodné splňovala svými limity požadavky příslušného
kombinace úpravárenských technik.
vodoprávního úřadu na kvalitu vod vypouštěných
do splaškové kanalizace v průmyslové zóně
Mošnov a na ČOV Letiště Ostrava.
Preventivní periodické kontroly a preventivní Jsou již nyní součástí provozu, obdobně bude
údržba.
zabezpečeno pro nová zařízení.
Využití odmašťování vodou, pokud je to
K odmašťování odlitků před závěrečnou úpravou
technicky přijatelné pro požadovaný stupeň
lakováním se používá horká technologická voda.
čištění.
Zneškodnění oleje a zbytků s obsahem tuků Zařízení nepoužívá broušení nýbrž otryskávání.
z brusných kol
Tato technologie nepoužívá tuky.

Odpady z výrobních procesů
Parametr BAT

Parametr zařízení
Stěry z pece jsou odprodávány externím
Recyklace solné strusky k regeneraci hliníku
organizacím jako druhotná surovina.
Minimální použití solného tavidla
Tavidlo se v technologii nepoužívá.
Recyklace ocelových a železných hoblinek do Ocelové a železné hoblinky při provozu
procesu výroby
nevznikají.
Solná struska:
Stěry z pece jsou odprodávány externím
Regenerovat
drcením,
rozpouštěním
a
organizacím jako druhotná surovina.
krystalizací.
Výroba
znovupoužitelných
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substancí.
Filtrový prach:
Likvidace předúpravou, nebo ukládka do země.
Vyzdívka pecí:
Potenciál pro regeneraci se stěry, jinak loužení
a ukládka do země.

Prach je odstraňován jako odpad externí
organizací.
Předpokládá se zneškodnění tohoto odpadu
odbornou firmou.

V zařízení bude instalována linka pro využívání
třísek. Z třísek bude hydraulicky odčerpána
řezná emulze, která bude shromažďována a
likvidována odbornou firmou jako nebezpečný
Recyklovat uvnitř procesu.
odpad, dále jsou třísky předsoušeny v sušící
peci a následně jsou přetaveny a vrací se do
úvodní vsázky. Stejně tak vadné výrobky jsou
znovu přetavovány.
Třísky a vadné výrobky se využívají v zařízení
Vybrané typy odpadů využívat v zařízení nebo (přidání do tavící pece a přetavování), stěry z
nabízet jako druhotnou surovinu.
pece a další vybrané typy odpadů budou
nabízeny jako druhotná surovina.
Zpracovávané třísky budou pomocí šnekových
dopravníků dopravovány do odmašťovací
jednotky, odtud budou shromažďovány v
Oddělené shromažďování okují/třísek.
zásobníku linky na přetavení a návazně budou
v třískové peci přetaveny. Okuje v procesu
nevznikají.
Zpracovávané třísky budou pomocí šnekových
dopravníků dopravovány do odmašťovací
Recyklace okují, třísek a prachu na místě jednotky, odtud budou shromažďovány v
(vnitřní) nebo jejich prodej za účelem recyklace. zásobníku linky na přetavení a návazně budou
v třískové peci přetaveny. Okuje v procesu
nevznikají.

Tavící pec Fergal – Emise do ovzduší spojené s použitím BAT pro předběžnou úpravu
materiálů (včetně sušení třísek), tavení a vytavování sekundárního hliníku (kap. 4.4.3.1.
BREF)
Předmět porovnání
Prach

Parametr nejlepší
dostupné techniky
1-5 mg/Nm

3

Technologie k dosažení
Parametr zařízení
těchto úrovní
Textilní filtr

Vzhledem k vysokým
teplotám spalin
nelze použít

Chloridy, fluoridy a
kyselé plyny

SO2 < 50-200 mg/Nm3
chlorid < 5 mg/Nm3
fluorid < 1 mg/Nm3

Mokrý nebo polosuchý
alkalický sprchovač

Netýká se zařízení

Oxidy dusíku /NOX/

< 100 mg/Nm3

Hořák o nízkých emisích
NOX

Budou instalovány
nízkoemisní hořáky

Celkový organický
uhlík jako C (TOC)

< 5-15 mg/Nm3
< 5-50 mg/Nm3

Přídavný hořák,
Budou instalovány
optimalizované spalování nízkoemisní hořáky

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu

Strana 31 z 92
září 2012

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Dioxiny

< 0,1-0,5 ng TEQ/Nm3

Při tavení pouhých
housek a inertního
Vysoce účinný systém
vratu je riziko tvorby
odstraňování prachu (př.
dioxinu velmi nízké.
textilní filtr), dopalovací
Při tavení čistých
hořák po rychlém
neželezných
kovů
ochlazení. K dispozici jsou
není přítomen ani
další technologie (př.
chlor,
ani
uhlík
adsorpce na aktivní uhlí,
nutný pro tvorbu a
oxid katalyzátor)
opakovanou tvorbu
dioxinu.

Tepelné zpracování odlitků (žíhací pec a pec umělého stárnutí) – Emise do ovzduší
spojené s použitím BAT pro předběžnou úpravu materiálů (včetně sušení třísek), tavení
a vytavování sekundárního hliníku (kap. 4.4.3.1. BREF)
Předmět porovnání

Parametr nejlepší
dostupné techniky

Porovnání a
Technologie k dosažení
zdůvodnění rozdílů
těchto úrovní
řešení
Textilní filtr není
instalován-jako
palivo se používá
zemní plyn, emise
při jeho spalování
dosahují
0,02 mg/Nm3

1-5 mg/Nm3

Textilní filtr

SO2 < 50-200 mg/Nm3
chlorid < 5 mg/Nm3
fluorid < 1 mg/Nm3

Mokrý nebo polosuchý
alkalický sprchovač

K emisím těchto
látek nedochází

Oxidy dusíku /NOx/

< 100 mg/Nm3

Hořák o nízkých emisích
NOX

Budou instalovány
nízkoemisní hořáky

Celkový organický
uhlík jako C (TOC)

< 5-15 mg/Nm3
< 5-50 mg/Nm3

Prach

Chloridy, fluoridy a
kyselé plyny

Dioxiny

< 0,1-0,5 ng TEQ/Nm3
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Linka tavení třísek (sušení a tavení) – Emise do ovzduší spojené s použitím BAT pro
předběžnou úpravu materiálů (včetně sušení třísek), tavení a vytavování sekundárního
hliníku (kap. 4.4.3.1. BREF)
Předmět porovnání

Parametr nejlepší
dostupné techniky

Technologie k dosažení
těchto úrovní

Porovnání a
zdůvodnění rozdílů
řešení

1-5 mg/Nm3

Textilní filtr

Vzhledem
k vysokým teplotám
spalin nelze použít

Chloridy, fluoridy a
kyselé plyny

SO2 < 50-200 mg/Nm3
chlorid < 5 mg/Nm3
fluorid < 1 mg/Nm3

Mokrý nebo polosuchý
alkalický sprchovač

K emisím těchto
látek nedochází

Oxidy dusíku /NOX/

< 100 mg/Nm3

Hořák o nízkých emisích NOX

Budou instalovány
nízkoemisní hořáky

Celkový organický
uhlík jako C (TOC)

< 5-15 mg/Nm3
< 5-50 mg/Nm3

Přídavný hořák,
optimalizované spalování

Bude
instalován
dospalovací plynový
přídavný hořák.

< 0,1-0,5 ng TEQ/Nm3

Vysoce účinný systém
odstraňování prachu (př.
textilní filtr), dopalovací hořák
po rychlém ochlazení. K
dispozici jsou další
technologie (př. adsorpce na
aktivní uhlí, oxid katalyzátor)

Nepředpokládá se
přítomnost chloru,
uhlíku
případně
jiných organických
látek, vedoucí ke
vzniku dioxinů.

Prach

Dioxiny

Odprášení tryskacích strojů – Emise do ovzduší
Parametr BAT

Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení

Koncentrace TZL v odpadním plynu dosahuje 1
Bude instalován tkaninový odlučovač
až 5 mg/m3 při použití tkaninového odlučovače

B.III.5.2Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) pro technologii lakování
hliníkových kol
Pro posouzení technického řešení záměru bylo využito informací o nejlepších dostupných
technikách (BAT) uvedených v dokumentech:
 „Referenční dokument o BAT Povrchová úprava používající organická rozpouštědla“,
konečný návrh z listopadu 2006.
 „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy
kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů“, ze srpna 2005.
 Kritéria dle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.
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V nových provozech pro výrobu hliníkových kol jsou zavedena následující opatření:
 Náhrada přeúdpravy šestimocným chrómem systémem bez obsahu těžkých kovů –
nebudou používány přípravky s obsahem CrVI
 Náhrada rozpouštědlových nátěrových hmot práškovými hmotami (akrylové
pryskyřice) – systém je v souladu s BAT
 Náhrada rozpouštědlových metalických nátěrových hmot vodou ředitelnými
nátěrovými hmotami pro snížení emisí VOC – systém není v souladu s BAT.
V současné době vodou ředitelné barvy nezaručují požadovanou kvalitu na lakovaný
povrch kol.
Předmět porovnání Parametr BAT
Technologie
Odmašťování
přípravy povrchu
roztoky

Parametr zařízení
vodnými V rámci předúpravy dojde k odmaštění a
aktivaci povrchu odlitku. Předúprava je
tvořena systémem vytápěných van
s chemickými
lázněmi.
Technologie:
příprava povrchu pro následné vrstvy
lakování (odmašťování, pasivace…)
Technologie
Technologický postup
K aplikaci nátěrových hmot nástřikem bude
lakování
Lakování nástřikem docházet v lakovací lince. Prášková barva
bude nanášena elektrostatickým stříkáním;
rozpouštědlová metalická barva a bezbarvý
syntetický lak bude nanášen automaticky
stříkacími pistolemi v kabinách
Technologie sušení Běžné konvekční sušení
Sušení a vytvrzování bude realizováno mezi
a vytvrzování
jednotlivými stupni lakování pomocí
cirkulace nepřímo ohřívaného (zemní plyn
případně horká voda) vzduchu
Snižování emisí
Odpadní plyn vznikající z míchání, při
v odpadním plynu
aplikaci metalické barvy, transparentního
Odstraňování odpadních
laku, vytěkání nátěrové hmoty a vypalování
plynů:
v peci je veden do zařízení pro spalování
Termické spalování zplodin RTO. Zde dochází k úpravě a
odpadních plynů
likvidaci emisí těkavých organických látek
obsahujících VOC
spálením ve vzduchu na keramickém
katalyzátoru, jehož bloky jsou nahřívány
hořákem na zemní plyn.
Využití odpadního
Není navrženo. Využití odpadního tepla ze
tepla
spalování VOC v odpadním vzduchu ze
Rekuperace
sušících pecí v jednotkách RTO pro
předehřev vstupního vzduchu.
Snižování emisí
Minimalizace emisí do
v odpadním plynu – ovzduší:
Emise TZL do ovzduší jsou minimalizovány
vodní clony
- Stříkací kabina s mokrým
instalací vodních clon do stříkacích kabin.
odlučováním
Minimalizace
Použití technik pro
Uzavřený okruh vody zachycování přestřiku
spotřeby vody
minimalizaci spotřeby vody barev
Regenerace demi vody
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Nakládání s odpady

B.III.5.3

Minimalizace
tvorby
odpadů z lakoven:
- Snížením tvorby přestřiku
nátěrové hmoty
optimalizací účinnosti
nanášení
- Odvodněním kalu
nátěrové hmoty před jeho
odstraněním, recyklací kalu
a nebo použití techniky
vodní emulze

Minimalizace odpadů na základě
dodržování termínů údržby, kontroly a
odstávky jednotlivých úseků technologie
Minimalizace odpadů volbou a
dodržením správné technologie nanášení
barev
Minimalizace odpadů využíváním
vratných obalů barev

Srovnání s požadavky KPSE MSK

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v Moravskoslezském kraji, kde je dlouhodobě
zhoršená kvalita ovzduší, je nutné, aby navrhovaný zdroj splňoval podmínky uvedené
v dokumentu “KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“
(aktualizace 2010), a to v bodě NOR21:


Zpřísnění obecných emisních limitů nebo specifických emisních limitů.



Při výstavbě nových a při rekonstrukcích stávajících středních, velkých a zvláště
velkých spalovacích zdrojů instalovat zařízení s minimální produkcí emisí TZL a jejich
prekurzoru (zejména SO2, NOX), např.:
- spalovací zdroje na zemní plyn obecně - NOX max. 80 mg/m3;



Přednostní využívání paliv (především plynná paliva, vhodné druhy biomasy), jejichž
spalováním dochází k minimální produkci emisí TZL a jejich prekurzoru (SO 2, NOX).



Při výstavbě nových a při rekonstrukcích stávajících ostatních stacionárních zdrojů
znečisťování ovzduší spalujících paliva instalovat zařízení s minimální produkcí emisí
TZL a jejich prekurzoru (zejména SO2, NOX) s přihlédnutím k emisním parametrům
uvedených pro spalovací zdroje.



Při výstavbě nových a při rekonstrukcích stávajících středních, velkých a zvláště
velkých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší s emisemi TZL instalovat
zařízení s minimální produkcí emisí TZL - obecně TZL max. 10 mg/m3 (vztažné
podmínky odpovídající emisnímu limitu).



Při výstavbě nových a při rekonstrukcích stávajících ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší s emisemi VOC instalovat zařízení s minimální produkcí emisí
VOC (např. využívat alternativní technologie bez použití organických rozpouštědel,
přednostně využívat přípravky s nízkým obsahem VOC, instalovat zařízení k
omezování emisí VOC).



Stanovení přípustných koncentrací znečisťujících látek v emisích ze zdrojů
znečišťování ovzduší a dalších podmínek na technické řešení zdrojů a na jejich provoz
z hlediska ochrany ovzduší při využití dokumentu o BAT a v současnosti známých
poznatku o technických řešeních zdrojů zajištujících omezování emisí v maximální
možné míře.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I.

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Záměr je umístěn v areálu současného závodu v průmyslové zóně a navazuje na stávající
výrobní halu.
Geomorfologické členění
Geomorfologické členění ČR zařazuje posuzované území takto:
Systém: Alpsko-himalájský
Provincie: Západní Karpaty
Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny
Oblast: Západní vněkarpatské sníženiny
Celek: Moravská brána
Podcelek: Oderská brána
Okrsek: Bartošovická pahorkatina
Biogeografické členění
Zájmové plochy se nacházejí podle biogeografického členění (Culek 1996) na rozhraní
mezi Podbeskydským bioregionem a Pooderským bioregionem.
Fytogeografické členění
Fytogeograficky náleží dotčené území do fytogeografické oblasti Mezofytikum,
fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum a fytogeografického okresu 83
Ostravská pánev.
Potencionální přirozená vegetace
Podle mapy potencionální přirozené vegetace ( Neuhäslová 2001) leží předmětná lokalita
na území mapovací jednotky Podmáčené dubové bučiny (Carici brizoidis – Quercetum) s
ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides).
Podmáčená dubová bučina (Carici brizoidis – Quercetum) s ostřicí třeslicovitou (Carex
brizoides). Stromé patro tvoří dub letní (Quercus robur) doplněný ve vlhčím prostředí olší
lepkavou (Alnus glutinosa), v sušších polohách bukem lesním (Fagus sylvatica). Tyto druhy
stromů ještě doplňují břízy (Betula), osika (Populus tremula), habr obecný (Carpinus
betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), jedle bělokorá (Abies
alba). V keřovém patru dominují bezy (Sambucus nigra a S. racemosa) a ostružiníky
(Rubus). V bylinném patru převažují brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), ostřice
třeslicovitá (Carex brizoides), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), netýkavka
nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), pitulník horský (Galeobdolon montanum), kostřava
obrovská (Festuca gigantea).
Tato jednotka má rozšíření v Ostravské pánvi, Oderské nivě a Podbeskydské pahorkatině.
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Zoogeografické členění
Z pohledu zoogeografického členění je zájmová plocha součástí provincie listnatých lesů.
Leží na východním konci českého distriktu. Na něho navazuje distrikt podkarpatský.
Druhová bohatost je dána prolínáním prvků západokarpatských, hercynských a
polonských.
C.I.1.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Dle § 3 odst. 1 písm. a) je územní systém ekologické stability krajiny definován jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a
nadregionální systém ekologické stability.
Záměr má být realizován v místech, kde není lokalizován žádný prvek územního systému
ekologické stability.
Nadregionální biocentrum 92 Oderská niva leží asi 1,8 km západně od záměru. Je
nejbližším prvkem ÚSES nadregionální úrovně.
Regionální ÚSES probíhá jihozápadně od záměru, kolem obce Sedlnice směrem na
severovýchod. Regionální biokoridor Sedlnice - Sýkořinec je ve vzdálenosti asi 2 km
jihozápadně od záměru.
Místní (lokální) územní systém ekologické stability je vzdálen od záměru asi 1 km
východně a vede v ose toku řeky Lubiny.

