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Zkratky a symboly použité v textu
BAK
BPEJ
HMÚ
OV
CHOPAV
ISKO
KN
LAeq,T
LBK
MŽP R
NN
NOx
OV
PAU
PCDD
PCDF
PM10
SES
SO2
STL
TUV
TZL
ÚSES
VN
VZT
WHO

Brzdové automobilové kotou e
Bonitovaná p dn -ekologická jednotka
eský hydrometeorologický ústav
istírna odpadních vod
Chrán ná oblast p irozené akumulace vod
Informa ní systém kvality ovzduší
Katastr nemovitostí
Hladina akustického tlaku v ase T
Lokální biocentrum
Ministerstvo životního prost edí eské republiky
Nízké nap tí
Oxidy dusíku
Osobní vozidla
Polyaromatické uhlovodíky
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny
Polychlorované dibenzofurany
Suspendované ástice frakce PM10
Systém ekologické stability
Oxid si i itý
St edotlaký
Teplá užitková voda
Tuhé zne iš ující látky
Územní systém ekologické stability
Vysoké nap tí
Vzduchotechnika
Sv tová zdravotnická organizace
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
Brzdové automobilové kotou e s. r. o.

2. I
25954776

3. Sídlo (bydlišt )
Areál KD Motory a. s.
501 02 Hradec Králové

4. Jméno, p íjmení, bydlišt a telefon oprávn ného zástupce oznamovatele
Ing. Rudolf Ursacher, generální editel
Kontaktní adresa:
Areál KD Motory a. s.
501 02 Hradec Králové
Tel: 603 284 672

B.

ÚDAJE O ZÁM RU

I.

Základní údaje

1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
Název zám ru:
Rozší ení výrobní kapacity spole nosti BAK s. r. o., Hradec Králové
Za azení zám ru do p íslušné dle p ílohy . 1:
Podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost edí v platném
zn ní, p ílohy . 1, pat í zám r do kategorie II mezi zám ry vyžadující zjiš ovací ízení.
Zám r svým charakterem spl uje charakteristiku bodu 4.1 Pr myslové provozy na zpracování
železných kov , v etn válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení,
v etn slévání i legování, neželezných kov krom vzácných kov , v etn recyklovaných
produkt – kovového šrotu, jeho rafinace a lití.
P íslušným ú adem
Královéhradeckého kraje.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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2. Kapacita (rozsah) zám ru
Kapacita (rozsah) zám ru:
12 t taveniny za hodinu,
82 080 t nataveného kovu za rok,
skladovací kapacita pískového hospodá ství 400 t,
kapacita jádrovacího stroje 300 000 jader za rok,
celková ro ní produkce výrobk 7 000 000 kus ,
rozší ení halového komplexu haly o 1436,4 m2,
P edpokládaná intenzita dopravy pro provoz slévárny:
1 nákladní vozidlo denn pro p epravu písku,
1 nákladní vozidlo denn pro p epravu bentonitu,
13 nákladních vozidel denn 5 dn v týdnu pro p ívoz šrotu,
6 nákladních vozidel denn pro expedici výrobk ,
1 nákladní vozidlo 5 dn v týdnu pro odvoz odpadu,
75 osobních aut denn pro p epravu zam stnanc .
P edpokládaná intenzita dopravy pro provoz jaderny:
20 nákladních vodidel ro n pro navážení písku,
4 nákladní vozidla ro n pro navážení prysky ic,
2 nákladní vozidla ro n pro navážení TEA,
11 nákladních vozidel ro n pro odvoz odpad z výroby jader.
P edpokládaný kone ný po et zam stnanc , provozní hodnoty:
285 pracovních dn za rok,
4st nný, 24 hodinový provoz,
172 zam stnanc .

3. Umíst ní zám ru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Královéhradecký
Obec: Hradec Králové

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Katastrální území: Plotišt nad Labem
Dot ené parcely: pozemková parcela . 320/44, 320/45 a stavební parcela . 884
Stávající areál spole nosti BAK je situován v blízkosti k ižovatky komunikací I/35
a I/442, mezi železni ní tratí Hradec Králové - Ji ín a potokem Melounka severozápadn
od m sta Hradec Králové v areálu spole nosti KD motory a. s.
Obrázek . 1: Situace umíst ní zám ru

Z
Z
m
Zááám
m rrr

Výkresová dokumentace stavby je sou ástí p ílohy . 1 tohoto oznámení.

4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zám ry
Zám rem investora je rozší ení výrobní kapacity spo ívající v umíst ní dvou nových
induk ních tavících pecí, navýšení skladovacích kapacit v pískovém hospodá ství, instalace
dvou nových pásových dopravník a prodloužení jednoho stávajícího dopravníku.
Do stávající haly spole nosti Brzdové automobilové kotou e bude instalována
technologie pro výrobu jader. Halový komplex spole nosti bude rozší en o 1436,4 m2.
Sou ástí zám ru je rozší ení vyráb ného sortimentu odlitk brzdových kotou o kotou e
v trané.
Plánovaná celková výrobní kapacita po plánovaném rozší ení bude 12 tun taveniny
za hodinu, tzn. celkem 82 080 tun nataveného kovu za rok. Uvažovaná skladovací kapacita
pískového hospodá ství po realizaci zám ru bude 400 tun. Kapacita jádrovacího stroje je
stanovena na 300 000 jader za rok, ro ní produkce 7 000 000 výrobk , to vše vztaženo k roku
2008.
Za stavby a provozy s možným kumulativním vlivem lze ozna it ostatní zám ry jiných
investor v této pr myslové zón .

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod (i z hlediska životního prost edí)
pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Hlavním cílem tohoto zám ru je rozší it výrobní kapacitu ze sou asných 41 000 tun
nataveného kovu za rok na 82 080 tun do roku 2008 umíst ním nového tavícího agregátu,
zdvojnásobit kapacitu pískového hospodá ství a to ze sou asných 200 t na 400 t za rok
a instalovat nový jádrový stroj do stávajícího komplexu spole nosti.
D vodem instalace jádrového stroje do areálu spole nosti BAK je modernizace
a zefektivn ní výroby zajišt ním produkce jader ur ených pro výrobu odlitk brzdových
automobilových kotou . K realizaci investor p istupuje na základ požadavku na rozší ení
vyráb ného sortimentu odlitk brzdových kotou o kotou e v trané.
Tento nový stav by m l vytvo it podmínky pro akceptování vysoké poptávky
po výrobcích a neztratit tak zájem zákazník a významn zvýšit možnou kapacitu produkce
tohoto pr myslového podniku.
Vzhledem k tomu, že je plánováno rozší ení stávajícího halového komplexu
spole nosti, dojde k rozší ení zastav ného území a k novým zábor m pozemk v celkovém
rozsahu 1 436,4 m2. Dle vyjád ení hlavního architekta je realizace zám ru v souladu s územn
plánovací dokumentací m sta s návrhem funk ního využití plochy výroby a skladových
areál s negativním vlivem na okolí.

6. Popis technického a technologického ešení zám ru
Ve spole nosti BAK se vyráb jí brzdové automobilové kotou e. Tyto kotou e se
odlévají z šedé litiny. Odlitky se poté cídí a ást se zde i obrábí. Následn jsou
zabaleny a expedovány.
Stávající stav:
Proces tavení
Výroba za íná na odd lení tavírny. Zde se p ipravuje tekutý kov tavením vsázky
na dvou st edofrekven ních induk ních 6tunových pecích. Vsázka se skládá z 10% železa,
50% ocelového šrotu a 50 % vratu. Kov se dále upravuje na požadovanou kvalitu pomocí
FeSi, FeMn, FeS, FeP, FeCr, FeTi, Cu. Kvalita tekutého kovu p ed vylitím z tavící pece
musí být prov ena chemickou analýzou, termickou analýzou, kov musí být nastaven na
požadovanou teplotu. Po spln ní t chto p edpoklad je tekutý kov p elit do 1,5 - tunových
p epravních pánví. Pomocí vysokozdvižných vozík se tyto p epravní pánve dopravují k
odlévací a udržovací peci, do které se p elije pomocí malého je ábu. Odlévací a udržovací
pec typu „CALAMARI" je 4 -tunové st edofrekven ní induk ní za ízení pro automatické
dávkování tekutého kovu do pískových forem. Tyto pece jsou zde dv , pro každou formovací
linku jedna. P i odlévání se op t m í teplota odlévaného kovu, provádí se termická analýza a
je-li to zapot ebí provede se i analýza chemická.
Proces formování a lití
Formování probíhá na dvou formovacích strojích typu „DISAMATIC", zde dochází
k zaformování jednotné formovací sm si.
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

