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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY:
CO
HMÚ
SD
OV
CHOPAV
LBC
LBK
M Ú
NO2
NOX
NO
OO
PUPFL
PM10
VZV
VZT
ÚP
ÚSES
SES
VKP
ZPF
KRNAP
NV
OV
HRA

Oxid uhelnatý
eský hydrometeorologický ústav
editelství silnic a dálnic
isti ka odpadních vod
Chrán ná oblast p írodní akumulace vod
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
M stský ú ad
Oxid dusi itý
Oxidy dusíku
Nebezpe né odpady
Ostatní odpady
Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
Suspendované ástice prachu
Vysokozdvižný vozík
Vzduchotechnika
Územní plán
Územní systém ekologické stability
Systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Zem d lský p dní fond
Krkonošský národní park
Nákladní vozidlo
Osobní vozidlo
Hodnocení zdravotních rizik
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ÚVOD

Zám rem investora je výstavba nového areálu pro výrobu d ev ných vazník
se sty níkovou deskou v etn preventivní ochrany eziva impregnací má ením
v Trutnov Po í í.
Investorem a provozovatelem zám ru je spole nost KASPER CZ s.r.o. (Revolu ní
411, 542 32 Úpice) a projektovou p ípravou zám ru se zabývá organizace
ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod.
Zám r podléhá zjiš ovacímu ízení dle zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv
na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon , v platném zn ní.
V oznámení jsou komplexn hodnoceny vlivy zám ru na životní prost edí a ve ejné
zdraví.
Technologický popis zám ru byl dodán zadavatelem oznámení v rámci projektové
dokumentace - Výrobní závod Trutnov, vypracovaný spole ností ATELIER
TSUNAMI s.r.o. Náchod v zá í 2006.
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí byly:
Generel místních SES Trutnovsko z roku 1995, Regenerace brownfieldu Trutnov
Po í í na podnikatelskou zónu - KASPER CZ únor 2006, údaje
eského
hydrometeorologického ústavu, údaje pracovník Magistrátu m sta Trutnova. Dále
byly provedeny terénní pr zkumy zpracovateli oznámení.
Oznámení bylo zpracováno podle p ílohy . 3 zákona . 100/2001 Sb., v platném
zn ní a dle metodického pokynu MŽP. P edm tný zám r podléhá zjiš ovacímu
ízení s krajskou p sobností.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodní firma:
KASPER CZ s.r.o.
A. 2. I :
252 77 839
A. 3. Sídlo:
Revolu ní 411
542 32 Úpice
A. 4. Oprávn ný zástupce:
Ing. David Kasper - jednatel spole nosti
Bydlišt : Hornova 912, 541 01 Trutnov
tel.: 603 578 851
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B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy .1
Název zám ru:
Výroba d ev ných sty níkových vazník - KASPER CZ s.r.o. Trutnov
Za azení zám ru do p íslušné kategorie dle p ílohy . 1:
Zám r spadá dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, do kategorie II, 10.4. Skladování vybraných nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci,
nebezpe ných pro životní prost edí) a pesticid v množství na 1 t, kapalných hnojiv,
farmaceutických výrobk , barev a lak v množství nad 100 t.
B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru
Zám rem je výstavba nového závodu d evozpracujícího pr myslu výroby
d ev ných vazník se sty níkovými deskami na nevyužívaném území bývalého
skladového areálu Benzina a.s. v Trutnov Po í í.
Oznamovatel p edkládá k hodnocení jednu variantu ešení.
Kapacita výroby:
Po et zalisovaných sty ník
Množství konstruk ního eziva
Množství sty níkových desek
Zast ešená plocha

200 000 ks/rok
4 200 m3/rok (tj. p evážn fošny tl. 52 mm)
90 t/rok
cca 100 000 m2/rok

Spot eba impregna ní látky LIGNOFIX E Profi Color
Skladová kapacita impregna ní látky
Doprava:
Dopravní obslužnost denní
Parkovací stání:
Parkovací stání pro OV:

11 t/rok
1,1 t (kontejner - 1000 l)

10 nákladních vozidel (NV)
10 osobních vozidel (OV)
22 míst (z toho 1 pro osoby se sníženou
možností pohybu)

B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj: Královéhradecký
Katastrální území: Po í í u Trutnova
Investor po ítá s umíst ním zám ru v nevyužívaném areálu bývalého skladového
prostoru firmy Benzina a.s. v Trutnov Po í í, k.ú. Po í í u Trutnova. Uvažované
území je kategorizováno jako brownfield. V rámci využití území zpracoval investor
projekt, zam en na jeho regeneraci a revitalizaci na podnikatelskou zónu primárn
využívanou spole ností KASPER CZ s.r.o (Projekt: Regenerace brownfieldu
na podnikatelskou zónu). Celý areál má rozlohu 4,1 ha a rozkládá se na pozemcích
EMPLA spol.s r.o.
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p. . 1622, 141/1 a 143/1. zám rem budou využívány ásti pozemk p. . 1622
a 141/3 o celkové rozloze 7837,44 m2.
Zám r se nachází v zón pr myslové výroby. Jižní hranice zám ru tvo í areál
spole nosti KASPER KOVO s.r.o. a prodejní sklad eziva, východn od zám ru
se nachází zatím nevyužitý prostor regenerovaného areálu Benziny, severn
ve vzdálenosti cca 50 m vede železni ní tra Chlumec nad Cidlinou - Trutnov
a komunikace Trutnov - ervený Kostelec a západn areál spole nosti ZZN
Pardubice a.s.
Obr. . 1: Pohled na areál se severní strany

Nejbližší obytná zástavba se nachází jižn od areálu, ve vzdálenosti cca 200 m
a tvo í ji nízkopodlažní rodinné domy.
Stávající stavební objekty areálu tvo í nadzemní ocelové jednopláš ové nádrže stojaté nebo ležaté - umíst né v železobetonových záchytných vanách, nadzemní
ocelové dvoupláš ové nádrže umíst né na železobetonových základech, stávající
ocelové potrubní mosty v etn základových konstrukcí a stávající ocelové
p íst ešky. Sou ástí areálu je i zpevn ná panelová plocha a betonová rampa podél
železni ní vle ky.
Sou ástí p íloh . 1 a . 2 oznámení je grafické znázorn ní umíst ní zám ru
z hlediska širších vztah a zobrazení funk ních vztah celého výrobního závodu.
Areál KASPER CZ s.r.o v Trutnov Po í í není umíst n v záplavovém území (viz
obr. . 11).
B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry
Zám rem investora je vybudování nového závodu d evozpracujícího pr myslu
v pr myslové zón v Trutnov Po í í. Do nového provozu bude p esunuta stávající
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výroba d ev ných vazník se sty níkovými deskami ze závodu v sídle spole nosti
v Úpici.
Výstavba nového závodu bude rozd lena na etapy. V první etap bude postavena
jednolodní hala, ve které bude umíst na výroba, tj. ezání p í ez a lisování
vazník , a k ní p ipojena budova administrativy a temperovaná místnost pro
impregna ní vanu. U jižního rohu haly bude umíst na kotelna. V druhé etap
se po ítá s výstavbou hal, ve kterých by byla umíst na pilnice a sklad eziva. Je zde
ponechána možnost rozší ení administrativní budovy. V druhé ásti areálu bude
umíst n sklad hotových výrobk .
P íjezdová komunikace bude využita stávající, pouze vjezd na to nu pro nákladní
automobily, která je situována kolem skladu hotových výrobk , bude nový.
Výroba d ev ných vazník sestává z ošet ení eziva v impregna ní lázni, jeho
schnutí ve skladu eziva, dále z na ezání daných p í ez a vazník a jejich lisování.
Hotové vazníky jsou dopravovány do skladu hotových výrobk a dále konkrétnímu
zákazníkovi.
V rámci hodnocení vliv na životní prost edí je uvažována kumulace s ostatními
provozy a zám ry v podnikatelské zón . Jižní hranici zám ru tvo í areál spole nosti
KASPER KOVO, s.r.o., který se zam uje na subdodávky komponent i finálních
výrobk z plechu pro r zná za ízení (filtrace vzduchu, klimatizace, textilní stroje,
automobily, atd.). V sou asné dob je plánována výstavba nové práškové lakovny,
která bude na východní stran navazovat na stávající provozy KASPER KOVO.
Na tento zám r je zpracováno samostatné oznámení dle zákona . 100/2001 Sb.,
v platném zn ní.
Kumulace vliv posuzovaného zám ru výroby sty níkových vazník s okolními
provozy (v etn zám ru výstavby nové práškové lakovny) je vyhodnocena
z hlediska p edpokládané hlukové a imisní zát že (tj. ve výstupech rozptylové
i hlukové studie, v hodnocení zdravotních rizik).
B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Sou asný areál firmy KASPER CZ s.r.o. v Úpici je bez možnosti dalšího rozvoje.
Jako vhodný areál pro plánované navýšení kapacity byl vybrán nevyužitý prostor
bývalého skladového areálu firmy Benzina a.s. v podnikatelské zón v Trutnov
Po í í. V rámci revitalizace a regenerace stávajícího území a nemovitostí
vypracoval investor ve spolupráci s projektovou kancelá í Atelier Tsunami s.r.o.
Náchod projekt „Regenerace brownfieldu Trutnov v Po í í na podnikatelkou zónu“.
Sou ástí projektu je p íprava území k podnikatelským ú el m, využívaným
primárn k innosti investora. V sou asnosti probíhající revitalizace území a jeho
p íprava k výstavb nového výrobního objektu není p edm tem posuzování v rámci
tohoto oznámení. Úprava území byla povolena dot enými orgány a byla
spolufinancována z fond Evropské Unie. Kvalita podzemních vod je sledována
pomocí ty monitorovacích vrt , které budou zachovány až do 07/2007.
ešený zám r se bude nacházet na ploše o rozloze 7837,44 m2, na pozemcích
p. . 1622 a 143/1, které jsou v majetku investora.
Zám r je p edkládán v jedné variant . Z hlediska rozsahu možných vliv na životní
prost edí a obyvatelstvo jsou v oznámení hodnoceny stávající stav („nulová
varianta“) a p edpokládaný stav („aktivní varianta“). Popis stávajícího stavu
životního prost edí je rozebrán v kapitole C oznámení. Popis zám ru
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(p edpokládaný stav) je uveden v kapitole B oznámení a hodnocení vliv zám ru
na životní prost edí v kapitole D oznámení.
Obr. . 2: Územní plán m sta Trutnova

Areál KASPER CZ s.r.o.

EMPLA spol.s r.o.
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B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru
B. I. 6. I. Technické, stavební a architektonické ešení zám ru
Stávající areál:
Lokalita pro výstavbu je bývalým areálem firmy Benzina a.s. Podrobný popis
p ípravy území na realizaci zám ru je sou ástí studie „Regenerace brownfieldu
Trutnov v Po í í na podnikatelskou zónu“. V sou asné dob zde probíhá
revitalizace území a jeho p íprava na výstavbu areálu spole nosti KASPER CZ
s.r.o. P ípravné práce probíhají v souladu s výše uvedenou studií a pod dohledem
dot ených orgán státní správy. P íprava území není p edm tem zám ru.
Stru ný popis stávajícího areálu a prací k p íprav území na výrobní závod jsou
uvedeny v p íloze .10.
Stavebn technické ešení nového areálu:
Výstavba nového závodu bude rozd lena na etapy. V první etap bude postavena
jednolodní výrobní hala, ve které bude umíst no ezání p í ez a lisování vazník ,
a k n mu p ipojená budova administrativy a temperovaná místnost pro impregna ní
vanu.
V druhé etap se po ítá s výstavbou hal, ve kterých bude umíst na pilnice a sklad
eziva. Je zde ponechána možnost rozší ení administrativní budovy.
Schéma areálu je uvedeno v p íloze . 2.
Stavební objekty:
- výrobní hala
- impregnace
- administrativní budova
- zpevn né plochy
Výrobní hala
Výrobní hala je navržena jako nepodsklepená jednopodlažní stavba s pultovou
st echou o spádu 5%. St echa je spádována sm rem k administrativní budov .
Sv tlá výška haly pod vazník je uvažována na 6 m. Vstup a vjezd do haly
je situován pod místností impregnace, tj. v severovýchodní st n objektu. Jedná
se o stavbu obdélníkového p dorysu o rozm rech 25,45 x 54,30 m.
Impregnace
Jedná se o obdélníkový objekt o rozm rech 14,55 x 6,0 m a sv tlé výšky 5 m, který
je p ipojen na východní st nu výrobní haly. V objektu bude umíst na hala pro
impregnaci eziva (impregnace lignofix - hn dá). Objekt bude temperován. V hale
bude uskladn n kontejner s p ípravkem LIGNOFIX E Profi Color. Kontejner
o objemu 1000 l bude umíst n v regálu se záchytnou vanou, napojenou
na záchytnou vanu vlastní impregna ní vany. Podlaha haly bude vyspádovaná.
Objekt je pr jezdný, v severní a jižní st n budou osazena vrata š. 3,0 m a v. 4,5 m.
Sklad eziva
Sklad impregnovaného eziva je umíst n podél haly výroby v ší ce impregna ní
místnosti a je tvo en zast ešeným pruhem. Sklad neimpregnovaného eziva

EMPLA spol.s r.o.

- 11 -

Oznámení „Výroba d ev ných sty níkových vazník - KASPER CZ s.r.o. Trutnov“

se p edpokládá na venkovní volné zpevn né ploše v t sné blízkosti výrobní haly.
Ve druhé etap se p edpokládá p est ešené této zpevn né plochy.
Administrativní budova
Nosný systém bude vybrán po zhodnocení požárních norem a cenových kritérií.
Kapacitní ukazatele administrativní budovy:
Vrátnice
1 vrátný, nep etržitý provoz
Vedoucí výroby
1 osoba
Kancelá montáže
2 osoby
Šatny
dv sm ny po 14 lidech
editel
1 osoba (4 místa pro jednání)
Vedoucí obchodu
1 osoba (4 místa pro jednání)
Obchodní úsek
4-5 osob (4 místa pro jednání)
Projekce
4-5 osob
Vedoucí projekce
1 osoba (4 místa pro jednání)
Zasedací místnost
10 míst pro jednání
Zpevn né plochy
Parkovišt bude realizováno s živi ným povrchem (st ední pojízdný pruh),
parkovací stání budou provedena v zámkové dlažb . St ední pojízdný pruh bude
dimenzován pro pojezd vozidel nad 3,5 t. Odpadní vody budou z parkovišt
svedeny do odlu ova e ropných látek a odtud do kanalizace.
Ostatní pojízdné plochy v areálu budou panelové a budou dimenzovány pro pojezd
t žké nákladní dopravy.
Plochy kolem administrativní budovy pro p ší budou realizovány v zámkové dlažb .
Obslužná komunikace pro kotelnu bude ešena jako panelová komunikace vedoucí
z jihovýchodního konce parkovišt ke koteln , dimenzována bude pro ob asný
pojezd malého nákladního vozidla.
P íjezdová komunikace
P íjezdová komunikace do areálu bude využita stávající, pouze upravená novým
asfaltovým povrchem.
Variantn je uvažováno o nové p íjezdové komunikaci, vedoucí severn od areálu,
která povede na dálni ní p ivad . Využití této varianty je zatím ve stádiu jednání.
Postup výroby d ev ných vazník
- nákladními automobily se do areálu dopraví pot ebné ezivo (prkna, lat ,
fošny, OSB desky) a sty níkové desky,
- d evo se skládá a dopravuje po areálu pomocí VZ vozík a je ábu PEINER,
ezivo se namá í v impregna ní van (impregnace lignofix) v p edstihu dle
dokumentace, aby bylo normovanou dobu impregnováno,
- naimpregnované d íví se nechává doschnout ve skladu eziva,
- oschlé ezivo se doveze k pile, kde se podle výrobní dokumentace na ežou
dané p í ezy na vazníky, odpad se dopravuje do sila kotelny (pouze
v p ípad povolení ke spalování),
- u p í ez se ru n zat ou impregnací ela, která po o íznutí eziva
impregnována nejsou,
- p í ezy se dopraví k lis m, kde se skládají a zalisovávají na lisech MARK VI

EMPLA spol.s r.o.

- 12 -

Oznámení „Výroba d ev ných sty níkových vazník - KASPER CZ s.r.o. Trutnov“

-

hotové vazníky se po vále kových drahách dopraví ven z haly a pomocí
je ábu PEINER i VZ vozíku se dopraví do skladu hotových výrobk
(zpevn ná plocha se stojany),
vazníky se naloží pomocí je ábu na nákladní automobil a odvezou na danou
stavbu.

Technologická za ízení
- impregna ní vana (p dorysné rozm ry 0,7 x 2,2 m) - výrobce fa VYVOS
s.r.o.,
- jednolistá pila - easy cut fanuc (p dorysné rozm ry 14,2 x 1,6 m) - výrobce
fa MiTek, odsávání pilin - fa ACword - typ FT 400,
ty listá pila (p dorysné rozm ry 14,7 x 3,8 m) - výrobce fa DEPAU,
- lis MARK VI (p dorysné rozm ry 35 (25) x 6,35 m- výrobce fa MiTek,
- je áb PEINER
max. nosnost
3t
max. vyložení
25 m
max. využitelný moment 300 kNm
výška
22 m
- vále ková dráha (p dorysné rozm ry 27,5 x 5,0 m),
- vysokozdvižné vozíky - 2 ks bo ní VZV, 1 ks elní VZV - dieslové pohonné
jednotky s katalyzátory.
Výrobní hala i impregna ní místnost budou temperovány. Sou ástí jednolisté pily
je i odvod d ev ného prachu a pilin pomocí kompresoru do sila kotelny.
Impregnace
Impregna ní láze se nem ní, ale pr b žn dopl uje do max. hladiny Lignofixu E
Profi, který se do edí tak, aby byla dodržena požadovaná koncentrace
impregna ního roztoku 1 : 9.
Za provozu impregna ní vany se na dn usazují p evážn piliny z impregna ního
eziva, které postupem doby snižují využitelnou výšku impregna ní lázn . Proto
je nutné p ibližn 1 x ro n tyto usazeniny odstranit a impregna ní vanu vy istit.
Impregna ní roztok je p e erpán do záchytné vany a tuhé sou ásti usazené na dn
vany se uloží do nepropustných sud . Odpad je p edáván oprávn né osob
k odstran ní.
Vytáp ní
K vytáp ní objekt bude sloužit vým ník, který bude napojen na stávající parovod.
V rámci realizace zám ru bude posunuta stávající trasa parovodu, vedoucího p i
hranici areálu. P edpokládaná trasa parovodu je zazna ena v p íloze . 2.
Vzduchotechnika
V místnostech, kde nelze v trat p irozeným zp sobem, bude vým na vzduchu
zajišt na podtlakovým odv tráním.
Vzduchotechnika bude instalována pouze v p ízemních šatnách. Vým na vzduchu
ve výrobní hale bude zajišt na pomocí jednotek typu SAHARA, které spolu
s vytáp cím systémem v zimních m sících dokáží teplotu vzduchu udržet na vnit ní
požadované teplot .
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Elektroinstalace
Napojení areálu na ve ejný rozvod elektrické energie bude provedeno ze stávající
stožárové trafostanice kabelovou podzemní p ípojkou zakon enou v hlavním
elektrickém rozvad i.
V roce 2007 bude v souvislosti s budováním nové komunikace vedoucí na dálni ní
p ivad
bourána stávající trafostanice. Poté bude areál napojen na rozvod
elektrické energie podzemní kabelovou p ípojkou z trafostanice v areálu KASPER
KOVO.
Zásobování vodou
Stávající vodovodní p ípojka s vodom rnou šachtou koliduje s budoucí zástavbou,
proto bude muset být provedena nová vodovodní p ípojka na ve ejný vodovod,
jehož rozvod vede na hranici pozemku pod stávající obslužnou komunikací.
Kanalizace
Ve ejný kanaliza ní ád jednotné kanalizace je veden p i hranici pozemku pod
stávající obslužnou komunikací, ze které bude provedena nová p ípojka splaškové
kanalizace a deš ové kanalizace odvod ující veškeré st echy a zpevn né plochy
v areálu.
Provozní specifikace:
Provozní doba celého areálu
Po et pracovních dn
Po et zam stnanc

po - pá (6:00 - 22:00),
v období erven - listopad i o víkendech
260 - 280 rok
45

B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
P edpokládaný termín stavby
05/2007
04/2008
P edpokládané dokon ení stavby
B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
Navrhovaný zám r leží na pozemcích v katastrálním území Po í í u Trutnova.
Dot ené územn samosprávné celky: Královéhradecký kraj
M sto Trutnov
B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad ,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
- souhlas s nakládáním s nebezpe nými odpady (do 100 t nebezpe ného odpadu
za rok), p íslušným ú adem je M stský ú ad Trutnov, odbor životního prost edí;
- požádat o povolení k umíst ní zdroje zne išt ní ovzduší podle § 17 odst.
1 písm. b) zákona 86/2002 Sb. o ovzduší, v platném zn ní pro impregnaci a pilu,
p íslušným orgánem je Krajský ú ad Královéhradeckého kraje;
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B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. P da
Uvažovaný zám r bude umíst n v bývalém areálu firmy Benzina a.s. v pr myslové
zón v Trutnov Po í í. V sou asné dob je provád na revitalizace daného území
dle projektu „Regenerace brownfieldu Trutnov Po í í na podnikatelskou zónu“.
Dot ené pozemky nebo jejich ásti a jejich parcelní ísla - 1622, 143/1.
Pozemky p. . 1622 a 143/1 jsou ve vlastnictví spole nosti KASPER CZ s.r.o.
Stavba si nevyžádá vyn tí p dy ze ZPF i PUPFL.
7837,44 m2

Celková rozloha zám ru
Tabulka . 1: Zájmové parcely
Parcela
íslo

Druh
pozemku

Zp sob
ochrany

Zp sob využití

Kód
BPEJ

Vým ra
zám ru

Celková
vým ra
parcely [m2]

1622

ostatní
plocha

-

jiná plocha

-

4359,07

19886

143/1

ostatní
plocha

-

neplodná p da

-

1591,07

8479

Posuzovaná lokalita není sou ástí žádného zvlášt chrán ného území ani systému
ekologické stability ve smyslu zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. Z hlediska
archeologické památkové pé e je lokalita územím s archeologickými nálezy
ve smyslu zákona . 20/1987 Sb. a je velice pravd podobné, že v rámci zemních
prací mohou být narušeny archeologické situace.
Využití parcel k realizaci zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta
Hradec Králové. (Vyjád ení orgán státní správy pro vydání územního povolení jsou
sou ástí oznámení - p íloha . 3.)
B. II. 2. Voda
Etapa výstavby zám ru
Technologická voda
Provozní technologická voda bude spot ebovávána p i demolici stávajících objekt ,
území, k samotné výstavb
výrobního závodu, k išt ní vozidel
p íprav
a k omezení nadm rné prašnosti na komunikacích a zpevn ných plochách.
Pro vlastní stavební ú ely bude používána voda ze stávající vodovodní p ípojky
s vodom rnou šachtou, napojenou na ve ejný vodovod, vedoucí po hranici
pozemku pod stávající obslužnou komunikací. Po vybudování zám ru bude stavba
napojena na novou vodovodní p ípojku. Množství spot ebované vody p i etap
výstavby nelze v sou asné dob vy íslit.
Pitná voda
Množství pitné vody bude záviset na po tu pracovník a dob trvání výstavby.
P edpokládaná délka výstavby je 11 m síc . Maximální po et pracovník na stavb
bude cca 20, p i emž na jednoho pracovníka je odhadována spot eba vody cca 5 l
EMPLA spol.s r.o.