C.I.2.

Zvláště chráněná území
Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny můžeme zvláště chráněná území
rozdělit na maloplošná (přírodní památky, přírodní rezervace, národní přírodní památka,
národní přírodní rezervace) a velkoplošná (chráněná krajinná oblast, národní park).
Plánovaný záměr bude umístěn mimo zvláště chráněná území. Nebude ani v jejich těsné
blízkosti. V širším okolí záměru se nachází několik zvláště chráněných území.
Maloplošná ZCHÚ
Přírodní památka Sedlnické sněženky
Nejblíže záměru leží Přírodní památka Sedlnické sněženky. Nachází se v katastru obce
Sedlnice asi 2,5 km jihozápadně od záměru. Předmětem ochrany jsou zbytky nivních luk
s populací sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis).
Následující maloplošná zvláště chráněná území jsou součástí CHKO Poodří.
Přírodní rezervace Kotvice
Na severovýchod od záměru se ve vzdálenosti asi 1,7 km rozkládá Přírodní rezervace
Kotvice. Jedná se o rybník s rozsáhlým litorálem, vzácnou květenou a řadou druhů
hnízdících ptáků. Součástí rezervace jsou i podmáčené lesy na terasovém svahu
s prameništi.
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Přírodní rezervace Koryta
Přibližně 3 km západně od předpokládaného záměru se nachází Přírodní rezervace Koryta.
V lužním lese s četnými prameništi se zde vyskytuje řada vzácných živočichů i rostlin
(např. hadilka obecná Ophioglossum vulgatum).
Přírodní památka Pusté Nivy
Přírodní památky Pusté nivy leží asi 8 km jihozápadně od záměru na soutoku Odry a
Jičínky. Jedná se o zbytek lužního lesa s trsy lípy srdčité (Tilia cordata) a poříčními tůněmi.
Velkoplošná ZCHÚ
V okolí záměru se nenachází žádný národní park. Z velkoplošných ZCHÚ je možné
lokalizovat CHKO Poodří.
Chráněná krajinná oblast Poodří
CHKO Poodří se nachází asi 2 km západně od záměru. Lemuje tok řeky Odry od Mankovic
po Ostravu a má rozlohu 81,5 km2. CHKO Poodří bylo vyhlášeno z důvodu ochrany
zachovalého toku řeky Odry s řadou slepých a mrtvých ramen, doprovázených rybničními
soustavami, lužními lesy a nivními loukami. Jedná se mokřad mezinárodního významu.
Předmětem ochrany je mnoho regionálně i evropsky významných zvláště chráněných
organismů vázaných na zachovalé ekosystémy nivy řeky Odry.
C.I.3.

Natura 2000
Nejbližší území zařazené do sítě lokalit Natura 2000 je Ptačí oblast a Evropsky významná
lokalita Poodří. Jejich hranice leží asi 2 km západně od záměru.
Ptačí oblast Poodří (kód CZ 0811020)
Hranice ptačí oblasti Poodří jsou totožné s hranicemi stejnojmenného CHKO. Území tvoří
část krajiny lemující řeku Odru od Mankovic po Ostravu. Předmětem ochrany jsou tyto
druhy ptáků:
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Kopřivka obecná (Anas streperea)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Evropsky významná lokalita Poodří (kód CZ 0814082)
Evropsky významná lokalita Poodří byla vyhlášena na ploše 5235 ha nařízením Vlády ČR č.
132/2005 Sb. Území EVL se rozprostírá v nivě řeky Odry od Ostravy po Mankovice.
Předmětem ochrany EVL jsou tyto přírodní stanoviště:
3130 – Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného a subalpinského stupně
kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd
Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea.
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3140 – Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací Magnopotamion nebo Hydrocharition
6440 – Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
6510 – Extenzivní sečené louky nížin a podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
7140 – Přechodová rašeliniště a třasoviště
9170 – Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0– (prioritní typ stanoviště) – Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 – Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis),
jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem
úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris).
Dalším předmětem ochrany EVL jsou populace těchto druhů živočichů:
Páchník hnědý (Osmoderma eremita) – prioritní druh
Ohniváček černočárý (Lycaena dispar)
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
Svinutec tenký (Anisus vorticulus)
Velevrub tupý (Unio crassus)
Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Čolek velký (Triturus cristatus)
C.I.4.

Přírodní parky
Přírodní parky jsou vyhlašovány podle § 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny k ochraně krajinného rázu určité části krajiny, kde není vyhlášeno zvláště
chráněné území podle části 3 výše citovaného zákona.
Záměr neleží na území žádného přírodního parku. Nejblíže je přírodní park Podbeskydí,
který je vzdálen přibližně 6 km jihovýchodním směrem. Na západ od záměru ve
vzdálenosti asi 6,5 km pak začíná přírodní park Oderské vrchy.

C.I.5.

Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek je podle § 3 odst. 1 písm. b zákona č. 114/1992 Sb., ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo
přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle
§ 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
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přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů
sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků.
Na plochách dotčených posuzovaným záměrem se nenachází žádný významný krajinný
prvek ze zákona (§3) nebo registrovaný významný krajinný prvek (§6).
V okolí záměru je možné lokalizovat několik významných krajinných prvků. Jsou to
například vodní toky Albrechtičský potok, říčka Sedlnice, řeky Odra a Lubina, nivy lemující
koryto Odry a Lubiny, rybníky Kotvice, Kačák, Nový rybník a Bartošovické rybníky.
C.I.6.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Záměr leží v katastru obcí Mošnov.
Přestože se v blízkém okolí nachází řeka Odra, která od starověku představuje významnou
migrační stezku, až do vrcholného středověku se v posuzovaném území rozprostíraly
původní lesní porosty. Kolonizace v 13. století postupovala jak z české, tak i polské strany.
Historie obce Mošnov začíná v této době. Nejprve byla zbudována na pravém břehu řeky
Lubiny ves Mošnov a pak na levém břehu osada Mošnovec. Díky vlivu německé kolonizace
byla většina obyvatel do roku 1945 německé národnosti. Po odsunu těchto obyvatel se do
Mošnova přistěhovali obyvatelé z různých krajů České republiky. Tyto zásadní změny měly
za následek přerušení historického kontinua osídlení. Do oblasti přišli lidé, kteří zde
neměli své předky a neměli k tomuto kraji vztah. Navíc velké společenské změny v
následujících letech přispěly ke změnám v užívání krajiny (intenzifikace zemědělství,
zcelování pozemků apod.).
Zcela určující pro ráz krajiny v posuzovaném území měla výstavba letiště Mošnov v letech
1956 - 1960. Bylo zabráno 500 ha nejúrodnější půdy, byla přemístěna železniční trať a
vybudováno nové nádraží Sedlnice. Letiště sloužilo až do začátku devadesátých let 20.
století jako vojenské letiště. Od té doby se stává letiště civilním a s tím souvisí i jeho
dynamický rozvoj v posledních dvaceti letech. Byl vybudován nový terminál a mnoho
nových budov zázemí letiště (hangáry a správní budovy). Kromě letiště se rozvíjí i jeho
přímé okolí související se zvýšeným pohybem osob a zboží. Propojení silniční, železniční a
letecké dopravy a vybudování přilehlé průmyslové zóny je ideálním prostorem pro
vytvoření zóny pro výrobu a distribuci zboží a materiálu.

C.I.7.

Staré ekologické zátěže
V blízkosti záměru se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže. V následující tabulce jsou
uvedeny evidované staré ekologické zátěže ve větší vzdálenosti od záměru.
(www.geoportal.gov.cz)
Název

Kvalitativní riziko

Kvantitativní riziko

Poloha vzhledem
k záměru

Benzina s.r.o. DSPHM
Bartošovice

2 – vysoké

3 - lokální

4 km jihozápadně

TKO RADAR

5 - žádné

---------------

4,5 km severozápadně

Skládka PDO

3 – střední

4 - bodové

4,5 km jihovýchodně
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Benzina s.r.o. DSPHM Bartošovice
Areál je lokalizován v CHKO Poodří se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny dle
zákona 114/1992 Sb. v platném znění. Zájmové území, lokalita distribučního skladu (DS),
se nachází na severozápadním kraji obce Bartošovice, téměř na břehu Dolního
bartošovického rybníka. Areál od roku 1945 do roku 1998 sloužil jako distribuční sklad
Benziny. Sklad provozoval standardní činnost, tj. příjem, uskladnění výdej a prodej
pohonných hmot a maziv. Stávající areál DS má rozlohu 17 412 m2 a zahrnuje komplex
přízemních budov s jednou nízkopodlažní budovou. V roce 2004 a 2005 byly veškeré
technologie a zařízení skladu demontovány a v mnoha případech již není patrné, kde se
některá zařízení původně nacházela. Od března 1994 do současné doby probíhá v areálu
sanační čerpání vody.
TKO Radar
Skládka se nachází v místní části Butovice. Na skládku byl ukládán především komunální a
stávající odpad a v menší míře průmyslový odpad z Vagónky Studénka. Podloží skládky
tvoří nepropustné jílovité sedimenty o mocnosti 6 - 8 m. Ukončením skládkování byla
ukončena i dotace znečišťování horninového prostředí. Obsahy jednotlivých polutantů
mají po ukončení skládkování klesající tendenci. Skládka je postupně rekultivována.
Skládka PDO
Skládka je založena v bývalé pískovně na okraji obce Skotnice. Na skládku byly kromě
komunálních odpadů z obce Skotnice a města Příboru ukládány také průmyslové odpady kaly z Lonky Příbor. Skládkování na lokalitě bylo ukončeno. Skládka není rekultivována,
pouze je průběžně překrývána zeminou. Skládka není zabezpečena proti únikům
kontaminace do horninového prostředí, přírodní podloží lze považovat za propustné. Není
vyloučeno, že hladina podzemní vody zasahuje do tělesa skládky. Při okraji skládky
protéká místní vodoteč.
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C.II.

Charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území
Klima
Dle klimatické rajonizace (Quitt 1975) je území charakterizováno třídou MT10, pro kterou
je charakteristické dlouhé a teplé a mírně suché léto, krátké přechodné období s mírně
teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou, s krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Dlouhodobá průměrná teplota v měsíci lednu dosahuje -2 až -3 °C, v měsíci červenci +17
až +18 °C. Průměrný srážkový úhrn dosahuje okolo 400 až 450 mm ve vegetačním období
a 200 až 250 mm v zimním období. Počet letních dnů 40 - 50, počet dnů s teplotou
alespoň 10°C 140 – 160, počet mrazových dnů 110 – 130, počet ledových dnů 30 – 40.
Počet dnů se srážkami většími než 1 mm dosahuje v této oblasti 100 až 120 dnů v roce.
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60, počet dnů zatažených 120 – 150, počet dnů
jasných 40 -50. Pro přesnější charakteristiku klimatu v zájmovém území lze použít
dlouhodobá měření prováděná na meteorologické stanici Mošnov, která je umístěna na
letišti Ostrava - Mošnov.
Počet letních dnů
Počet dnů s teplotou alespoň 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zatažených
Počet dnů jasných
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Větrná růžice
Stabilitní větrná růžice

Rychlostní větrná růžice

Hodnoty větrné růžice
Směr:

0°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

CALM

Součet

I. třída stability - velmi stabilní
1,70 m/s
0,64
0,54

0,22

0,15

0,25

0,57

0,51

0,41

1,62

4,91

5,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. třída stability - stabilní
1,70 m/s
1,22

1,02

0,41

0,28

0,48

1,07

0,97

0,77

3,05

9,27

5,00 m/s

0,92

0,70

0,22

0,16

0,69

1,86

1,10

0,66

0,00

6,31

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. třída stability - izotermní
1,70 m/s
2,16
1,80

0,73

0,50

0,85

1,87

1,72

1,35

5,39

16,37

5,00 m/s

1,62

1,23

0,39

0,28

1,22

3,30

1,93

1,17

0,00

11,14

11,00 m/s

0,36

0,31

0,12

0,06

0,63

2,23

1,05

0,61

0,00

5,37

IV. třída stability - normální
1,70 m/s
2,52
2,10

0,84

0,58

0,99

2,20

2,00

1,58

6,29

19,10

5,00 m/s

1,89

1,43

0,46

0,32

1,42

3,85

2,26

1,37

0,00

13,00

11,00 m/s

0,42

0,36

0,15

0,07

0,73

2,60

1,23

0,71

0,00

6,27

V. třída stability - konvektivní
1,70 m/s
0,65
0,54

0,22

0,15

0,25

0,57

0,51

0,41

1,61

4,91

5,00 m/s

0,49

0,37

0,12

0,08

0,37

0,99

0,58

0,35

0,00

3,35

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,19
4,92
0,78
12,89

6,00
3,73
0,67
10,40

2,42
1,19
0,27
3,88

1,66
0,84
0,13
2,63

2,82
3,70
1,36
7,88

6,28
10,00
4,83
21,11

5,71
5,87
2,28
13,86

4,52
3,55
1,32
9,39

17,96
0,00
0,00
17,96

54,56
33,80
11,64
100,00

Celková růžice
1,70 m/s
5,00 m/s
11,00 m/s
součet
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Ovzduší
Posuzovaná lokalita je imisně ovlivněna provozem zdrojů v průmyslové zóně, provozem
na letišti, na komunikaci I/58 a v zimním období lokálním vytápěním. Pravděpodobné je
též ovlivnění lokality přenosem imisí z Ostravska a Polska
Pro zjištění kvality ovzduší (imisní situace) byly použity data nejbližší monitorovací stanice
kvality ovzduší. Jedná se o stanici s označením TSTDA (1074 dle ISKO), která se nachází ve
Studénce. Na stanici TSTDA, která leží ve vzdálenosti cca 4 km vzdušnou čarou od místa
stavby, se provádí měření a vyhodnocování imisních koncentrací oxidů dusíku,
suspendovaných částic frakcí PM10 a PM2,5 (od r. 2011) a oxidu siřičitého. Reprezentativní
dosah stanice je v rozsahu desítek až stovek kilometrů, což umožňuje použít zde
naměřená data jako reprezentativní pro stanovení imisního pozadí pro zájmovou lokalitu.
Koncentrace znečišťujících látek v období 2007 - 2011 – stanice TSTDA [g/m3 ]
Max. hodinová
koncentrace
NO2

Rok

2007

92,2
(19 MV: 64,1)2)

2008

76,5
(19 MV: 60,1)2)

2009

80,7
(19 MV: 62,4)2)

2010

172,9
(19 MV: 124)2)
107,3
(19 MV: 66)2)

2011
Pozn.:

Průměrná roční
koncentrace
NO2
16,0

15,3

16,1

19,1

17,4

Průměrná roční
koncentrace
NOx

Max. denní
koncentrace
PM10

Průměrná roční
koncentrace
PM10

19,7

169,7 1)
(36 MV: 64,8)2)
VoL: 66

35,3

19,6

162,6 1)
(36 MV: 58,3)2)
VoL: 49

34,0

20,6

205,5 1)
(36 MV: 65,7)2)
VoL: 64

35,8

24,3

504,4 1)
(36 MV: 81,9)2)
VoL: 91

43,8

22,5

201,1 1)
(36 MV: 74,5)2)
VoL: 71

36,7
(PM2.5: 29,6)

1)

Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny jako maximální z celého roku
19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný počet překročení hodnoty
limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou imisní limity překračovány.
VoL: Četnost překročení limitu
2)

Imisní koncentrace CO nejsou v posuzované lokalitě sledovány, uvažujeme tedy imisní
pozadí (roční průměr) CO dle obdobných lokalit cca 400 g/m3, maxima cca 3 000 g/m3.
Průměrná roční koncentrace benzenu v roce 2010 byla ve sledované lokalitě dle ročenky
ČHMÚ „ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010“ v rozmezí 23,5 g/m3. Uvažujeme tedy imisní pozadí benzenu 3 g/m3 .
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Na základě výše uvedených zdrojů lze odhadnout průměrné imisní pozadí posuzované
lokality:
Průměrné imisní pozadí posuzované lokality:
PM10

PM2.5

NO2

NOx

CO

Benzen

37 g/m3

30 g/m3

17 g/m3

21 g/m3

400 g/m3

3 g/m3

Dle „Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010“ (MŽP, březen 2012) je oblast
v působnosti stavebního úřadu v Příboru vymezena jako oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší. V roce 2010 zde byl na 91,2 % území překračován imisní limit pro denní
koncentrace PM10 a na 100 % území imisní limit pro roční koncentrace PM10. Na 100 %
území byla překračována hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.
Voda
V okolí zájmových ploch se nachází několik vodních toků. Asi 1 km jihozápadně od záměru
teče Albrechtičský potok. Jedná se drobný tok. V důsledku výstavby průmyslové zóny
došlo k přeložce a úpravě trasy jeho koryta.
Významnějším tokem v okolí záměru je řeka Lubina.
Lubina
Plocha povodí: 165 km2
Průměrný průtok v profilu Petřvald: 1,96 m3
Kvalita vody v řece Lubině v profilu Košatka ( ř.km 1,9) za rok 2004-2005 (ČHMÚ)
Hydrologické pořadí : 2-01-01-145
Ukazatel

jednotka

min

max

průměr

medián

C90

C95

Imisní
limity

Teplota vody

°C

0,2

21,6

9,9

11,0

19,5

21,2

25

7,5

8,3

8,0

8,0

8,2

8,3

6-8

pH

Třída
jakosti

Konduktivita

mS/m

24,1

69,3

44,2

42,9

64,0

68,2

II.