9

Rozší ení výrobní kapacity spole nosti BAK s. r. o., Hradec Králové
_________________________________________________________________________________________

Jednotná formovací sm s se skládá z k emi itého písku (p ibližn 80%)
a ze sušeného mletého p írodního bentonitu, který je aktivovaný sodnými ionty s p ídavkem
p írodních uhlíkatých látek (20%). Tato sm s je vlh ena vodou. Formovací sm s se
p ipravuje v mísi i, o kapacit na jedno mísení až 3t. Formovací sm s výrobním procesem
neustále cirkuluje a proto se do mísi e dávkuje již použitá a ta se pouze áste n oživuje
novým k emenným ost ivem a bentonitem. V mísi i se sm s hn te a dávkuje se do ní voda.
Pomocí nekone ných dopravních pás je dopravena do zásobník nad formovací stroje.
Vlastní formování je provád no pomocí stla eného vzduchu, kterým se nast elí sm s do
komory ve formovacím stroji. P ední a zadní st nu této komory tvo í kovová deska
s modelem, který vytvo í vnit ní dutinu, do níž je následn odléván kov. Formovací sm s
musí spl ovat p edepsané vlastnosti a ty se prov ují pomocí zkoušek (vlhkost, prodyšnost,
sp chovatelnost, vaznost, pevnost ve st ihu, ...). Po odformování, odlití a vytlu ení odlitk
z formy se jednotná sm s vrací do zásobník a odtud se op t dávkuje do mísi e.
Písková forma vytvo ená ve formovacím stroji je vytla ena na „Automatický
dopravník forem" AMC. (Na za átku AMC prob hne odlití a následn automatický posun.
Odlitek za íná uvnit formy tuhnout. Na konci AMC p ebírá formu „Drát ný dopravník"
(MESCH BELT), na kterém se forma bortí. Odlitek dále chladne. Na konci drát ného
dopravníku odchází p epadem formovací sm s a odlitky se dostávají do vytloukacího bubnu,
kde se odlitek odd lí od vtokové soustavy. P i výstupu z vytloukacího bubnu jsou odlitky
i vtokové soustavy ukládány do p epravních kontejner . Vtokové soustavy se vrací zp t
na tavírnu a jsou použity jako vrat do nové vsázky.
Proces chlazení
Chlazení tavících pecí
Okruh chladící vody slouží pro udržení provozních podmínek tavících pecí. Zajiš uje
ochlazování plášt pecí a elektro výbavy pecí. Zdrojem vody je odpa ovací fluidní chladi
Baltimore typ FXV-542-N umíst ný vn objektu na ocelové konstrukci na betonovém základ .
Trubkovnicí v chladi i prochází oteplená chladící voda ze systému chlazení pecí a je
ochlazována jednak proudem vzduchu z vestav ného ventilátoru, jednak dochází k odebírání
tepla odparem vody. Ve v ži je instalován vnit ní skráp cí systém sestávající z nádrže,
ponorného erpadla a systému trysek, které skrápí trubkovnici a odparem dochází
k odebírání tepla z ochlazované vody. Okruh chladící vody je uzav ený a nedochází ke styku
se vzduchem. Chladící okruh pecí a trubkovnice v chladi i je proti zamrznutí zabezpe ena
stálým pr tokem vody chladi em a oh evem protékající vody elektrickými topnými t lesy.
Pro omezení nežádoucího ochlazování chladící v že v dob mimo provoz je na sání vzduchu
pro vestav ný ventilátor instalována uzavíratelná žaluzie, která se uzav e, pokud bude
ventilátor mimo provoz.
Pro p ípad výpadku okruhu chlazení je chlazení plášt pecí zajišt no ze
systému pr myslové vody v závod
KD MOTORY a. s. erpadla tohoto systému jsou
p ipojena na záložní zdroj elektrické energie. P i havarijním chlazení bude oteplená voda
odvád na do deš ové kanalizace.
Chladící voda pro formovnu a výrobu formovací sm si. Pro pot ebu chladící vody
pro formovnu, automatické odlévací stroje a hydraulický agregát v p ípravn písku je
navržen samostatný okruh s mikrochladi em. Zdrojem chladící vody je chladící v ž
Baltimore typ VTL 66 J umíst ná na ocelovém podstavci u obvodové zdi slévárny.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Chladící okruh je tvo en chladící v ží, erpadlem, nádrží oteplené vody a nádrží
ochlazené vody. Okruh chladící vody je dopl ován užitkovou vodou z rozvodu ve slévárn
p es plovákový ventil.
V p ípad výpadku okruhu chlazení odlévacího za ízení je požadováno havarijní
chlazení, které bude ešeno pr tokem užitkové vody ze systému v závod . Oteplená voda
bude odvád na do deš ové kanalizace.
Proces tryskání a cíd ní
Po vychladnutí odlitk v p epravních kontejnerech jsou odlitky p epraveny
k tryskacímu za ízení, do kterého se automaticky, pomocí skipového za ízení z t chto
kontejner dávkují. Veškerá doprava probíhá pomocí vysokozdvižných vozík .
V tryska i jsou odlitky tryskány ocelovými broky. Po ukon ení cyklu jsou vyklopeny
na vibra ní dopravník, na kterém dochází k vizuální kontrole. Zmetkové kusy jsou
p evezeny do tavírny, dobré pak do cídírny. Cíd ní odlitku probíhá na ty ech bruskách (dv
automatické brusky, dv ru ní brusky), kde jsou zacíd ny stopy po d lící rovin formy a po
vtokové soustav . Odlitky jsou poskládány na d ev né EURO palety a to tak, aby bylo možno
tyto palety zabalit a pokládat na sebe a následn vyexpedovat.
Proces balení a expedice
Obroušené a na paletách srovnané kusy jsou p evezeny k balení. Paleta
i s odlitky je zabalena do fólie a to tak, aby nehrozilo nebezpe í, že by se n který odlitek
mohl uvolnit a vypadnout. Takto p ipravené palety jsou popsány a p ipraveny k expedici.
Proces obráb ní
V p ípad , že si zákazník objedná i obrobení odlitku, jsou zabalené palety p evezeny
na odd lení obrobny. Obráb ní brzdových kotou probíhá na p ti CNC-obráb cích strojích
a osmi CNC-vyvrtáva ce, které jsou sdruženy do jednoho integrovaného pracovišt .
Obrobené a vyvrtané obrobky se odhrotují na stojanových vrta kách, opat í se
identifika ním kódem a pono í do antikorozní lázn . Po odstátí, které trvá 24 hod. se
odlitky balí dle p ání zákazníka do malých i velkých kartonových krabic. Zabalené obrobky
jsou p evezeny na expedici a jsou p ipraveny na odeslání.
Realizace zám ru:
Zám rem investora je rozší ení výrobní kapacity spo ívající v umíst ní dvou nových
induk ních tavících pecí, navýšení skladovacích kapacit v pískovém hospodá ství, instalace
dvou nových pásových dopravník a prodloužení jednoho stávajícího dopravníku.
Do stávající haly spole nosti Brzdové automobilové kotou e bude instalována
technologie pro výrobu jader. Halový komplex spole nosti bude rozší en o 1436,4 m2.
Sou ástí zám ru je rozší ení vyráb ného sortimentu odlitk brzdových kotou o kotou e
v trané. Systém výroby jader bude probíhat metodou Cold Box Amin.
Provoz jaderny bude zajišt n výrobním a dopravním za ízením, zásobníky a filtry. Pro
výrobu jader se bude používat suchý k emi itý písek, dva druhy prysky ice a plynný
katalyzátor N, N-triethylethanamin (TEA). V mísi i se namíchá jádrová sm s z písku
a prysky ic, která se v jádrovém stroji po vst elení do jaderníku profoukne plynným
katalyzátorem za ú elem jejího vytvrzení.
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Umíst ní jaderny a nových tavících pecí bude ve volném prostoru haly formovny,
zásobníkové silo bude instalováno venku u objektu kompresorovny.
Technické parametry nov instalovaných za ízení:
Induk ní tavící pece:
typ pecí: 2x Steel Shell,
výrobce: INDUCTOTHERM,
jmenovitý objem kelímku: 6 t,
pot eba vyzdívky na kelímek: 2,35 t,
tlouš ka st ny kelímku: 120 mm,
vyzdívka: Silice-kyselá,
sv tlý pr m r kelímku: 965 mm,
sv tlá výška kelímku: 1300 mm,
m ni frekvence typ: Dual Trak,
jmenovitý výkon m ni e frekvence: 4500 kW,
spot eba energie k tavení: 565 kWh/t,
spot eba chladící vody: 80 m3/h,
spot eba dopl kové vody: 2,5 m3/h.
Za ízení pro výrobu jader:
po et vst el : 15 za hodinu,
objem vst elovací komory: 7 kg,
po et jader vyrobených v jednom st elu: 4 kusy,
výkon stroje (zaokrouhleno): 105 kg jader za hodinu.
Kruhové silo pro pískové hospodá ství:
kapacita: 70 tun
Pásové dopravníky:
Prodloužení stávajícího dopravníku: 9,9 m
Nové dopravníky kapacita: 280 – 340 tun písku
Rychlost dopravníku: 1 m za sekundu
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
P edpokládaný termín zahájení výstavby zám ru: ervenec 2007
P edpokládaný termín dokon ení zám ru: zá í 2007