- 15 -

Oznámení „Výroba d ev ných sty níkových vazník - KASPER CZ s.r.o. Trutnov“

– pitná voda a 120 l – voda na mytí. Pro pitné ú ely bude používána voda balená.
V dob výstavby bude pro pracovníky na staveništ p istav no pojízdné sociální
za ízení.
P edpokládá se, že v dob výstavby bude denní spot eba vody init cca 2,5 m3
v 1 sm n , tzn. cca 605 m3/dobu výstavby.
Etapa provozu zám ru
Pitná voda bude využívána k p íprav impregna ní lázn , v sociálních za ízeních,
pro pot eby úklidu, mytí aut, údržbu zelen a zpevn ných ploch a komunikací.
Ke všem ú el m bude využívána pitná voda z nov vybudované vodovodní
p ípojky, napojené na ve ejný vodovod.
Celková spot eba pitné vody je oznamovatelem odhadována maximáln na 1700
m3/rok.
B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Etapa výstavby zám ru
P i výstavb zám ru bude použit b žný stavební a konstruk ní materiál:
- kamenivo, št rky a št rkopísky pro konstrukce ploch a vozovky
- živi né sm si pro kryt zpevn ných ploch a vozovky
- betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce
- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové
a kovové výrobky, výrobky ze skla
- betonové prefabrikáty
- ocelové nosné konstrukce
Celkové množství použitého stavebního materiálu nelze p edem objektivn ur it.
Všechny suroviny a materiály budou transportovány po stávajících komunikacích.
V pr b hu výstavby bude využíváno elektrické energie z rozvodné sít , její p esné
množství nelze p edem ur it.
Etapa provozu zám ru
Suroviny:
Hlavními surovinami p i výrob d ev ných sty níkových vazník jsou:
- d ev né konstruk ní ezivo (p evážn fošny tl. 52 mm a výšky 82 až 224 mm vzestupn po 20 mm) v délkách od 3 do 6 m - p edpokládaná ro ní spot eba
4 200 m3
- sty níkové desky, tj. ocelové pozinkované plechy s prolisovanými trny o tl. 1mm,
1,5 mm a 2 mm v ur ených rozm rových adách - p edpokládaná ro ní spot eba
iní 90 tun
- impregna ní p ípravek Lignofix E Profi Color na preventivní ochranu d eva, která
je realizována má ením v impregna ní van s 10% roztokem - celková ro ní
spot eba p ípravku iní cca 11 tun.
Bezpe nostní list impregna ního p ípravku je v p íloze oznámení . 9.
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Energetické zdroje
Napojení areálu na ve ejný rozvod elektrické energie bude provedeno ze stávající
stožárové trafostanice. V roce 2007 bude trafostanice odstran na a výrobní závod
bude napojen na rozvod elektrické energie podzemní kabelovou p ípojkou
z trafostanice, ležící v areálu KASPER KOVO s.r.o.
Elektrickou energií budou napájena všechna strojní za ízení, podílející
se na výrobních procesech.
Celková p edpokládaná spot eba elektrické energie bude init cca 100 MWh/rok.
Nafta:
Nafta bude využívána jako pohonná hmota min. 3 ks vysokozdvižných vozík .
Dopl ování nafty bude probíhat pomocí kanystr na ur ené zabezpe ené
(zpevn né) ploše.
Spot eba nafty
cca 10 l/vysokozdvižný vozík/hod
8 800 l/rok
Ro ní spot eba nafty

B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism
na staveništi a obslužná nákladní automobilová doprava na p íjezdových
komunikacích. Vzhledem k neznalosti po tu a nasazení stavebních mechanism
vy íslit množství emitovaných
a obslužné dopravy není možné p esn
zne iš ujících látek vyvolaná provozem mechanism
obslužné dopravy,
ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze p edpokládat, že budou nízké.
Z tohoto d vodu nebyla etapa výstavby v rámci rozptylové studie uvažována.
Etapa provozu zám ru
V dob provozu zám ru budou hlavními zdroji emisí zpracování d eva (pila, lis),
impregnace d eva, doprava na p íjezdových komunikacích a pohyby obslužných
mechanism po areálu (je áb, vysokozdvižný vozík).
Návrh za azení zdroje:
Impregnace d eva (podle vyhlášky MŽP . 355/2002 Sb., v platném zn ní)
Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a vyhlášky MŽP . 355/2002 Sb.
se pravd podobn bude jednat o impregnaci d eva.
P edpokládá se, že se bude jednat o za ízení s celkovou ro ní projektovanou
spot ebou organických rozpoušt del v rozsahu 0,6 tuny do 5 tun. V bezpe nostním
listu není uvedeno množství t kavých organických látek. Spot eba impregna ní
látky Lignofix E-Profi bude 11 t/rok.
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Tabulka . 2: Prahové spot eby rozpoušt del a emisní limity
innost

prahová
spot eba
rozpoušt dla
[t/rok]

emisní
limit
TOCA)
[mg/m3]

emisní limit
fugitivních
emisíB)
[%]

m rná výrobní
emise
celkových
emisíC)
[kg/m3]

zvláštní
ustanovení

poznámka
impregnace
0,6 až 5
100
45
11
1
d eva
Poznámka:
A. M rná výrobní emise t kavých organických látek vyjád ených jako celkový
organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu p i normálních stavových podmínkách.
B. Podíl hmotnosti fufitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpoušt del.
C. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpoušt dla a celkového objemu
produktu.
1. Uvedený emisní limit TOC neplatí pro za ízení, která využívají k impregnaci d eva
kreozotu.

Zpracování d eva (podle na ízení vlády . 615/2006 Sb.)
Dle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 615/2006 Sb.
se bude pravd podobn jednat o st ední zdroj zne iš ování – pr myslové
zpracování d eva (pily, výroby nábytku a d ev ných konstruk ních desek a truhlárny
a jiné opracování d eva o ro ní spot eb materiálu více než 150 m3, výroby
d evot ískových, d evovláknitých a OSB desek.
Neplatí pro provozy v tzv. manipula ních i expedi ních skladech (krácení kmen ).
Tabulka . 3: Emisní limity
Zne iš ující látka
TZL

Limitní hmotnostní koncentrace [mg/m3]
501)
102)

Vztažná podmínka
C

Odkazy:
1)
p i všech technologických operacích, mimo broušení
2)
p i broušení ve výrob dýh a p ekližek, ve výrob desek a nábytku

Plošné zdroje emisí
Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z dopravy
nákladních vozidel a vysokozdvižných vozík v areálu spole nosti KASPER CZ
s.r.o. a emise z dopravy osobních vozidel na parkovišti p ed areálem.
Odsávání od pily bylo také v rozptylové studii uvažováno jako plošný zdroj, protože
odsávací za ízení nebude opat eno výduchem.
Zpracování d eva
P edpokládané provozní hodiny pily: 12 h/den, tj. 3 360 h/rok.
Pro výpo et hmotnostního toku tuhých zne iš ujících látek (TZL) byla použita
hodnota m rné výrobní emise tuhých zne iš ujících látek, která je uvedena
v protokolu z autorizovaného m ení (protokol . E 257/2005). Hodnoty uvedené
v tabulce . 4 byly nam eny p i provozu pily HP 700/800 v truhlárn podobného
typu, jako je posuzovaný zdroj. Zne išt ná vzdušina z prostoru pily byla odsávána
odtahovým potrubím do cyklónového odlu ova e. Cyklónové odlu ova e mají 80%
odlu ivost pro TZL.
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Tabulka . 4: Nam ené hodnoty emisí p evzaté z protokolu . E 257/2005
Látka

koncentrace [mg/m3]

m rná výrobní emise [g/m3]

TZL

2,1

3,533

V posuzovaném zdroji bude odsáva výrobce ACword, typ FT 400 s ú inností cca
99 % pro TZL.
P edpokládaná spot eba d eva bude init cca 4 200 m3/rok.
P edpokládané ro ní emise z odsávání od pily jsou uvedeny v tabulce . 5.
Tabulka . 5: Ro ní emise zne is ujících látek
Zne iš ující látka
PM10 [kg/rok]
14,52

Odsávání od pily

Vysokozdvižný vozík
V areálu KASPER CZ s.r.o. se budou používat t i vysokozdvižné vozíky, jeden bude
využíván uvnit haly a dva se budou pohybovat mezi skladem hotových výrobk ,
impregna ní vanou a skladem eziva. Emisní faktory pro použití kapalných paliv
v pístových spalovacích motorech (kg/t) podle p ílohy . 4 k vyhlášce . 356/2002
Sb., v platném zn ní:
50 kg/t
NOx
TZL
1,0 kg/t
VOC
6 kg/t, v rozptylové studii byl použít p edpoklad pro benzen 1/10
z VOC = 1/10 z 6 = 0,6 kg/t
Parkovišt
Jedná se o pohyb osobních vozidel zam stnanc spole nosti. Kapacita parkovišt
je 22 stání pro osobní automobily. Pro výpo et rozptylové studie byl plošný zdroj
rozd len na 2 tverce s délkou strany 25 m.
Max. po et pr jezd vozidel za hodinu: 3 pr jezdy OV
P edpokládaná rychlost vozidel: 20 km/h.
Vzdálenost ujetá na parkovišti: cca 40 m.
Tabulka . 6: Emisní hodnoty plošného zdroje
Plošný zdroj
Pohyb vysokozdvižných vozík

Hmotnostní tok [g/s]
Benzen

NOx

0,0004639

0,03872

Parkovišt

1,16*10

Odsávání od pily

-

-7

5,59*10
-

PM10
-6

0,000774
1,6*10-8
0,0012

- zdroj danou škodlivinu neemituje

EMPLA spol.s r.o.
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Liniové zdroje emisí
Automobilová doprava
Hlavním liniovým zdrojem zne išt ní bude doprava po stávající p íjezdové
komunikaci (ulice Je ná). Pro výpo et rozptylové studie byl použit p edpoklad
zadavatele rozptylové studie, že se bude jednat o dopravu 10 osobních vozidel
(OV)/den a 10 nákladních vozidel (NV)/den. Rozptylová studie byla po ítána
pro nejhorší možnou situaci, tedy 20 pr jezd osobních automobil za den,
20 pr jezd nákladních vozidel za den. Po výjezdu z areálu se vozidla napojí
na ulici Je ná (úsek 3) a po výjezdu na ulici Náchodská se vozidla napojí v pom ru
80 % osobních vozidel ve sm ru Trutnov (úsek 1) a 20 % osobních vozidel
ve sm ru na Úpici (úsek 2). V areálu spole nosti KASPER CZ s.r.o. byla
komunikace pro pr jezd nákladních vozidel rozd lena do jednoho úseku (úsek 4)
(viz obr. 4).
Pro výpo et maximální hodinové intenzity se používá p edpoklad, že v dopravní
špi ce jsou emise 2,4-krát vyšší než v pr m ru. Emisní faktory nákladních
a osobních vozidel byly spo ítány pomocí výpo etního programu MEFA-02, který
je pro tyto ú ely ur en.
Obr. . 3: Znázorn ní liniových zdroj
4
KASPER CZ s.r.o.

3
2

1

Množství benzenu, NOx a PM10 uvedené v tabulce
z tabelovaných emisních faktor .

EMPLA spol.s r.o.
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Tabulka . 7: Emise z navazující automobilové dopravy na p íjezdové
komunikaci
Zdroj emisí

Úsek 1
(50 km/h)

Úsek 1
(20 km/h)

Úsek 2
(50 km/h)

Úsek 2
(20 km/h)

Úsek 3
(50 km/h)

Úsek 3
(20 km/h)

Úsek 4
(20 km/h)

Po et pr jezd
OV/h
2

2

1

1

3

3

-

NV/h
2

2

1

1

3

3

3

Škodlivina

Hmotnostní tok [g/m/s]

Benzen

1,1*10-8

NOx

1,108*10-6

PM10

1,24*10-7

Benzen

2*10-8

NOx

1,958*10-6

PM10

2,44*10-7

Benzen

5*10-9

NOx

5,54*10-7

PM10

6,2*10-8

Benzen

1*10-8

NOx

9,79*10-7

PM10

1,22*10-7

Benzen

1,6*10-8

NOx

1,662*10-6

PM10

1,86*10-7

Benzen

3*10-8

NOx

2,938*10-6

PM10

3,66*10-7

Benzen

2,7*10-8

NOx

2,798*10-6

PM10

3,65*10-7

B. III. 2. Odpadní vody
Etapa výstavby zám ru:
P i p íprav území a výstavb výrobního závodu budou vznikat splaškové odpadní
vody. Lze o ekávat využití pojízdných sociálních za ízení. V tomto p ípad budou
odpadní vody odváženy a likvidovány mimo areál KASPER CZ s.r.o.
Produkce odpadních vod vyplývá z p edpokládaného po tu pracovník , a to dle
odhadu cca 605 m3/dobu výstavby.
Nakládání s odpadními vodami v etap výstavby bude up esn no v projektové
dokumentaci, respektive v rámci plánu výstavby. Spole nost, realizující stavbu není
v sou asné dob známa, bude vypsáno výb rové ízení.

EMPLA spol.s r.o.
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Etapa provozu zám ru:
Splaškové a technologické odpadní vody
P i provozu výrobního závodu budou vznikat splaškové a deš ové odpadní vody.
Ve ejný kanaliza ní ád jednotné kanalizace je veden p i hranici pozemku pod
stávající obslužnou komunikací, ze které bude provedena nová p ípojka splaškové
kanalizace a deš ové kanalizace, odvod ující veškeré st echy a zpevn né plochy
istírnu odpadních vod
areálu. Ve ejná kanalizace ústí na m stskou
v Bohuslavicích.
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln ny limity dané
kanaliza ním adem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu
se smlouvou o odvád ní odpadních vod, uzav enou s provozovatelem ve ejné
kanalizace a OV. Dle rozhodnutí p íslušného vodoprávního ú adu a dle platné
legislativy bude provád n rozbor kvality vypoušt ných odpadních vod.
Technologické odpadní vody v provozu výroby sty níkových vazník nevznikají.
Celkové množství splaškových odpadních vod bude cca 400 m3/rok.
Deš ové vody
Deš ové vody z parkovišt budou svedeny do odlu ova e ropných látek a odtud
do deš ové kanalizace.
Odlu ova ropných látek TECHNEAU, typ EH 1010D - t ída 1 (NEL na výstupu
< 5mg/l), bude pravideln kontrolován a provozován tak, aby nedošlo ke zne išt ní
povrchových vod a byl udržen maximální istící efekt. Správnost provozu za ízení
bude kontrolována provozovatelem, který bude provád t pravidelné rozbory
(ukazatel NEL) a jejich výsledky uchovávat pro p ípad kontroly.
P edpokládaný celkový odtok deš ových vod
Maximální množství deš ových vod je vypo teno dle následujícího vztahu:
Q=Ψ.S.i

kde je

Q – množství odtékajících deš ových vod,

Ψ - sou initel odtoku,

S – plocha zachycených deš ových vod (m2),
i – intenzita krátkodobého 15-min. dešt s periodicitou p = 1(l/s/ha).

Plocha st echy
Plocha zpevn né plochy
odtokový koeficient - st echy a zpevn né asfaltové plochy
ro ní úhrn srážek

2900 m2
4500 m2
0,9
0,611 m3/m2

Qrok = 0,9 x 7 400 m2 x 0,611 m3/m2 = 4 069,26 m3/rok
Bilance odtokových pom r pro období p ívalových deš
p ívalového dešt 143 l/s/ha po dobu 15 minut:
Q max = 0,9 x 0,7400 ha x 143 l/s/ha = 95,23 l /s
Q celkem = 85,65 m3/15 min

EMPLA spol.s r.o.
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B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady b hem výstavby i provozu zám ru musí být ešeno v souladu
se zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon ,
v platném zn ní (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s p íslušnými
provád cími p edpisy.
Etapa výstavby zám ru
V pr b hu výstavby zám ru budou vznikat odpady spojené se stavební inností
(demolice stávajících objekt , zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování
stavby, úklidové práce, apod.). Budou produkovány odpady charakteru nevyužitých
ástí konstruk ních prvk (nap . neupot ebené t snící fólie, zbytky potrubí, kabel ,
nevyužité ásti kovových konstrukcí /železo a ocel, sm sné kovy/ aj.), odpady
ze stavebních prací a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obal (papírové
a lepenkové obaly, plastové a kovové obaly od stavebních a montážních hmot,
úlomky cihel, betonu).
O ekávané druhy odpad vznikajících b hem p ípravy a výstavby zám ru jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 8: P edpokládané druhy odpadu vznikající p i výstavb zám ru
Katalog.
íslo

Kategorie

Název

08 01 11

N

12 01 20

N

Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpoušt dla nebo jiné
nebezpe né látky
Upot ebené brusné nástroje a
brusné materiály obsahující
nebezpe né látky

12 01 21

O

Upot ebené brusné nástroje a
odpad vznikající b hem
brusné materiály neuvedené pod
stavby
íslem 12 01 20

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 03

O

D ev né obaly

obaly stavebních materiál
a hmot apod.

15 01 05

O

Kompozitní obaly

obaly stavebních materiál
a hmot apod.

15 01 06

O

Sm sné obaly

obaly stavebních hmot
apod.

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky
nebezpe ných látek nebo obaly
t mito látkami zne išt né

obaly z nát rových a
t snících hmot

15 02 02

N

Absorp ní inidla, filtra ní
materiály (v etn olejových filtr
jinak blíže neur ených), istící
tkaniny a ochranné od vy

odpadní tkaniny, vznikající
p i odstra ování
náhodných úkap
motorových vozidel

EMPLA spol.s r.o.
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Katalog.
íslo

Kategorie

Název

Druh odpadu

zne išt né nebezpe nými
látkami
17 01 01

O

Beton

zbytky stavebních hmot

17 01 02

O

Cihly

odpadní su , vznikající
b hem stavby

17 01 06

N

Sm si nebo odd lené frakce
betonu, cihel, tašek a
keramických výrobk obsahující
nebezpe né látky

odpad vznikající b hem
stavby

17 01 07

O

poškozené nebo jinak
Sm si nebo odd lené frakce
nepoužitelné stavební
betonu, cihel, tašek a
keramických výrobk neuvedené hmoty
pod íslem 17 01 06

17 02 01

O/N

D evo

odpadní stavební d evo,
odpad vznikající b hem
stavby

17 02 02

O/N

Sklo

odpad vznikající b hem
stavby, zbytky, poškozené
stavební materiály

17 02 03

O

Plasty

odpad plast

17 02 04

N

Sklo, plasty a d evo obsahující
nebezpe né látky nebo
nebezpe nými látkami
zne išt né

odpad vznikající b hem
stavby

17 04 05

O/N

Železo a ocel

17 04 07

O

Sm sné kovy

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06 04

O/N

20 03 01

O

odpad vznikající b hem
stavby
zbytky, poškozené
stavební materiály - odpad
vznikající b hem stavby
odpad izola ních
stavebních materiál ,
odpad vznikající b hem
stavby

Izola ní materiály neuvedené odpad izola ních
pod ísly 17 06 01 a 17 06 03
stavebních materiál ,
odpad vznikající b hem
stavby
Sm sný komunální odpad

odpad vznikající b hem
stavby

Vysv tlivky:
O
kategorie ostatní odpad
N
kategorie nebezpe ný odpad

EMPLA spol.s r.o.

- 24 -

Oznámení „Výroba d ev ných sty níkových vazník - KASPER CZ s.r.o. Trutnov“

Výše uvedené odpady budou vznikat p i výkopových pracích a samotné výstavb
nových objekt . Množství odpad není možno v sou asné dob ur it. Jejich
kvalitativní a kvantitativní parametry budou up esn ny v dalším stupni projektové
dokumentace.
Demolici stávajících ocelových nádrží a ocelových p íst ešk , v rámci projektu
„Regenerace bownfieldu Trutnov Po í í na podnikatelkou zónu“, bude zajišt na
odbornou spole ností, v etn zajišt ní nakládání se vzniklým odpadem. Veškerý
využitelný nekontaminovaný materiál bude použit jako druhotná surovina.
Vznikající odpady budou t íd ny, odd len shromaž ovány a v maximální možné
mí e recyklovány. Pokud budou n které odpady i jejich ásti zne išt ny
nebezpe nými látkami, bude s t mito odpady nakládáno v režimu odpad kategorie
nebezpe ný.
P i realizaci stavby se p edpokládá skrytí nezne išt né zeminy na požadovanou
úrove , tato zemina nebude odpadem. Bude ukládána na do asn vytvo ených
deponiích v areálu a dále využita pro rekultivace a p i ozele ování areálu.
Vzniklé odpady budou do asn shromaž ovány na místech k tomu ur ených
a budou odváženy smluvní spole ností k dalšímu využití i odstran ní.
P vodce odpad bude povinen plnit povinnosti p vodce odpad dle z. . 185/2001
Sb. o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , tzn. p edcházet vzniku odpad
a zajistit jejich p ednostní využití p ed odstran ním. Dále je povinen zkontrolovat,
zda má odb ratelská firma oprávn ní k nakládání s odpady, dle platné legislativy.
P vodce odpad je povinen provést hodnocení nebezpe ných vlastností odpad ,
i test na vylou ení nebezpe ných vlastností a nakládat s nimi dle platné legislativy.
Etapa provozu zám ru
Provozem zám ru bude vznikat odpad, který odpovídá využití objekt a za ízení
areálu. Nejv tší produkci lze o ekávat u odpadního d eva, ošet eného impregna ní
látkou (katalog. íslo 030104). Odpad bude pravd podobn p edáván k termickému
využití, zp sob a podmínky využití budou up esn ny v rámci projektových p íprav
zám ru. Dále mohou v relativn malém množství vznikat odpady pocházející
z úklidu, užívání, údržby a oprav za ízení v prostorách areálu (nap . zbytky
nát rových hmot, odpadní oleje, akumulátory, baterie, zá ivky, odpady z údržby
odlu ova e ropných látek a vzduchotechniky apod.). Opravy strojního za ízení
budou zajiš ovány odborným servisem na základ smluvních vztah v etn
zajišt ní nakládání s odpady vzniklými v rámci provedené servisní innosti.
V rámci provozu je tedy o ekáván vznik p edevším následujících druh odpad :
Tabulka . 9: P ehled p edpokládaných druh odpad pravd podobn
produkovaných v pr b hu provozu výrobního závodu KASPER CZ s.r.o.
v Trutnov Po í í
Katalog.
íslo

Kategorie

Název

03 01 04

N

03 01 05

O

Piliny, hobliny, od ezky, d evot ískové desky a dýhy obsahující
nebezpe né látky
Piliny, hobliny, od ezky, d evo, d evot ískové desky a dýhy,
neuvedené pod íslem 03 01 04

03 02 01

N

EMPLA spol.s r.o.
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13 05 02

N

Kaly z odlu ova

oleje

13 05 06

N

Olej z odlu ova

oleje

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

15 01 06

O

Sm sné obaly

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito
látkami zne išt né

15 02 02

N

Absorp ní inidla, filtra ní materiály, istící tkaniny a ochranné
od vy zne išt né nebezpe nými látkami

16 06 01

N

Olov né akumulátory

20 01 01

O

Papír a/nebo lepenka

20 01 21

N

Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu

20 01 35

N

Vy azené elektrické a elektronické za ízení obsahující
nebezpe né látky neuvedené pod ísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 39

O

Plasty

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad (z údržby zelen )

20 03 01

O

Sm sný komunální odpad

20 03 03

O

Uli ní smetky

Vysv tlivky:
O
kategorie ostatní odpad
N
kategorie nebezpe ný odpad

Množství odpad , vznikajících provozem, nelze v sou asné dob objektivn ur it.
Je t eba dbát na p edcházení vzniku odpad , omezovat jejich množství
a nebezpe né vlastnosti.
Odpady vznikající b hem výstavby i provozu zám ru budou odd len
shromaž ovány ve vhodných shromaž ovacích prost edcích (nádobách,
kontejnerech) a po jejich napln ní budou tyto odpady p edávány oprávn ným
osobám. P ípadn vznikající nebezpe né odpady budou t íd ny dle jednotlivých
druh , shromaž ovány odd len ve speciálních uzav ených nepropustných
nádobách ur ených k tomuto ú elu a zabezpe ených tak, aby nemohlo dojít
k neoprávn né manipulaci s nebezpe nými odpady nebo k úniku škodlivin z t chto
odpad do okolního prost edí.
Shromaž ovací nádoby budou ozna eny v souladu se zákonem o odpadech.
V p ípad shromaž ovacích nádob s nebezpe nými odpady musí být tyto nádoby
opat eny katalogovým íslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly
nebezpe nosti a jménem osoby zodpov dné za obsluhu a údržbu
shromaž ovacího prost edku. V blízkosti shromaž ovacího místa i prost edku
nebo na nich musí být umíst n identifika ní list
nebezpe ných odpad
nebezpe ného odpadu.
Následn bude odvážen smluvn zajišt nou oprávn nou osobou, smluvn budou
ošet eny také frekvence svozu.