BSK5

mg/l

1,2

6,2

2,9

2,6

5,4

5,8

6

III.

CHSKCr

mg/l

6,0

34,0

15,0

15,0

20,0

27,4

35

II.

Amoniakální
dusík

mg/l

0,04

1,09

0,26

0,12

0,81

1,08

0,5

III.

Dusičnanový
dusík

mg/l

1,9

6,6

3,4

3,1

5,1

6,3

7

II.

Celkový fosfor

mg/l

0,08

1,12

0,46

0,38

1,12

1,12

0,15

V.

Pozn: Třída jakosti podle ČSN 75 7221, imisní limity podle nařízení vlády č.61/2003 Sb.
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Méně významným tokem v okolí záměru je i potok (říčka Sedlnice)
Sedlnice
Plocha povodí: 59 km2
Průměrný průtok v profilu ústí: 0,56 m3
Kvalita vody ve vodním toku Sedlnice v profilu ústí (ř.km 1) za rok 2010-2011
(www.pod.cz)
Hydrologické pořadí : 2-01-01-1010
Ukazatel

jednotka

min

max

průměr

medián

C90

C95

Imisní
limity

Teplota vody

°C

0,7

21,3

9,7

9,6

17,6

19,9

25

7,5

8,6

8,1

8,1

8,4

8,5

6-8

Konduktivita

mS/m

26,5

66,9

51,9

52,9

59,0

63,4

BSK5

mg/l

1,0

11,0

2,9

2,5

5,4

8,8

pH

Třída
jakosti

II.
6

III.

CHSKCr

mg/l

10,0

92,0

25,0

20,0

46,0

70,0

35

II.

Amoniakální dusík

mg/l

<0,04

0,54

0,12

0,08

0,27

0,41

0,5

III.

Dusičnanový
dusík

mg/l

2,0

5,5

3,3

3,0

5,0

5,4

7

II.

Celkový fosfor

mg/l

0,03

0,80

0,15

0,10

0,31

0,59

0,2

III.

Pozn: Třída jakosti podle ČSN 75 7221, imisní limity podle nařízení vlády č.61/2003 Sb.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z hlediska geomorfologického členění území ČR je zájmové území součástí provincie
Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Západní Vněkarpatské
sníženiny, celku Moravská brána, podcelku Oderská brána (Czudek, T. et al., 1972).
Geologicky je zkoumaná lokalita součástí předhlubní Karpat, na rozhraní neogenní výplně
Oderské brány a Slezské, resp. Podslezsko-ždánické jednotky Vnějšího flyše. Předkvartérní
podloží je tvořeno marinními sedimenty spodního bádenu (vápnité jíly – tégly), případně
na JV lokality vykliňujícím hrotem příkrovu Podslezsko-ždánické jednotky, nasunutého
přes horniny spodního karbonu, částečně i spodního bádenu.
Hlubší podloží tvoří sedimenty hornoslezské pánve karbonského stáří. Strop miocénních
(spodnobádenských) jílů se v zájmovém prostoru nachází v hloubce cca 8 – 25 m pod
terénem, strop karbonských sedimentů se nachází v hloubce přibližně 400 m p. t.
Neogenní sedimenty nevystupují v zájmovém prostoru a jeho okolí zpravidla na povrch.
Jednotlivé plošně nevýznamné odkryvy se mohou vyskytovat v korytech povrchových
toků nebo dnech a svazích hlubších erozních údolích. Povrch terciéru je poměrně plochý,
modelovaný do mírných elevací a depresí, jejichž relativní výškové rozdíly jsou většinou
malé, zpravidla nepřesahující řád metrů. Na povrchu neogénu jsou však také známy
významnější morfologické nerovnosti, jejichž převýšení může dosahovat i řádu desítek
metrů. Podobná, významná morfologická deprese povrchu neogenních uloženin,
označovaná jako „Zábřežské subglaciální koryto“ byla v minulosti ověřena na západním
okraji zájmového území. Subglaciální koryto je charakterizováno jako přehloubená
deprese na povrchu miocénních sedimentů vzniklá erozní činností, která je vyplněna
převážně písčitými ledovcovými sedimenty.
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Z hlediska petrografie lze neogenní sedimenty klasifikovat jako písčité jíly a slíny, většinou
šedozelené barvy. Tyto sedimenty jsou prakticky nepropustné a tvoří hydrogeologický
izolátor nadložního kvartérního kolektoru. Povrch neogénu je obvykle plochý a nachází se
v hloubce okolo 10 m pod úrovní terénu. Zájmové území však spadá do oblasti tzv.
„Zábřežského subglaciálního koryta“, což je významná přehloubená deprese na povrchu
neogenních sedimentů, vzniklá erozní činností ledovce. Tato deprese je vyplněna
glaciálními písčitými sedimenty. Hloubka této deprese nebyla doposud vrtnými pracemi
ověřena, předpokládá se, že dosahuje několika desítek metrů.
Kvarterní pokryv zájmového území tedy tvoří především glaciální písčité sedimenty z
období halštrovského zalednění, dále pak fluviální štěrky pleistocénního a holocenního
stáří a nejmladší člen kvartérního pokryvu, eolické sprašové hlíny würmského stáří. Tyto
sprašové hlíny jsou lokálně překryty antropogenními navážkami.
Glaciální sedimenty se na lokalitě vyskytují nejčastěji ve formě jemnozrnných písků
žlutohnědé až rezavé barvy, často s příměsí jemnozrnných zemin. Lokálně se podíl
jemnozrnných částic zvyšuje natolik, že je možné tyto sedimenty klasifikovat jako silně
písčité jíly, výjimečně jíly. Tyto písčité sedimenty jsou většinou velmi ulehlé. Reliéf
povrchu glaciálních sedimentů je v celém zájmovém území poměrně zvlněný, kolísá mezi
246 m n. m. až po 252 m n. m.
Fluviální sedimenty se vyskytují na ploše celého zájmového území, petrograficky se jedná
o zajílované písčité štěrky, nejčastěji tmavě hnědé barvy. Valouny jsou částečně
opracované a dosahují velikosti obvykle do 5 cm, ojediněle i více. Jedná se o říční terasu
řeky Odry a jejich přítoků, především Lubiny, Sedlnice a Albrechtičského potoka. Tyto
štěrkovité sedimenty jsou většinou velmi ulehlé. Mocnost fluviálních sedimentů se
pohybuje od 2 do 6 m.
Eolické sedimenty jsou rovněž rozšířeny v celém zájmovém území a jsou nejsvrchnější
stratigrafickou vrstvou. Jedná se o sprašové hlíny, petrograficky charakterizované jako jíly,
popřípadě písčité jíly okrové barvy. Mocnost sprašových hlín se pohybuje od 3 do 7 m.
Seizmicita, eroze
Mapa na následujícím obrázku ukazuje, jaké lze očekávat podle dosavadních znalostí
maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské republiky
v intenzitách podle makroseizmické stupnice MSK - 64.

Mošnov
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Hydrogeologické poměry
Z hydrogeologického hlediska je území přiřazováno k rajónu 3213 – Flyš v mezipovodí
Odry. Z hlediska klasifikace mělkých podzemních vod se jedná o region II-B-3
charakterizující oblast se sezónním doplňováním zásob.
Hydrogeologické poměry jsou dány geologickou stavbou, ovlivněnou přítomností tzv.
„Zábřežského subglaciálního koryta“, vyplněného glaciálními písčitými sedimenty.
Hydrogeologický kolektor příznivý pro výskyt podzemní vody představují kvartérní
fluviální štěrky s obecně uváděnými hodnotami koeficientu filtrace v rozmezí n.10-3 –
n.10-4 m/s a glacigenní písky s koeficientem filtrace v rozmezí n.10-4 – n.10-5 m/s, čímž
jsou v dané oblasti reprezentovány náplavy řeky Odry a Lubiny. Tento kolektor s
průlinovou propustností je velmi dobře propustný pro podzemní vodu a s řekou Odrou je
v úzké hydraulické spojitosti. Řeka Odra po většinu roku celou oblast drénuje, pouze za
vyšších vodních stavů v toku odchází ke změně směru proudění vody z řeky do kolektoru.
Izolátorem jsou prakticky nepropustné miocénní jíly, kde podzemní voda proudí nad jejich
vrstvami. Množství podzemní vody ve vrstvách jílů je téměř nulové nebo velmi nízké,
pokud je vázané na písčité polohy. 7
Hladina podzemní vody často dosahuje až k poloizolátoru, který je zde představován
polohami eolických sedimentů – spraší a sprašových hlín.
Pravděpodobně na severozápadě od řeky Odry se vyskytuje v podloží karbon Českého
masivu. Je postižen hustou sítí puklin a ve své struktuře obsahuje jen vodu puklinovou,
vázanou na kapiláry v horninovém prostředí. Na karbon Českého masivu nasedají křídové
a starotřetihorní flyšové sedimenty, které jsou chudé na výskyt podzemní vody. Střídají se
zde nepropustné jílovité vrstvy s pískovcovými vložkami.
Směr proudění je ovlivněn úklonem nepropustných neogenních sedimentů, podzemní
voda proudí k severovýchodu až severu.
Řeka Odra, Lubina a jejich malé přítoky celou oblast drénují. Vytváří tzv. drenážní bázi, v
níž se podzemní voda akumuluje. Průměrný specifický odtok podzemní vody činí 0,51 –
1,0 l/s/km. Kolektory jsou dotovány atmosférickými srážkami, ale vzhledem ke sprašovým
hlínám dochází ke zpoždění výsledků z odezvy srážek na vzestup hladin podzemní vody.
Ochranná pásma
V zájmovém území se nevyskytují žádná ochranná pásma vodních zdrojů ani zvlášť
chráněných území. Lokalita nespadá do ochranného pásma vodního zdroje, CHOPAV ani
do ochranného pásma lesního porostu.
Ložiska nerostných surovin
Zájmová lokalita se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLU) Čs. část Hornoslezské
pánve.
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Cromodora Wheels s.r.o.

Fauna a flóra
Fauna a flóra se na dotčeném území po rozhodnutí o vybudování průmyslové zóny
výrazně změnila. Od doby biologických průzkumů prováděných při biologickém hodnocení
„Výrobní závod Hyundai Motor Company na území průmyslové zóny Mošnov“ (Kuras et
al. 2005) došlo k podstatným změnám. Posuzované plochy jsou součástí areálu, kde byla
ve dvou etapách vybudována současná výrobní hala. Nachází se zde řada zpevněných
ploch. Zbylé části území jsou pravidelně udržovány kosením. Můžeme zde proto najít
pouze druhově chudá travní (luční) společenstva s nízkým ekologickým potenciálem.
V okolí záměru se nachází další výrobní areály, letiště a dopravní komunikace.
Ekosystémy
Biotopy na posuzovaných plochách jsou udržovány člověkem. Jedná se o pravidelně
sečené travní společenstvo, kde se vyskytují jen takové živočišné taxony, kterým
pravidelná údržba ploch nevadí. Tyto ekosystémy nejsou z biologického hlediska příliš
cenné.
Krajina a krajinný ráz
Podle členění krajin ČR spadá posuzovaná lokalita do kategorie zemědělské krajiny
vrchovin Carpatica vrcholně středověké kolonizace Carpatica.
Celý areál průmyslové zóny Mošnov leží na říční terase. Na tomto rovinatém terénu jsou
patrné změny způsobené využíváním krajiny člověkem. Původní vegetace byla nahrazena.
V důsledku budování průmyslové zóny došlo i k terénním úpravám (budování valů) a byla
zde umístěna řada velkých budov.
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C.III.

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Umístění záměru do stávajícího areálu logicky doplňuje využití areálu, tzn., že lokalizace
záměru je navrhována co nejšetrněji ve vztahu k ovlivnění obyvatelstva anebo k ohrožení
životního prostředí.
Stavba se nenachází na poddolovaném území. K zásahu do lesního půdního fondu (LPF)
nedojde. Nedojde ani k zásahům do vzrostlé zeleně či stromů nacházejících se mimo LPF.
Nezasáhne se do významných krajinných prvků, rezervací, národních parků. Pozemky
dotčené stavbou se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti. Stavba se nerealizuje
v blízkosti vodních zdrojů ani léčebných pramenů. Stavbou nedojde k zásahu
do zemědělského půdního fondu (ZPF).
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D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Z hlediska možných vlivů a velikosti těchto vlivů na životní prostředí lze zhodnotit zejména
vlivy na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a vliv na veřejné zdraví. V
následujících kapitolách jsou stručně shrnuty vlivy na výše vyjmenované složky životního
prostředí.

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
V hodnocení zdravotních rizik, které je samostatnou přílohou této dokumentace, jsou
uvedeny následující závěry:
Charakterizace rizika suspendovaných částic
Jak je uvedeno v kapitole identifikace a charakterizace nebezpečnosti není možné pro
suspendované částice stanovit prahovou koncentraci, při které by již nedocházelo
z výsledků většiny epidemiologických studií prováděných na velkých populacích k účinku
na lidské zdraví. Výsledky epidemiologických studií popisují nepříznivé zdravotní účinky
zahrnující zvýšení nemocnosti i úmrtnosti především u citlivých skupin populace. WHO v
aktualizovaném dodatku z roku 2005 uvádí souhrn z epidemiologických studií, z kterých
vyplývá, že zvýšení krátkodobých denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10
o 10 μg/m3 nad 50 μg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost o 0,5%. WHO v aktualizovaném
dodatku z roku 2005 doporučuje pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce
PM10 směrnou hodnotu 50 μg/m3 a pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce
PM2,5 směrnou hodnotu 25 μg/m3. WHO uvádí výsledky rozsáhlé americké kohortní
studie, která došla k závěru, že zvýšení průměrné roční koncentrace PM 2,5 o 10 μg/m3
představuje zvýšení celkové úmrtnosti o 6 %. WHO v aktualizovaném dodatku z roku 2005
doporučuje pro průměrné roční koncentrace PM 10 směrnou hodnotu 20 µg/m3 a
průměrné roční koncentrace PM2,5 směrnou hodnotu 10 µg/m3.
Na uvedené monitorovací stanici v letech 2007-2011 se 98% kvantil denních koncentrací
PM10 pohyboval mezi 104,2 – 191,8 µg/m3 s maximálními denními naměřenými
koncentracemi od 162,6 µg/m3 do 504,4 µg/m3, průměrné roční koncentrace PM10 mezi
34 - 43,8 µg/m3 a průměrné roční koncentrace PM2,5 v úrovni 29,6 µg/m3. Na základě
těchto údajů lze odhadnout průměrné imisní pozadí z let 2007-2011 posuzované lokality
pro PM10 37 µg/m3 a pro PM2,5 30 µg/m3 (měření v roce 2011). Ve stávající imisní situaci
odhadnuté na základě nejbližší monitorovací stanice (pozadí) jsou překračovány směrné
hodnoty WHO, z čehož vyplývá, že naměřené imisní koncentrace PM10 a PM2,5 mohou být
spojeny se zvýšenými zdravotními riziky na základě nejnovějších informací WHO.
Z hlediska zdravotních rizik je pro populaci významnější dlouhodobé působení ročních
koncentrací suspendovaných částic. Pro bližší kvantifikaci vlivu suspendovaných částic na
zdraví, lze využít vztahy týkající se nemocnosti (publikované v rámci programu CAFE),
které znamenají počty nových případů nebo dnů v jednom roce na počet obyvatel
konkrétní věkové skupiny, které se vztahují k 10 μg/m3 průměrné roční koncentrace PM10
či PM2,5. Jedná se o následující vztahy pro suspendované částice frakce PM 10: 26,5 nových
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případů chronické bronchitis (chronického zánětu průdušek) na 100 000 exponovaných
obyvatel nad 27 let; 4,34 akutních hospitalizací pro srdeční onemocnění na 100 000
exponovaných osob; 7,03 akutních hospitalizací pro respirační onemocnění na 100 000
exponovaných osob; 180 dní s užíváním léků na rozšíření průdušek u 1000 dětí ve věku 514 let (předpoklad 15 % dětí se léčí s astmatem); 912 dní s užíváním léků na rozšíření
průdušek u 1000 dospělých osob nad 20 let s astmatem (předpoklad 4,5 % dospělé
populace se léčí s astmatem); 1,86 dní s respiračními příznaky na jedno dítě ve věku 514 let; 1,3 dní s respiračními příznaky včetně kašle na jednu dospělou osobu (předpoklad
30 % z dospělé populace má respirační příznaky). Jedná se o následující vztahy pro PM 2,5:
902 dní s omezenou aktivitou (RADs) na 1000 exponovaných obyvatel ve věku 15-64 let;
207 dní s omezenou pracovní neschopností (WLDs) na 1000 exponovaných obyvatel ve
věku 15-64 let [4]. WHO uvádí výsledky rozsáhlé americké kohortní studie, která došla k
závěru, že zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 10 μg/m3 představuje zvýšení
celkové úmrtnosti o 6 %.
Výpočty byly provedeny pro nejvyšší vypočtené příspěvky průměrných ročních
koncentrací PM10 v úrovni 0,122 µg/m3 (ZCOM, LCOM, MCOM), v úrovni 0,067 µg/m3
(Plakor, Behr,CW-stáv. stav), v úrovni 0,074 µg/m3 (Plakor, Behr,CW- výhled.stav) a pro
nejvyšší vypočtené příspěvky průměrných ročních koncentrací PM2,5 v úrovni 0,098 µg/m3
(ZCOM, LCOM, MCOM), v úrovni 0,065 µg/m3 (Plakor, Behr,CW-stáv. stav), v úrovni
0,07 µg/m3 (Plakor, Behr,CW- výhled.stav) a vztahnuty s přístupem na straně bezpečnosti
na celkovou populaci 3 168 obyvatel. Pro srovnání je proveden výpočet pro imisní limit
pro PM10 40 µg/m3 a pro PM2,5 25 µg/m3 z nařízení vlády č.597/2006 Sb. o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší a pro imisní pozadí dle stávajících imisních měření, které se
pohybuje pro PM10 kolem 37 µg/m3 a pro PM2,5 kolem 30 µg/m3. Použity jsou data
Statistické ročenky Moravskoslezského kraje 2011 (počty obyvatel, věková struktura –
31.12.2010). Odečteno je přírodní pozadí 10 µg/m3 PM10. Poměr PM2,5/PM10 = 0,8 vychází
z měření v roce 2011 na monitorovací stanici ČHMÚ č. 1074 Studénka. V následujících
tabulkách sloupec A- Plakor, Behr,CW-stáv. stav, sloupec B- Plakor, Behr,CW- výhled.stav,
změna (výhledový stav – stávající stav), sloupec C- ZCOM, LCOM, MCOM, sloupec DZCOM, LCOM, MCOM + Plakor, Behr,CW- výhled.stav (pro referenční bod č. 1 – Mošnov
tj. průměrnou roční imisní koncentraci PM10 0,152 µg/m3 a průměrnou roční imisní
koncentraci PM2,5 0,133 µg/m3).
Zdravotní riziko znečištění ovzduší imisemi suspendovaných částic PM 10 a PM2,5 (za 1 rok
pro 3 168 obyvatel)
Ukazatel zdravotního stavu