8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
S ohledem na charakter zám ru budou p ímé vlivy jeho výstavby a provozu p sobit
p edevším v okolí zám ru.
Dot ené samosprávné celky:
Obec:

Hradec Králové

Kraj:

Královéhradecký

P íslušným ú adem
Královéhradeckého kraje.

k provedení

zjiš ovacího

ízení

je

Krajský

ú ad

9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad ,
které budou tato rozhodnutí vydávat
V rámci realizace zám ru bude investor žádat dle stavebního zákona . 183/2006 Sb.,
v platném zn ní o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení p íslušný stavební ú ad
v Hradci Králové.
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
Souhlas k nakládání s nov vznikajícími nebezpe nými odpady z jádrovacího stroje
(dle §16 odst. 3 zákona . 185/2001 Sb., v platném zn ní), který do množství 100 t
nebezpe ného odpadu za rok ud luje obecní ú ad obce s rozší enou p sobností – Magistrát
m sta Hradec Králové,
provozovatel musí na Krajský ú ad Královéhradeckého kraje podat žádost o zm nu
integrovaného povolení dle zákona . 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném zn ní (v
rámci této žádosti bude vypracován i odborný posudek dle zákona . 86/2002 Sb., v platném
zn ní sloužící pro povolení zm ny zdroje zne iš ování ovzduší).

II.

Údaje o vstupech

1. P da
Realizací zám ru, tedy rozší ením spole nosti BAK s. r. o. Hradec Králové dojde
k rozší ení zastav ného území na nových pozemcích. Areál spole nosti je v sou asné dob
umíst n na pozemkových parcelách . 320/44, 320/45 a stavební parcele . 884 v katastrálním
území Plotišt nad Labem. Rozší ením halového komplexu o 18 m dojde k novému záboru
pozemk . 320/54 a 320/55 v celkovém rozsahu 1 436,4 m2.
V následující tabulce je uveden seznam zájmových parcel a další informace o zp sobu
využití, celkové vým e parcel aj.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Tabulka . 1: Seznam zájmových parcel
Parcelní íslo
dle KN

Druh pozemku

Zp sob
ochrany

Kód BPEJ

Celková
vým ra parcely
[m2]

Vlastník

320/44

ostatní plocha

-

parcela nemá
BPEJ

7 659

BEZ
MOTORY, a. s.

320/45

ostatní plocha

-

parcela nemá
BPEJ

3 799

Brzdové
automobilové
kotou e, s. r. o.

884

zastav ná
plocha a
nádvo í

-

parcela nemá
BPEJ

10 834

Brzdové
automobilové
kotou e, s. r. o.

Plánované rozší ení halového komplexu
320/54

ostatní plocha

-

parcela nemá
BPEJ

10 918

BOOSTER, a. s.

320/55

ostatní plocha

-

parcela nemá
BPEJ

10 353

BOOSTER, a. s.

Poznámka:
stav k 25.4.2007

Využití parcel k realizaci zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta
Hradec Králové. Vyjád ení hlavního architekta je sou ástí p ílohy . 6 tohoto oznámení.

2. Voda
Pro stravování a hygienické pot eby zam stnanc bude využívána pitná voda
ze studny, ze které je odebírána již v sou asné dob . Tato studna je ve vlastnictví spole nosti
BEZ MOTORY, která má se spole ností BAK smlouvu o odb ru vod.
Spot eba pitné vody je odvislá na po tu zam stnanc , využívajících sociální zázemí
k pitným a hygienickým ú el m. V sou asné dob je v areálu zam stnáno 164 zam stnanc ,
do roku 2008 dojde k plánovanému navýšení na 172 zam stnanc .
Odb r vody v etap výstavby
Po dobu rozši ování areálu a instalace nových za ízení se p edpokládá jednak spot eba
vody pro sociální ú ely pracovník stavby (osobní hygiena a pití) a dále pro údržbu staveništ
(mytí komunikací a stavebních celk ). Množství odebírané vody je obtížné v této fázi
objektivn ur it, dle zkušeností je možno uvažovat s množstvím okolo stodvaceti litr
na osobu a den. Výstavba areálu nebude mít zvláštní nároky na spot ebu pitné i užitkové
vody. Pot ebné objemy budou kryty ze stávajících zdroj vody.
Odb r vody v etap provozu
V etap provozu zám ru se p edpokládá s odb rem pitné vody v celkovém rozsahu
8 000 m3 za rok. Pot ebný objem bude kryt ze stávajících zdroj vody, tedy ze studny, která je
umíst na v areálu.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Množství odb ru užitkové vody pro provoz technologie bude oproti stávajícímu stavu
zdvojnásobeno na celkový objem 32 921 m3 za rok. Tato voda je použita pro ochlazování
systému pecí a formovací linky a koluje v uzav eném okruhu. Další využití technologické
vody je p i chlazení kompresor .
Užitková voda bude v jadern použita pro napln ní a dopl ování chladícího
a vyh ívacího okruhu jádrového stroje. P ípojka vody bude vedena od úpravny vody
u tavírny.
Užitková voda je odebírána z vodovodu spole nosti BEZ MOTORY, a. s. na základ
smlouvy o dodávce pitné a užitkové vody a odvád ní odpadních vod.
areálu.

V areálu spole nosti BAK je k dispozici požární voda z hydrantu umíst ném uvnit
V souvislosti se zám rem nebude realizován nový zdroj pitné vody.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spot eba základních výrobních komponent pro výrobu šedé litiny je závislá zejména
na množství vyrobené šedé litiny, na kvalit vsázky a na pom ru šrot/ocelárenské železo.
je cca:

P ibližná ro ní spot eba vstupních surovin p i ro ní výrob 82 080 t šedé litiny za rok
50151 t železného šrotu,
14774 t železa,
30205 t vratu,
3037 kg kovových p ísad,
1560 kg nekovových p ísad,
3776 t bentonitu,
5335 t k emenného písku.

Složení jádrové sm si:
k emi itý písek 98,4 %,
prysky ice A 0,8 % (ISOCURE X16),
prysky ice B 0,8 % (ISOCUREX22).
Spot eba plynného katalyzátoru TEA 700:
76,6 cm3 TEA/hod,
383 kg/rok.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Tabulka . 2: Spot eba jednotlivých komponent p i výrob
jádro
Po et [ks]

spot eba
jádrové sm si [t]

spot eba jednotlivých komponent
písek [t]

prysky ice A [t]

prysky ice B [t]

Hmotnost
[kg]