EMPLA spol.s r.o.
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P vodce odpad je povinen vést evidenci odpad podle zákona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném zn ní a vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném zn ní.
V p ípad p ekro ení limitních množství produkovaných odpad (10 t NO/rok
a 1000 t OO/rok) je p vodce odpad povinen vypracovat a dodržovat Plán
odpadového hospodá ství, v souladu s platnou legislativou.
V provád cích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpad vznikající b hem
výstavby i provozu zám ru, jejich p edpokládané množství a zp sob
shromaž ování, t íd ní, odstran ní i využití.
Ukon ení provozu zám ru
Ukon ení provozu výrobního závodu není plánováno. Pokud by v budoucnu
k ukon ení provozu areálu došlo, bude spektrum vznikajících odpad obdobné jako
v etap výstavby. Odstran ní objekt , budov a zpevn ných ploch musí být
realizováno dle požadavk platných legislativních p edpis .
B. III. 4. Hluk, vibrace, zá ení
Hluk
Etapa výstavby zám ru
Z hlediska hlukového zatížení dané lokality p i výstavb budou nejv tšími zdroji
hluku výkopové práce, p íprava stavby a samotná výstavba.
Hlukové zatížení dané lokality bude závislé na druhu použitých stavebních
mechanism a na asových parametrech jejich provozu.
Výstavba zám ru bude probíhat pouze v denní dobu, a to od 7:00 do 21:00,
po dobu cca 11 m síc .
Z hlediska omezeného asového intervalu probíhající výstavby nebylo hlukové
zatížení dané lokality v dob výstavby zám ru vy ísleno.
Etapa provozu zám ru
Tato kapitola shrnuje údaje vztahující se k p edpokládaným zdroj m hluku a jejich
akustickým parametr m, které vzniknou zprovozn ním d evozpracujícího závodu
KASPER CZ s.r.o. Dále byla vy íslena i kumulace se zdroji hluku nové práškové
lakovny sousedního areálu KASPER KOVO s.r.o., jejíž výstavba je plánována
soub žn se zám rem.
Modelový výpo et byl proveden pro rok 2008 a níže uvedené varianty:
a) nulová varianta - stav bez realizace zám ru a bez kumulace s jinými zám ry
b) zám r - pouze zám r KASPER CZ
c) kumulace s jinými zám ry - pouze zám r KASPER KOVO
d) aktivní varianta bez kumulace - nulová varianta plus zám r
e) aktivní varianta s kumulací - nulová varianta plus zám r (KASPER CZ) plus
kumulace s jinými zám ry (KASPER KOVO)
Stacionární zdroje a dopravní prost edky v areálu KASPER CZ a KASPER KOVO
(posuzované jako stacionární zdroje hluku) a základní parametry t chto zdroj
hluku jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka . 10: Stacionární zdroje hluku zadané do výpo tu
Zdroj hluku

Umíst ní

Po et

LAeq,T 1)
(dB)

S
(m2)

Výška
zdroje

ZÁM R - KASPER CZ
ventilátor odtahu

adm. budova - st na

2

60,0

-

2,0 m

klimatiza ní jednotka

adm. budova - st echa

1

60,0

-

7,5 m

technologický otvor

hala s lisy

2

75,0

14,0

1,8 m

VZT - výdechová vyústka

výr. hala s pilami - st echa

1

60,0

-

8,5 m

výduch kotelny

kotelna - st echa

1

60,0

0,05

10,0 m

-

5,0 m

-

0,8 m

v žový je áb PEINER

venkovní prostor

1

vále ková dráha

venkovní prostor

2

vysokozdvižný vozík

90,0

2)

60,0

125 pr jezd za 1 hod po trase E - odpovídá 8 hod provozu VZV
187 pr jezd za 1 hod po trase F - odpovídá 8 hod provozu VZV

parkovišt a komunikace v areálu zám ru KASPER KOVO
úsek komunikace
po et pr jezd vozidel za 16 hod
-

A

B

C

D

P1

OV

20

20

0

0

20

NV

20

0

20

10

0

ozna ení tras pojezdu v areálu viz. obr. . 4
u veškeré obslužné dopravy v areálu zám ru uvažujeme s rovnom rným rozložením
dopravy po celou denní dobu

KUMULACE S JINÝMI ZÁM RY - KASPER KOVO
VZT - výdechová vyústka

lakovna - st echa

5

60,0

-

11,0 m

VZT - sací vyústka

lakovna - severní st na

2

60,0

-

6,0 m

v trací m ížka

trafostanice

1

60,0

-

3,0 m

15 pr jezd za 1 hod po trase G - odpovídá 4 hod provozu VZV
vysokozdvižný vozík
ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti 1,0 m od zdroje hluku
2)
LWA hladina akustického výkonu A
NV – nákladní vozidla
OV – osobní vozidla
POZN. všechny zdroje hluku jsou v provozu po celých 8 souvislých po sob jdoucích
denních hodin
1)
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Obr. . 4: Ozna ení tras úsek
KOVO

a parkoviš v areálu KASPER CZ a KASPER

KASPER CZ

D

KASPER KOVO

E
C
F

B
A

P1
G

Dalším zdrojem hluku bude dopravní hluk vyvolaný p edevším provozem
nákladních vozidel zajiš ujících dopravní obslužnost. Kumulace s jinými zám ry
(KASPER KOVO) nevyvolá nár st automobilové dopravy a nebude mít tedy vliv
na zm nu hlukového zatížení posuzované lokality dopravním hlukem.
Vozidla zajištující dopravní obslužnost zám ru budou jako svozové trasy využívat
ve ejné pozemní komunikace 1, 2, 4 a 5 ozna ené na obr. . 5.
Obr. . 5: Rozložení dopravy a ozna ení úsek dopravních tras

6

KASPER CZ

KASPER
KOVO

3

1
MM 5
2

5

4
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Nulová varianta:
Tabulka . 11: Intenzita dopravy v okolí zám ru
Nam ená a
vypo tená hodnota
LAeq,T (dB)

Po et pr jezd vozidel za 60 minut
1

2

3

85 / 14

100 / 16

15 / 2

XXX / XX

4, 5 1)

6 2)

60,7

9690 / 2057 2958 / 453

celkem / nákladních vozidel

1)

po et pr jezd vozidel za 24 hod - zdroj SD s ítací místo 5 - 0901 na silnici I/14
po et pr jezd vozidel za 24 hod - zdroj SD s ítací místo 5 - 3471 na silnici I/16
Pozn.: Intenzita dopravy v úsecích 1 - 3 bylo vy ísleno na základ s ítání dopravy
zpracovatelem hlukové studie.

2)

Tabulka . 12: Po ty pr jezd vozidel na silnicích . I/14 a I/16 (zdroj: editelství

silnic a dálnic )

I/14 (úseky 4 a 5)

Silnice

I/16 (úsek 6)

Rok

2005

2008

2005

2008

celkem
Po et pr jezd
vozidel za 24 hod nákladní

9 690

10 862

2 958

3 579

2 057

2 275

453

501

Doprava vyvolaná pouze zám rem:
Tabulka . 13: Po ty pr jezd vozidel na úsecích 1, 3 a 5
úsek 1

úsek 2

úsek 3

celkem

85

100

15

nákladní

14

16

2

Úsek silnice
Po et pr jezd
vozidel za 1 hod

Tabulka
2008)

. 14: Po ty pr jezd

Je ná ul.

Silnice

I/14

Žitná ul.

I/16

1

2

3

4

5

6

celkem

40

40

0

32

8

0

nákladní

20

20

0

16

4

0

Úsek silnice
Po et pr jezd
vozidel za 16 hod
(DEN)

vozidel vyvolané pouze zám rem (výp. rok

Výpo et byl proveden pro denní dobu (T=16 h). Na všech výpo tových bodech
byl proveden modelový výpo et pro níže uvedené režimy provozu na p íjezdových
komunikacích:
a) nulová varianta - stávající stav bez pr jezd vozidel vyvolaných zám rem
b) zám r - pouze zám r KASPER CZ
d), e) aktivní varianta - nulová varianta plus zám r
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Vibrace
Hlavními faktory, které ur ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p íjezdových
komunikacích a v areálu zám ru a stav geologického podloží. Ší ení nadlimitních
vibrací v pr b hu stavby a p i provozu zám ru do okolních objekt
se nep edpokládá.
P i jízd nákladních aut (pop . mechanism ) po komunikaci vznikají tzv. dopravní
ot esy. Jejich velikost je dána typem vozidla (mechanismu), úrovní jeho technického
provedení a technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto ot esy
se ší í v podloží, obvykle se však projevují pouze n kolika metr od liniového
zdroje. Nep edpokládá se, že by ot esy vyvolané pr jezdem obslužné dopravy
zám ru byly p í inou statických poruch staveb situovaných v okolí využívané
p íjezdové komunikace.
Technologie výroby d ev ných vazník se sty níkovou deskou není zdrojem
vibrací.
Zá ení radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaný zám r není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného
zá ení.
B. III. 5. Rizika havárií
P i b žném provozu výroby d ev ných sty níkových vazník není p edpokládán
vznik havárií, vyplývajících z používání závadných látek nebo technologií. Riziko
bezpe nosti provozu a lokálního zne išt ní životního prost edí by tedy p edstavoval
pouze p ípad mimo ádné události (v d sledku technické závady i selhání lidského
faktoru, p i nevhodné organizaci, nekázni apod.). Za nejzávažn jší mimo ádné
události z hlediska negativního vlivu na životní prost edí a zdraví obyvatel lze
považovat únik závadných látek a požár.
Riziko zne išt ní vod a p dy:
-

únik zne iš ujících látek na zpevn né plochy - p i samovolném úniku
a obslužných mechanism
m že dojít
pohonných hmot z automobil
k rozlévání provozních kapalin po zpevn ných plochách areálu. V takovém
p ípad je nutno ihned zabránit dalšímu ší ení a kapaliny odstranit pomocí
sorp ních materiál . Použité zne išt né materiály budou p edány oprávn né
osob k odstran ní. Automobily se budou pohybovat pouze na zpevn ných
plochách, které budou svedeny do odlu ova e ropných látek, ímž bude
minimalizováno zne išt ní podzemních a povrchových vod.

-

únik impregna ního p ípravku - impregna ní p ípravek Lignofix E profi Color
bude uskladn n v hale impregnace v regále se záchytnou vanou napojenou
na záchytnou vanu vlastní impregna ní vany. Skladován bude vždy jeden
kontejner o objemu 1000 l (1,1 tuny). V p ípad pln ní impregna ní vany,
ed ní
p ípravku nebo jakékoliv
manipulaci
s ním m že dojít
k nep edvídatelnému úniku. Únik bude jímán v záchytné van regálu nebo
v záchytné van impregna ní nádrže. V p ípad úniku p ípravku mimo vany
na podlahu zamezí dalšímu ší ení vyspádovaná podlaha a její nepropustný
povrch. P i havárii je nutno okamžit odstranit zdroj úniku, zabránit ší ení
p ípravku do okolí, zejména do kanalizace a následn zneškodnit jeho zbytky
pomocí sorp ních p ípravk .
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Možnost vzniku havárie, která by m la negativní vliv na okolní ovzduší, vodu, p du
a zdraví obyvatel lze minimalizovat vhodnými technickými opat eními, zejména:
- technickým ešením zám ru,
- skladování a nakládání s p ípravky a surovinami (p edevším chemické látky
a p ípravky) provád t na ur ených, zabezpe ených místech,
- pravidelnou kontrolou a údržbou používaných instalací a technologických
za ízení (v etn záchytných jímek, potrubí apod.) v rozsahu dle požadavk
dodavatele a platné legislativy,
- dodržováním pracovních a bezpe nostních postup , kázn a zásad nakládání
s chemickými látkami a p ípravky,
- v areálu musí být k dispozici dostate né množství sorp ních prost edk ,
ochranných pom cek a pracovní ná iní ke zdolání p ípadného úniku látek
Riziko požáru:
Z hlediska požární bezpe nosti budou objekty výrobního závodu navrženy dle
platných norem SN 73 0802, SN 73 0804 a norem navazujících. Zdrojem
požární vody bude podzemní požární nádrž, umíst ná v sousedícím areálu
spole nosti KASPER KOVO s.r.o., ve vzdálenosti cca 500 m od zám ru. P ed
uvedením centra do zkušebního provozu bude vypracován a p edložen
ke schválení požární ád, který bude zahrnovat vý et možných havárií a jejich
ešení.
Veškeré havarijní stavy budou ešeny ve schváleném Plánu opat ení pro p ípad
havárie (Havarijní plán) dle vyhlášky . 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání
se závadnými látkami a o náležitostech havarijního plánu, zp sobu a rozsahu
hlášení havárií a jejich zneškodn ní a odstra ování jejich škodlivých látek.
Pracovníci areálu budou seznámeni s postupy v p ípad havarijních stav
a s požární sm rnicí, dále budou pravideln proškolováni v rámci nakládání
s chemickými látkami a p ípravky.
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C.

ÚDAJE
O
STAVU
V DOT ENÉM ÚZEMÍ

ŽIVOTNÍHO

PROST EDÍ

C. I. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik
dot eného území
C.I.1. Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zám r je navržen v severovýchodní ásti m sta Trutnova, v ásti Po í í u Trutnova.
Areál se nachází v pr myslové zón Trutnov Po í í, na území bývalého prostoru
firmy Benzina a.s. Ze severní strany je areál ohrani en železni ní tratí Trutnov Chlumec nad Cidlinou a komunikací Trutnov - ervený Kostelec a jižn sousedí
s areálem spole nosti Kasper Kovo s.r.o. (výroba komponent a finálních výrobk
z plechu). P edm tem zám ru je výstavba nové provozovny pro výrobu d ev ných
sty níkových vazník spole nosti KASPER CZ s.r.o.
Dle Územního plánu m sta Trutnova je areál umíst n na ploše pro pr mysl a sklady
nerušící okolí nežádoucími výstupy, s menším nárokem na dopravní obslužnost.
V území jsou také p ípustné stavby pro manipulaci a zásobování, stavby
pomocných a dopl ujících provoz , p ípustné jsou též erpací stanice pohonných
hmot, služební byty a výstavní provozy.
Využití parcel k realizaci zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta
Trutnova. Vyjád ení je p ílohou oznámení . 3.
ešený zám r se bude nacházet na k.ú. Po í í u Trutnova, na pozemcích 143/1,
1622. Plocha, na kterém bude ešený zám r stát je vedena v katastru nemovitostí
jako ostatní plocha.
M sto Trutnov tvo í souvislý celek, sestavený z jednotlivých m stských ástí:
Vnit ní M sto, Horní Staré M sto, Dolní Staré M sto, P edm stí, Dolní P edm stí,
Kryblice a Po í í. Územn k Trutnovu pat í dále Bojišt , Volanov a Oblanov.
Poloha Trutnova v prostoru Podkrkonošské pahorkatiny, v okrajové poloze
východo eského regionu, v blízkosti hranic s Polskem a v áste ném vlivu
hradecko pardubické aglomerace, je pro m sto ur ující i z hlediska dalšího vývoje.
Trutnov je centrem samostatné aglomerace II. ádu, z hlediska rozvoje eské
republiky je tzv. významným st edním centrem osídlení. A koliv je trutnovská
aglomerace dosud svým rozsahem charakterizována jako menší, její význam
se bude výrazn posilovat v blízké budoucnosti po vybudování dálni ního tahu
Praha – Hradec Králové – Wroclaw. Pozice v ose dopravního koridoru, existující
pr myslová tradice, technická infrastruktura a pom rn
dostupná rezerva
pracovních sil, ale i výhodná blízkost významné oblasti cestovního ruchu, p edur ují
Trutnov k rozvoji v budoucích letech.
Katastrální vým ra Trutnova je cca 103,36 km2.
Dot ený pozemek je mírn svažitý, nadmo ská výška je cca 237 m. Na dot ených
pozemcích se nachází bývalý areál spole nosti Benzina a.s., který prochází
v sou asné dob revitalizací dle projektu „Regenerace brownfiedu Trutnov Po í í
na podnikatelkou zónu“. Ú elem regenerace je p íprava území pro výstavbu
uvedeného zám ru.
Nejbližší obytná zástavba (tvo ena nízkopodlažními rodinnými domy) se nalézá
severn od zám ru, ve vzdálenosti cca 120 m a jižn od zám ru, ve vzdálenosti
cca 160 m.
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M lo by dojít k za len ní rozvoje volných (nestavebních) ploch do širších krajinných
souvislostí, umožn ní maximálního využití p irozeného ekologického potenciálu
území p i zakládání, obnov a údržb ploch (nap . p irozená obnova domácích
taxon , apod.). Výsledkem t chto p ístup m že být nap íklad obnova p irozeného
krajinného rázu harmonické krajiny, snížení náro nosti údržby a obnovy ploch.
V m stské aglomeraci je druhová rozmanitost flory pom rn velká. Rostliny
by se ale p irozenou cestou na tato stanovišt nikdy nemohly dostat. lov k je zde
vysadil nebo jim usídlení umožnil. Díky neustálé pé i a odstran ní plevelných druh
mohou tyto druhy p ežívat a zpest it tak druhové spektrum m stské vegetace.
Vysazováním flóry a její následnou pé í se zlepší vizuální pohled m sta, pohoda
obyvatel, podmínky pro život a rozmnožování živo ich .
Vymezené územní plochy sídelní zelen slouží k stabilizaci p írodní složky uvnit
zastav ného území sídla. Tyto prostory jsou pojímány jako ostrovy
nezastavitelného území uvnit zastav ného prostoru m sta. Souvislé plochy zelen
mají nesporný ú inek ekologický a ovliv ují kvalitu mikroklimatu p ímo v sídle. Pro
obyvatele m sta je toto území nabídkou rekrea ních, relaxa ních a v závislosti
na vybavení i sportovních aktivit. Drobná architektura situovaná v zónách sídelní
zelen slouží k výše zmín ným doprovodným innostem.
Plochy ÚSES je t eba chránit p ed degradací nej ast ji antropogenního p vodu,
p ed zne išt ním složek životního prost edí, kultivací a ruderalizací.
Systém biocenter a biokoridor by m l být dopln n o sí interak ních prvk , které
by byly tvo eny liniovými prvky v území (cesty, meze, svodnice aj.).
M lo by dojít ke zkvalitn ní komplexního pojetí revitalizace SES tvo ící
hydrologickou sí v území.
P edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území p i provozu
je respektování všech požadavk daných legislativou v oblasti životního prost edí
a ochrany zdraví obyvatelstva.
C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních zdroj
ešený zám r se nenachází v chrán né oblasti akumulace vod (CHOPAV) ani
v PHO. Území se nachází mezi CHOPAV Východo eská k ída (jih), CHOPAV
Polická pánev (východ) a CHOPAV Krkonoše (sever).
Obr. . 6: CHOPAV
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Objekt bude konstruk n zabezpe en tak, aby nemohlo dojít p i provozu zám ru
ke zne išt ní podzemních ani povrchových vod.
C.I.3. Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž
Pojmy:
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabiln jších ástí krajiny, ú eln rozmíst ných podle funk ních a prostorových
kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních p írodních ekosystém v ešeném
území, na základ jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr
(minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridor a minimální nutné ší ky),
dle aktuálního stavu krajiny a spole enských limit a zám r ur ujících sou asné
a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní je územní
systém ekologické stability krajiny vzájemn propojený soubor p irozených
i pozm n ných, avšak p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní
rovnováhu.
Biocentrum je ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek
umož uje existenci druh nebo spole enstev rostlin a živo ich .
Biokoridor je ást krajiny, která spojuje biocentra a umož uje organism m p echody
mezi biocentry.
Interak ní prvky jsou základní stavební ástí ÚSES na lokální úrovni. Jsou
to ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole enstva,
vytvá ející existen ní podmínky rostlinám a živo ich m, významn ovliv ující
funkce ekosystém krajiny.
Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinit , vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle
§ 6 orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek, zejména mok ady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt nerost a zkamen lin, um lé
i p irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost
sídelních útvar v etn historických zahrad a park .
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají
k udržení její stability.
Územní systém ekologické stability
ešený zám r se bude nacházet na pozemcích p. . 1622, 143/1.
Nejbližším prvkem ÚSES (cca 300 m) je lokální biokoridor „Bu ina“ s po adovým
íslem 35 o ší ce 15 m a délce 2 100 m. Biokoridor prochází lesním komplexem,
vychází z regionálního biocentra Zámecký vrch a pokra uje p es Zámecký h eben
k m stu Trutnovu, kde je ukon en lokálním biocentrem. Geologickým podložím jsou
ervené permské pískovce a slepence. P evažující d evinou je smrk, dále buk,
mod ín, javor klen, borovice vejmutovka, dub ervený.
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Cca 450 m od zám ru je navržený lokální biokoridor s po adovým íslem 31 „Úpa“
o délce cca 16 km. Úpa je hlavním recipientem povrchových vod v území, kudy
protéká v rozmezí nadmo ských výšek 457 – 360 m. Pramení v rašeliništích
ve vrcholové ásti Krkonoš (1 432 m) v ešeném území se její údolí rozši uje, pod
Trutnovem zleva p ijímá Li nou, od Po í í k Úpici sleduje hronovsko – po í ský
zlom a vytvá í hluboké údolí v permských sedimentech. V Jarom i se zleva vlévá
do Labe (250 m). Plocha povodí 513 km2, délka toku 78,7 km. V p evážné ásti
území Úpa protéká intravilánem Horního Starého M sta, Trutnovem, Po í ím
a Bohuslavicemi, kde má tok charakterov odlišné úseky od kamenem vyzd ného
koryta s absencí doprovodné zelen po tém
p irozený tok s navazujícími
p irozenými porosty na svazích, místy skalnatých, s pestrou druhovou skladbou.
Geologické podloží: kvádrové k em. pískovce.
V biokoridoru 48 „Po í ský h bet“ se nachází lokální biocentrum s po adovým
íslem 46 „Na Skalce“ o rozloze cca 3 ha (od zám ru vzdálen cca 500 m).
Je charakterizován jako prudké skalnaté svahy nad pravým b ehem Úpy v Po í í,
biocentrum se nachází v nadmo ské výšce cca 381 – 400 m. Lesní porosty
p irozeného charakteru – listnaté se zastoupením následujících d evin: buk, dub,
javor klen, b íza, jasan, lípa, jilm. Úpa – pravý b eh p irozen za ízlý do svahu,
kamenité e išt . Levý b eh regulován s nesekaným svahem s ídkou náletovou
zelení.
V okolí ešeného zám ru se nachází lokální biokoridor s po adovým íslem
48 „Po í ský h bet“ o ší ce 15 m a délky 3 400 m (cca 550 m od zám ru). Biokoridor
prochází po zalesn ném h ebenu mezi Bohuslavicemi n. Úpou a Trutnovem.
Prochází rekonstruovanými náhradními porosty zni ené imisemi. D eviny: smrk,
borovice vejmutovka, mod ín, b íza, javor klen, topol, osika. Geologické podloží:
ervené permské pískovce a slepence.
Cca 750 m od zám ru se nachází lokální biocentrum Dubina s po adovým íslem
36. Toto lokální biocentrum se nachází na trase lokálního biokoridoru. Biocentrum
se nachází na mírném svahu k jihovýchodu a krátkém prudkém svahu
k jihovýchodu a krátkém prudkém svahu k jihu v jižní ásti. Lesní porost je tvo en
smrkovou kmenovinou s p ím sí mod ínu a vejmutovky, dále dv ma
bukomod ínovými kulturami, p knou jednobukovou ty kovinou a zbytkem
dubobukové kmenoviny s p ím sí javoru klenu a dubu erveného v jižní ásti
lokality. Smrková kmenovina je I. generace lesa a to znamená siln poškozená
hnilobou. Zápoj rozvoln ný. Ke ové patro tvo í bez hroznatý. V podrostu star ek
hajní, ostružiník ježiník, papratka samice. Za pozornost stojí dubobuková
kmenovina etážovité struktury s p irozeným zmlazením a teplomilnou vegetací.
Smrk a mod ín uznané porosty kategorie II. B.
Lokální biocentrum Slune ní strá s po adovým íslem 37 se od zám ru nachází
cca 750 m. Toto biocentrum na trase lokálního biokoridoru je situován na svahu
jižní expozice. Lesní porost je tvo en p evážn smrkovou kmenovinou s p ím sí
mod ínu a borovice. Pod ástí kmenoviny se nachází spodní etáž z lípy malolisté,
buku, habru a dubu zemního, javoru klenu. Struktura porostu etážovitá, zápoj místy
rozvoln ný. Spodní ke ové patro tvo í bez hroznatý, líska obecná. Hojné zmlazení
je ábu pta ího. Smrk a mod ín uznaný semenný porost kategorie II. B. Bylinné patro
se nachází na p evážné ásti p dního povrchu a je tvo eno kapradinami,
ostružiníkem ostružinatým, t tinou chloupkatou, star ekem lesním.
Nejbližším interak ním prvkem (cca 700 m) je IP s po adovým íslem 9 o délce
cca 10 700 m. Je charakterizován jako malý pravostranný p ítok Voletického potoka
po soutok s Li nou - zatravn ná údolnice se skup. zelení.
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Znázorn ní systém
. 11.