Celková úmrtnost
Počet úmrtí u populace nad 30 let
Nemocnost u dospělých
Hospitalizace pro srdeč. onemoc.pro celou
populaci
Hospitalizace pro respir. onemoc. pro celou
populaci
Počet nových případů chronické bronchitis nad
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Počet nových případů, dnů pro 3 168
obyvatel za 1 rok
A
B
změna pozadí limit
0,013

0,014

+0,001

4,4

3,4

0,0009

0,001

+0,0001 0,37

0,41

0,0015

0,0016

+0,0001 0,60

0,67

0,0041

0,0045

+0,0004 1,65

1,83
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27 let
Počet dní s užíváním léků na rozšíř.průduš.nad
20 let
Počet dní s respiračními příznaky nad 20 let
Počet dní s omezenou aktivitou 15-64 let
Počet dní s omezenou prac.neschopností 15-64
let
Nemocnost u dětí
Počet dní s užíváním léků na rozšíř.průd.5-14 let
Počet dní s respiračními příznaky 5-14 let

0,69

0,77

+0,08

280

311

6,6
13,1
3,0

7,3
14,1
3,2

+0,7
+1
+0,2

2659
4429
1017

2955
3423
785

0,05
3,6

0,06
4,0

+0,01
+0,4

21
1453

23
1614

Zdravotní riziko znečištění ovzduší imisemi suspendovaných částic PM 10 a PM2,5 (za 1 rok
pro 3 168 obyvatel)
Ukazatel zdravotního stavu
Celková úmrtnost
Počet úmrtí u populace nad 30 let
Nemocnost u dospělých
Hospitalizace pro srdeč. onemoc.pro
celou populaci
Hospitalizace pro respir. onemoc.
pro celou populaci
Počet nových případů chronické
bronchitis nad 27 let
Počet dní s užíváním léků na
rozšíř.průduš.nad 20 let
Počet dní s respiračními příznaky
nad 20 let
Počet dní s omezenou aktivitou 1564 let
Počet
dní
s omezenou
prac.neschopností 15-64 let
Nemocnost u dětí
Počet dní s užíváním léků na
rozšíř.průd.5-14 let
Počet dní s respiračními příznaky 514 let

Počet nových případů, dnů pro 3 168 obyvatel za 1 rok
C
D
pozadí
limit
0,019

0,027

4,4

3,4

0,0017

0,0021

0,37

0,41

0,0027

0,0034

0,60

0,67

0,0075

0,0093

1,65

1,83

1,26

1,58

280

311

12

15

2659

2955

19,7

26,8

4429

3423

4,5

6,1

1017

785

0,1

0,12

21

23

6,6

8,2

1453

1614

Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost a nemocnost se může projevit u citlivých skupin
populace, jako jsou lidé s chronickou bronchitidou a starší osoby především
s onemocněním srdce a plic, kdy může znečištěné ovzduší zhoršovat průběh onemocnění
u těchto citlivých skupin populace a v případě celkové úmrtnosti znamená snížení
průměrné délky života jedince. V případě pozadí vychází cca 4 předčasných úmrtí za rok u
ukazatele počet úmrtí u populace nad 30 let vlivem znečištěného ovzduší, v případě limitu
ČR vychází cca 3 předčasné úmrtí za rok u ukazatele počet úmrtí u populace nad 30 let
vlivem znečištěného ovzduší. V případě příspěvků všech variant je změna prakticky
nehodnotitelná.
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V případě nemocnosti dospělé populace nad 20 let (v této hodnocené populaci se jedná o
cca 2 526 osob) z výpočtu počtu dní s respiračními příznaky to znamená, že v případě
limitu z nařízení vlády č. 597/2006 Sb. může jedna dospělá osoba mít respiračními
příznaky 1,2 dní z celého jednoho roku, v případě pozadí může mít jedna dospělá osoba
respirační příznaky 1 den z celého jednoho roku a pro příspěvky všech variant je změna
prakticky nehodnotitelná.
Výsledky epidemiologických studií popisují vlivem znečištěného ovzduší zvýšení
nemocnosti u další citlivé skupiny populace a to u dětí především astmatiků (ve zde
hodnocené populaci jde o cca 289 dětí od 4 – 15 let)
Z výpočtu vyplývá, že v případě limitu z nařízení vlády č. 597/2006 Sb. může jedno dítě od
5 - 14 let užívat léky na rozšíření průdušek 0,08 dne z celého jednoho roku, v případě
pozadí může jedno dítě od 5 - 14 let užívat léky na rozšíření průdušek 0,07 dne z celého
jednoho roku a pro příspěvky všech variant je změna prakticky nehodnotitelná. V případě
počtu dní s respiračními příznaky u dětí od 5 - 14 let to znamená, že v případě limitu
z nařízení vlády č. 597/2006 Sb. může jedno dítě od 5 - 14 let mít respiračními příznaky 5,6
dnů z celého jednoho roku, v případě pozadí může mít jedno dítě od 5 - 14 let respirační
příznaky 5 dnů z celého jednoho roku a pro příspěvky všech variant je změna prakticky
nehodnotitelná.
Charakterizace rizika oxidu dusičitého
Z klinických studií vyplynulo, že vliv na plicní funkce u zdravých osob mají až vysoké
koncentrace nad 1990 µg/m3. Malé změny v plicních funkcích byly popsány v několika
studiích u astmatiků při akutní expozici 375 - 565 µg/m3 a tuto koncentraci považuje WHO
za LOAEL. Na základě těchto klinických studií WHO stanovila směrnou jednohodinovou
imisní koncentraci NO2 v úrovni 200 µg/m3.
Na uvedené monitorovací stanici v průběhu let 2007-2011 je uváděn 98 % kvantil
hodinových koncentrací NO2 mezi 41,9 – 66,6 µg/m3 s maximálními hodinovými
naměřenými koncentracemi do 172,9 µg/m3. Imisní pozadí pro hodinové koncentrace lze
tedy odhadnout do 70 µg/m3.
Pro hodnocení akutního toxického účinku lze použít doporučenou směrnou hodnotu
200 µg/m3, potom hodnoty kvocientů nebezpečnosti HQ se pro vypočtené imisní
příspěvky hodinových koncentrací NO2 z rozptylové studie pohybují mezi 0,03-0,04
(ZCOM, LCOM, MCOM), 0,01-0,03 (Plakor, Behr,CW-stáv. stav a výhled.stav). Hodnota HQ
pro pozadí se může pohybovat do 0,35. Z uvedeného vyplývá, že hodnota kvocientů
nebezpečnosti HQ se pohybuje pod hodnotou jedna pro všechny hodnocené varianty,
tudíž se neočekává žádné významné riziko toxických účinků.
Pro hodnocení chronického účinku není možné stanovit úroveň koncentrace, která by při
dlouhodobé expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek (nárůst
respiračních příznaků u astmatiků či pokles plicních funkcí u dětí), jak je podrobně
popsáno v kapitole identifikace a charakterizace rizika. WHO ve svém aktualizovaného
materiálu z roku 2005 stanovilo směrnou hodnotu pro průměrnou roční koncentraci NO2
v úrovni 40 µg/m3. V současné době nejsou k dispozici vztahy ke kvantitativnímu
vyhodnocení chronického účinku oxidu dusičitého na lidské zdraví a WHO doporučuje
vyhodnocovat riziko na základě ročních průměrných koncentrací suspendovaných částic
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s předpokladem, že v tomto riziku je zohledněn i vliv dalších škodlivin ve
venkovním ovzduší včetně oxidu dusičitého.
V případě naměřeného pozadí NO2 v letech 2007-20011 v úrovni mezi 15,3-19,1 µg/m3
vyplývá, že tyto stávající průměrné roční koncentrace NO2 nepřekračují směrnou hodnotu
WHO. Vypočtené imisní příspěvky průměrných ročních koncentrací jsou nízké pro všechny
hodnocené varianty a prakticky neovlivní stávající stav znečištění ovzduší v lokalitě.
Charakterizace rizika oxidu uhelnatého
K hodnocení akutního a chronického účinku CO lze použít doporučené koncentrace oxidu
uhelnatého ve směrnici WHO z roku 2000: 100 mg/m3 po dobu 15 minut, 60 mg/m3 po
dobu 30 minut, 30 mg/m3 po dobu 1 hodiny, 10 mg/m3 po dobu 8 hodin.
Imisní koncentrace CO nejsou v posuzované lokalitě sledovány, uvažujeme tedy imisní
pozadí (roční průměr) CO dle obdobných lokalit cca 400 µg/m3, osmihodinová maxima cca
3 000 µg/m3, která nepřekračuje doporučenou koncentraci WHO.
Pro hodnocení toxického účinku lze použít doporučenou směrnou hodnotu 10 mg/m3 pro
délku expozice 8 hodin, potom hodnota kvocientu nebezpečnosti HQ pro vypočtené
imisní příspěvky osmihodinových koncentrací CO z rozptylové studie se pohybuje do
0,0007 (ZCOM, LCOM, MCOM) a do 0,003 (Plakor, Behr, CW - stáv. stav a výhled. stav).
Hodnota HQ pro pozadí se může pohybovat do 0,3. Z uvedeného vyplývá, že hodnota
kvocientů nebezpečnosti HQ se pohybuje pod hodnotou jedna pro všechny hodnocené
varianty, tudíž se neočekává žádné významné riziko toxických účinků.
Charakterizace rizika benzenu
K hodnocení chronického toxického účinku benzenu je použita referenční koncentraci RfC
benzenu ve venkovním ovzduší, která ani při celoživotní expozici pravděpodobně
nevyvolá u člověka žádné chronické toxické nepříznivé účinky, v úrovni 30 µg/m3
publikovaná v databázi IRIS US EPA. K hodnocení karcinogenního účinku benzenu je
použita k výpočtu ILCR inhalační jednotka karcinogenního rizika UR 6 x 10-6 (µg/m3)-1
publikovaná WHO ve směrnici z roku 2000.
Průměrná roční koncentrace benzenu v roce 2010 byla ve sledované lokalitě dle ročenky
ČHMÚ v rozmezí 2 - 3,5 µg/m3. Uvažujeme tedy imisní pozadí benzenu 3 µg/m3.
Z výpočtu HQ při použití RfC 30 µg/m3 pro chronický toxický účinek vyplývá, že hodnota
HQ se pohybuje pod hodnotou 1, neočekává se tedy žádné významné riziko chronických
toxických účinků v případě příspěvků z posuzovaného záměru včetně stávající imisní
situace.
Z výpočtů ILCR při použití inhalační jednotky karcinogenního rizika UR 6 x 10-6(µg/m3)-1
pro karcinogenní riziko v případě příspěvků průměrných ročních koncentrací dostáváme
hodnotu ILCR řádově na úrovni 5 x 10-9- 4 x 10-8 (ZCOM, LCOM, MCOM) a 1 x 10-9- 3 x 10-8
(Plakor, Behr, CW - stávající stav a výhled. stav). V případě příspěvků průměrných ročních
koncentrací benzenu se tedy pohybujeme 2-3 řády pod přijatelným rizikem. V případě
pozadí průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v lokalitě se ILCR pohybuje
řádově v úrovni rizika 1,8 x 10-5, kdy je překračována přijatelná míra rizika v úrovni do 10
případů na milion exponovaných obyvatel. Pozadí zde znamená zvýšení pravděpodobnosti
vzniku nádorového onemocnění o cca 2 případy 100 000 obyvatel při celoživotní expozici
70 let. Toto stávající riziko se po realizaci záměru nezmění.
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Charakterizace rizika těkavých organických látek
Na základě měření na monitorovacích stanicích lze odhadnout průměrné imisní pozadí
posuzované lokality: pro etylbenzen max. 0,7 µg/m3, pro toluen max. 5 µg/m3, pro xyleny
max. do 3 µg/m3. V případě výpočtů kvocientů nebezpečnosti HQ uvažujeme, že
jednotlivé organické látky jsou v sumě TOC obsaženy ze 100 %, kdy se pohybujeme na
straně bezpečnosti.
Xyleny, CAS 1330-20-7
Pro ochranu před nepříznivými účinky na CNS stanovilo WHO, RIVM hodnotu 870 µg/m3 a
US EPA, SZÚ v úrovni 100 µg/m3.
Xyleny
WHO (GV), RIVM (TCA)
US EPA (RfC), SZÚ (PK)

870 g/m3 (rok)
100 g/m3 (rok)

Plakor, Behr, CWstáv.stav - HQ
do 0,00008
do 0,0007

Plakor, Behr, CWvýhled.stav - HQ
do 0,00009
do 0,0008

Hodnota HQ pro pozadí se může pohybovat mezi 0,0003-0,03. V případě směsi xylenů se
HQ pohybuje hluboko pod hodnotou 1, tudíž neočekáváme žádné významné riziko
toxických nekarcinogenních účinků této látky.
Toluen, CAS 108-88-3
Pro ochranu před nepříznivými účinky na CNS stanovilo WHO a SZÚ hodnotu 260 g/m3,
US EPA hodnotu RfC 5000 g/m3 a Cal/EPA hodnotu REL 300g/m3. WHO uvádí
prahovou pachovou koncentraci v úrovni 1000 g/m3.
Toluen
WHO (GV)
SZÚ (PK)
RIVM (TCA)
US EPA (RfC)
Cal/EPA (REL)

260 g/m3 (týden)
260 g/m3 (rok)
400g/m3 (rok)
5000 g/m3 (rok)
300g/m3 (rok)

Plakor, Behr, CWstáv.stav - HQ
do 0,01*
do 0,00026
do 0,00017
do 0,000014
do 0,00023

Plakor, Behr, CWvýhled.stav - HQ
do 0,01*
do 0,00031
do 0,0002
do 0,000016
do 0,00027

*použita k výpočtu uváděná maximální vypočtená nejvyšší krátkodobá koncentrace 2,87 g/m