hod

rok

hod

rok

hod

rok

hod

rok

hod

rok

1,75

60

300
000

0,105

525

0,103

516,6

0,001

4,21

0,001

4,2

Bezpe nostní listy k vybraným chemickým p ípravk m jsou sou ástí p ílohy . 8
tohoto oznámení.
V rámci realizace nového p ístavku bude vybudován sklad, kde budou skladovány
látky závadné vodám, aby se zabránilo možnému úniku t chto látek p i jejich skladování
u jednotlivých za ízení v halovém komplexu slévárny. (Popis skladu je podrobn ji uveden
v kapitole D. I. 4 Vlivy na povrchové a podzemní vody)
Zemní plyn
Plynovod je proveden jako pr myslový a je tvo en ocelovým potrubím po stavební
konstrukci. Plynovod je d len na ást st edotlakou a nízkotlakou. Základem plynovodního
rozvodu je STL p ívod plynu od regula ního za ízení a hlavní STL rozvod uvnit haly
slévárny.
Plynová kotelna je umíst na v p ední ásti administrativního p ístavku a slouží spolu
s rozvodem úst edního vytáp ní pro vytáp ní p ístavku. Základem kotelny je akumula ní
nádrž tepla, ze které jsou pomocí erpadel zásobovány teplem topné v tve úst edního
vytáp ní, oh íva vzduchu pro v trací za ízení šaten a oh íva TUV.
P edpokládaná ro ní spot eba zemního plynu bude 482 000 m3.
Elektrická energie
Hlavní VN rozvodna 7,2 kV elektrické energie slévárny se nachází vedle objektu
slévárny. Elektrická energie je odebírána z vn jších rozvod . K dispozici je p ívod VN
6,3 kV. Rozvodnu tvo í šest sk íní bezúdržbového rozvad e. Spole nost vlastní t i
transformátory, které jsou napájeny z VN sít 6,3 kV. Záložním zdrojem je dieselagregát,
který se nachází u objektu sklad .
Napájecí rozvody VN jsou provedeny paralelními kabely uloženými v zemi a dále
vedenými po mostech, ukon enými p ívody do rozvad e 7,2 kV. Napájecí rozvody NN jsou
provedeny paralelními kabely uloženými v kanálech a vedenými po mostech, ukon enými ve
sk íních rozvad
jednotlivých objekt .
P edpokládaná spot eba elektrické energie za rok bude 33 967 MWh/rok.
Dodavatelem elektrické energie je Východo eská energetika a. s.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Areál spole nosti BAK se nachází v pr myslové zón severozápadn od Hradce
Králové. Jde o areál bývalého KD. V sou asné dob zde firma BAK vlastní dv výrobní
haly. Další haly v areálu pr myslové zóny jsou využívány jinými spole nostmi.
Pr myslová zóna je vymezena silnící . E67 (Hradec Králové – Jarom ) a železni ní
tratí 041 (Hradec Králové – Ji ín). Na posuzované komunikace E67 a E442 byla zadána
intenzita dopravy na silnicích E67 a E442. Jde o výsledky statistického šet ení zam eného na
zatížení komunikací v jednotlivých regionech eské republiky, které bylo provedeno v roce
2005 a výsledky jsou uve ejn ny na internetových stránkách www.rsd.cz.
Tabulka . 3: Intenzita dopravy na p íjezdových komunikacích
Za 24 hodin

Komunikace

Nákladní automobily

Osobní automobily

Celkem

E67

5 578

10 590

16 178

E442

4 145

9 466

13 611

Tabulka . 4: Nár st dopravy vlivem provozu zám ru

1)
2)

Zám r

Nár st dopravy celkem 1)

E67

E 4442

Areál KD

NA

+ 11/8 hod 3)

+ 11/8 hod 2)

+ 11/8 hod 2)

+ 22/8 hod 2)

OA

+ 5/24 hod

+ 5/24 hod 2)

+ 5/24 hod 2)

+ 10/24 hod 2)

celkový nár st obslužné dopravy vyvolané zám rem
doprava (vyvolaná navýšením výrobní kapacity ve firm BAK) je rozd lena v pom ru 50%:50% na sm r Hradec Králové a Jarom
a do výpo tu je zadán dvojnásobný po et vozidel zám ru – posuzuje se p íjezd a odjezd vozidel

3)

doprava bude navýšena pouze v denní dob

P edpokládaná intenzita dopravy pro provoz slévárny je stanovena na 15 nákladních
vozidel pro p epravu materiálu, 6 nákladních vozidel pro expedici výrobk , 1 nákladní
vozidlo 5 dn v týdnu pro odvoz odpadu a 75 osobních automobil denn pro p epravu
zam stnanc . P edpokládaná intenzita dopravy pro provoz jaderny je stanovena na 26
nákladních vozidel pro p epravu materiálu a 11 nákladních vozidel ro n pro odvoz odpad
z výroby jader.
Hluková studie je sou ástí p ílohy . 4 tohoto oznámení.

III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Etapa výstavby zám ru
Vzhledem k charakteru zám ru a umíst ní nejbližší obytné zástavby se nep edpokládá
významný vliv etapy výstavby na životní prost edí.
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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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 a obslužné dopravy není možné p esn
vy íslit množství emitovaných zne iš ujících látek vyvolaná provozem mechanism obslužné
dopravy, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze p edpokládat, že budou nízké. Proto
nebyla etapa výstavby uvažována.
Etapa provozu zám ru
Stávající zdroje emisí:
Tavící induk ní pece Steel Shell – 2 ks (zdroj 107):
výrobce

INDUCTOTHERM

jmenovitý objem kelímku

6t

jmenovitý výkon m ni e frekvence 4 500 kW
spot eba energie k tavení

565 kWh/t

Dle na ízení vlády . 615/2006 Sb. (p íloha . 1, bod 2.4) se jedná o velký zdroj
zne iš ování ovzduší – slévárny železných kov (slitin) železa, tavení v elektrické induk ní
peci. Platí emisní limit pro TZL ve výši 75 mg/m3, vztažné podmínky C.
V rozhodnutí o vydání zm ny integrovaného povolení ze dne 1.4.2005 je zdroj za azen
jako zvlášt velký zdroj zne iš ování ovzduší – slévárna šedé litiny a jsou zde stanoveny
následující emisní limity (viz následující tabulka).
Tabulka . 5: Emisní limity pro zdroj 107
Zne iš ující látka

Emisní limit

Vztažné
podmínky

TZL

75 mg/m3

C*

Azbest, Be, Cd, Hg, Tl - celkem

0,2 mg/m3

B**

3

5,0 mg/m

B**

PCDD/F v rozsahu dle p ílohy . 1 k vyhlášce MŽP . 356/2002 Sb., v
platném zn ní

0,1 ngTEQ/m3

B**

PCB v rozsahu dle p ílohy . 1 k vyhlášce MŽP . 356/2002 Sb., v
platném zn ní

0,2 mgTEQ/m3

B**

PAH v rozsahu dle p ílohy . 1 k vyhlášce MŽP . 356/2002 Sb., v
platném zn ní

0,2 mg/m3

B**

Sn, Cr

+III

, Mn, Cu, Pb, V, Zn - celkem

Poznámka:
*

etnost m ení: 1 x za kalendá ní rok

**

etnost m ení: 1 x za 3 kalendá ní roky
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Tabulka . 6: Výsledky autorizovaného m ení emisí - zdroj 107
Škodlivina

Emisní limit

Koncentrace

Hmotnostní tok

M rná výrobní
emise

Suma PCDD/F

0,1 ng/m3

0,08087 ng/m3

2,6958 µg/h

0,804 ng/kg

Suma PCB

0,2 mg/m3

0,01870 ng/m3

0,62337 µg/h

0,18591 ng/kg

Suma PAH

0,2 mg/m3

102,25873 ng/m3

3408,79 µg/h

1,0664 µg/kg

TZL

75 mg/m3

1,8 mg/m3

69,518 g/h

11,035 g/t

Hg

0,2 mg/m3

< 0,0059 mg/m3

< 0,020 g/h

< 0,003 g/t

Cd

0,2 mg/m3

< 0,0018 mg/m3

< 0,062 g/h

< 0,010 g/t

As

2,0 mg/m3

< 0,0034 mg/m3

< 0,116 g/h

< 0,018 g/t

Pb

5,0 mg/m3

0,2859 mg/m3

9,782 g/h

1,553 g/t

Poznámka:
<

Hodnoty byly pod mezí stanovitelnosti.

Popis filtra ní jednotky (odlu ova . 007): Pro odsávání pecí je použit filtr firmy
FILTR ZEOS spol. s r.o., typ HFH 590 - 250.25 filtra ní plocha: 590 m2, filtra ní materiál:
PES Nadelfilz o plošné hmotnosti 550 g/m2, 250 ks hadic o pr m ru 160 mm, tepelná
odolnost 140°C.
Proces formování – zdroje emisí
P ípravna písku, p ípravna formovací sm si (zdroj 101): Filtr . 1 (odlu ova . 001)
je použit pro odsávání zdroj prašnosti v p ípravn písku, vytloukacího bubnu a pásových
dopravník pro svoz formovací sm si.
Formovací linka DISA 2 (zdroj 102): Filtr . 2 (odlu ova . 002) je použit áste n
pro odprášení pásových dopravník svozu formovací sm si, áste n pro odsávání chladicích
tras formovací linky DISA 2.
Popis filtr 1 (odlu ova . 001) a 2 (odlu ova . 002): Každý filtr sestává ze 6
samostatných sk íní. Filtry jsou látkové kapsové. Odlou ený prach spadá do spodní konusové
ásti, odkud je vynášen šnekovým dopravníkem. Pro vstup a výstup vzdušiny jsou na filtru
instalována sb rná a rozd lovací potrubí s p ípojnými p írubami do jednotlivých komor
filtra ní sestavy. Ke každému filtru náleží ventilátor o výkonu 80 000 m3/h.
Technické parametry:
typ filtru