ekologické stability v okolí zám ru je p ílohou

. oznámení

Zvlášt chrán ná území
V míst zám ru se zvlášt chrán ná území nevyskytují.
Nejbližší památný strom je lípa srd itá (vzdálena od zám ru cca 550 m),
nacházející se proti podniku Kara sm rem na Skalku (p. . 1505).
Jiná zvlášt chrán ná území
Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis byla v souladu s právem
Evropských spole enství v eské republice vytvo ena soustava Natura 2000, která
na území R vymezila evropsky významné lokality a pta í oblasti, které používají
smluvní ochranu nebo jsou chrán ny jako zvlášt chrán né území.
Pta í oblasti
Nejbližší pta í oblastí je oblast Krkonoše, tato oblast se p ekrývá i s evropsky
významnou lokalitou. Kód lokality je CZ 0524044. Je za azena v kategorii
chrán ného území jako Národní park o rozloze 54.979,60 ha. P írodní komplex
Krkonoše p edstavuje nejvyšší ást st edoevropských hercynských poho í. Tvo í
horský hrani ní val mezi eskou a Polskou republikou, státní hranice probíhá
v délce 40 km mezi sídelními útvary Harrachov na západním okraji a Žaclé em
na východním okraji. Poho í spadá pod biogeografickou provincii 2.32.12 (evropské
st edohory). Výškové rozp tí se pohybuje v rozmezí od 400 m do 1602 m n. m.
Evropsky významné lokality
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je „Hráde ek“ o rozloze cca 119,90 ha,
v kategorii chrán ného území je ozna ována jako p írodní památka.
Je situována cca 4 km severozápadn od Trutnova, na severu od silnice Trutnov Vl ice. Základní charakteristika: ást lesního komplexu. Ojedin le výskyt luk.
Geologie: Geologický podklad tvo í permské slepence až arkozy a brekcie, v nichž
erozí a denudací vznikly skalní útvary. Geomorfologie: Hráde ek je sou ástí
jednoho z h bet v Podkrkonošské vrchovin . Leží na jeho jižním svahu, jež
je rozbrázd n etnými roklemi a stržemi. Krajinná charakteristika: Lokalita
je sou ástí zalesn ného svahu ve zvln né krajin Podkrkonoší.
Lokalita Hráde ek je ryze lesní p írodní komplex. V d ím spole enstvem jsou zde
bu iny. Nejv tší plochu zaujímají kv tnaté bu iny, které zde preferují p edevším
svahy a rokle, kde ob as p echázejí v su ové lesy. Na rovinat jším reliéfu
p echázejí kv tnaté bu iny v acidofilní bu iny. Roztroušen se po celém území
vyskytují skalní útvary se št rbinovou vegetací silikátových skal a drolin. Sou ástí
lokality je i jedna louka s vegetací mezofilních ovsíkových luk, která se nachází
v západní ásti.
Až na n kolik výjimek byly všechny p vodní lesy v Podkrkonoší nahrazeny
kulturami smrku. Hráde ek je poslední enklávou bu in v Trutnovském okrese (mimo
KRNAP a CHKO Broumovsko). Z ohrožených druh zde roste: Abies alba, Daphne
mezereum, Dentaria enneaphyllos, Lilium martagon, Neottia nidus-avis aj.
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Obr. . 7: Evropsky významné lokality a pta í oblasti

Území p írodních park
Nejbližším národním parkem je NP Krkonoše – vyhlášeném v roce 1963.
Obr. . 8: Nejbližší chrán ná území

Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky se v ešeném zám ru ani v jeho bezprost ední blízkosti
nenachází. Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat eku Úpu
(cca 450 m).
Nejbližším registrovaným VKP nacházejícím se v katastrálním území Lhota
u Trutnova o vým e 4,0493 ha je „Bledule v Údolí smrti“. Jedná se o louky
i áste n lesní pozemky, na kterých se vyskytují rostliny, které jsou chrán né
erveným seznamem ohrožených a pozornost zasluhujících druh , jako je bledule
jarní (Leucojum vernum L.), d hel lesní (Angelica sylvestris L.), p esli ka lu ní
(Equisetum pratense Ehrh.), bradá ek vej itý (Listeria ovata) a jiné. Na loukách jsou
prameništ potoka a tyto plochy jsou zarostlé ídkou olšinou s výskytem jasanu a p i
okrajích s výskytem je ábu a bezu erného a hroznatého.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Po átky Trutnova jsou spjaty s ekou Úpou, která m la pro m sto zásadní vliv.
Údolím Úpy vedly cesty a u eky vznikla také ve 12. století první slovanská osada.
První písemné doklady o m st jsou z roku 1260 v listinách pražského biskupa
Jana a Idíka ze Švábenic. Název pochází z n meckého truten ouwe – chudá niva,
podle jiné verze bylo nazváno podle rytí e von Trautnav. V listin Václava II.
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se poprvé v roce 1301 objevuje jméno Trutnov. Od konce 14. století byl Trutnov
m stem eských královen.
Vnit ní m sto bylo od 14. století obepínáno hradbami, které se zachovaly
až do poloviny století devatenáctého. Centrem Trutnova bylo obdélníkové nám stí,
kolem kterého se soust e ovaly nejvýznamn jší stavby a památky. Typické je loubí,
pokra ující i do okolních ulic. Jednou z dominant Krakonošova nám stí je barokní
sloup Nejsv t jší Trojice. Trutnovské nám stí dostalo áste n novou podobu
po r. 1861, kdy vyho elo tém celé m sto. ada dom však p esto nese stopy
starších stavebních sloh , baroka, empíru a klasicismu. K pam tihodnostem
Trutnova pat í i chrámové stavby. Ve Vnit ním m st je to barokní kostel Narození
Pany Marie z r. 1782. Nejstarší kostel v Trutnov je gotický kostel sv. Václava
v Horním Starém M st z doby již p ed r. 1313.
Za Prusko – Rakouské války v r. 1866 se Trutnovsko a jeho okolí stalo d jišt m
krvavého vále ného st etnutí. Jánská kaple z r. 1712 a prostor kolem ní se stal
velkým vojenským h bitovem.
ešený zám r se nachází v m stské ásti Po í í. Pro m stskou ást Po í í
je typická smíšenost funk ního využití území. P vodn svébytná obec s jasn
definovaným jádrem výstavby kolem nám stí a kostela, s prosperitou založenou
v minulosti na menším množství manufakturních podnik a symbolu pokroku –
elektrárn , za ala ztrácet svoji identitu v období p ekotného rozvoje budování
t žkého pr myslu a energetiky od po átku padesátých let. Pr myslové areály
se rozši ovaly dle tehdy obvyklého schématu, bez uvážlivého hospoda ení
s územím, v i zónám bydlení až agresivn . Kvalita i atraktivita obytného prost edí
se vytrácela úm rn také se zvyšující se dopravní zát ží, zne iš ováním ovzduší
a s chátráním domovního fondu.
Území hust zalidn ná
Areál d evozpracujícího pr myslu se bude nacházet v severovýchodní ásti m sta
Trutnova, v m stské ásti Po í í u Trutnova. Dle Územního plánu m sta Trutnov
je areál umíst n na ploše pro pr mysl a sklady nerušící okolí nežádoucími výstupy,
s menším nárokem na dopravní obslužnost. V území jsou také p ípustné stavby pro
manipulaci a zásobování, stavby pomocných a dopl ujících provoz , p ípustné jsou
též erpací stanice pohonných hmot, služební byty a výstavní provozy.
Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 120 m. Souvislá obytná zástavba je od areálu
vzdálena cca 150 m.
Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)
Zám r se nachází na území bývalého skladového areálu Benziny, které
je kategorizováno jako brownfield. V sou asné dob zde probíhá regenerace území
a jeho p íprava na výstavbu výrobního závodu. V rámci revitalizace probíhá
monitoring podzemních vod a zbytky objekt a nádrží jsou podrobeny analytickým
rozbor m, na jejichž základ bude rozhodnuto o zp sobu jejich odstran ní
i dalšího využití. Monitoring podzemních vod bude probíhat do 07/2007.
Regenerace brownfieldu je pod ízena projektu a vyjád ením dot ených orgán
státní správy.
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Obr. . 9: Staré ekologické zát že (www.cenia.cz)

C. I. 4. Geofaktory
Podle regionálního geomorfologického len ní eské republiky (Demek, 1987)
je území sou ástí:
provincie:
eská Vyso ina
soustava:
Krkonošsko – jesenická soustava
podsoustava:
Krkonošská podsoustava
celek:
Krkonošské podh í
podcelek:
Podkrkonošská pahorkatina
okrsek:
Trutnovská pahorkatina
Krkonošské podh í
Krkonošské podh í je plochá vrchovina až lenitá pahorkatina až lenitá vrchovina
v rozlehlé podhorské sníženin mezi Krkonošemi, Jizerskými horami a Ješt dsko –
kozákovským h betem o ploše 1 247 km2. Podh í je budováno na slab
p em n nými staropaleozoickými horninami železnobrodského a krkonošsko –
jizerského krystalinika, z velké ásti zakrytými sedimentárními a vulkanickými
krytými
horninami podkrkonošské permokarbonské pánve, na jihovýchod
svrchnok ídovými sedimentárními horninami.
Podkrkonošská pahorkatina
Pahorkatina se nachází ve st ední a východní ásti Krkonošského podh í. Tato
lenitá kerná pahorkatina, místy vrchovina v rozsáhlé podhorské sníženin o ploše
cca 753 km2. Je tvo ená vrásov a tektonicky porušenými psamitickými,
psemitickými a psefitickými horninami a vulkanity podkrkonošské permokarbonské
pánve. Je charakterizovaná siln destruovaným strukturn denuda ním reliéfem
plošin se sníženými zarovnanými povrchy, suk , strukturních h bet až kuest;
okrajová území siln roz len na konsekventními a subsekventními údolími v tšinou
pravoúhlé vodní sít , v povodí Jizery, Labe, Úpy a Cidliny; místy jsou výrazné
kryogenní
tvary,
sesuvy
a
erozní
rýhy.
Nejvýznamn jším
bodem
je vrch Baba (673 m).
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Trutnovská pahorkatina
Trutnovská pahorkatina je situována ve východní ásti Podkrkonošské pahorkatiny.
je to lenitá pahorkatina tvo ená pískovci, slepenci, prachovci a jílovci permské
ervené jaloviny, charakterizovaná erozn denuda ním reliéfem rozvodních
a strukturn denuda ních h bet se zbytky zarovnaných povrch , odlehlík ,
ojedin lých plochých suk
a široce rozev ených, st edn
zahloubených
konsekventních a subsekventních údolí v povodí Úpy a Labe. P i východním okraji
vznikl cizorodý reliéf na vyzdvižené k e cenomanských pískovc nesoum rné
sv decké plošiny ížkových kamen (632 m), s tvary zv trávání a odnosu horniny.
Na východ
se zachovaly zbytky sedimentární výpln
údolního dna
svrchnomiocenní Úpy. Nejvyšším bodem jsou
ížkovy kameny (632 m)
a nejvýznamn jším bodem je Hranná (554 m), Po í ský h bet (532 m).
Královéhradecký region se vyzna uje rozmanitým a pom rn lenitým georeliéfem,
který je výsledkem dlouhodobého geologického vývoje. Výškové rozp tí zde
dosahuje nejv tší hodnoty v rámci eské republiky, a to od 208 m n. m. na Cidlin
po 1 602,3 m n. m. na vrcholu Sn žky v Krkonoších.
Zájmové území spadá do Permokarbonu limnických pánví a pod rajón 515 –
Podkrkonošská pánev. Tento hydrogeologický rajón se nachází na správním území
Povodí Labe, s. p.
Reliéf území lze charakterizovat jako st edn až siln roz len ný erozn –
denunda ní. Hlavními prvky reliéfu jsou strukturní vyvýšeniny Rýchor a Radvanické
vrchoviny a hluboké údolí Úpy. P i ece Úp , která je místní erozní bází,
se vyskytují etné í ní terasy.
V území jsou známy projevy následujících rudních nerostných surovin. P edevším
se jedná o infiltra ní hydrogenní uranová zrudn ní v uhlonosných souvrstvích
vnitrosudetské pánve. Dále jsou to etné výskyty m d ných rud tamtéž
i v podkrkonošském permokarbonu. A z Rýchor je známo hydrotermální zlato
s obsahem Pd, v údolích pod Rýchorami existují zlatonosné rozsypy.
Podle Culka (1996) se ešený zám r nalézá v severozápadním okraji
Podkrkonošského bioregionu 1.37. Bioregion leží na severu východních ech,
zabírá st ední a východní ást geomorfologického celku Krkonošské podh í a má
celkovou plochu 1 021 km2. V bioregionu p evládá podkrkonošský perm, tvo ený
pom rn složitým komplexem ervených pískovc , lupk až rozpadavých b idlic
a jílovc , jejichž n které horizonty jsou mírn vápnité nebo dolomitické. Obdobný
ráz mají i horniny nejspodn jšího triasu, vystupující v úzkém pruhu na východ
bioregionu. Karbonské a k ídové pískovce tvo í pás p i jižním okraji území.
V permském souvrství se výrazn uplat ují neutrální až bazické vulkanity
(melafyry), které mají složení andezit .
Reliéf v poloskalních horninách permu je v tšinou m lký, mírn zvln ný, jen místy
jsou ost ejší údolní zá ezy a vyvýšeniny, tvo ené p edevším melafyry.
Terén areálu je mírn svažitý, leží v nadmo ské výšce 237 m.n.m.
Geologie
Území Trutnova se nachází na rozhraní t í regionáln geologických jednotek:
lugické oblasti na severozápad , lugické limnické oblasti, zaujímající nejv tší ást
území a eské k ídové tabule na jihovýchodním okraji území. Nejlepší p edstavu
o celkových (zna n
složitých) geologických pom rech poskytne rozd lení
do strukturních pater.
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Nejstarším a nejspodn jším strukturním patrem je zvrásn né prvohorní
krystalinikum krkonošsko – jizerské, sou ást lugické oblasti.
ást tohoto
krystalinika, tvo ící severozápad území, je nazývána krystalinikum rýchorské.
Na p em n ných a zvrásn ných horninách krystalinika spo ívají s výraznou
úhlovou diskordancí p evážn úlomkové usazeniny tzv. limnického permokarbonu
(st ední strukturní patro). Ten je rozd len do dvou sousedících, ale tektonicky
celé zájmové území spadá do západní z nich –
odd lených pánví. Tém
podkrkonošské permokarbonské pánve. Pouze severovýchodní okraj území v okolí
Lhoty u Trutnova a Debrného náleží sousední vnitrosudetské pánvi.
Ob pánve od sebe odd luje hronovsko – po í ský zlom, k n muž z jihozápadu
p imyká protáhlý hronovsko – po í ský p íkop. V tomto p íkop z staly zachovány
usazeniny nejmladšího strukturního patra – triasové a k ídové sedimenty,
nacházející se východn od Bohuslavic nad Úpou.
Každé strukturní patro je složitý komplex asto r znorodých hornin, které však
vznikly v ur itém období a byly pozd ji ovliv ovány dalšími procesy již spole n .
V ideálním p ípad budou uvedená strukturní patra spo ívat na sob a na povrchu
budou vycházet jen horniny toho nejmladšího. Skute ný stav, kdy jsou strukturní
patra sice uložena na sob , ale v r zných místech vystupují na povrch,
je d sledkem vertikálních pohyb a v jejich d sledku nerovnom rné úrovn
denundace.
Rýchorské krystalinikum ordovického až silurského stá í je budováno zvrásn nými
fylity, metabazity, karbonáty, metalydity, porfyroidy, kvarcity a metakonglomeráty.
Nejstaršími horninovými soubory podkrkonošské permokarbonské pánve,
území jsou be kovské vrstvy
vystupujícími na povrch na severovýchod
a noworudské souvrství (obojí prachovce a pískovce) autunského stá í (spodní
perm).
Na v tšin území je výpl této pánve zastoupena p evážn ervenými prachovci,
pískovci a slepenci trutnovského souvrství (stá í saxonského, spodní perm). Pouze
na výšinách v okolí Trutnova a na jihozápadním okraji se dochovaly ješt mladší
sedimenty – dolomitické pískovce bohuslavického souvrství (zechstein, svrchní
perm).
V území vnitrosudetské pánve vystupují na povrch r zné leny žaclé ského
souvrství (svrchní karbon), p evážn klasické sedimenty.
Výpl hronovsko – po í ského p íkopu tvo í postupn dolomitické pískovce
bohuslavického souvrství, arkózové a kaolinické pískovce bohdašínského souvrství
(trias), pískovce perucko – korycanského souvrství (cenoman, svrchní k ída)
a slínovce b lohorského souvrství (spodní turon, svrchní k ída).
Z mladších geologických útvar jsou v území známy pouze pleistocénní terasy Úpy
a kvartérní sedimenty.
ástí epivariské platformy. Rýchorské
Z tektonického hlediska je území
krystalinikum (spodní strukturní patro) je z tektonického hlediska varisky
konsolidovaným podložím. Výpl podkrkonošské a vnitrosudetské pánve (st ední
strukturní patro) je variským orogenním komplexem. Výpl hronovsko – po í ského
p íkopu je tektonicky postiženým epivariským platfomním pokryvem.
Celé zájmové území již d íve zvrásn ného krystalinika i synklinálních struktur obou
pánví bylo saxonsky tektonicky postiženo.
Podle regionálního geologického len ní se Trutnov nachází v regionální
geologické jednotce 16 – podkrkonošská pánev.
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Pedologie
P dní pokryv Královéhradeckého kraje zahrnuje skupiny nejúrodn jších p d
(molické, illimerické a nivní) v oblasti rovin a pahorkatin (Polabí, jižní ást všech
okres regionu), ve vrchovinách hn dé nenasycené a slab kyselé p dy, prolínající
se s n kterými hydromorfními p dami, a siln kyselé hn dé p dy a podzoly podh í
i horských masiv Krkonoš a Orlických hor.
V Podkrkonošském bioregionu naprosto p evládají kyselé typické, asto oglejené,
místy se na hlubších substrátech na plošinách vyvinuly primární pseudogleje.
Na úživn jších substrátech jsou ostrovy typických kambizemí, naproti tomu
na jižním okraji tvo eném pískovci jsou zastoupeny arenické kambizem .
ešený zám r se bude nacházet na k.ú. Po í í u Trutnova, na pozemcích 1622
a 143/1. Plocha, na kterém bude ešený zám r stát je vedena v katastru
nemovitostí jako ostatní plocha.
Zám r si nevyžádá zábor PUPFL ani ZPF.
C. I. 5. Vodní pom ry
Širší území náleží k povodí Horního a St edního Labe. Celkem zaujímá plochu
14 735 km2 a leží v nadmo ské výšce 157 - 1602 m n.m.
Nejvyšším poho ím v oblasti povodí Horního a St edního Labe jsou Krkonoše.
Sm rem na západ na n navazují Jizerské hory. T etím nejvyšším poho ím jsou
Orlické hory. Po h ebenech t chto poho í prochází evropské rozvodí odd lující
úmo í Baltského a Severního mo e. Pro ú ely vodohospodá ského plánování byly
k hydrologicky sourodému povodí Labe p i azeny dv oblasti, které pat í k úmo í
Baltského mo e. Hlavními toky v oblasti jsou Labe a jeho p ítoky Úpa, Metuje,
Orlice, Chrudimka a Jizera.
Trutnovsko je území pom rn rozsáhlé, nachází se p evážn v Trutnovské
pahorkatin na rozhraní dvou povodí – Úpy a Labe (Pilníkovského potoka)
s typickým rázem st edn zahloubených koryt tok .
Hydrogeologicky se území nachází v oblasti permských masív (p evážn pískovc
a arkóz) s dobrou propustností, p evážn puklinovou. Z východu zasahuje výb žek
k ídy (pís ité slínovce, vápnité pískovce) s dobrou puklinovou propustností
a áste n triasu (k emene) se slabou, puklinovou propustností.
Zvodn ní oblasti není p íliš výrazné, orienta n ho lze za adit do st. 5.,
tj. s vydatnostmi do 5 l/s.
Tabulka . 15: Nejbližší povodí
tok

. hydrolog. po adí

celk. plocha (km2)

správce

Li ná

1 – 01 – 02 - 022

9,576

PL

Úpa

1 – 01 – 02 - 023

18,199

PL

Vysv tlivky:
PL – povodí Labe

Úst edním recipientem území je eka Úpa, jihozápadní ást se nachází v povodí
Labe.
Trutnovem protéká eka Úpa, která v Po í í p ibírá zleva í ku Li nou.
Úpa pramení 1,5 km severn od Studni ní hory (1554 m) ve výšce 1432 m n. m.,
ústí zleva do Labe v Jarom i v 250 m n. m., plocha povodí je cca 513,1 km2, délka
toku je 78,7 km. Horní tok leží v Krkonoších, nad Trutnovem p itéká Úpa
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do Krkonošského podh í, kde protéká Podkrkonošskou pahorkatinu a Zvi ínsko –
koclé ovský h bet a u eské Skalice vtéká na území
eské tabule a ústí
v nejsevern jším výb žku Pardubické kotliny. Úpa je z vodohospodá ského
hlediska tok významný, pstruhová voda nad ústím Lhoteckého potoka k pramen m,
mimopstruhová voda na ostatním toku.
Úpa má v profilu Po í í pr m rný ro ní pr tok 4,12 m3/s, p ísluší jí povodí
175,61 km2. Severní ást území Trutnovska odvod uje í ka Li ná. V profilu ústí
do Úpy má pr m rný ro ní pr tok 1,24 m3/s, p ísluší jí povodí 106,15 km2.
Jihozápadní ást území odvod uje drobné vodote e meliora ního charakteru.
Vzhledem k pom rn vysokým odtokovým sou initel m mají zna né návalové
pr toky. Místn jsou upraveny ádov na Q5.
í ka Li ná pramení p i státní hranici s Polskem ve výšce 645 m n. m., ústí zleva
do Úpy u Trutnova v 382 m n. m., délka toku je 17,5 km.
Podzemní voda
Na území eské republiky je vymezeno celkem 105 hydrogeologických rajón ,
z toho 38 se nachází pln nebo z ásti ve správním území Povodí Labe, státní
podnik Hradec Králové.
Zájmové území spadá do Permokarbonu limnických pánví a pod rajón 515 –
Podkrkonošská pánev. Tento hydrogeologický rajón se nachází na správním území
Povodí Labe, s. p.
Obr. . 10: Hydrogeologické rajóny

Zám r neleží v záplavovém území (viz obr. . 11).
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Obr. . 11: Záplavové území (zdroj: www.trutnov.cz)

AREÁL
KASPER CZ s.r.o.