3

Hodnota HQ pro pozadí se může pohybovat mezi 0,001 - 0,02. V případě toluenu se HQ
pohybuje hluboko pod hodnotou 1, tudíž neočekáváme žádné významné riziko toxických
nekarcinogenních účinků této látky.
Ethylbenzen, CAS 100-41-4
Pro ochranu před nepříznivými účinky na játra a ledviny WHO stanovila GV v úrovni
22 000 g/m3, RIVM v úrovni 770 g/m3, SZÚ v úrovni 400 g/m3 a Cal/EPA v úrovni
2 000 g/m3. US EPA stanovila pro ochranu před nepříznivými účinky na vývojový systém
hodnotu RfC v úrovni 1000 g/m3.
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Ethylbenzen
WHO (GV)
RIVM (TCA)
SZÚ (PK)
US EPA (RfC)
Cal/EPA (REL)

22000 g/m3 (rok)
770 g/m3 (rok)
400 g/m3 (24 hod)
1000 g/m3 (rok)
2000 g/m3 (rok)

Plakor, Behr, CWstáv.stav - HQ
do 0,000003
do 0,00009
do 0,007*
do 0,00007
do 0,00003

Plakor, Behr, CWvýhled.stav - HQ
do 0,000004
do 0,0001
do 0,007*
do 0,00008
do 0,00004

*použita k výpočtu uváděná maximální nejvyšší vypočtená krátkodobá koncentrace 2,87 g/m

3

Hodnota HQ pro pozadí se může pohybovat do 0,0009. V případě ethylbenzenu se HQ
pohybuje hluboko pod hodnotou 1, tudíž neočekáváme žádné významné riziko toxických
nekarcinogenních účinků této látky.
Hluk
V rámci posouzení vlivu na veřejné zdraví se jedná o odhad výskytu možných nepříznivých
účinků hluku. Pro charakterizaci rizik hluku jsou v následujících tabulkách pro jednotlivou
hlukovou zátěž pro dobu denní a pro dobu noční znázorněny vybarvením hlavní
nepříznivé účinky na zdraví a pohodu obyvatel, které vycházejí z hlukových směrnic WHO
[19, 20].
Prokázané nepříznivé účinky hluku v době denní
Nepříznivý účinek

Sluchové postižení*
Kardiovaskulární účinky (ISCH
včetně IM)
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
Ref.body – doprava stávající stav
Ref.body – doprava výhledový stav
Počet osob stávající+výhledový stav
Ref.body – stacionární zdroje
stávající stav
Ref.body – stacionární zdroje
výhledový stav
Počet osob stávající+výhledový stav

Prokázané prahové hodnoty v dB (A) nepříznivých
účinků hlukové expozice – DEN (LAeq 6 – 22 h)
55-60
60-65
65-70
70+
 50 dB 50-55

1,2,6,7
1,2,6,7
21
1,2,3,4,
5,6,7
1,2,3,4,
5,6,7
65

3,4
3,4
14

5
5
30

*přímá expozice hluku v interiéru (LAeq, 24h )

Vypočtené hodnoty hlučnosti z dopravy se pohybují v době denní pro výhledový stav mezi
36,1 dB až 65,5 dB. V případě RB3 a RB4 můžeme očekávat obtěžování a zhoršenou
komunikaci řečí, v RB5 můžeme navíc očekávat možné nepříznivé kardiovaskulární účinky.
Navýšení oproti stávajícímu stavu se pohybuje max. do 0,2 dB u RB1, kdy posuzovaný
záměr prakticky nezmění stávající možné nepříznivé zdravotní účinku hluku z dopravy.
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Vypočtené hodnoty hlučnosti ze stacionárních zdrojů hluku se pohybují v době denní pro
výhledový stav mezi 24,3 dB až 36,6 dB, kdy neočekáváme nepříznivé zdravotní účinky.
Navýšení oproti stávajícímu stavu se pohybuje od 0,3 dB do 1,4 dB.
Prokázané nepříznivé účinky hluku a nedostatečně prokázané nepříznivé účinky hluku
v době noční
Nepříznivé účinky

Psychické poruchy*
Hypertenze a infarkt
myokardu*
Horší kvalita spánku,
rušení spánku
Zvýšené užívání
sedativ a léků
k navození spánku
Ref.body – doprava
stávající stav
Ref.body – doprava
výhledový stav
Počet osob
stávající+výhledový
stav
Ref.body – stacionární
zdroje stávající stav
Ref.body – stacionární
zdroje výhledový stav
Počet osob
stávající+výhledový
stav

Prahové hodnoty v dB (A) nepříznivých účinků hlukové expozice NOC (LAeq 22 – 6 h)
40 dB 40-42 42-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65+

1,2,6,
7
1,2,6,
7
21

3,4
3,4
14

1,2,3,
4,6,7
1,2,3,
4,6,7
35

* nedostatečně prokázané účinky

Vypočtené hodnoty hlučnosti z dopravy se pohybují v době noční pro výhledový stav mezi
29,1 dB až 58,5 dB (pouze RB5). V případě RB3 a RB4 můžeme očekávat zvýšené užívání
sedativ a léků k navození spánku a rušení spánku. V RB5 (mateřská škola) se provoz
v době noční nepředpokládá. Navýšení oproti stávajícímu stavu se pohybuje max. do
0,2 dB u RB1, kdy posuzovaný záměr prakticky nezmění stávající možné nepříznivé
zdravotní účinku hluku z dopravy.
Vypočtené hodnoty hlučnosti ze stacionárních zdrojů hluku se pohybují v době noční pro
výhledový stav mezi 22,5 dB až 33,6 dB, kdy neočekáváme nepříznivé zdravotní účinky.
Navýšení oproti stávajícímu stavu se pohybuje od 0,4 dB do 1,7 dB.
Uvádí se, že až při zvýšení hladiny hluku o 3 dB oproti stávajícímu stavu dochází
k postřehnutelné změně hluku exponovanými osobami, což není splněno v době denní ani
v době noční ze stacionárních zdrojů hluku, ani ze zdrojů hluku z dopravy.
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Z provedeného posouzení vlivů imisních škodlivin na veřejné zdraví vyplývají následující
závěry:
Stávající imisní pozadí suspendovaných částic frakce PM 10 a PM2,5 odhadnuté na základě
výsledků měření na nejbližší monitorovací stanici překračuje směrné hodnoty WHO,
z čehož vyplývá, že naměřené imisní koncentrace PM10 a PM2,5 mohou být spojeny se
zvýšenými zdravotními riziky na základě nejnovějších informací WHO, které vycházejí
z výsledků amerických a evropských epidemiologických studií podobně jako na řadě míst
v České republice. Vypočtené imisní příspěvky PM10 a PM2,5 v rozptylové studii jsou nízké a
nebudou zdrojem zvýšených zdravotních rizik pro obyvatelstvo pro všechny hodnocené
varianty.
Stávající imisní pozadí oxidu dusičitého NO2 odhadnuté na základě výsledků měření na
nejbližší monitorovací stanici nepřekračuje směrné hodnoty WHO pro hodinové a
průměrné roční koncentrace. Z vyhodnocení NO2 vyplývá, že hodnoty HQ se pohybují pod
hodnotou jedna pro vypočtené imisní příspěvky, kdy se neočekává významné riziko
akutních ani chronických toxických účinků pro všechny hodnocené varianty.
Stávající imisní pozadí oxidu uhelnatého CO nepřekračuje doporučené směrné hodnoty
WHO. Z vyhodnocení CO vyplývá, že hodnoty HQ se pohybují pod hodnotou jedna pro
vypočtené imisní příspěvky, kdy se neočekává významné riziko toxických účinků pro
všechny hodnocené varianty.
Stávající imisní pozadí benzenu překračuje přijatelné rozmezí rizika v řádové úrovni
pravděpodobnosti 10-6 tj. do 10 případů onemocnění na milion exponovaných obyvatel.
Pozadí zde znamená zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění o cca 2
případy 100 000 obyvatel při celoživotní expozici 70 let. Toto stávající riziko se po realizaci
záměru nezmění, neboť v případě příspěvků průměrných ročních koncentrací benzenu se
pohybujeme 2-3 řády pod přijatelným rizikem.
V případě výpočtů kvocientů nebezpečnosti HQ uvažujeme, že jednotlivé organické látky
jsou v sumě TOC obsaženy ze 100 %, kdy se pohybujeme na straně bezpečnosti. Hodnota
HQ pro pozadí imisních koncentrací toluenu, xylenů a etylbenzenu se pohybuje pod
hodnotou 1, kdy neočekáváme žádné významné riziko toxických nekarcinogenních účinků
těchto látek. Taktéž pro vypočtené imisní příspěvky neočekáváme významné riziko
akutních ani chronických toxických nekarcinogenních účinků pro všechny hodnocené
varianty.
Z provedeného posouzení hlučnosti vyplývají následující závěry:
U vypočtených hodnot hlučnosti ze stacionárních zdrojů hluku ve stávajícím i výhledovém
stavu neočekáváme nepříznivé zdravotní účinky hluku v době denní, ani v době noční.
V případě RB 3 a RB 4 můžeme očekávat v případě hlučnosti z dopravy v době denní ve
stávajícím i výhledovém stavu obtěžování a zhoršenou komunikaci řečí, v RB 5 můžeme
navíc očekávat možné nepříznivé kardiovaskulární účinky. V případě RB 3 a RB 4 můžeme
očekávat v případě hlučnosti z dopravy v době noční ve stávajícím i výhledovém stavu
zvýšené užívání sedativ a léků k navození spánku a rušení spánku. Realizací záměru se
stávající možné nepříznivé zdravotní účinku hluku z dopravy v době denní i v době noční
nezmění.
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D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima
Rozšířením závodu CROMODORA WHEELS v Průmyslové zóně v Mošnově se imisní zátěž
mírně zvýší. Vzhledem k imisní situaci v oblasti jsou nejvíce sledovány hodnoty imisních
koncentrací PM10, a to jak denních, tak ročních průměrů.
Vypočtené maximální hodnoty krátkodobých koncentrací jsou však vůči stávajícímu
imisnímu pozadí a imisním limitům relativně nízké. V obydlených lokalitách nedojde
k takovému navýšení imisních koncentrací znečišťujících látek, aby vlivem provozu
CROMODORA WHEELS došlo k překračování imisních limitů.
Samotný závod CROMODORA WHEELS bude zdrojem emisí zejména oxidů dusíku látek z
provozu spalovacích zdrojů. Vzhledem k dopalování emisí organických látek a použité
filtraci prachových částic lze očekávat pouze mírný nárůst imisních koncentrací těchto
látek. Toto navýšení však bude vzhledem k imisnímu pozadí prakticky nepostřehnutelné.
Dále je v tabulkách provedeno srovnání s průměrným imisním pozadím (2007- 2011)
spolu s imisními příspěvky záměrů leteckého (LCOM), železničního (ZCOM) a
multimodálního carga (MCOM), které byly uvedeny a zveřejněny v příslušném oznámení
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vyhodnocení nárůstu imisí tudíž obsahuje kumulovaný vliv zdrojů v průmyslové zóně
Mošnov.
Pozn.: Maximální (denní a hodinové) hodnoty imisních příspěvků lze sečíst pouze
teoreticky. Maximum imisního příspěvku v daném bodě pro jeden záměr neznamená, že v
tom bodě bude ve stejnou dobu maximum i pro záměr jiný.
Zároveň je u záměrů LCOM, ZCOM a MCOM zahrnuta automobilová doprava na silnici
I/58, případně její plánované přeložce. Proto je výhledové imisní pozadí z těchto zdrojů
nadhodnoceno, jelikož doprava na silnici I/58 je zahrnuta i do dalšího výpočtu imisních
příspěvků.
Vypočtené hodnoty imisních příspěvků ve vybraných profilech:
Maximální hodinové koncentrace NO2

Číslo a název profilu

Stávající
pozadí maximum
(19 MV)

Příspěvek
ZCOM,
LCOM,
MCOM

3

1
2
3
4
5
6

Mošnov
Sedlnice ŽST
Sedlnice
Sedlnice-sever
Nová Horka
Albrechtičky

3

Příspěvek
Příspěvek
Plakor, Behr,
Plakor, Behr,
CW:
CW:
Nulová
Výhled
varianta
3

3

Navýšení proti
nulové variantě
3

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[%]

~ 70

6,7
7,8
7,6
5,2
5,1
5,0

5,76
3,63
4,01
3,83
3,27
2,79

5,87
3,71
4,13
4,13
3,57
2,83

0,11
0,08
0,12
0,3
0,3
0,04

0,13
0,10
0,15
0,38
0,38
0,05

Rozšíření výroby v CW se na imisích NO2 projeví zcela minimálně. Nárůst příspěvku
maximálních hodinových koncentrací je nejvyšší v ref. bodě č. 4 (Sedlnice-sever), kde
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dosahuje 0,3 g/m3 (0,15 % limitu). V tomto referenčním bodě byl též vypočten nejvyšší
relativní nárůst maximálních krátkodobých imisí proti nulové variantě (bez rozšíření
výroby v CW), a to 0,38 %. Vzhledem k imisnímu pozadí (krátkodobá maxima kolem
70 g/m3) však s dostatečnou rezervou nedojde k překročení imisního limitu 200 g/m3.
Průměrné roční koncentrace NO2

Číslo profilu

Stávající
pozadí
(roční
průměr)

Příspěvek
ZCOM,
LCOM,
MCOM

3

1
2
3
4
5
6

Mošnov
Sedlnice ŽST
Sedlnice
Sedlnice-sever
Nová Horka
Albrechtičky

3

Příspěvek
Příspěvek
Plakor, Behr,
Plakor, Behr,
CW
CW
Nulová
Výhled
varianta
3

3

Navýšení proti
nulové variantě

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

3

[%]

~ 17

0,070
0,127
0,049
0,056
0,040
0,030

0,199
0,075
0,042
0,033
0,025
0,041

0,210
0,085
0,048
0,037
0,028
0,045

0,011
0,01
0,006
0,004
0,003
0,004

0,06
0,06
0,04
0,02
0,02
0,02

Přírůstky ročních imisních koncentrací NO2 se porovnávaných profilech pohybují zpravidla
v řádu tisícin g/m3, což je proti imisnímu pozadí (cca 17 g/m3 ) a imisnímu limitu
(40 g/m3 ) zcela nepostřehnutelné. Maximální přírůstky ročních koncentrací byly
vypočteny v Mošnově (0,011 g/m3), navýšení proti kumulativnímu vlivu všech ostatních
záměrů je maximálně 0,06 %.
Průměrné roční koncentrace NOx

Číslo profilu

Stávající
pozadí (roční
průměr)

Příspěvek
ZCOM,
LCOM,
MCOM

3

1
2
3
4
5
6

Mošnov
Sedlnice ŽST
Sedlnice
Sedlnice-sever
Nová Horka
Albrechtičky

3

Příspěvek
Příspěvek
Plakor, Behr,
Plakor, Behr,
CW
CW
Nulová
Výhled
varianta
3

3

Navýšení proti
nulové variantě
3

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[%]

~ 21

0,46
0,93
0,31
0,37
0,26
0,18

1,36
0,36
0,17
0,12
0,09
0,20

1,43
0,41
0,19
0,14
0,10
0,22

0,07
0,05
0,02
0,02
0,01
0,02

0,31
0,22
0,09
0,09
0,05
0,09

Přírůstky ročních imisních koncentrací NOx v porovnávaných profilech byly vypočteny
v řádu setin g/m3, což jsou proti imisnímu pozadí (cca 21 g/m3 ) a imisnímu limitu
(30 g/m3 ) velmi nízké příspěvky. Maximální přírůstky ročních koncentrací byly vypočteny
v Mošnově (0,07 g/m3), navýšení proti kumulativnímu vlivu všech ostatních záměrů je
maximálně 0,31 %. Na hranici CHKO byly vypočteny příspěvky pod 0,5 g/m3, zde tedy
nedojde k překročení imisního limitu pro ochranu ekosystému a vegetace 30 g/m3).
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Maximální denní koncentrace PM10

Číslo profilu

Stávající
pozadí maximum
(36 MV)

Příspěvek
ZCOM,
LCOM,
MCOM

3

1
2
3
4
5
6

Mošnov
Sedlnice ŽST
Sedlnice
Sedlnice-sever
Nová Horka
Albrechtičky

3

Příspěvek
Příspěvek
Plakor, Behr,
Plakor, Behr,
CW
CW
Nulová
Výhled
varianta
3

3

Navýšení proti
nulové variantě

3

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[%]

~ 69

1,82
3,18
1,87
1,49
1,33
1,21

0,682
0,365
0,385
0,426
0,334
0,544

0,684
0,449
0,495
0,574
0,449
0,548

0,002
0,084
0,11
0,148
0,115
0,004

<0,01
0,12
0,15
0,21
0,16
0,01

Nárůst denních koncentrací PM10 je očekáván nízký, max. cca 0,148 g/m3 v na severu
Sedlnic. Proti příspěvku jiných zdrojů je příspěvek po navýšení výroby v CW velmi nízký,
při současnému maximu denních koncentrací PM10 kolem 69 g/m3 je nárůst do cca
0,2 %, což se na celkové imisní situaci znatelně neprojeví. Vypočtená denní maxima jsou
navíc extrémními hodnotami, které se vyskytnou spíše nahodile za velmi nepříznivých
klimatických a rozptylových podmínek.
Průměrné roční koncentrace PM10