DCE Dalamatic 6/8/15

množství vzduchu

2x80 000 m3/h

Formovací linka DISA 2 (zdroj 103): Filtr . 3 (odlu ova . 003) je použit áste n
pro odprášení odsávání chladicích tras formovací linky DISA 1. Filtr je látkový hadicový,
regenerace filtra ního media je provád na ofukem tlakovým vzduchem. Odlou ený prach
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spadá do spodní konusové ásti, odkud je vynášen šnekovým dopravníkem. Odprašky jsou
shromaž ovány v kontejneru.
Technické parametry:
typ filtru

E&F

množství vzduchu

51 000 m3/h

Formovací linka DISA 1, vytloukací buben DIDION (zdroj 104): Filtr . 4 (odlu ova
. 004) je použit áste n pro odsávání chladicích tras formovací linky DISA 1, áste n pro
odprašování vytloukacího bubnu DIDION.
Filtr sestává ze 2 samostatných sk íní. Filtry jsou látkové kapsové. Odprašky
shromaž ovány v kontejneru.
Technické parametry:
typ filtru

DCE Dalamatic 2/8/15

množství vzduchu

27 000 m3/h

Dle na ízení vlády . 615/2006 Sb. (p íloha . 1, bod 2.4) se jedná o st ední zdroj
zne iš ování ovzduší – slévárny železných kov (slitin) železa, doprava a manipulace se
vsázkou nebo produktem. Platí emisní limit pro TZL ve výši 100 mg/m3, vztažné podmínky
C.
V rozhodnutí o vydání zm ny integrovaného povolení ze dne 1.4.2005 je zdroj za azen
jako zvlášt velký zdroj zne iš ování ovzduší – slévárna šedé litiny a je zde stanoven emisní
limit pro TZL ve výši 100 mg/m3, vztažné podmínky C. etnost m ení byla stanovena 1 x za
kalendá ní rok.
Tryskání (zdroj 105): Filtr . 5 (odlu ova . 005) je použit pro odprášení tryska e.
Jedná se o látkový filtr s pulsní regenerací tlakovým vzduchem. Filtr je vybaven
ventilátorovou jednotkou a slouží pro odsávání jednotlivých ástí tryska e - tryskací komory,
t ídi e tryskacího média, elevátoru a vibra ního dopravníku. Odprašky jsou shromaž ovány v
konusu filtru a ru ní klapkou ve dn konusu vypoušt ny do kontejneru.
Množství vzduchu

13 000 m3/h

P vodní tryska byl p ednedávnem nahrazen novým modern jším za ízením, v etn
filtru (nyní je instalována soustava dvou filtr FMC 25 a FMCZ 25). Výsledky z autorizované
m ení emisí nového tryska e nebyly v dob zpracování rozptylové studie k dispozici proto
byly použity hodnoty nam ené na p edchozím tryska i.
Odvád né množství vzdušiny z nového za ízení iní 10 800 m3/h.
Dle na ízení vlády . 615/2006 Sb. (p íloha . 1, bod 2.6) se jedná o st ední zdroj
zne iš ování ovzduší – povrchová úprava kov , plast a jiných nekovových p edm t –
procesní vany. Platí emisní limit pro TZL ve výši 100 mg/m3, vztažné podmínky C. Pro zdroj,
na který bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po
14.8.2002 platí emisní limit pro TZL ve výši 50 mg/m3, vztažné podmínky C.
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V rozhodnutí o vydání zm ny integrovaného povolení ze dne 1.4.2005 je zdroj za azen
jako st ední zdroj zne iš ování ovzduší a v rozhodnutí o vydání integrovaného povolení ze
dne 22.1.2004 je stanoven emisní limit pro TZL ve výši 100 mg/m3, vztažné podmínky C.
etnost m ení byla stanovena 1 x za 5 kalendá ních let.
Cídírna odlitk (zdroj 106): Filtr . 6 (odlu ova . 006) je použit pro odprášení brusek
v cídírn . Jedná se o hadicový filtr puls-jet typ HFHV 144-80.10 s vestav ným ventilátorem.
išt ní hadic se provádí krátkými impulsy stla eného vzduchu, který je p iveden nad každou
hadici. Funkce regenerace je pln automatická, ízená jednotkou URl 64, která spolehliv
zajiš uje m ení tlakové diference a vyhodnocuje pot eby spušt ní regenerace.
Technické parametry:
množství vzduchu

15 000 m3/h

filtra ní plocha:

144 m2

V cídírn odlitk jsou instalovány 2 ru ní brusky o výkonu 2 x 4 kW a 2 automatické
brusky o p íkonu 2 x 40 kW.
Dle na ízení vlády . 615/2006 Sb. (p íloha . 1, bod 2.4) se jedná o st ední zdroj
zne iš ování ovzduší – slévárny železných kov (slitin) železa, doprava a manipulace se
vsázkou nebo produktem. Platí emisní limit pro TZL ve výši 100 mg/m3, vztažné podmínky
C.
V rozhodnutí o vydání zm ny integrovaného povolení ze dne 1.4.2005 je zdroj za azen
jako st ední zdroj zne iš ování ovzduší a v rozhodnutí o vydání integrovaného povolení ze
dne 22.1.2004 je stanoven emisní limit pro TZL ve výši 100 mg/m3, vztažné podmínky C.
etnost m ení byla stanovena 1 x za 5 kalendá ních let.
Obráb ní (odd lení obrobny)
Pro obráb ní jsou instalována za ízení o následujícím výkonu:
CNC soustruh

3 ks

3 x 63,3 kW

1 ks

50 kW

1 ks

53 kW

Vrta ka vícev etenová

3 ks

3 x 8 kW

Vrta ka sloupová

5 ks

5 x 0,6 kW

Celkem: 319,9 kW
Dle na ízení vlády . 615/2006 Sb. (p íloha . 1, bod 2.7) se jedná o st ední zdroj
zne iš ování ovzduší – obráb ní kov (brusírny a obrobny). Platí emisní limit pro TZL ve
výši 50 mg/m3, vztažné podmínky C.
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Ke snižování emisí TZL jsou instalovány dva látkové filtry (filtr DCE a filtr
Pangborn) s výstupem do pracovního prost edí. Vzhledem k tomu, že za ízení pro obráb ní
nemají odtah do ovzduší, emituje daný zdroj pouze fugitivní emise.
Tabulka . 7: Výsledky autorizovaného m ení emisí TZL – zdroje 101 až 106
Zdroj

Emisní limit
[mg/m3]

Koncentrace
[mg/m3]

Hmotnostní tok
[g/h]

M rná výrobní
emise

101

100

6,1

238,083

37,791 g/t

102

100

4,0

176,632

28,037 g/t

103

100

2,8

67,698

10,746 g/t

104

100

2,4

59,059

9,374 g/t

105

100

0,99

13,2

0,022 g/ks

106

100

0,41

7,8

0,013 g/ks

Spalovací zdroje
Zdroj 001: Vzduchotechnika: Zdroj byl d íve používán k vytáp ní haly, v sou asné
dob je odstaven. Jedná se o jednotku vzduchotechniky vybavenou ho ákem Weishaupt o
jmenovitém tepelném výkonu 1 750 kW.
Zdroj 002: tepelné zá i e: Jedná se o spalovací za ízení slouží k vytáp ní haly. V
energetickém auditu ze dne 29.7.2005 jsou uvedeny následující údaje:
Vytáp ný objekt

Za ízení

Výkon

SO 01- Slévárna EURAC

KASPO 7N

7 kW

(celkem 1 147 kW)