C. II. Charakteristika sou asného stavu životního prost edí
v dot eném území
C. II. 1. Ovzduší
C. II. 1. 1. Klimatické faktory
Trutnov se nachází v klimatické oblasti MT2. Tato oblast se vyzna uje krátkým
létem, mírn až mírn chladným, mírn vlhkým, p echodné období krátké s mírným
jarem a mírným podzimem, zima je normáln dlouhá a s mírnými teplotami, suchá
s normáln dlouhou sn hovou pokrývkou. Charakteristika oblasti je popsána
v následující tabulce.
Tabulka . 16: Charakteristika klimatické oblasti (Quitt, 1971)
Charakteristiky

MT2

Po et letních dn
Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

20 - 30
140 - 160

Po et mrazových dn

110 - 130

Po et ledových dn

40 - 50

Pr m rná teplota v lednu v °C

-3 až -4

Pr m rná teplota v ervenci v °C

16 - 17

Pr m rná teplota v dubnu v °C

6-7

Pr m rná teplota v íjnu v °C

6-7

Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm
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Charakteristiky

MT2

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm
Srážkový úhrn v zimním období v mm

450 - 500
250 - 300

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

80 - 100

Po et dn zamra ených

150 - 160

Po et dn jasných

40 - 50

Pro lokalitu Trutnov zpracoval HMÚ Praha odborný odhad v trné r žice. V trná
r žice udává etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability
p ízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i
t ídy rychlosti v tru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má severozápadní vítr
s 19,83 %. etnost výskytu bezv t í je 13,73 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s
se vyskytuje v 54,59 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze o ekávat
v 39,18 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 6,23 % p ípad .
I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné rozptylové
podmínky se vyskytují v 28,86 % p ípad .
Charakteristika t íd stability a výskyt t íd rychlosti v tru vyplývají z následující
tabulky:
Tabulka . 17: T ídy stability atmosféry
T ída
stability

Rozptylové podmínky

Výskyt t íd
rychlosti v tru
(m/s)

I

silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

inverze, špatný rozptyl

III

slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty,
mírn zhoršené rozptylové podmínky

1,7

5

11

IV

normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

1,7

5

5

Termická stabilita ovzduší souvisí se zm nami teploty vzduchu s m nící se výškou
nad zemí. Vzr stá-li teplota s výškou, t žší studený vzduch z stává v nižších
vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb v ovzduší a tím
k nedostate nému rozptylu zne iš ujících látek, nastává inverze (I. a II. t ída
stability). Inverze se vyskytují p evážn v zimní polovin roku, kdy se zemský
povrch intenzivn ochlazuje. V d sledku nedostate ného slune ního zá ení mohou
inverze trvat i n kolik dní. V letní polovin roku se inverze vyskytují pouze v ranních
hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí v tru. Silný vítr
vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální
pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí.
B žn se vyskytující rozptylové podmínky p edstavují t ídy stability III a IV, kdy
dochází bu k nulovému (III. t ída) nebo mírnému (IV. t ída) poklesu teploty
s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti v tru, p i silném v tru obvykle
nastávají podmínky IV. t íd stability.
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V. t ída stability popisuje rozptylové podmínky p i silném poklesu teploty s výškou.
Za t chto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé e, protože
leh í vzduch sm uje od zem vzh ru a t žší studený klesá k zemi, což vede
k rychlému rozptylu zne iš ujících látek. Výskyt t chto podmínek je omezen na letní
p lrok a slune ná odpoledne, kdy v d sledku p eh átého zemského povrchu
se siln zah ívá i p ízemní vrstva ovzduší.
Kvalita ovzduší
Stávající imisní situace je ovliv ována p edevším emisemi z dopravy, provozem
stacionárních zdroj emisí a dálkovým p enosem z velkých pr myslových zdroj .
Posuzovaná lokalita nepat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle sd lení
MŽP R . 38).
Imisní situace p ímo v zájmové lokalit není trvale sledovaná, ale monitoring se
provádí na stanici . 1504 Trutnov – Mládežnická (cca 3,5 km od zám ru). Níže
v textu jsou uvedeny údaje p evzaté z ro enky HMÚ “Zne išt ní ovzduší
a chemické složení srážek na území R” za rok 2005.
Charakteristika m ící stanice . 1504 Trutnov – Mládežnická: reprezentativnost:
okrskové m ítko (0,5 až 4 km); klasifikace stanice: poza ová, m stská; obytná,
terén: dno otev eného, prov trávaného údolí s vícepodlažní zástavbou; nadmo ská
výška: 432 m n.m.; datum vzniku: 01.01. 2004.
Oxid dusi itý (NO2): Maximální hodinová imisní inila v roce 2005 koncentrace
NO2 =71,2 µg/m3 (10. 2. 2005), 98% kvantil = 40,4 µg/m3. Denní maximum dosáhlo
hodnoty 42,3 µg/m3 (25. 2. 2005), 98% kvantil = 33,6 µg/m3 a 95 % kvantil =
29,7µg/m3. Pr m rná ro ní koncentrace za rok 2005 byla 13,4 µg/m3. Hodnoty
tvrtletních pr m rných koncentrací byly 21,6 µg/m3 (1. tvrtletí), 9,6 µg/m3 (2.
tvrtletí), 6,1 µg/m3 (3. tvrtletí). Hodnota pro 4. tvrtletí není uvedena.
Suspendované ástice frakce PM10: Maximální hodinová imisní koncentrace
suspendovaných ástic frakce PM10 v roce 2005 inila 134,2 µg/m3 (14. 4. 2005),
98% kvantil = 58,6 µg/m3 a 95% kvantil = 46,6 µg/m3. Denní maximum dosáhlo
hodnoty 78,1 µg/m3 (25. 2. 2005), 98% kvantil = 47,0 µg/m3. Pr m rná ro ní
koncentrace v roce 2005 byla 18,8 µg/m3. Hodnoty tvrtletních pr m rných
koncentrací byly 26,8 µg/m3 (1. tvrtletí), 17,1 µg/m3 (2. tvrtletí), 18,5 µg/m3
(3. tvrtletí). Hodnota pro 4. tvrtletí není uvedena.
C. II. 2. Biologické pom ry zájmového území
Kv tena královéhradeckého regionu je velmi bohatá a rozmanitá díky lenitosti
terénu, geologickému podloží a poloze v dosahu migrace z Karpat. Spolu s nimi
p sobí r znorodé klimatické vlivy v závislosti na nadmo ské výšce, jejíž rozp tí
je nejv tší v echách. Ve Východních echách bylo b hem 200 let probíhajícího
botanického pr zkumu nalezeno celkem 2 300 druh vyšších rostlin. N které z nich
již vyhynuly, n které sem byly jen jednorázov zavle eny, další se v posledních
letech ší í.
Dle regionáln fytogeografického len ní náleží území do oblasti mezofytika,
okresu 56 – Podkrkonoší, podokresu 56c – Trutnovské podkrkonoší.
V území mají p irozené zastoupení bukové bu iny svazu Luzulo – Fagion, která
s vyšší nadmo skou výškou p echází v kv tnaté bu iny svazu Eu – Fagion.
Ty se vyskytují zejména v severní ásti a dále v širokém pásu podél Úpy
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a navazujících údolích v prostoru Trutnova, ale i v nížeji položeném území, kam
proniká ze severu chladn jší klimatický region. Jižn pak pom rn prudce p echází
v acidofilní doubravy svazu Quercion robori petraeae.
Podle Culka (1996) se ešený zám r nalézá v Podkrkonošském bioregionu 1.37.
Podkrkonošský bioregion je tvo en monotónní pahorkatinou na permu s ochuzenou
hercynskou biotou, odpovídající v p evažující mí e 4. bukovému vegeta nímu
stupni. Potenciální vegetaci tvo í bikové bu iny, na jižním okraji též acidofilní
doubravy s ostrovy kv tnatých bu in. Vyskytují se zde demontánní druhy, exklávní
a reliktní prvky tém chyb jí. Dnes p evažuje orná p da a kulturní smr iny.
Potenciální p irozenou vegetací bioregionu tvo í p evážn bikové bu iny (Luzulo Fagetum), maloplošn na bohatších p dách též kv tnaté bu iny podsvazu
Fagenion. Okolí vodních tok zaujímají luhy (Stellario – Alnetum glutinosae, Arunco
sylvestris – Alnetum glutinosae, Carici remotae - Fraxinetum), jejich b ehy lemuje
vegetace svazu Phalaridion arundinaceae. Výjime n jsou snad p ítomny i bažinné
olšiny (Alnion glutinosae).
P irozenou náhradní vegetaci reprezentují vlhké louky svazu Calthion, které
p echázejí v rašelinné louky svazu Caricion fuscae. Na suchých stanovištích
je p ítomna vegetace pastvin svazu Cynosurion a Violion caninae. Lesní lemy
p edstavuje vegetace svazu Trifolion medii.
Flóra
Flóra bioregionu je pom rn chudá, reprezentovaná p edevším st edoevropskou
mezofilní lesní flórou, v níž dominují zejména hercynské typy,
asto
suboceanického lad ní. Mezní prvky mají pouze relativní charakter, exklávní
prakticky chyb jí. Charakteristickým rysem je sestup n kterých horských druh
z výše položených Krkonoš, nap . zvonku širolistého (Campanula latifolia),
e išni níku Hallerova (Cardaminopsis halleri), chrpiny paruká ky (Jacea phrygia)
a mád ince rakouského (Pleurospermum austriacum). Typickým druhem bioregionu
je bledule jarní (Leucojum vernum). Sm rem k severu vyznívají mén náro né
teplomilné prvky, nap . srpek obecný (Falcaria vulgaris), opletka k ovištní (Fallopia
dumetorum) a kost ava žlábkovitá (Festuca rupicola).
Fauna
Vyskytuje se zde b žná fauna hercynské zkulturn lé krajiny. Hlavn v zalesn ných
roklích kolem ek se objevují submontánní druhy (lejsek malý, v etenovka
Cochlodina dubiosa corcontica aj.). Tekoucí vody pat í do pásma pstruhového,
Labe a Úpa p evážn do lipanového pásma. V istých tocích se lokáln vyskytuje
rak kamená .
Významnými druhy je nap . ježek západní (Erinaceus europaeus), ježek východní
(E.concolor), netopýr pob ežní (Myotis dasycneme) – mimo období rozmnožování,
netopýr severní (Eptesicus nilssoni), lejsek malý (Ficedula parva), moudivlá ek
lužní (Remiz pendulinus), mlok skvrnitý (salamandra salamandra), v etenatka
mnohozubá (Laciniaria plicata), závornatka malá (Clausilia parvula), v etenovka
Cochlodina dubiosa corcontica a rak kamená (Astacus torrentium).
Areál d evozpracujícího pr myslu se bude nacházet v pr myslové zón
v severovýchodní ásti m sta Trutnova, m stské ásti Po í í u Trutnova, na území
bývalého skladového areálu Benziny. V sou asné dob zde probíhá regenerace
brownfieldu a p íprava území na výstavbu výrobního areálu, která není p edm tem
zám ru.
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Zájmové území je zcela p em n no lidskou inností, celkov je plocha areálu
využitelná vegetací malá. Podstatná ást je tvo ena stavebními objekty (halami,
nádržemi na pohonné hmoty, obslužnými komunikacemi a manipula ními
zpevn nými plochami - viz foto). Na území (resp. p i okrajích pozemk ) se nachází
p edevším nitrofilní a ruderální druhy rostlin. Na této ploše nebyl vzhledem k jejímu
charakteru provád n biologický pr zkum.
Obr. . 12: Demolice stávajících objekt

Terén areálu je mírn svažitý a leží v nadmo ské výšce 237 m.n.m.
C. II. 3. Krajina
Okres Trutnov pat í k nejv tším ve Východních echách, jeho rozloha iní
cca 1 147 km2 (Trutnov býval jeho okresním m stem). Sahá od státních hranic
do Polabí. Zhruba tvrtinu jeho území zaujímá plocha
s Polskem tém
Krkonošského národního parku, rozkládajícího se až k Vrchlabí, Rudníku, Mladým
Buk m a Žaclé i. Na západ navazuje území okresu na Jilemnicko a Ho icko,
na jihu ke Dvoru Králové a Rtyni. Východní hranici tvo í Adšpašsko – teplické skály.
nadmo ská výška roste od jihu k severu. Nejvyšším bodem okresu je Sn žka
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(1 602,3 m n. m.), ležící v oblasti KRNAP, nejníže položeným místem je Sedlec
u Velkého V eš ova (262 m n. m.).
Vzhledem k rozloze území, které má zhruba obdélníkový tvar protáhlý ve sm ru
sever – jih, je charakter rázu zna n odlišný a jeho kvalita (hustota a pestrost
krajinných segment ) stoupá sm rem k severu, kde navazuje na jižní hranici
KRNAPu.
Dominantními krajinnými prvky v území jsou eka Úpa, procházející v celém úseku
ešeného území intravilánem m sta a okolních obcí, a dále zalesn né h bety
a vrcholy (Zámecký vrch 635 m, ížkovy kameny 632 m, Baba 673 m a další).
Poloha Trutnova v prostoru Podkrkonošské pahorkatiny, v okrajové poloze
východo eského regionu, v blízkosti hranic s Polskem a v áste ném vlivu
hradecko - pardubické aglomerace, je pro m sto ur ující i z hlediska dalšího vývoje.
Výhodou Trutnova je jeho výjime né postavení ve velikostní struktu e sídel. Trutnov
dosáhl p i své relativn odlehlé poloze postavení dominantního m sta. Výhodou
Trutnova je i jeho poloha v krajin i p írodn hodnotném prostoru, v t sném
sousedství Národního parku Krkonoše. Další výhodou je dobrá asoprostorová
dostupnost hranic s Polskem a N meckem, která bude mít stále v tší význam pro
lokalizaci nových výrob.
Nevýhodou m sta je také morfologie terénního reliéfu, která prostorov izoluje
Trutnov. Nevýhodou je i ídké a typické venkovské osídlení celého trutnovského
regionu.
Nadmo ská výška Trutnova se pohybuje kolem 414 m n. m., dot ený pozemek leží
v nadmo ské výšce 237 m.n.m..
ešený zám r se nachází v severovýchodní ásti m sta Trutnova, m stské ásti
Po í í u Trutnova, v katastrálním území Po í í.
Dle Územního plánu m sta Trutnov je areál umíst n na ploše pro pr mysl a sklady
nerušící okolí nežádoucími výstupy, s menším nárokem na dopravní obslužnost.
V území jsou také p ípustné stavby pro manipulaci a zásobování, stavby
pomocných a dopl ujících provoz , p ípustné jsou též erpací stanice pohonných
hmot, služební byty a výstavní provozy.
Nejbližší obytná zástavba se nachází severn od zám ru, ve vzdálenosti cca 120 m
a jižn od zám ru, ve vzdálenosti cca 160 m. Okolní obytnou zástavbu tvo í
nízkopodlažní rodinné domy. Severn od zám ru vede železni ní tra Chlumec nad
Cidlinou - Trutnov a komunikace Trutnov - ervený Kostelec.
V lokalit se nenalézá žádné zvlášt chrán né území, ani prvky územního systému
ekologické stability ve smyslu zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. Památné
nebo významné stromy se v míst zám ru nevyskytují.
Hodnocená lokalita není sou ástí žádného zvlášt chrán ného území. Hodnocený
zám r neovlivní funkci ÚSES, nebo se nedotkne žádné biologicky významné
struktury v krajin .
Krom KRNAP, jediného národního parku ve Východních echách, zasahuje
do okresu Trutnov na východní hranici ješt malá ást CHKO Broumovsko. Mimo
tyto oblasti má okres jen dv chrán ná území.
Areál bývalé erpací stanice Benzina a.s. je charakterem "brownfields". Podle
metodiky používané v Evropské unii se jedná o pozemky a nemovitosti uvnit
urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou delší dobu
nevyužívané, opušt né, zdevastované. Tyto nemovitosti mohou ekonomicky
a fyzicky deprimovat své okolí.
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Uvažovaný zám r je situován do zóny pr myslové výroby. Jižní hranice zám ru
tvo í areál spole nosti KASPER KOVO s.r.o. a prodejní sklad eziva, východn
od zám ru se nachází zatím nevyužitý prostor regenerovaného areálu Benziny,
severn ve vzdálenosti cca 50 m vede železni ní tra Chlumec nad Cidlinou Trutnov a komunikace Trutnov - ervený Kostelec a západn areál spole nosti ZZN
Pardubice a.s..
Stávající stavební objekty areálu tvo í nadzemní ocelové jednopláš ové nádrže stojaté nebo ležaté - umíst né v železobetonových záchytných vanách, nadzemní
ocelové dvoupláš ové nádrže umíst né na železobetonových základech, stávající
ocelové potrubní mosty v etn základových konstrukcí a stávající ocelové
p íst ešky. Sou ástí areálu je i zpevn ná panelová plocha a betonová rampa podél
železni ní vle ky.
C. II. 4. Obyvatelstvo
ešený zám r se nachází v severovýchodní ásti Trutnova, v ásti Po í í
u Trutnova.
V obci je evidováno 21 ástí obcí, 358 ulic, 4 084 adres. V obci je k trvalému pobytu
p ihlášeno 31 927 obyvatel, z toho je 13 080 muž nad 15 let, 2 455 chlapc
do 15 let, 14 216 žen nad 15 let, 2 176 dívek do 15 let. V ásti obce Po í í
je evidováno 45 ulic, 408 adres. Všechny adresy v ásti obce mají PS 541 03.
V ulici Žitná je evidováno 17 adres. (Tento stav je prezentován k 30.10. 2006,
zdrojem informací je Ministerstvo vnitra R.)
C. II. 5. Hmotný majetek
Areál bývalé Benziny a.s. je v sou asné dob podroben revitalizaci. V rámci
projektu „Regenerace brownfieldu Trutnov Po í í na podnikatelskou zónu“ budou
odstran ny všechny objekty v areálu, v etn podzemních i nadzemních nádrží.
Po ukon ení projektu bude území p ipraveno k výstavb zám ru. Celý areál
je ve vlastnictví investora.
V míst areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným zám rem.
C. II. 7. Hluková situace
Stávající stav
Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb
a chrán ného venkovního prostoru má nejvýznamn jší podíl:
- dopravní hluk vyvolaný silni ní dopravou na silnicích I/14 a I/16
- dopravní hluk vyvolaný silni ní dopravou na místních komunikacích (p íjezdové
trasy do stávající pr myslové zóny)
- hluk vyvolaný železni ní dopravou (severn od zám ru)
- hluk ze stávající pr myslové zóny (stacionární zdroje hluku)
Stávající hluková zát ž posuzované lokality ze všech stacionárních zdroj hluku
umíst ných v posuzované lokalit byla zmapována formou m ení. M ení bylo
provedeno v denní dob . Z m ení hluku v mimopracovním prost edí byl zpracován
protokol F- 44/2007.
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Posouzení zám ru je provedeno pomocí modelového výpo tu programem Hluk +,
verze 7.12 Profi – „Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním
prost edí“. Jako podklad pro výpo et dopravního hluku byly použity údaje dodané
SD správa Královéhradecký kraj. Výpo et je proveden pro denní dobu (T=16 h)
a modelový rok 2008.
Výpo tové body jsou umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru
a nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb situované do blízkosti
zám ru. Všechny výpo tové body byly umíst ny ve výšce 3 m nad zemí.
Tabulka . 18: Umíst ní výpo tových bod
íslo
bodu

Umíst ní

Chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb
1

Obytný d m .p. 520 (ul. Žitná) - 2 m od fasády severní st ny

2

Obytný d m .p. 368 (ul. Žitná) - severní hranice oplocení

3

Obytný d m .p. 28 (ul. Žitná) - 2 m od fasády severozápadního rohu domu

4

Obytný d m .p. 332 (ul. D eva ská) - západní hranice oplocení

5

Obytný d m .p. 91 (ul. Je ná) - severozápadní roh oplocení

6

Obytný d m .p. 507 (ul. Obilná) - severní hranice oplocení

7

Obytný d m .p. 275 (ul. Polská) - severní hranice oplocení

Tabulka . 19: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (dB) ze všech
stacionárních zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit
íslo m ícího místa
Hladina ak. tlaku LAeq,T (dB)
1)