Číslo profilu

Stávající
pozadí (roční
průměr)

Příspěvek
ZCOM,
LCOM,
MCOM

3

1
2
3
4
5
6

Mošnov
Sedlnice ŽST
Sedlnice
Sedlnice-sever
Nová Horka
Albrechtičky

3

Příspěvek
Příspěvek
Plakor, Behr,
Plakor, Behr,
CW
CW
Nulová
Výhled
varianta
3

3

Navýšení proti
nulové variantě

3

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[%]

~ 37

0,078
0,122
0,031
0,054
0,047
0,018

0,067
0,016
0,007
0,005
0,004
0,009

0,074
0,020
0,009
0,007
0,005
0,011

0,007
0,004
0,002
0,002
0,001
0,002

0,02
0,01
0,01
0,01
< 0,01
0,01

Průměrné roční koncentrace PM2.5

Číslo profilu

Stávající
pozadí (roční
průměr)

Příspěvek
ZCOM,
LCOM,
MCOM

3

1
2
3
4
5
6

Mošnov
Sedlnice ŽST
Sedlnice
Sedlnice-sever
Nová Horka
Albrechtičky
* 80 % z PM10

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

3

[g/m ]

[%]

~ 30

0,063
0,098
0,025
0,043
0,038
0,014

0,065
0,015
0,007
0,005
0,004
0,008

0,070
0,018
0,008
0,006
0,004
0,010

0,005
0,003
0,001
0,001
< 0,001
0,002

0,02
0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
0,01

CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu

3

Navýšení proti
nulové variantě

[g/m ]
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3

Příspěvek
Příspěvek
Plakor, Behr,
Plakor, Behr,
CW
CW
Nulová
Výhled
varianta

3
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Změna ročních imisních příspěvků prachových částic frakce PM10 a PM2.5 je zcela
minimální, nárůst v řádu tisícin g/m3 je zcela minimální a jedná se o nárůst v řádu
desetin promile proti očekávanému imisnímu pozadí a kumulativnímu vlivu ostatních
záměrů. Změna imisních koncentrací PM10 a PM2.5 je tedy vzhledem ke stávajícímu pozadí
(cca 37 g/m3 u PM10 a 30 g/m3 u PM2.5) prakticky nepostřehnutelná, záměr bude mít
zcela minimální vliv na imise PM10 i PM2.5 v lokalitě.
Maximální 8hodinové koncentrace CO

Číslo a název profilu

Stávající
pozadí maximum
(odhad)

Příspěvek
ZCOM,
LCOM,
MCOM

3

1
2
3
4
5
6

Mošnov
Sedlnice ŽST
Sedlnice
Sedlnice-sever
Nová Horka
Albrechtičky

3

Příspěvek
Příspěvek
Plakor, Behr,
Plakor, Behr,
CW
CW
Nulová
Výhled
varianta
3

3

Navýšení proti
nulové variantě

3

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[%]

~ 3000

6,1
6,5
7,0
4,5
4,8
5,1

34,2
17,1
15,1
17,6
14,6
26,9

34,3
18,3
18,0
21,5
17,9
27,2

0,1
1,2
2,9
3,9
3,3
0,3

< 0,01
0,04
0,10
0,13
0,11
0,01

Na imise CO bude mít navýšení výroby minimální vliv, stávající maximum 183,7 g/m3 se
zvýší o 0,3 g/m3, tj. o 0,16 %. V porovnávaných profilech je nejvyšší nárůst vypočten
v profilu č. 4 Sedlnice-sever, a to 3,9 g/m3. Při současných předpokládaných maximech
8hodinových koncentrací kolem 3000 g/m3 je tento nárůst nepostřehnutelný.
Průměrné roční koncentrace benzenu

Číslo profilu

Stávající
pozadí (roční
průměr)

Příspěvek
ZCOM,
LCOM,
MCOM

3

1
2
3
4
5
6

Mošnov
Sedlnice ŽST
Sedlnice
Sedlnice-sever
Nová Horka
Albrechtičky

Příspěvek
Příspěvek
Plakor, Behr,
Plakor, Behr,
CW
CW
Nulová
Výhled
varianta
3

3

Navýšení proti
nulové variantě

[g/m ]

[g/m ]

3

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

3

[%]

~3

0,0028
0,0060
0,0017
0,0028
0,0019
0,0008

0,00433
0,00077
0,00033
0,00025
0,00019
0,00042

0,00446
0,00079
0,00034
0,00026
0,00019
0,00044

0,00013
0,00002
0,00001
0,00001
0,00000
0,00002

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Z hlediska benzenu se imisní zátěž lokality prakticky nezmění, nejvyšší nárůst je v lokalitě
u Mošnova. Výsledné imisní koncentrace jsou však stále hluboko pod hranicí imisního
limitu (5 g/m3), a to i po započtení imisního pozadí (cca 3 g/m3 ).
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Maximální hodinové koncentrace TOC
Číslo profilu

Příspěvek Plakor, Behr, CW
Nulová varianta

Příspěvek Plakor, Behr, CW
Výhled

3

1
2
3
4
5
6

3

Navýšení proti
nulové variantě
3

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[%]

2,87
2,04
1,40
1,70
1,41
1,36

2,87
2,04
1,54
2,14
1,77
1,36

< 0,01
< 0,01
0,14
0,44
0,36
< 0,01

< 0,01
< 0,01
10,0
25,9
25,5
< 0,01

Mošnov
Sedlnice ŽST
Sedlnice
Sedlnice-sever
Nová Horka
Albrechtičky

Průměrné roční koncentrace TOC
Číslo profilu

Stávající
pozadí (roční
průměr)

Příspěvek Plakor,
Behr, CW
Nulová varianta

3

1
2
3
4
5
6

Mošnov
Sedlnice ŽST
Sedlnice
Sedlnice-sever
Nová Horka
Albrechtičky

3

Příspěvek Plakor,
Behr, CW
Výhled
3

Navýšení proti
nulové variantě

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

[g/m ]

3

[%]

~5

0,0685
0,0319
0,0151
0,0107
0,0074
0,0142

0,0815
0,0408
0,0197
0,0138
0,0095
0,0179

0,013
0,009
0,005
0,003
0,002
0,004

19,0
27,9
30,5
29,0
28,4
26,1

Přestože nejsou stanoveny imisní limity pro organické látky (zde vyjádřené jako celkový
organický uhlík TOC), byl proveden výpočet i pro tuto znečišťující látku.
U TOC je maximální vypočtená hodnota imisního příspěvku 13,7 µg/m3, příspěvek
hodinových koncentrací byl ve vybraných profilech vypočten od 1,36 µg/m3 do
2,87 µg/m3, přičemž nárůst maxim je menší než 0,5 µg/m3.
Maximální roční imisní příspěvky TOC byly vypočteny v řádu desetin µg/m3 (max.
0,351 µg/m3). V porovnávaných profilech byl vypočten nárůst v řádu tisícin µg/m3, což při
uvažovaném imisním pozadí do cca 5 µg/m3 (roční průměr) je navýšení výrazně menší než
1 % tohoto pozadí.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že
navýšení kapacity závodu CROMODORA WHEELS bude mít pouze mírný vliv na imisní
situaci v lokalitě a nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek.
D.I.3.

Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
hlukové zátěže
Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu areálu a stejně tak pro hluk z pozemní dopravy
na pozemních komunikacích (účelových komunikacích) je pro denní dobu L Aeq = 50 dB(A),
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pro noc 40 dB(A), v případě provozu na komunikacích I. a II. třídy při zohlednění staré
hlukové zátěže pak +20 dB(A).
Provoz areálu je celodenní. V noční době se však počítá s omezenou kamionovou
dopravou a s provozem osobních automobilů souvisejících zejména se střídáním směn.
Izofony ve výšce 5 m - stávající situace celkem - den

T A B U L K A

Č.
1+
1+
2+
2+
3+
3+
4+
4+
5+
5+
6+
6+
7+
7+

výška
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0

B O D Ů

Souřadnice
1109.8; 415.8
1109.8; 415.8
1219.4; 522.0
1219.4; 522.0
1250.2; 519.6
1250.2; 519.6
1347.4; 662.9
1347.4; 662.9
1356.4; 366.2
1356.4; 366.2
1322.4; 338.6
1322.4; 338.6
1079.2; 145.0
1079.2; 145.0
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V Ý P O Č T U

( D E N )
LAeq (dB)

doprava
39.5
40.3
44.2
44.9
55.8
55.8
56.8
56.9
65.5
65.5
45.0
46.2
36.4
37.2

průmysl
29.1
30.8
30.2
31.5
21.3
25.4
30.3
31.1
29.0
29.9
26.6
28.4
28.1
29.8

celkem
39.9
40.8
44.4
45.1
55.8
55.8
56.8
56.9
65.5
65.5
45.1
46.2
37.0
37.9
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Izofony ve výšce 5 m - stávající situace celkem - noc

T A B U L K A

Č.
1+
1+
2+
2+
3+
3+
4+
4+
5+
5+
6+
6+
7+
7+

výška
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0

B O D Ů

Souřadnice
1109.8; 415.8
1109.8; 415.8
1219.4; 522.0
1219.4; 522.0
1250.2; 519.6
1250.2; 519.6
1347.4; 662.9
1347.4; 662.9
1356.4; 366.2
1356.4; 366.2
1322.4; 338.6
1322.4; 338.6
1079.2; 145.0
1079.2; 145.0
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V Ý P O Č T U

( N O C )
LAeq (dB)

doprava
32.4
33.2
37.0
37.8
48.8
48.9
49.8
49.9
58.5
58.5
38.0
39.2
29.3
30.1

průmysl
29.1
30.8
30.2
31.5
21.3
25.4
30.3
31.1
29.0
29.9
26.6
28.4
28.1
29.8

celkem
34.0
35.2
37.8
38.7
48.8
48.9
49.8
50.0
58.6
58.6
38.3
39.5
31.8
32.9
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Izofony ve výšce 5 m - doprava stávající stav - den

T A B U L K A

Č.
1+
1+
2+
2+
3+
3+
4+
4+
5+
5+
6+
6+
7+
7+

výška
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0

B O D Ů

Souřadnice
1109.8; 415.8
1109.8; 415.8
1219.4; 522.0
1219.4; 522.0
1250.2; 519.6
1250.2; 519.6
1347.4; 662.9
1347.4; 662.9
1356.4; 366.2
1356.4; 366.2
1322.4; 338.6
1322.4; 338.6
1079.2; 145.0
1079.2; 145.0
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V Ý P O Č T U

( D E N )
LAeq (dB)

doprava
38.9
39.7
44.0
44.7
55.8
55.8
56.8
56.9
65.5
65.5
45.0
46.2
36.1
36.7

průmysl

celkem
38.9
39.7
44.0
44.7
55.8
55.8
56.8
56.9
65.5
65.5
45.0
46.2
36.1
36.7
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Izofony ve výšce 5 m - doprava stávající stav - noc

T A B U L K A

Č.
1+
1+
2+
2+
3+
3+
4+
4+
5+
5+
6+
6+
7+
7+

výška
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0

B O D Ů

Souřadnice
1109.8; 415.8
1109.8; 415.8
1219.4; 522.0
1219.4; 522.0
1250.2; 519.6
1250.2; 519.6
1347.4; 662.9
1347.4; 662.9
1356.4; 366.2
1356.4; 366.2
1322.4; 338.6
1322.4; 338.6
1079.2; 145.0
1079.2; 145.0
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V Ý P O Č T U

( N O C )
LAeq (dB)

doprava
31.9
32.7
36.9
37.6
48.8
48.9
49.8
49.9
58.5
58.5
38.0
39.1
29.1
29.8

průmysl

celkem
31.9
32.7
36.9
37.6
48.8
48.9
49.8
49.9
58.5
58.5
38.0
39.1
29.1
29.8
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Izofony ve výšce 5 m - průmysl stávající stav - den

T A B U L K A

Č.
1+
1+
2+
2+
3+
3+
4+
4+
5+
5+
6+
6+
7+
7+

výška
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0

B O D Ů

Souřadnice
1109.8; 415.8
1109.8; 415.8
1219.4; 522.0
1219.4; 522.0
1250.2; 519.6
1250.2; 519.6
1347.4; 662.9
1347.4; 662.9
1356.4; 366.2
1356.4; 366.2
1322.4; 338.6
1322.4; 338.6
1079.2; 145.0
1079.2; 145.0
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V Ý P O Č T U

( D E N )
LAeq (dB)

doprava
28.0
29.5
27.8
29.0
20.6
23.2
34.5
34.6
24.5
25.2
21.9
24.1
24.0
25.5

průmysl
29.1
30.8
30.2
31.5
21.3
25.4
30.3
31.1
29.0
29.9
26.6
28.4
28.1
29.8

celkem
31.6
33.2
32.2
33.4
24.0
27.5
35.9
36.2
30.3
31.2
27.9
29.8
29.5
31.1
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Izofony ve výšce 5 m - průmysl stávající stav - noc

T A B U L K A

Č.
1+
1+
2+
2+
3+
3+
4+
4+
5+
5+
6+
6+
7+
7+

výška
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0

B O D Ů

Souřadnice
1109.8; 415.8
1109.8; 415.8
1219.4; 522.0
1219.4; 522.0
1250.2; 519.6
1250.2; 519.6
1347.4; 662.9
1347.4; 662.9
1356.4; 366.2
1356.4; 366.2
1322.4; 338.6
1322.4; 338.6
1079.2; 145.0
1079.2; 145.0
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V Ý P O Č T U

( N O C )
LAeq (dB)

doprava
19.7
21.2
19.8
20.9
12.7
15.3
28.9
28.9
16.1
16.9
13.8
16.0
15.6
17.0

průmysl
29.1
30.9
30.2
31.5
21.2
25.3
30.3
31.1
29.0
29.9
26.6
28.4
28.1
29.8

celkem
29.6
31.3
30.5
31.8
21.8
25.7
32.7
33.2
29.2
30.1
26.8
28.7
28.4
30.0
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Izofony ve výšce 5 m - nová situace celkem - den

T A B U L K A
Č.
1+
1+
2+
2+
3+
3+
4+
4+
5+
5+
6+
6+
7+
7+

výška
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0

B O D Ů

Souřadnice
1109.8; 415.8
1109.8; 415.8
1219.4; 522.0
1219.4; 522.0
1250.2; 519.6
1250.2; 519.6
1347.4; 662.9
1347.4; 662.9
1356.4; 366.2
1356.4; 366.2
1322.4; 338.6
1322.4; 338.6
1079.2; 145.0
1079.2; 145.0
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V Ý P O Č T U
( D E N )
LAeq (dB)
doprava průmysl celkem předch.
39.6
29.8
40.0
39.9
40.4
31.6
40.9
40.8
44.2
30.9
44.4
44.4
44.9
32.2
45.1
45.1
55.8
21.9
55.8
55.8
55.8
26.0
55.9
55.8
56.8
31.1
56.9
56.8
57.0
31.9
57.0
56.9
65.5
30.1
65.5
65.5
65.5
31.0
65.5
65.5
45.1
28.4
45.2
45.1
46.2
29.9
46.3
46.2
36.4
29.2
37.2
37.0
37.1
30.8
38.0
37.9

rozdíl
+0,1
+0,1
0
0
0
+0,1
+0,1
+0,1
0
0
+0,1
+0,1
+0,2
+0,1
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Izofony ve výšce 5 m - nová situace celkem - noc

T A B U L K A
Č.
1+
1+
2+
2+
3+
3+
4+
4+
5+
5+
6+
6+
7+
7+

výška
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0

B O D Ů

Souřadnice
1109.8; 415.8
1109.8; 415.8
1219.4; 522.0
1219.4; 522.0
1250.2; 519.6
1250.2; 519.6
1347.4; 662.9
1347.4; 662.9
1356.4; 366.2
1356.4; 366.2
1322.4; 338.6
1322.4; 338.6
1079.2; 145.0
1079.2; 145.0
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V Ý P O Č T U
LAeq (dB)
doprava průmysl
32.5
29.7
33.3
31.5
37.0
30.8
37.7
32.1
48.8
21.9
48.9
25.9
49.9
31.0
50.0
31.8
58.5
30.0
58.5
30.9
38.1
28.4
39.2
29.9
29.3
29.1
30.0
30.8

( N O C )
celkem
34.3
35.5
38.0
38.8
48.8
48.9
49.9
50.0
58.6
58.6
38.5
39.7
32.2
33.4

předch.
34.0
35.2
37.8
38.7
48.8
48.9
49.8
50.0
58.6
58.6
38.3
39.5
31.8
32.9

rozdíl
+0,3
+0,3
+0,2
+0,1
0
0
+0,1
0
0
0
+0,2
+0,2
+0,4
+0,5
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Izofony ve výšce 5 m - doprava nový stav - den