KASPO 20N

20 kW

KASPO 40N
SO 02 – Tavírna a šrotišt

40 kW
KASPO 20N

celkem 80 kW

Celkový tepelný výkon zá i
iní dle energetického auditu 1 227 kW. V rozhodnutí o
vydání zm ny integrovaného povolení ze dne 1.4.2005 je uveden celkový výkon tepelných
zá i ve výši 1 410 kW.
Dle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 352/2002 Sb. se jedná
o malé spalovací zdroje, za ízení spalující zemní plyn.
Jmenovité tepelné výkony malých spalovacích zdroj téhož provozovatele se pro
ú ely stanovení kategorie s ítají za p edpokladu, že spaliny jsou vypoušt ny spole ným
komínem, nebo je toto ešení technicky proveditelné.
V rozhodnutí o vydání zm ny integrovaného povolení ze dne 1.4.2005 je zdroj za azen
jako st ední spalovací zdroj zne iš ování ovzduší a jsou zde stanoveny emisní limity pro
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oxidy dusíku jako oxid dusi itý (NO2) ve výši 200 mg/m3 a pro oxid uhelnatý (CO) ve výši
100 mg/m3, vztažné podmínky A s referen ním obsahem kyslíku 3 %. etnost m ení byla
stanovena 1 x za 3 kalendá ní roky.
Zdroj 003: Oh ev odlévacího stroje: Zdroj není opat en definovaným výduchem, je
provozován nárazov cca 150 h/rok. Jedná se o ho ák o jmenovitém tepelném výkonu 200
kW.
Zdroj 004: P ih ívání pecí: Jedná se o ho ák o jmenovitém výkonu 200 kW, spaliny
jsou odvád ny spole ným výduchem od tavících pecí (výduch . 107). Zdroj je provozován
cca 500 h/rok.
Zdroj 005: P edeh ívání pánví: Zdroj není opat en definovaným výduchem, je
provozován nárazov cca 150 h/rok. Jedná se o ty i ho áky o jmenovitém tepelném výkonu 4
x 250 kW.
Za azení zdroj 003, 004 a 005 a emisní limity: Dle zákona . 86/2002 Sb., v platném
zn ní a na ízení vlády . 352/2002 Sb. se jedná o st ední spalovací zdroje, za ízení spalující
zemní plyn.
Pro st ední spalovací zdroje platí limity uvedené v následující tabulce:
Tabulka . 8: Spalovací za ízení spalující plynná paliva – emisní limity
Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn)
pro

Jmenovitý tep.výkon
(MW)
0,2 a v tší, ale jmen. tep.
p íkon menší než 50 MW

TZL

SO2

NOx jako NO2

CO

Org.látky*

50 1

35

200

100

nest.

Poznámky:
1
pro plynná paliva z neve ejných distribu ních sítí (vy išt ný koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn, propan i butan nebo jejich
sm si, plyn z rafinérií)

* Organické látky jako suma uhlíku

Tabulka . 9: Výsledky autorizovaného m ení emisí – zdroj 004
Škodlivina

Emisní limit [mg/m3]

Koncentrace [mg/m3]

Hmotnostní tok [g/h]

CO

100

57

2 055

NOx

200

12

542

SO2

35

12

559

Malé spalovací zdroje emisí:
Kotelna: V koteln jsou instalovány 3 plynové teplovodní kotle Protherm 50 STO o
jmenovitém tepelném výkonu 3 x 48 kW, které slouží k vytáp ní sociálního a
administrativního p ístavku.
Teplovzdušný agregát Mandík Monzun (vytáp ní kompresorovny): Jedná se o
spalovací za ízení o jmenovitém tepelném výkonu 22 kW.
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Topná jednotka Sahara plus (vytáp ní dílny údržby): Jedná se o spalovací za ízení o
jmenovitém tepelném výkonu 12 - 25 kW, které slouží k vytáp ní.
Plynové topidlo Beta (vytáp ní kancelá e expedice): Jedná se o spalovací za ízení o
jmenovitém tepelném výkonu 6 kW.
Plynový kotel Protherm 24 KTV (vytáp ní haly obrobny): Jedná se o spalovací
za ízení o jmenovitém tepelném výkonu 23 kW.
Náhradní zdroj: Jedná se o dieselagregát o výkonu 60 kW, který je v provozu cca 24
hodin za rok (po et provozních hodin nutný pro odzkoušení).
Infrazá i e Space-Ray, 14 ks: Jedná se o spalovací za ízení o celkovém jmenovitém
tepelném výkonu 178 kW, které slouží k vytáp ní haly obrobny.
Dle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 352/2002 Sb. se jedná
o malé spalovací zdroje, za ízení spalující zemní plyn.
P epokládaný stav
Zám rem investora je dvojnásobné navýšení stávající výroby: instalace dvou tavících
induk ních pecí do objektu SO 02 – Tavírna a šrotišt , navýšení stávající hodinové kapacity
formovacích linek DISA 1 a 2, rozší ení stávajícího pískového hospodá ství, prodloužení
dvou dopravník a instalace nového dopravníku (odprášení bude do stávajících filtr ) prodloužení objektu SO 01 – Slévárna EURAC o 18 m, umíst ní technologie pro výrobu jader
do objektu SO 01 a umíst ní sila písku pro výrobu jader vn objekt SO 01 (u
kompresorovny).
Pro navýšení kapacity výroby budou instalovány dv tavící induk ní pece
INDUCTOTHERM o výkonu 4 500 kW (objem kelímku 6 t), které jsou identické s již
provozovanými (viz výše v textu). Doba pot ebná k natavení 6 000 kg je 38 minut p i teplot
1 480°C. Tavící kapacita jedné pece je 9 030 kg/h. Dle sd lení provozovatele bude tavení
probíhat tak, že b hem jedné hodiny bude vstupní materiál taven ve dvou pecích a zbývající
dv pece se budou p ipravovat k tavení.
Pro odprášení pecí budou instalovány hadicové filtry se systémem regenerace puls –
bude použit stejný filtr typu HFH jako u odprášení stávajících pecí. Regenerace filtru bude off
– line. Odlu ování bude probíhat ve dvou fázích, t žší ástice se po vstupu do filtru odlu ují
p ímo do výsypky a leh í ulpívají na vn jším povrchu filtra ních hadic. Podrobný popis filtru
je uveden výše v textu (viz odlu ova . 007).
Pro navýšení výroby bude také nutné rozší it stávající pískové hospodá ství a pásové
dopravníky – proto bude výrobní hala rozší ena o 18 m. Nov instalovaná za ízení budou
odprášena do stávajících filtr .
V d sledku navýšení výroby dojde tedy na stávajících zdrojích emisí k následujícím
zm nám:
Po et tavících pecí vzroste ze 2 na 4, pro nové 2 pece bude instalován nový filtr (se
stejnými parametry jako stávající odlu ova . 007). Pro vytáp ní rozší ené ásti haly budou
instalovány plynové zá i e o celkovém výkonu 80 kW. Dále bude dvojnásobn navýšena
hodinová kapacita formovacích linek, p ípravny písku, tryska e a cídírny odlitk . Vzhledem k
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tomu, že odprášení výroby bude do stávajících filtr , lze p edpokládat, že hodnoty
hmotnostních tok za stávajícími filtry budou po navýšení výroby dvojnásobné. Za azení
zdroj bude stejné jako u stávajícího stavu, emisní limity budou stanoveny v žádosti o zm nu
integrovaného povolení, která bude vypracována v druhé polovin roku 2007.
Technologie výroby jader
K realizaci zám ru investor p istupuje na základ požadavku na rozší ení vyráb ného
sortimentu odlitk brzdových kotou o kotou e v trané. Systém výroby jader bude probíhat
metodou Cold Box Amin. Výroba jader metodou „COLD-BOX“ (v chladném boxu) je proces
tvá ení sm si písku s fenolovou prysky icí a s aktivátorem (izokyanatan) za použití aminu
jako katalyzátoru reakce.
Provoz jaderny bude zajišt n výrobním a dopravním za ízením, zásobníky a filtry.
Hlavní výrobní za ízení (jádrovací stroj Hansberg H40, mísi jádrovací sm si VF Process
M36) jsou za ízení repasovaná dovezená z Velké Británie. Ostatní za ízení (zásobníkové silo,
pneudoprava k emi itého písku, filtry, ...) jsou nová od tuzemských dodavatel . Jádrovací
stroj bude uzav en v odsávané kabin , odvád né množství vzdušiny bude init 6 500 m3/h.
Obrázek . 2: Schéma výroby jader