1

2

3

4

5

6

7

44,5

42,0

40,0

39,3

46,0

44,5

39,7

LAeq,T je reprezentativní pro nejhlu n jších 8 po sob jdoucích hodin v denní dob

POZN. Všechny hodnoty byly m eny ve specifických asových intervalech, kdy byl hluk
z dopravy a jiných zdroj hluku nesouvisejících s m enými zdroji hluku snížen
na minimum.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
D. I. Charakteristika možných vliv
významnosti

a odhad jejich velikosti a

D. I. 1. Zdravotní rizika
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru z hlediska zdravotních rizik,
které bylo zpracováno držitelem osv d ení odborné zp sobilosti pro oblast
posuzování vliv na ve ejné zdraví. Hodnocení je samostatnou p ílohou oznámení
(viz. p íloha . 8).
Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autoriza ního návodu AN/14/03
a AN/15/04 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik dle
zákona . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní.
Chemické škodliviny, prach
Bylo provedeno hodnocení pro obyvatele v okolí areálu vyplývající z inhala ní
expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti s b žným provozem zám ru (resp.
provozem technologických a spalovacích zdroj a z vyvolané obslužné dopravy).
Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalit byly
výsledky modelových výstup rozptylové studie.
Pro hodnocení zdravotních rizik byly vybrány následující látky a to na základ
p edpokládaného emitovaného množství a ú ink t chto látek: oxid dusi itý, prašný
aerosol (frakce PM10) a benzen.
Byl provedeny výpo ty pro p edpokládaný stav – p ísp vek d evozpracujícího
provozu spole nosti KASPER CZ s.r.o. a pro kumulaci vlivu zám r – p ísp vek
d evozpracujícího provozu (plánované výroby d ev ných sty níkových vazník )
ve spole nosti KASPER CZ s.r.o. a provozu zám ru spole nosti KASPER KOVO
s.r.o.
Na základ provedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný p ísp vek míry
rizika nekarcinogenního ú inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi itého (NO2),
ástic frakce PM10) vyvolaný zprovozn ním zám ru
suspendovaných
se nep edpokládá p íliš významný. Vlastní ro ní imisní p ísp vek z provozu zám ru
je nízký (pohybuje se u NO2 i u PM10 v ádu setin až tisícin g/m3).
S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p sobení, proto byla provedena
charakterizace rizika této látky z hlediska jejich karcinogenních ú ink . (U látek
s karcinogenními ú inky se z hlediska p edb žné opatrnosti vychází z hypotézy,
že neexistuje prahová úrove expozice. Každá dávka je spojena s vzestupem
pravd podobnosti vzniku nádorového bujení; nulové riziko je p i nulové expozici.)
Imisní p ísp vky benzenu vyvolané pouze provozem zám ru (resp. obslužnou
dopravou) jsou nízké – pohybují se v ádu tisícin g/m3. Z výpo tu míry
pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom nad b žný výskyt v populaci (tzv.
ILCR) pro inhala ní expozici vyplývá, že zjišt né ILCR pouze pro samotný nejvyšší
zjišt ný imisní p ísp vek ze zám ru bude pro benzen nižší o 2 ády než je p ijatelná
úrove rizika (1.10-6, tj. 1 p ípad onemocn ní rakovinou p i celoživotní expozici
na milion exponovaných osob).
Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisních p ísp vk
hodnocených látek z provozu zám ru a byla uvažována nep etržitá expozice
obyvatelstva t mto imisním koncentracím, ímž dochází k nadhodnocení reálného
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rizika. Na druhé stran nebyl uvažován vliv pobytu osob v jiných prost edích – nap .
na pracovišti (zejména p i práci v riziku) apod.
Ve výpo tech rozptylové studie, ze kterých vychází hodnocení zdravotních rizik,
nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti, což by mohlo b hem výstavby navyšovat
p edpokládanou imisní zát ž prachovými ásticemi v lokalit . P sobení t chto
zdroj bude asov omezené.
Emise tuhých zne iš ujících látek do ovzduší p i výstavb zám ru je t eba snižovat
vhodnými technickými a organiza ními opat eními (pravidelné išt ní p íjezdových
komunikací, o ista vozidel p ed výjezdem z areálu a zajišt ní nákladu proti úsyp m,
v dob nep íznivých pov trnostních podmínek omezovat prašnost pravidelným,
dostate ným skráp ním i mlžením, minimalizovat zásoby sypkých stavebních
materiál a ostatních potencionálních zdroj prašnosti a vhodn s nimi manipulovat,
aj.).
Hluk
Pro zám r bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí
uvažovaného zám ru vyplývající z expozice hluku ze zdroj hluku umíst ných
v areálu a z vyvolané osobní a obslužné automobilové dopravy.
Sou asné poznatky o nep íznivých ú incích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí
shrnuje autoriza ní návod AN 15/04 Státního zdravotního ústavu.
Nadm rný hluk provokuje v lidském organismu adu reakcí. Hluk má vliv
na psychiku; m že vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity,
agresivitu, neochotu. Rušení a obt žování hlukem je astou subjektivní stížností
na kvalitu životního prost edí a m že p edstavovat prvotní podn t rozvoje
neurotických, psychosomatických i psychických stres u etných nemocných.
Je pravd podobné, že snižuje obecnou odolnost v i zát ži, zasahuje
do normálních regula ních pochod . Nadm rná hluková expozice pracujících
snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významn je také ohrožena
bezpe nost práce. D sledkem zvýšené hladiny hluku m že docházet také
ke zhoršení komunikace e i a tím ke zm nám v oblasti chování a vztah a k rušení
spánku (zmenšením jeho hloubky a zkrácením doby spánku, k astému probouzení
b hem spánku). Za dostate n prokázané nep íznivé zdravotní ú inky hluku
je považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém,
rušení spánku a nep íznivé osvojování e i a tení u d tí.
Ze záv r WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým ú inkem hluku rušení spánku,
obt žování a zhoršená komunikace e í. No ní ekvivalentní hladina akustického
tlaku A by z hlediska rušení spánku nem la p esáhnout LAeq 45 dB (p edpokládá
se pokles hladiny hluku o 15 dB p i p enosu venkovního hluku do místnosti z ásti
otev eným oknem) a denní ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB,
m eno 1 m p ed fasádou.
Podkladem k hodnocení expozice jsou výpo ty hlukové studie. V této studii byla
hluková zát ž modelována pro 7 bod u nejbližšího chrán ného venkovního
prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb v blízkosti zám ru. Výpo ty
jsou provedeny pro provoz stacionárních zdroj hluku v denní dob . Byla
hodnocena nulová varianta, stav p i provozu výroby sty níkových vazník
a kumulace s plánovaným zám rem spole nosti KASPER KOVO s.r.o. Výstupy
modelových výpo t jsou shrnuty v tabulce . 14, v hlukové studii.
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Za p edpokladu dodržení vstupních akustických parametr
jednotlivých
uvažovaných zdroj hluku a spln ní dalších p edpoklad hlukové studie lze situaci
v dob provozu zám ru charakterizovat takto:
Dle výpo t hlukové studie se v sou asné dob se celkové ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq
(ze stacionárních zdroj hluku i z obslužné dopravy)
v denní dob pohybují u obytné zástavby v rozsahu hodnot 39,7 až 60,7 dB.
P i provozu výroby sty níkových vazník budou celkové ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq dosahovat hodnot v rozsahu 39,7 až 60,9 dB.
Se zapo ítáním kumulace vliv – provozu zám ru spole nosti KASPER KOVO
s.r.o. – se budou celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq pohybovat
v denní dob v hladin 40,2 až 60,9 dB.
Obecn lze konstatovat, že provoz areálu bude vnímán subjektivn . Vnímání hluku
m že ovliv ovat umíst ní obytné zástavby vzhledem k areálu a dále také vztah,
který k n mu osoba zaujímá.
Ze srovnání výskytu nep íznivých ú ink na zdraví p i r zné intenzit hlukové
zát že z provozu automobilové dopravy a o ekávaných hladin akustického tlaku
A vyplývá, že hluková zát ž dosahuje již za stávající situace v n kterých místech
takových hladin, u kterých byly sledovány nep íznivé ú inky na pohodu a zdraví
populace (zejména u modelového bodu . 5, 7 a dále také u bodu . 1 a 2).
Hluková zát ž v zájmové lokalit je zp sobena p edevším stávající celkovou
intenzitou dopravy na hlavních komunikacích a provozem železni ní trati. Nár st
ekvivalentních hladin akustického tlaku po realizaci zám ru (v etn kumulace
se zám rem KASPER KOVO) bude ve v tšin bod nízký, subjektivn
nezaznamenatelný. V modelových bodech s nejvyšší zát ží (5, 6, 1, 2) bude init
+ 0, 0 až 0,2 dB.
Vyšší nár st lze dle výpo t p edpokládat v bod . 4 a 6, a to + 0,5 a + 0,6 dB, ale
celkové hladiny akustického tlaku nedosáhnou takových hodnot, p i kterých by
docházelo k negativnímu ovliv ování zdraví a pohody obyvatel.
Skute nou situaci z hlediska hlukové zát že v dot ené lokalit je t eba ov it
p ímým m ením po zprovozn ní posuzovaného zám ru.
D. I. 2. Vlivy na zam stnance
P i práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy uvedené v provozním ádu
a musí d sledn používat p edepsané ochranné od vy a pom cky. Na jednotlivých
pracovištích se mohou pohybovat a vykonávat práci pouze pracovníci pro tyto
innosti ur ení a prokazateln zaškolení. Z hygienických d vod platí p i práci
zákaz kou ení, požívání jídel a nápoj .
Hluk
Lze p edpokládat, že na pracovištích nebude p ekro en stanovený p ípustný limit tj. budou spln ny nejvyšší p ípustné hladiny hluku dané ustanovením Na ízení vlády
o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací . 148/2006 Sb.,
v platném zn ní. Skute né hladiny akustického tlaku A bude možno zjistit až
m ením p i zkušebním provozu a budou odvislé nejen od po tu strojních za ízení
a technologie, ale i dispozice strojních za ízení na výrobní ploše.
P i p ekra ování nejvyšší p ípustné hladiny hluku je t eba u init p íslušná opat ení
(technická opat ení, režimová apod.). V p ípad , kdy nelze zajistit ochranu zdraví
pracovník technickými opat eními je t eba používat ochranných pracovních
pom cek a na rizikových pracovištích provád t preventivní periodické prohlídky
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v etn audiometrických vyšet ení, která prokáží, zda nedochází k poklesu sluchové
ostrosti a je podkladem k rozhodnutí pro p ípadné p e azení pracovníka
na nehlu né pracovišt .
Škodliviny
S chemickými látkami a p ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk
zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a o zm n n kterých zákon
v platném zn ní. Na pracovištích budou uloženy seznamy používaných
nebezpe ných látek a p ípravk v etn bezpe nostních list .
Pracovníci musí d sledn používat p edepsané ochranné pracovní od vy
a pom cky. Na p ípadných rizikových pracovištích je t eba provád t preventivní
periodické zdravotní prohlídky.
D. I. 3. Socioekonomické faktory
P edm tem zám ru je vybudování nového výrobního závodu d evozpracujícího
pr myslu v Trutnov Po í í. Do vybrané lokality bude p esunuta výroba d ev ných
sty níkových vazník ze sídla spole nosti KASPER CZ s.r.o. v Úpici. V rámci
projektu „Regenerace brownfieldu Trutnov Po í í na podnikatelskou zónu“ bude
revitalizován a p ipraven k využívání stávající prostor bývalého areálu firmy Benzina
a.s., což bude mít pozitivní ekonomické a ekologické dopady.
V novém výrobním závodu spole nosti KASPER CZ v Trutnov bude zam stnáno
45 pracovník .
D. I. 4. Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem emisí v dob etapy výstavby zám ru bude provoz stavebních mechanism
na staveništi a obslužná automobilová doprava na p íjezdových komunikacích.
Ve srovnání s fází provozu zám ru se tento vliv nep edpokládá významný.
P i výstavb zám ru se mohou také uvol ovat emise polétavého prachu - tuhé
zne iš ující látky, produkované emise budou závislé na aktuálních pov trnostních
podmínkách (síle a sm ru v tru), vlhkosti vzduchu, p dy a dále také na realizaci
opat ení k omezování prašnosti, proto musí být dodržována následující opat ení:
− provád t pravidelné išt ní vozovky a manipula ních ploch a v p ípad sucha
kropení,
− minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál a ostatních potencionálních
zdroj prašnosti,
− za nep íznivých pov trnostních podmínek zamezit ší ení prašnosti do okolí
(vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.),
− zabezpe it náklad na automobilech proti úsyp m a p ed výjezdem z areálu
stavby ádn o istit vozidla.
Nejprašn jší stavební práce (zemní práce) budou realizovány v relativn krátkém
asovém úseku v pr b hu roku. Doba p sobení t chto zdroj je asov omezená.
Etapa provozu zám ru
Hodnocení vliv na ovzduší vychází z modelových výpo t rozptylové studie, resp.
z o ekávaných imisních p ísp vk modelových látek v zájmovém území z nových
zdroj , které vzniknou v d sledku realizace zám ru.
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Podle metodiky SYMOS´97 byly vypo teny p ísp vky imisních koncentrací
(maximálních hodinových, maximálních 24 - hodinových a pr m rných ro ních)
vybraných zne iš ujících látek (oxidu dusi itého, prašného aerosolu frakce PM10,
benzenu) ve zvolených 11 výpo tových bodech mimo sí a v geometrické síti
referen ních bod .
Hodnoty p ísp vk imisních koncentrací byly vypo teny pro všech p t t íd stability
p ízemní vrstvy atmosféry a t i t ídy rychlosti v tru, s p ísp vky po úhlových krocích
1°.
Rozptylová studie byla po ítána pro dva stavy:
- Provoz zám ru – provoz výroby d ev ných sty níkových vazník
ve spole nosti KASPER CZ s.r.o.
- Kumulace zám r – provoz spole nosti KASPER CZ s.r.o. a provoz
po výstavb nové práškové lakovny ve spole nosti KASPER KOVO s.r.o.
Pro oba stavy byl vypo ítán p ísp vek imisní koncentrace benzenu, NO2 a PM10.
Vypo tené hodnoty p ísp vk k imisním koncentracím modelových látek vyvolané
provozem spole nosti KASPER KOVO s.r.o. v jednotlivých zvolených výpo tových
bodech jsou uvedeny v tabulkách . 19 až 21.
Stávající stav je dán hodnotami poza ového m ení
v kapitole C. II.1. Ovzduší.

HMÚ. Hodnoty jsou uvedeny

Tabulka . 20: P ísp vek k imisní koncentraci benzenu ve výpo tových
bodech mimo sí
Výpo tový bod

Provoz zám ru
3

Kumulace zám r
3

cmax [µ
µg/m ]

cr [µ
µg/m ]

cmax [µ
µg/m3]

cr [µ
µg/m3]

1

0,866876

0,003986

1,489517

0,004746

2

0,193018

0,001484

1,298842

0,004490

3

0,162553

0,000967

1,536341

0,003942

4

0,168266

0,000789

1,689079

0,003130

5

0,516699

0,004197

2,212414

0,010556

6

0,495122

0,002544

2,385590

0,011830

7

0,464597

0,002493

3,086246

0,019281

8

0,334079

0,002018

3,650956

0,027240

9

0,321298

0,001637

2,456334

0,010643

10

0,496599

0,002534

2,411029

0,012042

11

0,320429

0,001241

1,432303

0,004969

limit

nest.

5,000

nest.

5,000

Vysv tlivky:
cr

p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci benzenu ve výpo tovém bod
mimo sí
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cmax-h

maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

k hodinovým imisním koncentracím benzenu

Hodnoty imisních koncentrací benzenu nam ené v roce 2005 na stanici . 1138
Košetice - Pelh imov iní - pr m rná ro ní hodnota 0,42 µg/m3.
. 21: P ísp vek k imisní koncentraci NO2 ve výpo tových bodech

Tabulka
mimo sí

Výpo tový bod

Provoz zám ru

Kumulace zám r

cmax [µ
µg/m3]

cr [µ
µg/m3]

cmax [µ
µg/m3]

cr [µ
µg/m3]

1

4,649517

0,022135

14,473290

0,075553

2

1,166295

0,009532

13,103546

0,080724

3

1,015212

0,006469

20,133616

0,088599

4

1,058331

0,005345

16,453378

0,059501

5

2,774000

0,023330

22,858475

0,146705

6

2,711301

0,014623

26,068133

0,166105

7

2,560662

0,014419

31,384491

0,247243

8

1,897430

0,012060

31,484803

0,284158

9

1,844495

0,009950

21,605068

0,129579

10

2,720408

0,014577

25,998589

0,167773

11

1,840363

0,007750

16,593390

0,085499

limit

200,00

40,000

200,00

40,000

Vysv tlivky:
cr
cmax-h

p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci NO2 ve výpo tovém bod mimo
sí
maximální hodnota p ísp vk
k hodinovým imisním koncentracím NO2
ve výpo tovém bod mimo sí

Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam ená v roce 2005 na stanici
. 1504 Trutnov - Mládežnická byla stanovena na 71,2 µg/m3. Pr m rná ro ní
hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na 13,4 µg/m3.
V návrhu krajského programu snižování emisí Královéhradeckého kraje (vztaženo
k roku 2010) lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout maximální krátkodobé
koncentrace NO2 okolo 50 µg/m3. Pr m rné ro ní koncentrace NO2 okolo 40 µg/m3.
Tabulka . 22: P ísp vek k imisní koncentraci PM10 ve výpo tových bodech
mimo sí
Výpo tový bod
1

EMPLA spol.s r.o.

Provoz zám ru
3

Kumulace zám r
3

cmax [µ
µg/m ]

cr [µ
µg/m ]

cmax [µ
µg/m3]

cr [µ
µg/m3]

1,698797

0,006346

4,210023

0,034807
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2

0,388217

0,003186

4,470126

0,041503

3

0,320238

0,002114

7,499636

0,051247

4

0,352745

0,001810

3,718857

0,031695

5

1,631089

0,013581

6,423171

0,069039

6

1,420368

0,006746

7,906852

0,075241

7

1,167219

0,006544

9,978813

0,107432

8

0,705428

0,004928

5,864328

0,102083

9

0,705357

0,004025

5,525014

0,055372

10

1,446581

0,006821

7,799428

0,075896

11

0,794554

0,003215

5,506084

0,042137

limit

50,000

40,000

50,000

40,000

Vysv tlivky:
cr

p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci PM10 ve výpo tovém bod
mimo sí

Imisní limity vybraných zne iš ujících látek
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 350/2002 Sb., v platném zn ní.
Hodnoty imisních limit jsou vyjád eny v µg.m-3 a vztahují se na standardní
podmínky – objem p epo tený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Tabulka . 23: Imisní limity
Hodnota imisního
Datum, do
limitu/maximální povolený po et n hož musí být
jejího p ekro ení za rok
limit dosažen

Zne iš ující látka

Doba
pr m rování

Oxid dusi itý

1 hodina

200 µg.m-3/18

1.1. 2010

Oxid dusi itý

1 rok

40 µg.m-3

1.1. 2010

Suspendované
ástice PM10

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

Suspendované
ástice PM10

1 rok

40 µg.m-3

-

Benzen

1 rok

5 µg.m-3

-

Meze tolerance vybraných zne iš ujících látek jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 24: Meze tolerance
Zne iš ující látka

Doba pr m rování

2007

2008

2009

Oxid dusi itý

1 hodinu

30 µg.m-3

20 µg.m-3

10 µg.m-3

Oxid dusi itý

1 rok

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Benzen

1 rok

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3
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Výpo et p ísp vk hodinových imisních koncentrací v geometrické síti
referen ních bod
Grafické znázorn ní vypo tených p ísp vk imisních koncentrací NO2 (maximálních
hodinových a pr m rných ro ních), PM10 (maximálních 24-hodinových
a pr m rných ro ních) a benzenu (pr m rných ro ních) ve form izolinií je sou ástí
p ílohy rozptylové studie.
NO2
Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam ena v roce 2005 byla 71,2 µg/m3.
Pr m rná ro ní hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na 13,4 µg/m3.
Hodnota hodinového imisního limitu pro NO2 je 200 µg/m3, pro rok 2008 platí mez
tolerance 20 µg/m3.
Hodnota ro ního imisního limitu pro NO2 je 40 µg/m3, pro rok 2008 platí mez
tolerance 4 µg/m3.
Provoz zám ru: Hodnoty hodinových imisních koncentrací okolo 5 µg/m3 (2,5 %
ze stanoveného limitu) budou dosahovány pouze v areálu spole nosti KASPER CZ
byly vypo teny p ísp vky k hodinovým imisním
s.r.o. V obytné zástavb
koncentracím NO2 okolo 1 až 4 µg/m3 (0,5 - 2 % ze stanoveného limitu).
Hodnoty ro ních imisních koncentrací nad 0,15 µg/m3 (0,375 % ze stanoveného
limitu) budou p ekro eny pouze v areálu spole nosti KASPER CZ s.r.o. V obytné
zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím NO2 v rozmezí
0 až 0,025 µg/m3 (0 – 0,0625 % ze stanoveného limitu).
Kumulace zám r : Hodnoty hodinových imisních koncentrací okolo 40 µg/m3 (20 %
ze stanoveného limitu) budou dosahovány pouze v areálu spole nosti KASPER
KOVO s.r.o.. V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k hodinovým imisním
koncentracím NO2 okolo 10 až 30 µg/m3 (5 – 15 % ze stanoveného limitu).
Hodnoty ro ních imisních koncentrací nad 0,5 µg/m3 (1,25 % ze stanoveného limitu)
budou p ekro eny pouze v areálu spole nosti KASPER KOVO s.r.o.. Ve vzdálen jší
obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím NO2
v rozmezí 0,05 až 0,2 µg/m3 (0,125 – 0,5 % ze stanoveného limitu).
V sou asné dob
pro NO2.

i po vybudování zám ru nedojde k p ekro ení imisního limitu

Prašný aerosol frakce PM10
Hodnoty imisních koncentrací PM10 nam ené v roce 2005 na stanici . 1504
Trutnov - Mládežnická jsou uvedeny výše v textu. V roce 2005 byla nam ena
nejvyšší 24-hodinová imisní koncentrace PM10 134,2 µg/m3 (14.4.), 98% Kv =
58,6 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší nam ené 24-hodinové koncentrace (imisní limit
p ipouští p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) v roce 2005 byla 32,8 µg/m3
(2.3.). V roce 2005 byl p ekro en stanovený 24-hodinový imisní limit 4x, hodnota
24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla p ekro ena 4x.
Pr m rná ro ní hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 18,8 µg/m3.
Hodnota 24-hodinového imisního limitu pro PM10 je 50 µg/m3.
Hodnota ro ního imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m3.
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Provoz zám ru: Hodnoty 24-hodinových imisních koncentrací nad 3 µg/m3 (6 % ze
stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze v areálu spole nosti KASPER CZ
s.r.o. V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k 24-hodinovým imisním
koncentracím PM10 okolo 0 až 2 µg/m3 (0 – 4 % ze stanoveného limitu).
Hodnoty ro ních imisních koncentrací nad 0,08 µg/m3 (0,2 % ze stanoveného limitu)
budou p ekro eny pouze v areálu spole nosti KASPER CZ s.r.o. V obytné zástavb
byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím PM10 v rozmezí 0 až 0,01
µg/m3 (0- 0,025 % ze stanoveného limitu).
Kumulace zám r : Hodnoty nad 8 µg/m3 (16 % ze stanoveného limitu) budou
p ekro eny pouze v areálu spole nosti KASPER KOVO s.r.o. V obytné zástavb
byly vypo teny p ísp vky k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 okolo 3 až 8
µg/m3 (6 - 16 % ze stanoveného limitu).
Hodnoty ro ních imisních koncentrací nad 0,10 µg/m3 (0,25 % ze stanoveného
limitu) budou p ekro eny pouze v areálu spole nosti KASPER CZ s.r.o. a KASPER
KOVO s.r.o. V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním
koncentracím PM10 v rozmezí 0,01 až 0,10 µg/m3 (0,025 - 0,25 % ze stanoveného
limitu).
Benzen
Poza ová imisní koncentrace není v posuzované lokalit známa. Nejbližší m ící
stanicí, jejíž hodnoty lze pro danou lokalitu použít je stanice . 1138 Košetice,
nam ené hodnoty jsou uvedeny výše v textu (pr m rná ro ní hodnota 0,42 µg/m3).
Hodnota ro ního imisního limitu pro benzen je 5 µg/m3, pro rok 2008 platí mez
tolerance 2 µg/m3.
Provoz zám ru: Hodnoty p ísp vk k ro ním imisním koncentracím nad 0,04 µg/m3
(0,8 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze v areálu spole nosti
KASPER CZ s.r.o. V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním
koncentracím benzenu v rozmezí 0 až 0,01 µg/m3 (0 - 0,2 % ze stanoveného limitu).
Kumulace zám r : Hodnoty nad 0,05 µg/m3 (1 % ze stanoveného limitu) budou
p ekro eny pouze v areálu spole nosti KASPER KOVO s.r.o. a KASPER CZ s.r.o.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím
benzenu v rozmezí 0 až 0,02 µg/m3 (0 - 0,4 % ze stanoveného limitu).
V sou asné dob
pro benzen.

i po vybudování zám ru nedojde k p ekro ení imisního limitu

Shrnutí
Po vybudování spole nosti KASPER CZ s.r.o. a její uvedení do provozu nebude
posuzovaných zne iš ujících látek
docházet k p ekra ování imisních limit
s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl
na nejbližší m ící stanici v roce 2005 p ekro en 4x, imisní limit p ipouští p ekro ení
hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. P ísp vek posuzovaného zám ru bude však
minimální.
Zám r nebude mít významný vliv na ovzduší a klima v dot ené lokalit . P i
výstavb i provozu zám ru je nutno dodržovat doporu ená technická a organiza ní
opat ení, uvedená v rozptylové studii a kapitole D IV.
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D. I. 5. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Pro zjišt ní výsledné hlukové situace, která nastane zprovozn ním zám ru,
ve vztahu k nejbližšímu chrán nému venkovnímu prostoru a chrán nému
venkovnímu prostoru staveb, byla vypracována hluková studie, která je sou ástí
p ílohy oznámení . 7.
Akustické posouzení bylo provedeno porovnáním p edpokládaných hladin
akustického tlaku v dob realizace zám ru s hodnotami požadovanými na ízením
vlády Na ízení vlády . 148/2006 Sb. “O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky
hluku a vibrací”.
Tabulka . 25: Hygienické limity dané na ízením vlády
s korekcí na místní podmínky

. 148/2006 Sb.