T A B U L K A
Č.
1+
1+
2+
2+
3+
3+
4+
4+
5+
5+
6+
6+
7+
7+

výška
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0

B O D Ů

Souřadnice
1109.8; 415.8
1109.8; 415.8
1219.4; 522.0
1219.4; 522.0
1250.2; 519.6
1250.2; 519.6
1347.4; 662.9
1347.4; 662.9
1356.4; 366.2
1356.4; 366.2
1322.4; 338.6
1322.4; 338.6
1079.2; 145.0
1079.2; 145.0
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V Ý P O Č T U
LAeq (dB)
doprava průmysl
39.1
39.9
44.0
44.7
55.8
55.8
56.8
56.9
65.5
65.5
45.0
46.1
36.1
36.8

( D E N )
celkem
39.1
39.9
44.0
44.7
55.8
55.8
56.8
56.9
65.5
65.5
45.0
46.1
36.1
36.8

předch.
38.9
39.7
44.0
44.7
55.8
55.8
56.8
56.9
65.5
65.5
45.0
46.2
36.1
36.7

rozdíl
+0,2
+0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,1
0
+0,1
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Izofony ve výšce 5 m - doprava nový stav - noc

T A B U L K A
Č.
1+
1+
2+
2+
3+
3+
4+
4+
5+
5+
6+
6+
7+
7+

výška
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0

B O D Ů

Souřadnice
1109.8; 415.8
1109.8; 415.8
1219.4; 522.0
1219.4; 522.0
1250.2; 519.6
1250.2; 519.6
1347.4; 662.9
1347.4; 662.9
1356.4; 366.2
1356.4; 366.2
1322.4; 338.6
1322.4; 338.6
1079.2; 145.0
1079.2; 145.0
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V Ý P O Č T U
LAeq (dB)
doprava průmysl
32.1
32.9
36.9
37.6
48.8
48.9
49.8
49.9
58.5
58.5
38.0
39.1
29.1
29.8

( N O C )
celkem
32.1
32.9
36.9
37.6
48.8
48.9
49.8
49.9
58.5
58.5
38.0
39.1
29.1
29.8

předch.
31.9
32.7
36.9
37.6
48.8
48.9
49.8
49.9
58.5
58.5
38.0
39.1
29.1
29.8

rozdíl
+0,2
+0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Izofony ve výšce 5 m - průmysl nový stav - den

T A B U L K A
Č. výška
1+
3.0
1+
5.0
2+
3.0
2+
5.0
3+
3.0
3+
5.0
4+
3.0
4+
5.0
5+
3.0
5+
5.0
6+
3.0
6+
5.0
7+
3.0
7+
5.0
Limit

B O D Ů

Souřadnice
1109.8; 415.8
1109.8; 415.8
1219.4; 522.0
1219.4; 522.0
1250.2; 519.6
1250.2; 519.6
1347.4; 662.9
1347.4; 662.9
1356.4; 366.2
1356.4; 366.2
1322.4; 338.6
1322.4; 338.6
1079.2; 145.0
1079.2; 145.0

V Ý P O Č T U
( D E N )
LAeq (dB)
doprava průmysl celkem předch.
28.0
29.8
32.0
31.6
29.5
31.6
33.7
33.2
27.9
30.9
32.7
32.2
29.0
32.2
33.9
33.4
20.5
21.9
24.3
24.0
23.1
26.0
27.8
27.5
34.8
31.1
36.3
35.9
34.9
31.9
36.6
36.2
24.5
30.1
31.2
30.3
25.2
31.0
32.0
31.2
22.0
28.4
29.3
27.9
24.2
29.9
31.0
29.8
24.1
29.2
30.4
29.5
25.6
30.8
32.0
31.1
50,0
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rozdíl
+0,4
+0,5
+0,5
+0,5
+0,3
+0,3
+0,4
+0,4
+0,9
+0,8
+1,4
+1,2
+0,9
+0,9
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Izofony ve výšce 5 m - průmysl nový stav - noc

T A B U L K A
Č.
1+
1+
2+
2+
3+
3+
4+
4+
5+
5+
6+
6+
7+
7+
Limit

výška
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0

B O D Ů

Souřadnice
1109.8;
1109.8;
1219.4;
1219.4;
1250.2;
1250.2;
1347.4;
1347.4;
1356.4;
1356.4;
1322.4;
1322.4;
1079.2;
1079.2;

V Ý P O Č T U
LAeq (dB)

( N O C )

doprava

průmysl

celkem

předch.

rozdíl

19.7
21.2
19.8
20.9
12.7
15.3
29.0
29.0
16.2
16.9
13.7
15.9
15.7
17.1

29.7
31.5
30.8
32.1
22.0
26.1
30.9
31.8
30.0
30.9
28.4
29.9
29.1
30.7

30.1
31.9
31.1
32.5
22.5
26.4
33.1
33.6
30.2
31.1
28.5
30.1
29.3
30.9
40,0

29.6
31.3
30.5
31.8
21.8
25.7
32.7
33.2
29.2
30.1
26.8
28.7
28.4
30.0

+0,5
+0,6
+0,6
+0,7
+0,7
+0,7
+0,4
+0,4
+1,0
+1,0
+1,7
+1,4
+0,9
+0,9

415.8
415.8
522.0
522.0
519.6
519.6
662.9
662.9
366.2
366.2
338.6
338.6
145.0
145.0

Poznámka ke všem vypočteným hodnotám: Pro program HLUK+ ve verzi 9 se nejistoty
výsledků výpočtů pohybují nejvýše do 2 dB od konvenčně správné hodnoty L Aeq pro
posuzované situace.
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Po výstavbě plánovaného záměru by dle výpočtu měla být maximální hodnota
akustického tlaku u chráněných venkovních prostor stavby v noční době navýšena
maximálně o 0,5 dB v případě RB 7, v denní době pak maximálně o 0,2 dB v tomtéž bodě.
Změna způsobená záměrem tedy nebude hodnotitelná. Záměr nebude mít významný vliv
na hlukovou situaci v blízké lokalitě
D.I.4.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Při výstavbě dodavatel stavby zajistí, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování
stavebního materiálu a nakládání se stavebními odpady bylo v souladu s platnými
předpisy tak, aby nemohlo docházet k úniku závadných látek škodlivých vodám do
okolního prostředí.
Při provozu se kontaminace povrchových nebo podzemních vod při řádné technologické
kázni nepředpokládá.
Vliv záměru na jakost povrchových a podzemních vod bude nevýznamný až nulový.

D.I.5.

Vlivy na půdu
Výstavba záměru si nevyžádá trvalý zábor zemědělské půdy. K záboru pozemků určených
k plnění funkcí lesa také nedojde.
Vlivy na půdu nebudou negativní.

D.I.6.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba leží v chráněném ložiskovém území. Stavba nezpůsobí změnu hydrogeologických
poměrů.
Vzhledem k charakteru výroby se žádné negativní vlivy na horninové prostření ani přírodní
zdroje nepředpokládají.

D.I.7.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na ekosystémy, faunu a flóru
Realizací záměru budou zastavěny plochy v blízkosti stávající výrobní haly a budou
zasaženy nepůvodní, člověkem udržované a ovlivňované ekosystémy. Přirozený a stálý
výskyt zvláště chráněných druhů na tomto území je velmi nepravděpodobný. Provoz
záměru nepředstavuje ohrožení cenných biotopů a stanovišť v okolí záměru.
Vlivy na ÚSES
Záměr je mimo plochy, které náleží do územního systému ekologické stability. Výstavba
ani provoz neovlivní ÚSES v širším okolí záměru.
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Vlivy na ZCHÚ
Vzhledem k vzdálenostem od maloplošných i velkoplošných zvláště chráněných území je
možný přímý i nepřímý vliv záměru nulový.
Vlivy na NATURA 2000
Vliv posuzovaného záměru na území sítě NATURA 2000 je vyloučen (viz vyjádření
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v příloze této dokumentace).
Vlivy na přírodní parky
Umístění a charakter záměru vylučuje jeho vliv na přírodní parky.
Vlivy na VKP
Na zájmovém území se žádný významný krajinný prvek nenalézá. Záměr nebude mít ani
žádný významný negativní vliv na VKP ve svém širším okolí.
D.I.8.

Vlivy na krajinu
Krajina a krajinný ráz je poznamenán výstavbou v průmyslové zóně. Posuzovaný záměr
svými parametry zapadá do konceptu využití území průmyslové zóny Mošnov u letiště
Leoše Janáčka. Proto vliv záměru na krajinu bude nevýznamný.

D.I.9.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr je realizovaný na území stávající průmyslové zóny, na kterém se kromě výrobních
areálů a infrastruktury nevyskytuje žádný hmotný majetek ani jiné kulturní památky.
Záměr nebude mít vliv na hmotný majetek a kulturní památky.

D.II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy byly vyhodnoceny jako málo významné. Vlivy na půdu
byly vyhodnoceny jako nevýznamné, neboť záměr si nevyžádá trvalé odnětí půd ze
zemědělského půdního fondu. Záměr je budován ve stávajícím průmyslovém areálu.
Záměr nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí (NATURA 2000). Vlivy na krajinný ráz byly
vyhodnoceny jako nevýznamné, zejména v kontextu s dalšími stavbami v okolí.
Vlivy na veřejné zdraví, hlukovou situaci, na ovzduší a klima, podzemní a povrchovou
vodu, přírodní zdroje a horninové prostředí jsou hodnoceny jako nevýznamné nebo
zanedbatelné.
Jako pozitivní byl vyhodnocen vliv na sociálně ekonomickou situaci (nová pracovní místa)
a hmotný majetek. Vliv bude mít regionální dosah a dlouhodobý charakter.
Záměr není umístěn v bezprostřední blízkosti státní hranice. Vzhledem k velikosti záměru
je přeshraniční vliv vyloučen.
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D.III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Při zneškodňování havárií a odstraňování jejich škodlivých následků se postupuje podle
schváleného havarijního plánu a podle místních podmínek tak, aby bylo omezeno
působení nebezpečných a závadných látek na zdraví člověka a na životní prostředí
(zamezení únikům do kanalizace a dalším únikům do prostředí).
Riziko pro povrchové nebo podzemní vody, které vyplývá ze zacházení se závadnými
látkami, závisí na mnoha faktorech. Nejvýznamnějšími faktory jsou:
- Charakter (vlastnosti) závadné látky a množství, se kterým se zachází, včetně
způsobu zacházení.
- Technická úroveň tohoto zacházení, technické a organizační zabezpečení prevence,
a to jak indikace úniku, tak možnosti jeho zachycení.
- Možné cesty úniku látek a jejich recipienty (různé kanalizace, technologické a jiné
kanály a kolektory, stavební objekty, staré základy apod.) a tvar a charakter
povrchů.
- Záchytná a čistící zařízení, určená k zachycení závadných látek a k jejich odstranění z
vod.
- Ohrožené vnější objekty (veřejné kanalizace, čistírny odpadních vod, kolektory).
- Ohrožené povrchové a podzemní vody, jejich stav a význam (například pro odběry
vody).
- Jiné ohrožené objekty a hodnoty.
S ohledem na charakter používaných látek a na jejich umístění, lze předpokládat
následující rizika spojená s užíváním závadných látek - únik závadných látek (ropných
látek) do prostředí (kontaminace zemin a prostředí, popřípadě kontaminace podzemních
vod, následný průnik do povrchových toků). Provedení provozovny tato rizika snižuje.
V procesu mohou nastat dále tyto stavy ovlivňující množství emisí:
Při výpadku elektrické energie je ukončen provoz – je ukončen přívod zemního plynu pro
ohřev každé technologie a zároveň je ukončena činnost odtahového ventilátoru
vzduchotechniky (zplodiny jsou nasávány do komína pouze s využitím komínového
efektu).
Při výpadku zemního plynu dojde k zastavení procesu. V návaznosti na délku výpadku
v procesu tavení může dojít k zatuhnutí taveniny.
Dalším provozním stavem, který může ovlivňovat množství emisí je kolísání množství
dodávaného zemního plynu (např. při extrémních klimatických podmínkách anebo
nedostatku zemního plynu v odběrové soustavě). Tato skutečnost může mít vliv na
množství emisí spalovacích zdrojů z důvodů častých nájezdů a spínání provozu hořáku, při
zajišťování podmínek pro teplotní režim. K ustálení chodu hořáku dochází během několika
desítek sekund, pokud ale bude chod hořáku přerušovaný, může docházet k častějšímu
spínání provozu hořáku a ke zvýšení množství emisí CO, NOX, popřípadě organických látek
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(resp. metanu). Tuto situaci není schopna společnost CW ovlivnit (závislost na dodavateli
energií), kromě možného zvýšení emisí bude tento provozní stav také znamenat vyšší
opotřebení zařízení a vyšší riziko poruch zařízení anebo automatiky provozu hořáku

D.IV.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Hodnocený záměr svým charakterem nepatří mezi stavby, které by svým provozem
významně ovlivňovaly životní prostředí. Většina opatření ke snížení negativních vlivů na
životní prostředí je obsažena v platných předpisech v oblasti ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví. Níže jsou uvedeny nejdůležitější opatření relevantní k posuzovanému
záměru.
Pro minimalizaci rizik je přesto přijata řada opatření, zejména co se týče zajištění
optimalizace průběhu procesu tavení, provádění pravidelných kontrol, čištění a provádění
revizí a servisu celého zařízení.
Období přípravy záměru
 Je nutno zažádat příslušný orgán ochrany životního prostředí o změnu na zdroji
znečišťování ovzduší a o změnu integrovaného povolení.
Období výstavby
 V případě úniku technických kapalin ze stavebních mechanismů a nákladních vozidel
je nutno neprodleně vytěžit znečištěnou zeminu, odvézt na vodohospodářsky
zabezpečenou plochu a podle rozboru odebraných vzorků s ní dále nakládat v souladu
s právními předpisy.
 Důsledným čištěním podvozků vozidel před výjezdem ze staveniště a čištěním
povrchu dotčených veřejných komunikací je nutno omezovat sekundární prašnost.
 Vlastní realizaci záměru organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu.
 Zajistit prostor pro skladování nebezpečných odpadů vzniklých během výstavby
areálu a odstraňování těchto odpadů oprávněnou firmou.
 Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto
práce. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů a
množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží způsob jejich odstranění.
 Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v
souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.
Období provozu
 Na již provozované technologii jsou v provozu zařízení ke snižování emisí, které také
budou součástí nově instalovaných technologií (dopalovací jednotky).
 Pro období provozu nejsou navrhována další speciální opatření. Provozovatel a
vlastník objektů musí plnit povinnosti vyplývající z platných právních předpisů
v oblasti ochrany životního prostředí.


Znečištění vypouštěných splaškových vod bude splňovat limity kanalizačního řádu
letiště a bude pravidelně sledováno.
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D.V.



Pravidelně bude kontrolováno znečištění vypouštěných dešťových vod do dešťové
kanalizace.



Látky, které by mohly při svém úniku do okolí ohrozit kvalitu podzemních nebo
povrchových vod jsou zabezpečeny odpovídajícím způsobem proti úniku při jejich
skladování a manipulaci. Jsou skladovány v samostatném uzamykatelném skladě.



Plochy a místa, kde se manipuluje s látkami, které by mohly kontaminovat povrchové
nebo podzemní vody, jsou provedeny v nepropustné úpravě v kombinaci s havarijní
jímkou.



Budou zpracovány provozně manipulační řády pro případ havárie, dále pro obsluhu
zařízení, kde se manipuluje s látkami ohrožujícími životní prostředí.



Plochy, sklady a místa, kde se manipuluje s látkami, které by mohly kontaminovat
půdu nebo geologické podloží, jsou v nepropustné úpravě vybavené havarijními
jímkami.



Před uvedením staveb do provozu bude vypracován a předložen ke schválení plán
opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní řád a požární řád.



Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnosti všech záchytných
a havarijních jímek.



Na všech jednotkách, kde je předpoklad vypouštění většího množství TZL budou
instalována zařízení na snižování emisí.



Provést měření emisí dle specifikace odborným posudkem.



Provádět pravidelné kontroly zařízení ke snižování emisí, zejména jejich funkčnosti.