silo
písku

zásobník
písku

zásobník
prysky ice

mísící jednotka
jádra ská sm s
mezizásobník

zply ovací za ízení

stroj pro vst elování jader

jádra
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Pro výrobu jader se bude používat suchý k emi itý písek, dva druhy prysky ice
(Askocure 300 EP 3901 Teil 1, která dle bezpe nostního listu obsahuje 2 až 5 % fenolu, 0,2
až 0,3 % formaldehydu a 10 až 20 % solventní nafty a Askocure 300 EP 3901 Teil 2, která
obsahuje 70 až 90 % difenylmethan-4,4-diisokyanátu a 10 až 25 % solventní nafty) a plynný
katalyzátor N, N-diethylethanamin (TEA).
Odvzdušn ní pneudopravy písku z autocisterny do sila
Je navrženo kruhové silo, do kterého bude dopravován písek z autocisterny s vlastním
agregátem pro dopravu písku. Odvzdušn ní zásobníku p i provozu pneudopravy bude
provedeno filtra ní jednotkou s regenerací tlakovým vzduchem (PRO-FILTR BRNO).
Filtra ní jednotka bude umíst na vedle sila. Odprašky budou z filtru pr b žn odstra ovány
regenerací tlakovým vzduchem a shromaž ovány v uzav eném kontejneru pod filtrem.
Odsávané množství vzdušiny bude 1 800 m3/h.
Odvzdušn ní pneudopravy písku ze sila do zásobníku nad jádrovacím strojem
Písek ze sila bude dopravován pneudopravou do zásobníku nad jádrovacím strojem.
Odvzdušn ní zásobníku p i provozu pneudopravy bude provedeno filtra ní jednotkou s
regenerací tlakovým vzduchem (PRO-FILTR BRNO, typ: 15.10.1). Odsávaná, zne išt ná
vzdušnina bude vstupovat do sk ín filtru, kde t žší ástice budou padat do sb rného konusu a
sb rné nádoby, pak bude dále proudit k filtra nímu mediu, kde bude docházet k záchytu
prachu – filtraci. Filtra ní medium – tkanina bude usazena na nosných rámech a jako celek
bude fixována do p echodové plotny rozd lující prostor na špinavý a istý. Z t chto rám
bude proudit istý vzduch sm rem k ventilátoru. Na filtra ním mediu bude docházet k
postupnému usazování prachu, který bude odtud odstra ován pomocí regenerace –
impulzivním profouknutím jednotlivých filtra ních rám tlakovým vzduchem protiproudem.
Odsávané množství vzdušiny bude 2 000 m3/h.
Dle na ízení vlády . 615/2006 Sb. (p íloha . 1, bod 2.4) lze p edpokládat, že
technologie výroby jader bude za azena do kategorie st edních zdroj zne iš ování ovzduší –
slévárny železných kov (slitin) železa, doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem.
Platí emisní limit pro TZL ve výši 100 mg/m3, vztažné podmínky C.
Parametry zdroj emisí
Bodové zdroje
Stávající stav
Bodovými zdroji emisí je 7 výduch od zdroj emisí 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107 a 004 (filtry . 1 až 7).
V následující tabulce jsou uvedeny emisní parametry bodových zdroj :
Tabulka . 10: Emisní parametry bodových zdroj emisí - stávající stav
Výduch
101 (Z1)

MPM10

MBaP

MPCDD/F

[g/s]

[µg/s]]

[ng/s]]

H
[m]

d [m]

α

Pd
[h/den]

x
[m]

y
[m]

z
[m]

0,06481

-----

-----

14

1,3

0,78

24

998

440

248
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MPM10

MBaP

MPCDD/F

[g/s]

[µg/s]]

[ng/s]]

H
[m]

d [m]

α

Pd
[h/den]

x
[m]

y
[m]

z
[m]

102 (Z2)

0,04808

-----

-----

14

1,3

0,78

24

996

443

248

103 (Z3)

0,01843

-----

-----

14

0,85

0,78

24

982

455

248

104 (Z4)

0,01608

-----

-----

14

0,75

0,78

24

980

453

248

105 (Z5)

0,00359

-----

-----

14

0,85

0,78

24

964

461

248

106 (Z6)

0,00212

-----

-----

14

0,8

0,78

24

955

456

248

107 (Z7)

0,01892

0,0711

0,7488

14

1,0

0,78

24

985

390

248

Výduch

Vysv tlivky k tabulce:
MPM10

hmotnostní tok PM10

MBaP

hmotnostní tok sumy PAU p epo tený na benzo(a)pyren

MPCDD/F hmotnostní tok sumy PCDD/F vyj. v TEQ/m3
H

výška koruny komínu nad terénem

d

pr m r komínu

α

relativní ro ní využití maximálního výkonu

Pd

po et hodin za den, kdy je zdroj v innosti

P edpokládaný stav
Bodovými zdroji emisí bude stejn jako u stávajícího stavu 7 výduch od zdroj emisí
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 a 004 (filtry . 1 až 7) a nov 2 výduchy od odvzdušn ní
pneudopravy písku (Z8 a Z9), jeden výduch od odsávání jádrovacího stroje (Z10) a jeden
výduch od odprášení 2 nových tavících pecí (Z11).
Hmotnostní toky TZL u zdroj 101 až 106 byly vzhledem k navýšení kapacity výroby
o 100 % dvojnásobn navýšeny. Pro výduch (Z10) od nov instalovaných tavících pecí byly
použity stejné hodnoty hmotnostních tok zne iš ujících látek jako u výduchu 107 – jedná se
stejné pece a stejný odlu ova .
Hmotnostní tok TZL pro technologii výroby jader byl vypo ten z projektovaného
odsávaného množství vzdušiny na jednotlivých výduších a garantované maximální
koncentrace TZL na výstupu, která iní dle projektové dokumentace 8 mg/m3.
Hmotnostní tok N, N-diethylethanaminu na výduchu . 110 (Z10) byl stanoven na
základ projektované spot eby a iní 0,02128 g/s. Relativní ro ní využití α bude 0,57.
V následující tabulce jsou uvedeny emisní parametry bodových zdroj , které byly
použity pro výpo et rozptylové studie:
Tabulka . 11: Emisní parametry bodových zdroj emisí - p edpokládaný stav
Výduch
101 (Z1)

MPM10

MBaP

MPCDD/F

[g/s]

[µg/s]]

[ng/s]]

H
[m]

d
[m]

α

Pd
[h/den]

x
[m]

y
[m]

z
[m]

0,12962

-----

-----

14

1,3

0,78

24

998

440

248
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MPM10

MBaP

MPCDD/F

[g/s]

[µg/s]]

[ng/s]]

H
[m]

d
[m]

α

Pd
[h/den]

x
[m]

y
[m]

z
[m]

102 (Z2)

0,09616

-----

-----

14

1,3

0,78

24

996

443

248

103 (Z3)

0,03686

-----

-----

14

0,85

0,78

24

982

455

248

104 (Z4)

0,03216

-----

-----

14

0,75

0,78

24

980

453

248

105 (Z5)

0,00718

-----

-----

14

0,85

0,78

24

964

461

248

106 (Z6)

0,00424

-----

-----

14

0,8

0,78

24

955

456

248

107 (Z7)

0,01892

0,0711

0,7488

14

1,0

0,78

24

985

390

248

108 (Z8)

0,0039

-----

-----

10

0,2

0,01

24

1026

452

248

109 (Z9)

0,0043

-----

-----

10

0,2

0,57

24

1005

415

248

110 (Z10)

0,0142

-----

-----

10

0,3

0,57

24

1006

417

248

110 (Z11)

0,01892

0,0711

0,7488

14

1,0

0,78

24

983

389

248

Výduch

Vysv tlivky k tabulce . 12:
MPM10

hmotnostní tok PM10

MBaP

hmotnostní tok sumy PAU p epo tený na benzo(a)pyren

MPCDD/F hmotnostní tok sumy PCDD/F vyj. v TEQ/m3
H

výška koruny komínu nad terénem

d

pr m r komínu

α

relativní ro ní využití maximálního výkonu

Pd

po et hodin za den, kdy je zdroj v innosti

Na výduchu . 107 byly uvažovány emise NOx. V rozptylové studii byla použita
hodnota hmotnostního toku NOx p evzatá z protokolu o autorizovaném m ení emisí, která
iní MPM10= 0,1506 g/s. Relativní ro ní využití α bude 0,12 (cca 1 040 h/rok).
Ro ní emise zne iš ujících látek emitované z bodových zdroj
Ro ní emise pro stávající stav byly p evzaty ze souhrnné provozní evidence (REZZO
1) a jsou vztaženy k roku 2006.
Ro ní emise pro p edpokládaný stav byly vypo teny pro maximální kapacitu zám ru
(82 080 tun taveniny/rok, 9 111 tun formovací sm si/rok a 7 000 000 ks vyrobených
kotou /rok) a za použití emisních faktor p evzatých z protokol o autorizovaném m ení
emisí (viz tabulky . 4 a 5). Emise TZL pro technologii výroby jader byly vypo teny z
projektovaného odsávaného množství vzdušiny na jednotlivých výduších a garantované
maximální koncentrace TZL na výstupu, která iní dle projektové dokumentace 8 mg/m3.
Hmotnostní tok N, N-diethylethanaminu na výduchu . 110 (Z10) byl stanoven na
základ projektované spot eby a iní 0,02128 g/s. Relativní ro ní využití α bude 0,57.
Škodlivina

Emise – stávající stav Emise – p edpokládaný stav

TZL

844 kg/rok

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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NOx