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T
(DENNÍ DOBA 0600 - 2200 hod)
Stacionární zdroje hluku
Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory

LAeq,T = 50 dB

Dopravní hluk
Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory

LAeq,T = 60 dB 1)
LAeq,T = 55 dB 2)

1)

korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích
v území, kde hluk z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy
na ostatních pozemních komunikacích

2)

korekce je stanovena pro hluk z pozemní dopravy na ve ejných komunikacích

Nár st hlukové zát že byl ešen, vzhledem k stávající a p edpokládané hlukové
situaci v posuzované lokalit vyvolané zprovozn ním zám ru (KASPER CZ)
a kumulací s jinými zám ry (KASPER KOVO). Výpo et stávající i p edpokládané
hlukové situace byl proveden pro hluk ze stacionárních zdroj hluku, pro dopravní
hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i dopravy spole n . Modelový výpo et
byl proveden pro rok 2008 a níže uvedené varianty:
a) nulová varianta - stav bez realizace zám ru a bez kumulace s jinými zám ry
b) zám r - pouze zám r KASPER CZ
c) kumulace s jinými zám ry - pouze zám r KASPER KOVO
d) aktivní varianta bez kumulace - nulová varianta plus zám r
e) aktivní varianta s kumulací - nulová varianta plus zám r (KASPER CZ) plus
kumulace s jinými zám ry (KASPER KOVO)
Pro zpracování stacionárních zdroj hluku a dopravního hluku bylo v hlukové studii
použito výpo tového programu „Hluk+, Verze 7.12 Profi - Výpo et dopravního
a pr myslového hluku ve venkovním prost edí “.
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Výpo et dopravního hluku je proveden pro denní dobu (T=16 h). Na všech
výpo tových bodech je proveden modelový výpo et pro níže uvedené režimy
provozu na p íjezdových komunikacích:
a) nulová varianta - stávající stav bez pr jezd vozidel vyvolaných zám rem
b) zám r - pouze zám r KASPER CZ
d), e) aktivní varianta - nulová varianta plus zám r
Vzhledem k tomu, že kumulace s jinými zám ry (KASPER KOVO) nebude mít vliv
na nár st dopravy není nutno kumulaci s jinými zám ry ešit a aktivní varianta pro
hluk ze silni ní dopravy bude stejná pro variantu s kumulací i bez kumulace s jinými
zám ry.
V hlukové studii byla hluková zát ž modelována pro sedm výpo tových bod , které
byly umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru a chrán ného
venkovního prostoru staveb v blízkosti zám ru (viz. tabulka . 19).
Shrnutí výsledk akustického posouzení:
Tabulka . 26: Výsledky vlivu akustické emise ze stacionárních zdroj hluku,
liniových zdroj hluku a sou tu t chto zdroj na imisní stav ve výpo tových
bodech
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T (dB)
DENNÍ DOBA

výpo tové místo
1

2

3

4

5

6

7

SH

44,5

42,0

40,0

39,3

46,0

44,5

39,7

DH

54,3

53,9

34,8

28,6

60,5

40,9

59,7

SH plus DH

54,7

54,2

41,1

39,7

60,7

46,1

59,7

a) nulová varianta

b) pouze zám r (KASPER CZ)
SH

24,4

21,8

21,7

20,0

32,3

37,2

44,8

DH

13,1

11,1

11,7

5,1

50,1

28,2

31,4

SH plus DH

24,7

22,2

22,1

20,1

50,2

37,7

45,0

c) kumulace s jinými zám ry (pouze KASPER KOVO)
SH

32,3

21,3

17,6

30,4

8,7

20,0

15,2

DH

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SH plus DH

32,3

21,3

17,6

30,4

8,7

20,0

15,2

d) aktivní varianta bez kumulace s jinými zám ry
SH

44,5

42,0

40,1

39,4

46,2

45,2

46,0

DH

54,3

53,9

34,8

28,6

60,8

41,1

59,7

SH plus DH

54,7

54,2

41,2

39,7

60,9

46,6

59,9
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T (dB)
DENNÍ DOBA

výpo tové místo
1

2

3

4

5

6

7

e) aktivní varianta s kumulací s jinými zám ry
SH

44,8

42,1

40,1

39,9

46,2

45,3

46,0

DH

54,3

53,9

34,8

28,6

60,8

41,1

59,7

SH plus DH

54,8

54,2

41,2

40,2

60,9

46,7

59,9

Nár st d) oproti a)

0,0

0,0

+ 0,1

0,0

+ 0,2

+ 0,5

+ 0,2

Nár st e) oproti a)

+ 0,1

0,0

+ 0,1

+ 0,5

+ 0,2

+ 0,6

+ 0,2

Vysv tlivky
SH – stacionární zdroje hluku
DH – dopravní hluk

Tabulka . 27: Stacionární zdroje hluku - porovnání s hygienickými limity
Výpo tový rok 2008

1

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB)
2
3
4
5
6

7

DENNÍ DOBA (T = 8 h)
Hygienický limit

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

a) nulová varianta (m ení)

44,5

42,0

40,0

39,3

46,0

44,5

39,7

b) pouze zám r

24,4

21,8

21,7

20,0

32,3

37,2

44,8

c) kumulace s jinými zám ry

32,3

21,3

17,6

30,4

8,7

20,0

15,2

d) aktivní varianta - bez KJZ

44,5

42,0

40,1

39,4

46,2

45,2

46,0

e) aktivní varianta - s KJZ

44,8

42,1

40,1

39,9

46,2

45,3

46,0

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Tabulka . 28: Dopravní hluk - porovnání s hygienickými limity
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB)

Výpo tový rok 2008
1

2

3

4

5

6

7

Hygienický limit

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

60,0

a) - nulová varianta

54,3

53,9

34,8

28,6

60,5

40,9

59,7

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

b) - pouze zám r

13,1

11,1

11,7

5,1

50,1

28,2

31,4

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

d), e) - aktivní varianta

54,3

53,9

34,8

28,6

60,8

41,1

59,7

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

DENNÍ DOBA (T = 16 h)
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Stacionární zdroje hluku
Z výpo t vyplývá, že ve všech modelových bodech budou spln ny hygienické
limity pro hluk ze stacionárních zdroj hluku. Hygienické limity jsou pln ny i p i
zapo tení kumulace se zám rem spole nosti KASPER KOVO.
Nejvyšší hladina akustického tlaku A LAeq,T = 46,2 dB byla vypo tena v modelovém
bod . 5., a to u aktivní varianty s kumulací s jinými zám ry.
Dopravní hluk
Pro dopravní hluk vyvolaný pouze dopravní obslužností zám ru, byl ve všech
modelových bodech spln n hygienický limit.
Po p ipo tení hluku z dopravy na ve ejných pozemních komunikacích bude
ve výpo tových bodech . 1,2,3,4,6 a 7 hygienický limit pln n. Sou asn
by po zprovozn ní zám ru m lo dojít k maximálnímu nár stu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T o + 0,2 dB (aktivní oproti nulové variant ).
Pro hluk z celkové dopravy byl v modelovém bod . 5 p ekro en hygienický limit
u nulové i aktivní varianty. Po zprovozn ní zám ru dojde k nár stu ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T o + 0,3 dB (aktivní oproti nulové variant ).
Nejvyšší hladina akustického tlaku A LAeq,T = 60,8 dB vyvolaná dopravním hlukem
byla vypo tena v modelovém bod . 5.
Stacionární zdroje hluku a doprava
Ve všech modelových bodech bude po zprovozn ní zám ru (KASPER CZ)
a kumulaci s jinými zám ry (KASPER KOVO) dominantním zdrojem hluku hluk
ze stávajících zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit .
Nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru a kumulaci
s jinými zám ry (aktivní oproti nulové variant ), a to maximáln o + 0,6 dB lze
ozna it za minimální a subjektivn nezaznamenatelný.
Dominantním zdrojem hluku v modelovém bodu .5 je hluk ze stávající dopravy
do pr myslové zóny. Podíl hluku z dopravy vyvolané dopravní obslužností zám ru,
lze ozna it za minimální a subjektivn nezaznamenatelný. Sou asn hluk z dopravy
vyvolaný pouze dopravní obslužností zám ru bude v souladu s hygienickými limity
pro hluk z dopravy na ve ejných pozemních komunikacích. Vzhledem k situování
chrán ného venkovního prostoru staveb a chrán ného venkovního prostoru
do bezprost ední blízkosti p íjezdových tras, nelze dostupnými protihlukovými
opat eními zajistit spln ní hygienických limit . Jako ešení se jeví zm na
p íjezdových tras do celého areálu pr myslové zóny (mimo chrán ný venkovní
prostor staveb a chrán ný venkovní prostor).
P i dodržení vstupních akustických parametr použitých v modelovém
dodržení maximálního po tu pr jezdu vozidel
výpo tu, a to v etn
vyvolaných provozem zám ru, nejsou u posuzovaného zám ru nutná
protihluková opat ení.
D. I. 6. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Zám r neleží v záplavovém území, ani se nenachází v chrán né oblasti akumulace
vod ani v pásmu hygienické ochrany.
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Etapa výstavby zám ru
Nep edpokládá se negativní ovlivn ní kvality povrchových a podzemních vod.
Možné riziko pro kvalitu podzemní vody p edstavují p ípadné úkapy nebo úniky
ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných p i provozu
stavební mechanizace.
Nakládání s odpadními vodami a látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod bude respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod
v souladu se zákonem . 254/2001 Sb. o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis .
Na nezpevn ných, nezabezpe ených plochách nebude provozována jakákoliv
manipulace s ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nebudou opravovány
žádné mechanismy, stavební stroje i vozidla. Pro parkování a opravy t chto
mechanism budou využity stávající zpevn né manipula ní plochy a parkovišt .
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na za ízeních staveništ budou
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska
možných úkap ropných látek - kontrola bude provád na pravideln , vždy p ed
zahájením prací v t chto prostorech. V p ípad úniku ropných nebo jiných
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodlen odstran na, odvezena
a uložena na lokalit ur ené k t mto ú el m.
Stavba bude také dostate n vybavena chemickými WC.
P ed zapo etím stavebních inností bude vypracován plán výstavby, ve kterém
budou charakterizovány postupy výstavby v etn zabezpe ení vlivu stavby
na životní prost edí, bude podrobn ji popsáno nakládání s odpady, odpadními
vodami a používanými chemickými látkami a p ípravky.
S ohledem na návrh stavby nejsou p edpokládány žádné významné zm ny
hydrologických a hydrogeologických charakteristik b hem provád né výstavby ani
následným provozem zám ru.
Etapa provozu zám ru
Provozem zám ru budou vznikat deš ové a splaškové odpadní vody.
Deš ové odpadní vody budou ze st ech objekt a zpevn ných ploch svedeny
do deš ové kanalizace a dále odvedeny do ve ejné kanalizace, ústící na m stskou
OV v Bohuslavicích. Zne išt né deš ové vody ze zpevn ných ploch parkovišt
budou svedeny do deš ové kanalizace p es odlu ova ropných látek. Parametry
a typ odlu ova e bude up esn n v další fázi projektové dokumentace. Je nutno
provád t pravidelné kontroly odlu ova e. Je nutno zabránit jakýmkoliv pohyb m
nákladních i osobních voz mimo zpevn né plochy. V p ípad úniku pohonných
hmot na plochu je nutno zamezit jejich dalšímu ší ení a zabezpe it jejich sorpci
do vhodných materiál .
Splaškové odpadní vody budou svedeny do nov vybudované splaškové kanalizace
a dále do ve ejné kanalizace, ústící na m stskou OV.
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln ny limity dané
kanaliza ním ádem. Dle rozhodnutí p íslušného vodoprávního ú adu a dle platné
legislativy bude provád n rozbor kvality vypoušt ných odpadních vod.
P i provozu zám ru bude používán impregna ní p ípravek Lignofix, který
lze ozna it za látku závadnou vodám. Nakládání s látkami a odpady ohrožujícími
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jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí respektovat ochranu jakosti
povrchových a podzemních vod v souladu se zákonem . 254/2001 Sb. o vodách,
v platném zn ní. Zám r je stavebn ešen tak, aby nemohlo jeho provozem dojít
ke zne išt ní podzemních ani povrchových vod. Látky závadné vodám budou ádn
zabezpe eny.
Obecn lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody p i
budoucím provozu zám ru považovat p ípadné havárie i jiné nestandardní stavy viz kapitola B. III. 5.
P ed kolaudací bude vypracován a p edložen ke schválení plán opat ení pro p ípad
havárie (havarijní plán) dle vyhlášky . 450/2005 Sb., který bude popisovat možné
havarijní a mimo ádné stavy, v etn postup p i vzniku havárie a ur ení
odpov dností. Nakládání s veškerými vodami vznikajícími v areálu bude provád no
v souladu s platnou legislativou. Všechny prostory, kde se bude nakládat s látkami
nebezpe nými vodám, budou dostate n zabezpe eny proti úniku nebezpe ných
látek a budou vybaveny dostate ným množstvím sana ních havarijních prost edk .
Veškerá za ízení, v nichž se budou používat, zachycovat, shromaž ovat,
zpracovávat i dopravovat závadné látky budou v takovém technickém stavu
a provozovány tak, aby bylo zabrán no úniku t chto látek do p dy, podzemních
a povrchových vod nebo nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými
vodami. Používané instalace a technologická za ízení se budou pravideln
kontrolovat v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy.
Z hlediska vliv na odtokové pom ry a zm nu hydrologických charakteristik
je realizace zám ru nep íliš významná.
Investor bude pro sv j zám r využívat bývalý areál Benziny a.s., který je hodnocen
jako stará ekologická zát ž. Po celou domu regenerace tohoto území bude
monitorována kvalita podzemní vody pomocí ty vrtných sond. Monitoring bude
ukon en v roce 2007.
P i dodržování výše uvedených technických opat ení lze p edpokládat,
že provozem zám ru nedojde k negativnímu ovlivn ní povrchových
a podzemních vod v zájmové lokalit .
D. I. 7. Vlivy na p du
Zám r bude umíst n na zrevitalizovaném území bývalého areálu Benziny a.s.
v Trutnov Po í í. Vlastníkem celého areálu je investor spole nost KASPER CZ
s.r.o. Výrobní závod bude umíst n na pozemcích nebo jejich ástech p. . 1622
a 143/1. Celý nový areál výrobního podniku bude zaujímat plochu 7837,44 m2.
Dot ené pozemky spadají svým druhem do „ostatní plochy“. Realizace zám ru
je v souladu s územním plánem m sta Trutnova. Z hlediska funkce je areál umíst n
na území ur eném pro pr mysl a stavby.
Zám r si nevyžádá zábor p dy pat ící do ZPF i PUPFL.
Negativní ovlivn ní stability p dy se nep edpokládá. V rámci výstavby musí být
provedena v maximální možné mí e všechna dostupná opat ení zabra ující erozi
p dy. Odkryté plochy budou rekultivovány co možná nejrychleji, aby nedocházelo
k erozivním projev m, prašnosti a splach m p dy. P íprava území bude realizována

EMPLA spol.s r.o.

- 67 -

Oznámení „Výroba d ev ných sty níkových vazník - KASPER CZ s.r.o. Trutnov“

dle projektu „Regenerace brownfieldu Trutnov Po í í na podnikatelskou zónu“
a následná výstavba bude podléhat postup m daným projektovou dokumentací
KASPER CZ s.r.o. - výrobní závod Trutnov a podmínkám dot ených státních
orgán .
Riziko úniku pohonných hmot do p dy bude eliminováno možností manipulace
a obslužných
s pohonnými hmotami a pohybem dopravních prost edk
mechanism pouze na zpevn ných plochách. P ípadný únik pohonných hmot
a provozních kapalin na nezpevn nou plochu bude ihned zastaven, zne išt ná
zemina bude odebrána a p edána odborné firm k odstran ní.
P i dodržování technického ešení stavby v souladu s platnými právními p edpisy
a respektování opat ení, danými tímto oznámením, se nep edpokládá významné
negativní ovlivn ní p dy.
D. I. 8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Plánovaný výrobní závod se nachází na území bývalého areálu Benziny, které
je kategorizováno jako brownfield. Areál je v sou asné dob zastav n starými
nevyužívanými objekty a skladovými nádržemi. Na území se nenalézá zvlášt
chrán né území, ani tudy neprochází územní systém ekologické stability, ve smyslu
zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní.
Lokalita je podstatným zp sobem antropologicky narušena. Území je zasaženo
flórou ruderálního charakteru. Vzhledem k historii území a k sou asné podob
areálu lze konstatovat, že se zde mohou vyskytovat pouze b žné rostlinné
a živo išné druhy. Charakter nevyužívaných objekt a nádrží neodpovídá možnému
výskytu úkryt , hnízd i zimoviš chrán ných živo išných druh .
Lze p edpokládat, že vzhledem k charakteru lokality se zde nenachází žádná
chrán ná rostlinná spole enstva nebo ochraná sky významné druhy živo ich .
V rámci realizace zám ru je provád na revitalizace a regenerace celého areálu
a jeho p íprava na výstavbu výrobního závodu. P íprava území je pod ízena
schválenému projektu a vyjád ením dot ených orgán státní správy.
Po dokon ení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy volných
nezpevn ných ploch v areálu, rozprost ení ornice a osetí travou. Je d ležité
zabránit ší ení nep vodních expanzivních rostlinných druh . Volné plochy budou
vhodn osázeny d evinami. Ozelen ní by m lo být ešeno s ohledem na p vodní –
p irozená spole enstva a biogeografické podmínky.
Nejbližší prvky ÚSES - lokální biokoridor „Bu ina“ a navržený lokální biokoridor
„Úpa“, jsou od zám ru dostate n vzdáleny a jejich ekologická stabilita nebude
výstavbou i výrobním provozem ohrožena.
Památné a významné stromy se v plochách dot ených zám rem ani v blízkém okolí
nevyskytují.
Dle vyjád ení Krajského ú adu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prost edí
a zem d lství nem že mít zám r významný vliv na evropsky významné lokality
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uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit (na ízení vlády
. 132/2005 Sb.) nebo vyhlášené pta í oblasti ve smyslu zákona.
P i b žném provozu výroby a za podmínek dodržování navržených opat ení
se neo ekává kontaminace potravních et zc (a tím nep íznivé ovlivn ní živo ich
a rostlin v okolí) látkami, surovinami, odpady a odpadními vodami používanými,
zpracovanými i produkovanými ve výrobním areálu spole nosti.
Rozptylovou studií byly modelovány p edpokládané imisní koncentrace v dot eném
území dané provozem výrobní technologie. P edevším se jedná o škodliviny
ze spalování alternativního paliva, tuhé zne iš ující látky z ezání d eva a škodliviny
produkované provozem dopravy. Imisní koncentrace slou enin nebudou
p ekra ovat limitní hodnoty. Dopad t chto slou enin na faunu a flóru bude
nevýznamný.
Realizace zám ru nebude mít negativní vliv na zm ny v biologické
rozmanitosti a ve struktu e a funkci ekosystém .
D. I. 9. Vlivy na krajinu
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody
a krajiny, v platném zn ní, je dán p írodní, kulturní a historickou charakteristikou
ur itého místa nebo oblasti, resp. vnímatelnými znaky a hodnotami t chto
charakteristik.
Zásahy do krajinného rázu (zejména umis ování a povolování staveb) mohou být
provád ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk , zvlášt
chrán ných území, kulturních dominant krajiny, harmonického m ítka krajiny
a vztah v krajin .
Uvažovaný zám r bude umíst n v pr myslové zón v Trutnov Po í í. Dané území
je ve velké mí e antropologicky p em n no a uvažovaný zám r tudíž nem že mít
zásadní negativní vliv na krajinu a krajinný ráz.
Výstavba bude svou výškou (max. 8m) a charakterem korespondovat s rázem okolí
(pr myslové zóny). Celý areál bude následn terénn upraven a ozelen n.
Zám rem nedojde k ovlivn ní významných krajinných prvk , kulturních
dominant krajiny, nebudou dot ena zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
P edpokládaný zám r bude realizován na pozemcích ve vlastnictví investora.
Budovy, nádrže a skladovací prostory bývalého areálu Benziny a.s. budou
podrobeny demolici. Všechny objekty výrobního závodu KASPER CZ s.r.o. budou
nov vystav ny.
V katastru obce Po í í u Trutnova je registrována pozdn paleolitická, st edov ká
a novov ká sídelní aktivita.
Dle „Vyjád ení ke stavb - Výroba d ev ných sty níkových vazník - KASPER CZ
s.r.o. Trutnov“ (Mgr. Hana Burdychová, archeoložka Muzea Podkrkonoší
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v Trutnov ), se zám r nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i. V souladu s ustanovením § 22
tohoto zákona je nutno p i realizaci zám ru dodržovat stanovený pracovní postup a
podmínky, dané vyjád ením Muzea podkrkonoší v Trutnov (viz. p íloha . 5).
Je nutné realizovat spolupráci mezi investorem a institucemi zajiš ujícími výkon
archeologické památkové pé e co nejd íve. Informace o charakteru zájmového
prostoru je možné adekvátním zp sobem zohlednit již ve fázi p ípravy projektu
a tím minimalizovat i zcela eliminovat dodate né náklady spojené se zm nou
projektu oproti p ípadu ešení problematiky záchranného archeologického výzkumu
(resp. zp sobu zachování kulturn historických hodnot stavbou dot eného
prostoru). V územním rozhodnutí nebo stavebním povolení pak bude realizace
stavby podmín na tím, že stavebník oznámí sv j zám r Archeologickému ústavu
a umožní jemu nebo jiné oprávn né organizaci provést na dot eném území
záchranný archeologický výzkum.
Jiné vlivy na kulturní památky, zájmy památkové pé e, kulturní tradice,
hodnoty a jiné lidské výtvory se nep edpokládají.