Pravidelně provádět seřizování hořáků (CO a NOX) dle příslušných technických norem.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Hodnocení zdravotních rizik
Mezi základní metodické podklady posouzení vlivů na veřejné zdraví, hodnocení
zdravotních rizik řadíme metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních
rizik v ČR, Autorizační návod AN 14/03 verze 2, Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII
Základy hodnocení zdravotních rizik vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem
Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území a další materiály.
Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle
současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti
představovaného určitou látkou včetně charakterizace existujících nebo potenciálních
rizik vyplývajících z uvedených zjištění. Vlastní proces hodnocení rizika se sestává ze čtyř
základních kroků: určení nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, hodnocení
expozice a charakterizace rizika.
Určení nebezpečnosti je prvním krokem v procesu hodnocení rizika. Zahrnuje sběr dat a
vyhodnocení dat o možných typech poškození zdraví, která mohou být vyvolána danou
látkou a o podmínkách expozice, za kterých k těmto poškozením dochází. V případě hluku
je obsahem tohoto kroku popis možných nepříznivých účinků hluku na lidské zdraví.
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Charakterizace nebezpečnosti popisuje kvantitativní vztahy mezi dávkou a rozsahem
nepříznivého účinku. Tento krok vyžaduje dva základní typy extrapolací: extrapolace
mezidruhové (pokusné zvíře-člověk) a extrapolace do oblasti nízkých dávek. Cílem je
získání základních parametrů pro kvantifikaci rizika, kdy existují dva základní typy účinků prahový a bezprahový.
U látek, které nejsou podezřelé z karcinogenity, se předpokládá účinek prahový, kdy se
může projevit tzv. toxický účinek látky na organismus. Pro zjištění, kdy ještě látka není
toxická pro organismus, se využívají hodnoty doporučených koncentrací pro kvalitu
ovzduší Světové zdravotnické organizace (WHO), tolerovatelné koncentrace látek
v ovzduší TCA Holandského národního ústavu veřejného zdraví a prostředí (RIVM),
referenční koncentrace látek v ovzduší Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) nebo
referenční koncentrace RfC, které jsou uváděny v databázích Americké agentury pro
ochranu životního prostředí (US EPA), referenční expoziční limity REL Úřadu pro řízení
zdravotních rizik (OEHHA) Kalifornské agentury pro ochranu životního prostředí (Cal/EPA)
nebo navržené hodnoty jiných institucí.
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází
se z předpokladu, že negativní účinek na lidské zdraví může vyvolat jakýkoliv kontakt
s karcinogenní látkou. Pro vlastní výpočet se využívají jednotky karcinogenního rizika,
které lze vyhledat v databázích US EPA, ve směrnicích pro kvalitu ovzduší WHO nebo
v materiálech dalších institucí.
V případě charakterizace nebezpečnosti hluku se snažíme najít referenční hladiny hlukové
expozice pro hlavní nepříznivé účinky hluku na zdraví a případně stanovit kvantitativní
vztah mezi úrovní zvýšené expozice hluku a pravděpodobností zdravotního postižení
průměrně citlivých jedinců exponované populace.
Hodnocení expozice je nejobtížnější a současně klíčový krok při hodnocení rizika. Popisuje
zdroje, cesty, velikost, četnost a trvání expozice dané populace sledovanému faktoru. Na
rozdíl od expozice chemickým látkám se u hlukové expozice podstatně více uplatňují
různé okolnosti a vlivy ekonomického, sociálního či psychologického charakteru výrazně
modifikující a spoluurčující výsledné zdravotní účinky působení hluku.
Konečným krokem hodnocení rizika je charakterizace rizika, které zahrnuje syntézu dat
získaných v předchozích krocích. Při hodnocení rizika toxického nekarcinogenního účinku
se provádí výpočet kvocientu nebezpečnosti HQ. Pokud HQ dosahuje hodnoty menší než
1, neočekává se žádné významné riziko toxických účinků. Kvantifikace míry
karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost zvýšení
výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené
škodliviny při celoživotní expozici ILCR. Při hodnocení karcinogenního účinku se vychází
z principu společensky přijatelného rizika, tedy pravděpodobnosti navýšení celoživotního
rizika onemocnění v populaci ILCR, která je považována za ještě akceptovatelnou. Podle
MZ ČR je možné za přijatelné rozmezí rizika považovat řádovou úroveň pravděpodobnosti
10-6 (tedy 1- 10 případů onemocnění na milion exponovaných osob).
V případě kontinuálního dlouhodobého působení hluku z pozemní dopravy městského
typu na větší počet obyvatel je standardním výstupem charakterizace rizika počet
obyvatel, u kterých lze očekávat nepříznivé projevy působení hluku, jak v oblasti
subjektivních pocitů obtěžování nebo špatného spánku, tak i v podobě objektivních
projevů zdravotního postižení ve formě zvýšené nemocnosti.
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Každé hodnocení rizika je zatíženo nejistotami, které jsou uvedeny v závěru každého
hodnocení [1, 19].
Hluková studie
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě počítačového modelu. Ve
zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového
hlukového zatížení pro provoz sledovaného objektu.
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu
HLUK+ verze 9.1 (RNDr. Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z
metodických pokynů. Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných
v předmětném území (chráněný venkovní prostor).
Do hlukové studie byl rovněž zahrnut 7 m vysoký protihlukový val oddělující obytnou část
obce Mošnov od průmyslové.
V rámci hlukové studie byly zpracovány následující varianty:
 Stávající hluková v dané lokalitě tzv. nulová varianta – denní a noční doba
 Výhledová hluková situace v dané lokalitě včetně realizace záměru, tzv. aktivní
varianta – denní a noční doba.
U obou variant byla posouzena zvlášť doprava (doprava na silnici I/58 a příjezdových
komunikacích), provoz průmyslové zóny (stacionární zdroje, parkoviště a doprava
v daných areálech) a celkový provoz průmyslové zóny (všechny zdroje hluku).
Rozptylová studie
Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky
SYMOS´97, která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem
Praha pod názvem "Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla
počátkem roku 2003 upravena a doplněna na verzi 02, aby splňovala podmínky dané
legislativou.
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje:
 výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a
plošných zdrojů
 výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
 stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a
připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
 brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám
stability mezní vrstvy ovzduší podle Klasifikace Bubníka a Koldovského
 odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve
složitém terénu.
Pro každý referenční bod umožňuje metodika ve verzi 2003 výpočet těchto základních
charakteristik znečištění ovzduší:

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu

Strana 83 z 92
září 2012

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

 maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek,
které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
 maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek
bez ohledu na třídu stability a rychlost větru
 roční průměrné koncentrace
 denní průměrné koncentrace
 klouzavý osmihodinový průměr
 výpočet koncentrací NO2
 doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty.
Metodika se používá při posuzování vlivu stávajících nebo nově budovaných zdrojů
znečištění ovzduší na okolí.

D.VI.

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
Při zpracovávání dokumentace se nevyskytly žádné významné neurčitosti nebo
nedostatky ve znalostech.
Určité nejistoty jsou dány hlavně u modelování vznikajících emisí do okolního prostředí a s
tím spojený výpočet imisní zátěže a dále u modelování hlukového zatížení lokality
provozem záměru.
Při zpracování se vycházelo ze stávajícího zařízení. Zájmem investora je rozšíření
stávajícího provozu s použitím prakticky shodných technologických celků, jako pro nynější
provoz. Je možno ale předpokládat, že vlivem vědeckotechnického vývoje a inovací
mohou mít nově instalovaná zařízení jiné parametry než stávající, přesto je možno se
domnívat, že tato zařízení budou na vyšší technologické úrovni a také s nižšími emisemi
hluku, škodlivin, nižšími měrnými spotřebami energií apod., ve srovnání s nyní
používanými technologickými celky. Jednotlivá zařízení a jejich parametry budou uvedeny
na základě výběru investora v dalších stupních dokumentace.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr, vzhledem k tomu, že jde o doplnění technologie, která bude umístěna částečně do
nové haly a stávajících hal ve stávajícím areálu společnosti, představuje pro investora
optimální variantu. Záměr bude napojen na stávající technickou infrastrukturu a bude
řešen v souladu se stávajícím dopravním systémem. Realizací záměru nedojde ke
změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz stávajícího území.
Uvažována je tedy pouze jedna varianta. Nulová varianta by znamenala zachování
současného stavu.
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F.

ZÁVĚR
Dokumentace záměru „CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“ je
zpracováno podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4, tohoto zákona.
Účelem této dokumentace je reálně posoudit podložené pozitivní i negativní dopady při
rozšíření výroby stávajícího areálu CROMODORA WHEELS s.r.o. v PZ Mošnov a odhadnout
předpokládané vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Předložená dokumentace záměru je zpracována na úrovni stávajících podkladů,
legislativních norem, prozkoumanosti základních složek životního prostředí a evidenci
jiných zájmů na využívání území.
Při zpracování dokumentace nebyly zjištěny skutečnosti, které by jednoznačně bránily
realizaci rozšíření výroby závodu CROMODORA WHEELS ve vymezeném území průmyslové
zóny v Mošnově.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných podkladů o předpokládané
stavbě, o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s
přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že předložený záměr
nebude mít významný a nevratný negativní dopad na životní prostředí.
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G.

VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Dokumentace k záměru „CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“ je
vypracována na základě požadavku zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v aktuálním znění zákona. V přílohách k zákonu jsou vyjmenovány stavby –
záměry, u kterých je povinností investora posoudit ve stanoveném rozsahu vlivy těchto
záměrů na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny,
ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje,
hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti.
Zákon umožňuje seznámení dotčených subjektů a zejména seznámení obyvatelstva se
záměrem a umožňuje zapojení obyvatelstva v rámci projednání těchto záměrů a jejich
schválení, popřípadě odmítnutí, resp. stanovení podmínek, za kterých tyto záměry mohou
být realizovány.
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné formě závěry jednotlivých dílčích
okruhů hodnocení. Umístění záměru do stávajícího areálu logicky doplňuje využití
stávajícího areálu, tzn., že lokalizace záměru je navrhována co nejšetrněji ve vztahu
k ovlivnění obyvatelstva anebo k ohrožení životního prostředí.
Záměrem investora je rozšíření výroby litých kol ve stávajícím výrobním závodě a na
přilehlých pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora.
Doplněny budou zejména chybějící kapacity tavení, lití a obrábění instalací nových
tavících pecí, licích strojů a CNC strojů pro třískové opracování odlitků a zároveň také nová
lakovna pro lakování kol. Při navýšení výroby ve společnosti budou použita obdobná
zařízení a technologie jako pro stávající výrobu, včetně řešení záchytu, resp. likvidace
škodlivin – těkavých organických látek z lakovny na zařízení RTO (regenerativní termická
oxidace). Pro vlastní využití odpadu podniku bude instalovaná kapacita na úpravu a
přetavení třísek.
počet vyrobených litých kol 2011

978 300 kol

lakovaná plocha 2011

cca 1 000 000 m2 /rok

projektovaná produkce výrobků 2020

2 600 000 kol

projektovaná lakovaná plocha 2020

3 000 000 m2 /rok

Vstupním materiálem pro výrobu hliníkových litých kol jsou hliníkové ingoty (housky)
potřebného chemického složení hliníkové slitiny. V plynové tavící peci je hliníková slitina
roztavena po zahřátí na potřebnou teplotu a tekutý kov je přelit do přepravních pánví
(kelímků). Tekutý kov je pak v těchto kelímcích v odplyňovacím zařízení odplyněn účinkem
plynného dusíku popřípadě po odplynění dochází k přídavkům legur pro zkvalitnění
mechanických vlastností slitiny. Odplyněný tekutý kov je převezen v téže přepravní pánvi
k nízkotlakým odlévacím strojům k odlévání. Odplyněným kovem jsou pak naplněny pece
licích strojů, na kterých jsou nízkotlakovou technologií odlévaný požadované polotovary
(odlitky) kol. Polotovary kol pak procházejí kontrolou operací rentgenování. Smyslem
operace rentgenování je prověřit homogenitu odlitků. Nehomogenní odlitky jsou
vyřazeny. Dalšími operacemi jsou odjehlování – polotovar je zbaven ostřin a vtokové
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soustavy. Odlitky jsou návazně tepelně zpracovávány (linky řízeného tepelného
zpracování - žíhání) a opracovávány obráběním na robotizovaných obráběcích centrech
(soustružení a vrtání). Soustružením jsou opracovány plochy ze strany dosedu pneumatiky
na kolo a plochy pro dosed kola na náboj nápravy. Vrtáním jsou opracovány plochy pro
upevnění kola šrouby na náboj nápravy. Kovové třísky z obrábění se po vyčištění a usušení
v příslušném zařízení přetavují v tavicích pecích. Po kontrole vyváženosti vzduchotěsnosti
(s použitím Helia) projdou nehotová kola operací měření nevyváženosti. Závěrečným
procesem je lakování kol na kompletní lakovací lince. Kola procházejí celým předepsaným
procesem lakování. Tento proces obsahuje operace chemických předúprav, aplikace
základové barvy (prášková technologie) a finálního lakování stříkáním. Hotové výrobky
jsou ukládány do palet a na balících strojích baleny pro expedici podle přání zákazníka.
Hotová zabalená kola jsou ukládána do skladu hotových výrobků. V rámci celého procesu
výroby jsou prováděny kontrolní testy a měření v laboratořích s cílem zabezpečit co
nejvyšší stabilitu procesu a kvalitu výrobku, tedy hliníkového kola.
Společnost disponuje v rámci svého výrobního areálu s volnými pozemky o rozloze cca
30 000 metrů čtverečních. Na těchto pozemcích plánuje postavit postupně další výrobní
prostory (haly), v nichž by byla nainstalována následující zařízení:






















2 tavící pece ingotů
2 přetavovací pece na třísky
1 zařízení na sušení a čištění třísek
24 strojů na nízkotlaké lití
4 RTG zařízení
2 odjehlovací zařízení pro odstraňování vtokové soustavy kola
2 linky pro tepelné zpracování výrobků
12 obráběcích center
24 odjehlovacích strojů
2 vyvažovací stroje
1 mycí a sušící zařízení
2 heliové kontrolní stroje na vzduchotěsnost
1 kompletní lakovací linka (aplikace základní práškové barvy, včetně vypalování a
chlazení, linka barevného odstínu a linka bezbarvého laku, spalovací jednotka RTO)
Balící zařízení hotových výrobků
Kompletní vybavení laboratoří – metalografie, metrologie, rozměrové zkoušky, testy
laku a technologické testy
Neutralizační stanice
Zařízení na výrobu stlačeného vzduchu
Rozvodna VN a NN
Dopravníkové systémy
Vysokozdvižné vozíky
Skladovací systémy

Se započetím realizace stavby a instalace zařízení je předběžně počítáno od července
2013 a zařízení budou instalována postupně dle požadavků a potřeb zákazníků
(předběžné ukončení instalací je dnes předpokládáno v roce 2020).
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Navrhovaný záměr je předpokládán pouze v jediné variantě. Záměr, vzhledem k lokalizaci,
stavu území a připravenosti tohoto území, představuje pro investora optimální variantu.
S ohledem na objem automobilové dopravy lze očekávat kumulaci vlivů se stávajícími
provozy v průmyslové zóně. Tato skutečnost je však pro takto rozsáhlé průmyslové zóny
typická. Kumulace vlivů dopravy (tedy především úroveň hluku a imisní situace) v okolí
zóny byla při posuzování záměru zohledněna.
K záměru byla vypracována rovněž rozptylová studie, která potvrzuje, že provozem
nebude překračována imisní zátěž lokality a hluková studie která potvrzuje, že navýšení
stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku zejména vlivem provozu dopravy v lokalitě
blízké posuzovanému záměru nedosáhne takových hodnot, které by způsobily
překračování hygienických limitů pro denní dobu v chráněném venkovním prostoru
staveb.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy byly vyhodnoceny jako málo významné. Vlivy na půdu
byly vyhodnoceny jako nevýznamné, neboť záměr si nevyžádá trvalé odnětí půd ze
zemědělského půdního fondu. Záměr je budován ve stávajícím průmyslovém areálu.
Záměr nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí (NATURA 2000). Vlivy na krajinný ráz byly
vyhodnoceny jako nevýznamné, zejména v kontextu s dalšími stavbami v okolí.
Vypočtené imisní příspěvky v rozptylové studii jsou nízké a nebudou zdrojem zvýšených
zdravotních rizik pro obyvatelstvo.
U vypočtených hodnot hlučnosti ze stacionárních zdrojů hluku ve stávajícím i výhledovém
stavu neočekáváme nepříznivé zdravotní účinky hluku v době denní, ani v době noční.
Vlivy na podzemní a povrchovou vodu, přírodní zdroje a horninové prostředí jsou
hodnoceny jako nevýznamné nebo zanedbatelné.
Jako pozitivní byl vyhodnocen vliv na sociálně ekonomickou situaci (nová pracovní místa)
a hmotný majetek. Vliv bude mít regionální dosah a dlouhodobý charakter.
Celkové shrnutí
Na základě vyhodnocení významnosti vlivů výstavby nového závodu CROMODORA
WHEELS na jednotlivé složky životního prostředí je možno konstatovat, že plánované
rozšíření výroby za předpokladu realizace navržených technických opatření neznamená z
hlediska identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý vliv.
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H.

PŘÍLOHY
Vložené přílohy
1. Situace a detail umístění
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska NATURA 2000
3. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace
Samostatné přílohy
4. Rozptylová studie "CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu",
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Ing. Milan Číhala,
08/2012.
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