D. II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci

Zám r byl posouzen komplexn z hlediska všech vliv na životní prost edí a zdraví
obyvatel. Z pohledu územního plánování bude zám r umíst n na funk ní ploše
„pr mysl, sklady“, ímž je v souladu s ÚP m sta Trutnova.
Posouzení vlivu na životní prost edí a zdraví obyvatel je uvedeno v kapitole D.I.
Rozsah vliv provozu zám ru na ovzduší a hlukovou zát ž v zájmovém území
je patrný ze znázorn ní sítí p edpokládaných imisních koncentrací vybraných
škodlivin uvedených v p íloze rozptylové studie a z grafického znázorn ní izofon
v hlukové studii. V rozptylové i hlukové studii je posouzena i kumulace vliv
na životní prost edí s dalším zám rem, umíst ným u hranice pozemku spole nosti
KASPER CZ s.r.o. Jedná se o výstavbu nové práškové lakovny a trafostanice
v areálu spole nosti KASPER KOVO s.r.o.
Vzhledem k umíst ní zám ru na území bývalého areálu Benziny a.s., který
je hodnocen jako stará ekologická zát ž, je kvalita podzemních vod sledována
pomocí ty vrtných sond. Monitoring podzemních vod bude provád n po celou
dobu regenerace území až do 07/2007.
Zám r si nevyžádá zábor p dy pat ící do ZPF nebo PUPFL. Realizací zám ru
budou vykáceny náletové d eviny.
Ostatní složky životního prost edí a územní, kulturní a ekonomické aspekty budou
ovlivn ny ve velmi malé mí e. Veškeré vlivy na životní prost edí a zdraví obyvatel
jsou komentovány v kapitole D.I. P i dodržování technických a bezpe nostních
opat ení, uvedených v kapitole D. IV, by m lo být ovlivn ní uvedených složek
minimalizováno.
Vliv zám ru vzhledem k zasaženému území a populaci byl po zpracovatelem
oznámení vyhodnocen jako málo významný.
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D. III. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech
p esahujících státní hranice
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice.

D.

IV.

Opat ení k prevenci, vylou ení,
kompenzaci nep íznivých vliv

snížení,

pop ípad

Z b žného provozu zám ru, p i dodržování legislativních p edpis a navržených
opat ení, nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost edí v okolí areálu
žádná významná rizika. Níže jsou uvedena doporu ená opat ení pro fázi výstavby
zám ru i jeho provozu.
Protipožární opat ení
objekty musí být vystav ny dle platných požárních sm rnic, zejména
s únikovými cestami
objekty musí být vybaveny protipožárním vybavením – požární poplachová
sm rnice, p enosné hasící p ístroje
p ístupové cesty musí umož ovat p íjezd požárních vozidel
Opat ení pro ochranu vod
zamezit únik m pohonných
a dopravních prost edk

hmot

z provozu

stavebních

mechanism

udržovat v dokonalém stavu veškerá za ízení, v nichž se budou používat,
zachycovat, shromaž ovat, zpracovávat i dopravovat závadné látky a tyto
za ízení provozovat tak, aby bylo zabrán no úniku t chto látek do p dy,
podzemních vod
vody ze zpevn ných ploch parkovišt svézt do deš ové kanalizace p es
odlu ova ropných látek, provád t jeho pravidelné kontroly a údržbu
veškeré odpadní vody, vypoušt né do m stského kanaliza ního ádu musí
spl ovat limity jakosti vypoušt ných odpadních vod, stanovené kanaliza ním
ádem
zabezpe it únik používaných látek nebezpe ných vodám do podzemních
i povrchových vod, instalací nepropustných podlah a záchytných jímek
ke kolauda nímu ízení je t eba p edložit doklady o nepropustnosti všech
záchytných a havarijních jímek
ešit zám r tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových
vod jeho provozem
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nakládat s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, b hem
p ípravy i provozu zám ru, v souladu se zákonem . 254/2001 Sb., o vodách,
v platném zn ní
provozovatel musí vypracovat „havarijní plán“, ve smyslu vyhlášky . 450/2005
Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a o záležitostech
havarijního plánu zp sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškod ování
a odstra ování jejich škodlivých následk
provád t pravidelné vzorkování odpadních vod dle rozsahu a etnosti analýz,
daných p íslušným vodohospodá ským orgánem
práce spojené s regenerací brownfieldu a p ípravou území na výstavbu
výrobního závodu provád t p ísn dle projektu a schválených postup
Opat ení pro ochranu p d
provoz i p ípadné kontroly a manipulace s dopravními prost edky provád t
pouze na zpevn ných plochách a komunikacích, ve fázi výstavby provád t
pravidelné kontroly stavebních a obslužných mechanism tak, aby se zabránilo
úkap m pohonných hmot a provozních kapalin na nezpevn né plochy
p i úniku pohonných hmot na nezpevn nou plochu neprodlen únik zastavit,
unikající kapalinu zachytit a zneškodnit, kontaminovanou zeminu sejmout
a odvézt k likvidaci
z ídit tzv. havarijní bod (souprava obsahující sorp ní prost edky (VAPEX,
d ev né piliny, písek atd.) k likvidaci úkap a únik látek
p i kontaminaci p dy závadnými látkami používat ke zneškodn ní úniku
a zne išt ní sorp ních prost edk a ochranných pom cek
Opat ení pro ochranu ovzduší
p i výkopových a stavebních pracích minimalizovat sekundární prašnost
kropením a pravidelným išt ním komunikací, omezováním deponií sypkých
materiál , p i velmi nep íznivých pov trnostních podmínkách zastavit stavební
innost
kropení komunikací a jejich išt ní provád t i za provozu zám ru
provád t pravidelná autorizovaná m ení emisí zdroj
zákona . 86/2002 Sb., o ovzduší, v platném zn ní

zne išt ní ovzduší dle

vypracovat Provozní evidenci v souladu s vyhláškou . 356/2002 Sb., v platném
zn ní.
dodržovat povinnosti provozovatel zdroj zne išt ní ovzduší, dané zákonem
. 86/2002 Sb., o ovzduší, v platném zn ní
Opat ení pro ochranu p ed hlukem
omezit stavební práce na nejmenší možnou dobu a minimalizovat narušení
pohody okolních obyvatel, zejména v dob pracovního klidu a v no ních
hodinách
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realizovat výstavbu objekt
ší ení hluku

a za ízení tak, aby bylo zabrán no nežádoucímu

ve zkušebním provozu zám ru provést autorizované m ení hluku a v p ípad
p ekro ení limit navrhnout ú inná protihluková opat ení
Opat ení ochrany p írody
po ukon ení stavebních inností provézt terénní a sadové úpravy, v jejichž rámci
budou použity zap stované stromy a ke e s ohledem na p vodní – p irozená
spole enstva a biogeografické podmínky
zabránit uchycení a ší ení nep vodních expanzivních druh na plochách zám ru
Ostatní opat ení a povinnosti provozovatele
provozovat za ízení v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o ochran
ve ejného zdraví a s ním souvisejících p edpis , v platném zn ní
provád t pravidelnou kontrolu a údržbu instalací a technologických za ízení
v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy
vypracovat a dodržovat provozní ád, požární sm rnici a havarijní plán,
ve kterých budou ešeny všechny nestandardní stavy
v pr b hu výstavby zám ru shromaž ovat odpady na ur eném sb rném míst ,
dostate n zabezpe eném a následn p edávat oprávn né firm k dalšímu
využití i odstran ní
p i výstavb i provozu areálu shromaž ovat odpady ve sb rných nádobách,
ozna ených dle platných právních p edpis a smluvn zajistit jejich odvoz
a další nakládání oprávn nou osobou
obecn plnit povinnosti p vodc
o odpadech, v platném zn ní

odpad

dle zákona

. 185/2001 Sb.

s chemickými látkami a p ípravky nakládat dle zákona
o chemických látkách, v platném zn ní

. 356/2003 Sb.,

odpov dnými pracovníky bude zajišt na pravidelná kontrola a plynulý provoz
areálu, bude provád no pravidelné školení zam stnanc
z hlediska archeologických památek dodržovat doporu ený postup prací dle
dokumentu Vyjád ení ke stavb (Mgr. Hana Burdychová - Muzeum Podkrkonoší
v Trutnov )
všechny práce, innosti a úpravy, spojené s výstavbou a provozem areálu,
realizovat dle podmínek a požadavk rozhodnutí dot ených orgán
Celkové zhodnocení povinností provozovatele:
P íprava stavby a zkušební provoz zám ru budou ve všech svých fázích podléhat
povinnosti kontroly p íslušných ú ad , p ípadn specialisty z týmu zpracovatele
tohoto oznámení.
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D. V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které
se vyskytly p i specifikaci vliv
V rozptylové studii nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti na obslužných
komunikacích a manipula ních plochách. Tato prašnost by mohla vést ke zvýšení
imisního p ísp vku PM10 v zájmové lokalit , proto byla v tomto oznámení
doporu ena n která technická a organiza ní opat ení.
Ve fázi zpracování oznámení nebyly známy všechny údaje, týkající se dalšího
rozvoje výrobního areálu KASPER CZ s.r.o. v Trutnov . V p ípad závažných
skute ností, které by zásadn mohly ovlivnit kvalitu životního prost edí okolí
a zdraví obyvatel, budou etapa rozvoje posouzena dle zákona . 100/2001 Sb.,
v platném zn ní.
Bilanci všech materiál , surovin, vody a energie a druhy a množství odpad , nebylo
možno v dob zpracování tohoto oznámení objektivn ur it, bude dopln no v další
fázi projektové dokumentace.
Tyto skute nosti by nem ly zásadn ovlivnit ešení zám ru ve vztahu k životnímu
prost edí a zdraví obyvatelstva.
Podklady p edložené oznamovatelem (KASPER CZ s.r.o. - Výrobní závod Trutnov,
mapové podklady, údaje o zdrojích hluku a emisí, konzultace u investora) a vlastní
prohlídka území lze hodnotit jako dostate né pro zpracování oznámení dle zákona
. 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
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E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
Výstavba nového výrobního závodu d evozpracujícího pr myslu spole nosti
KASPER CZ s.r.o. v Trutnov Po í í je p edkládána z hlediska technického ešení
i umíst ní v jedné variant .
Jako srovnávací varianta byl posouzen stávající stav - nulová varianta.
Po posouzení obou variant lze konstatovat, že se vliv d evozpracující výroby
na okolní prost edí od stavu bez realizace zám ru významn neliší. Regenerace
brownfieldu bude mít navíc jednozna n pozitivní ekologický p ínos pro dané území
i bezprost ední okolí.
Zpracovatel oznámení doporu uje realizovat zám r v p edložené aktivní
variant .

F. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Všechny mapové podklady a ostatní p ílohy jsou p iloženy v záv ru oznámení.
P i zpracování oznámení byly použity následující prognostické výpo ty, výchozí
teze a literatura.
Modelové prognostické výpo ty
-

Rozptylová studie - výpo tový modelový software dle metodiky SYMOS´97 –
Systém modelování stacionárních zdroj , verze 2003
Hluková studie – výpo tový software pro vyhodnocování vliv hluku Hluk +,
Verze 7.12 Profi
Vyhodnocení terénního pr zkumu a osobních jednání

Výchozí teze, prameny, literatura:
Krti ka, A. a spol.: KASPER CZ s.r.o. - Výrobní závod Trutnov. ARELIER TSUNAMI
s.r.o., Náchod 2006.
Zvelebil, M.; Šr tek, Z.; Šlapka, J.: Regenerace brownfieldu Trutnov Po í í
na podnikatelskou zónu - II. stupe . Úpice 2006.
Baladová, Z.; Kulová, V.: Generel místních SES Trutnovsko. Ateliér sadové a
krajinné tvorby fy Baladová, Kulová. Pardubice 1995.
Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické len ní
+ mapa 1:500.000.
Demek J. a kol.: Zem pisný lexikon
Academia, I. vydání, Praha, 1987.

R. ENIGMA, MŽP

R, Praha, 1995

SR - Hory a nížiny, nakladatelství

SAV -

Mackov in, P., Sedlá ek, M.: Chrán ná území R – Královehradecko. Agentura
ochrany a p írody R a EkoCentrum Brno, Praha 2002
Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické st edisko
životního prost edí eské republiky. Print, Brno,1994.
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Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat ování ve ve ejné správ ,
Metodické doporu ení Agentury pro ochranu p írody a krajiny R, Praha, 1999.
Quitt, E.: Klimatické oblasti
ústav SAV. Brno, 1971.

eskoslovenska. Studia Geographica 16. Geografický

Vyjád ení dot ených ú ad .
Územní plán m sta Trutnova.
Legislativní p edpisy.
Mapové podklady.
Webové stránky:
www.env.cz
www.chmi.cz
www.kraj-kralovehradecky.cz
www.trutnov.cz
www.kaspercz.cz
www.cenia.cz
www.natura2000.cz
www.rsd.cz
www.heis.vuv.cz
www.mapy.cz
www.mvcr.cz
www.pla.cz
Konzultace:
M stský ú ad Trutnov, odbor životního prost edí, odbor územního plánování.
KASPER CZ s.r.o.
ATELIER TSUNAMI s.r.o.
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G. V Š E O B E C N S R O Z U M I T E L N É S H R N U T Í
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V tomto oznámení zpracovaného dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní,
ve kterém je posuzován zám r „Výroba d ev ných sty níkových vazník - KASPER
CZ s.r.o. Trutnov“, byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy, související s jeho
výstavbou a provozem, na složky životního prost edí a zdraví obyvatel.
Zám r bude situován v pr myslové zón v Trutnov Po í í. Jako nejvhodn jší
lokalita k umíst ní byl vybrán bývalý areál Benziny a.s., který je starou ekologickou
zát ží a zárove brownfieldem. V rámci revitalizace dot eného území byl
vypracován projekt „Regenerace brownfieldu Trutnov Po í í na podnikatelskou
zónu“. V rámci projektu, který je z ásti dotován ze strukturálních fond Evropské
unie, budou z areálu odstran ny všechny objekty v etn podzemních i nadzemních
nádrží. Následn bude území p ipraveno k výstavb zám ru.
Investorem zám ru je spole nost KASPER CZ s.r.o., která se zabývá výrobou
d ev ných sty níkových vazník . Vzhledem k již nevyhovujícím prostorovým
podmínkám sou asné provozovny v Úpici, bude výroba p esunuta do areálu
pr myslové zóny v Trutnov Po í í.
Zám r bude umíst n v katastrálním území Po í í u Trutnova, na pozemcích
p. . 1622 a 143/1. Dot ené pozemky jsou ve vlastnictví investora. Zám r bude
zaujímat plochu 7837,44 m2 a je navržen v jedné variant .
Z jižní strany sousedí území s areálem spole nosti KASPER KOVO s.r.o., která
se zam uje na subdodávky komponent i finálních výrobk z plechu a jejíž nová
lakovna byla v oznámení posuzována vzhledem ke kumulaci vliv na životní
prost edí a zdraví obyvatel. Severn od zám ru vede železni ní tra Chlumec nad
Cidlinou - Trutnov a silni ní komunikace Trutnov - ervený Kostelec. Nad
komunikací je ve vzdálenosti cca 120 m situována nejbližší obytná zástavba
rodinných dom . Další souvislá obytná zástavba se nachází jižn od zám ru,
ve vzdálenosti cca 160 m.
Spole nost KASPER CZ s.r.o. uvažuje p emístit svou výrobu d ev ných
sty níkových vazník z Úpice do nov vystav ných prostor v pr myslové zón
v Trutnov Po í í. Výstavba bude rozd lena do dvou etap. V první etap bude
postavena jednolodní hala, ve které bude umíst na výroba, tj. ezání p í ez
a lisování vazník , a k n mu p ipojená budova administrativy a temperovaná
místnost pro impregna ní vanu. Objekty budou vytáp ny parovodním vým níkem,
napojeným na stávající parovod. U jižního rohu haly bude umíst na kotelna, která
bude využívat d ev ný odpad z výroby závodu. V p ípad , že nebude povoleno
spalování impregnovaných d evních zbytk , bude areál vytáp n pomocí centrálního
parovodu.
V druhé etap se p edpokládá výstavba hal, v kterých by byla umíst na pilnice
a sklad eziva. Je zde ponechána možnost rozší ení administrativní budovy.
Doprava uvnit areálu bude zajiš ována naftovými vysokozdvižnými vozíky a 2 ks
elektrických je áb . P íjezdová komunikace do areálu bude ponechána stávající, jen
bude upraven její povrch a bude vybudováno nové parkovišt pro 22 osobních
automobil , v etn jednoho parkovacího místa pro osoby se sníženou možností
pohybu.
ervna do listopadu
Provozní doba bude nepravidelná. V m sících od
se p edpokládá dvousm nný provoz po 7,5 hod. i v dob pracovního volna.
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V ostatním období roku je p edpokládán jednosm nný provoz. Po et pracovních
dn je odhadován na 250 až 280 dn /rok.
Areál bude napojen na ve ejný vodovod, kanalizaci, elektro a telekomunika ní sí .
Zahájení stavby je plánováno na kv ten 2007, dokon ení na duben 2008.
Voda
Areál je napojen na ve ejný vodovod, jehož rozvod vede po hranici pozemku pod
stávající obslužnou komunikací.
V areálu bude spot ebována pouze pitná voda, a to v sociálních za ízeních
v administrativní budov , k p íprav impregna ních lázní, k išt ní a údržb
zpevn ných ploch a pro sadovou údržbu.
Splaškové odpadní vody z administrativní budovy budou svedeny do splaškové
kanalizace. Deš ové odpadní vody ze st ech a komunikací budou svedeny
do deš ové kanalizace. Zpevn né plochy parkovišt
budou odvodn ny
do odlu ova e ropných látek a dále spolu se splaškovou a deš ovou kanalizací
odvedeny do ve ejné kanalizace, ústící v m stské OV v Bohuslavicích.
Kvalita vypoušt ných odpadních vod do kanaliza ního ádu bude pravideln
sledována a bude muset spl ovat limity jakosti vypoušt ných odpadních vod
stanovené vodohospodá ským orgánem.
Vzhledem k umíst ní zám ru na území revitalizované staré ekologické zát že,
bude sledována kvalita podzemních vod pomocí ty vrtných sond po celou dobu
p ípravy území i v dob výstavby zám ru.
P i dodržování platné legislativy a respektování navržených opat ení
se nep edpokládá negativní ovlivn ní kvality povrchových ani podzemních vod
v okolí zám ru.
Ovzduší
Zdrojem emisí d evozpracujícího závodu bude zejména zpracování d eva a jeho
impregnace, dále doprava vyvolaná zám rem a spalování pohonných hmot
v obslužných mechanismech.
Sledovanými škodlivinami byly oxidy dusíku, benzen a pevné ástice. V rozptylové
studii byla hodnocena i kumulace se zám rem výstavby nové práškové lakovny
v sousedícím areálu KASPER KOVO s.r.o..
Z vypo tených hodnot p ísp vk k imisním koncentracím zne iš ujících látek
je patrné, že zám r nebude mít významný vliv na kvalitu ovzduší v okolí. Dle
výpo t byl p ekro en pouze 24-hodinový imisní limit pro suspendované ástice
frakce PM10, a to díky již p ekro eným hodnotám imisního pozadí. Samotný
p ísp vek zám ru, v etn zapo tené kumulace se sousedním areálem, k 24hodinovým imisním koncentracím suspendovaných ástic frakce PM10 je nízký.
P i dodržování všech navržených opat ení pro ochranu ovzduší by nem lo dojít p i
výstavb ani p i provozu zám ru k negativnímu ovlivn ní kvality ovzduší v daném
okolí.
Odpady
S odpady vznikajícími v pr b hu výstavby i p i samotném provozu zám ru bude
nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis .
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Realizací zám ru budou vznikat odpady, které b žn vznikají p i provozu
autosalonu a jeho p íslušenství. Odstran ní nebo další využití ostatních
i nebezpe ných odpad bude ošet eno smluvn s oprávn nou osobou.
Hluk
Pro zjišt ní výsledné hlukové situace, která nastane zprovozn ním zám ru,
ve vztahu k nejbližšímu chrán nému venkovnímu prostoru a chrán nému
venkovnímu prostoru staveb, byla vypracována hluková studie, která je sou ástí
p ílohy oznámení . 7.
Výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk
ze stacionárních zdroj , pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj
i z dopravy spole n .
V hlukové studii byla posouzena nulová varianta a aktivní varianta po zprovozn ní
zám ru a se zapo tením kumulace s plánovanou výstavbou nové práškové lakovny
spole nosti KAPSER KOVO s.r.o..
Ve všech modelových bodech bude po zprovozn ní zám ru (KASPER CZ)
a kumulaci s jinými zám ry (KASPER KOVO) dominantním zdrojem hluku hluk
ze stávajících zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit .
Nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru a kumulaci
s jinými zám ry (aktivní oproti nulové variant ), a to maximáln o + 0,6 dB lze
ozna it za minimální a subjektivn nezaznamenatelný.
P da
Investor uvažuje umístit zám r na území bývalého areálu firmy Benzina a.s.
na katastrálním území Po í í u Trutnova. Areál bude p ed umíst ním zám ru
zbaven starých objekt a nádrží a celé území bude p ipraveno pro výstavbu
výrobního závodu.
Areál bude zaujímat plochu 7837,44 m2 a pozemky p. . 1622 a 143/1,
ve vlastnictví investora. Zám r si nevyžádá zábor p dy, pat ící do ZPF nebo
PUPFL.
Zám r je v souladu s územním plánem m sta Trutnova a bude umíst n na funk ní
ploše „Plocha pro pr mysl a sklady“.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Zám r nebude zasahovat na území kulturního významu.
Dané území je významné z hlediska archeologického. P i výstavb zám ru tudíž
nelze vylou it možné archeologické nálezy. Dle „Vyjád ení ke stavb - výroba
d ev ných sty níkových vazník - KASPER CZ s.r.o. Trutnov“ - Muzeum
Podkrkonoší v Trutnov je nutno p i výstavb dodržovat podmínky dané výše
uvedeným vyjád ením.
Fauna, flóra a ekosystémy
Posuzovaná lokalita není sou ástí žádného zvlášt chrán ného území dle zákona
. 114/1992, o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní. V posuzované lokalit
není žádný významný krajinný prvek, registrovaný orgánem ochrany p írody. Zám r
nemá vliv na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky
významných lokalit nebo vyhlášené pta í oblasti.
Zám r nebude negativn ovliv ovat populace ohrožených a chrán ných druh
živo ich .
V sousedství areálu se nachází místní prvky ÚSES, které však nebudou, vzhledem
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k dostate né vzdálenosti od zám ru, ovlivn ny.
Socioekonomické faktory
P edm tem zám ru bude výstavba nového výrobního závodu spole nosti KASPER
CZ, který nahradí stávající nedosta ující provozovnu v sídle spole nosti.
P i výstavb bude využit brownfield Trutnov Po í í - bývalý areál Benziny a.s.
V novém závod bude zam stnáno cca 45 pracovník .

ZÁV R:

Oznámení na zám r „Výroba d ev ných sty níkových vazník - KASPER CZ s.r.o.
Trutnov“ v rámci k.ú. Po í í u Trutnova v Královéhradeckém kraji bylo zpracováno
podle p ílohy . 3 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí,
v platném zn ní a podle Metodického pokynu odboru posuzování vliv na životní
prost edí MŽP.
V oznámení byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy na složky životního
prost edí a zdraví obyvatel vznikající b hem p ípravy a provozu zám ru.
S ohledem na výsledek posouzení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví
obyvatelstva lze posuzovaný zám r realizovat za podmínek uvedených
v kapitole D. IV. tohoto oznámení.

H. P ÍLOHY
Seznam p íloh:
P íloha . 1: Situace širších vztah - Trutnov Po í í, výpis z katastrální mapy
P íloha . 2: Schéma areálu KASPER CZ s.r.o.
P íloha . 3: Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska územn plánovací
dokumentace
P íloha . 4: Stanovisko orgánu ochrany p írody a krajiny
P íloha . 5: Vyjád ení ke stavb - Muzeum Podkrkonoší v Trutnov
P íloha . 6: Rozptylová studie
P íloha . 7: Hluková studie
P íloha . 8: Hodnocení zdravotních rizik
P íloha . 9: Bezpe nostní list - Lignofix E Profi Color
P íloha . 10: Popis stávajícího areálu Benziny a.s. a p ípravných prací v rámci
projektu „Regenerace brownfieldu Trutnov v Po í í na podnikatelskou zónu“
P íloha . 11: Znázorn ní systému ekologické stability
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