282 kg/rok

564 kg/rok

N, N-diethylethanamin

0

383 kg/rok

Suma PAU

32,3 g/rok

87,5 g/rok

Sumy PCDD/F vyj. v TEQ 0,025 g/rok

0,066 g/rok

Plošné zdroje
Vytáp ní
Jako plošné zdroje byly uvažovány emise z plynových zá i
zdroj sloužících k vytáp ní (viz výše v textu).

a malých spalovacích

Emisní parametry plošných zdroj – vytáp ní jsou stejné pro stávající i p edpokládaný
stav – liší se pouze ve spot eb zemního plynu pro haly SO-02, kde budou v d sledku
prodloužení haly instalovány plynové zá i e o výkonu 80 kW.
Malé spalovací zdroje musí být provozovány s požadovanou ú inností spalování paliv
a p ípustnou koncentrací oxidu uhelnatého ve spalinách stanovenou v p íloze . 7 k na ízení
vlády . 352/2002 Sb.
U malých spalovacích zdroj se provádí jednorázové m ení ú innosti spalování,
m ení množství vypoušt ných látek a kontrola stavu spalinových cest postupem podle
p ílohy . 7 k na ízení vlády . 352/2002 Sb.
Stávající spot eba zemního plynu pro spalovací zdroje (s výjimkou zdroje 004) iní:
Hodinová spot eba zemního plynu

238 m3/h

Ro ní spot eba zemního plynu

467 094 m3/rok

P edpokládaná ro ní spot eba pro spalovací zdroje (s výjimkou zdroje 004) iní:
Hodinová spot eba zemního plynu

246 m3/h

Ro ní spot eba zemního plynu

493 034 m3/rok

V p íloze . 5 k na ízení vlády . 352/2002 Sb. jsou uvedeny následující hodnoty
emisních faktor :
tuhé látky: 20 kg/106m3 spáleného plynu
NOx: 1 600 kg/106m3 spáleného plynu
P edpokládané emise škodlivin ze spalování zemního plynu iní:
Zne iš ující látka

Stávající stav

TZL

4,76 g/h a 9,34 kg/rok

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

P edpokládaný stav
4,92 g/h a 9,86 kg/rok
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Oxidy dusíku

380,8 g/h a 747,35 kg/rok

393,6 g/h a 788,85 kg/rok

V následující tabulce jsou uvedeny emisní parametry plošných zdroj
vytáp ní.

emisí –

Hodnoty hmotnostních tok NOx a PM10 byly vypo teny na základ hodinových
spot eb zemního plynu a emisních faktor uvedených v p íloze . 5 k na ízení vlády .
352/2002 Sb.
Tabulka . 12: Emisní parametry plošných zdroj emisí – vytáp ní hal
Plošný zdroj

MNOx
[g/s]

MPM10
[g/s]

α

Pd
[h/den]

Stávající stav

0,10578

0,00130

0,22

24

P edpokládaný stav

0,10933

0,00134

0,23

24

Vysv tlivky k tabulce . 13:
MNOx

hmotnostní tok NOx

MPM10

hmotnostní tok PM10

α

relativní ro ní využití maximálního výkonu

Pd

po et hodin za den, kdy je zdroj v innosti

Obrobna
Za ízení pro obráb ní kotou (dle provozovatele se obrobí cca 31 % z celkového
po tu vyrobených kotou ) jsou zdrojem fugitivních emisí, tj. nemají výduch do ovzduší. V
rozptylové studii byl pro vy íslení emisí TZL z obrobny použit p edpoklad, že emise TZL
budou tvo it cca 31 % z emisí TZL produkovaných v cídírn odlitk .
Zne iš ující látka

Stávající stav

TZL

18,3 g/h a 13 kg/rok

P edpokládaný stav
36,6 g/h a 28 kg/rok

Hmotnostní tok PM10 (98 % z TZL) pro stávající stav iní MPM10 = 0,005 g/s a pro
p edpokládaný stav bude init MPM10 = 0,010 g/s.
Vysokozdvižné vozíky
Plošným zdrojem emisí jsou také plochy, po kterých se pohybují obslužné
mechanismy – vysokozdvižné vozíky.
V posuzovaném areálu je v sou asné dob používáno 6 vysokozdvižných vozík se
spot ebou motorové nafty 2 l/h (pro 1 vozík). Vozíky jsou provozovány 15 h/den. Celková
spot eba motorové nafty tedy iní 180 l/den a 51 300 l/rok.
Po et vozík nebude navýšen, zvýší se pouze jejich využití (spot eba motorové nafty
za den a rok). Spot eba motorové nafty bude 250 l/den a 71 250 l/rok.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Emisní faktory pro množství zne iš ujících látek vznikajících spalováním motorové
nafty jsou dány p ílohou . 4 k vyhlášce . 356/2002 Sb., v platném zn ní (viz následující
tabulka).
Tabulka . 13: Emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích motorech
(kg/t)
Specifikace
Pístové motory vzn tové

NOx

TZL

VOC

50

1,0

6,0

V následující tabulce jsou uvedeny emisní parametry plošného zdroje emisí – emise
z provozu vysokozdvižných vozík .
Hodnoty hmotnostních tok NOx, PM10 a benzenu byly vypo teny na základ spot eb
motorové nafty a emisních faktor uvedených v p edcházející tabulce.
Tabulka . 14: Emisní parametry plošného zdroje emisí – vysokozdvižné vozíky
Plošný zdroj

MNOx
[g/s]

MPM10
[g/s]

Mbenzen
[g/s]

αst.

αp .

Pd-st.
[h/den]

Pd-p .
[h/den]

Vysokozdvižné vozíky

0,1367

0,0027

0,0016

0,49

0,68

15

19

Vysv tlivky k tabulce . 15:
MNOx

hmotnostní tok NOx

MPM10

hmotnostní tok PM10

Mbenzen

hmotnostní tok benzenu

αst.

relativní ro ní využití maximálního výkonu pro stávající stav

αp .

relativní ro ní využití maximálního výkonu pro p edpokládaný stav

Pd-st.

po et hodin za den, kdy je zdroj v innosti pro stávající stav

Pd-p .

po et hodin za den, kdy je zdroj v innosti pro p edpokládaný stav

P edpokládané denní a ro ní emise škodlivin z provozu vysokozdvižných vozík
Zne iš ující látka

Stávající stav

TZL

147,6 g/den a 42 kg/rok

Oxidy dusíku

7,4 kg/den a 2 103 kg/rok

10,3 g/h a 2 921 kg/rok

Benzen

88,6 g/den a 25 kg/rok

123,0 g/h a 35 kg/rok

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

iní:

P edpokládaný stav
205,0 g/den a 58 kg/rok
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Parkovišt osobních vozidel
Plošným zdrojem emisí je a bude parkovišt osobních vozidel. Po et pr jezd vozidel
iní dle zadavatele rozptylové studie:
OV/h,

Stávající stav: 140 pr jezd OV/den a maximáln (v dob st ídání sm n) 45 pr jezd

p edpokládaný stav: 150 pr jezd OV/den a maximáln (v dob st ídání sm n) 50
pr jezd OV/h.
V následující tabulce jsou uvedeny emisní parametry plošného zdroje emisí –
parkovišt osobních vozidel. Hodnoty hmotnostních tok BaP, NOx, PM10 a benzenu byly
vypo teny na základ emisních faktor z programu MEFA.
Tabulka . 15: Emise z plošného zdroje emisí – parkovišt
Stav

Stávající

P edpokládaný

Škodlivina

Plošný zdroj - parkovišt
[g/den]
-7

[µ
µg/s]

[g/h]
1,61*10

-7

4,48*10

[g/rok]
-5

1,43*10-4

BaP

5,01*10

Benzen

0,0378

0,0122

3,4

10,8

NOx

1,2636

0,4158

115,5

368,7

PM10

0,0042

0,0014

0,4

1,2

BaP

5,37*10-7

1,79*10-7

4,97*10-5

1,50*10-4

Benzen

0,0405

0,0135

3,8

11,5

NOx

1,386

0,462

128,3

395,0

PM10

0,0045

0,0015

0,4

1,3

Liniové zdroje
Liniovými zdroji emisí jsou komunikace používané pro provoz dopravy vyvolané
stávajícím a p edpokládaným provozem.
Obslužná nákladní automobilová doprava je a bude provozována v denních hodinách
(8 – 15). Kamióny vjížd jí a odjížd jí do areálu závodu p es nákladní vrátnici, osobní vozidla
p es hlavní vrátnici. Po výjezdu z areálu se 50 % vozidel pohybuje ve sm ru na Hradec
Králové a 50 % ve sm ru na Jarom .
Pro ú ely rozptylové studie byly komunikace rozd leny do 4 úsek
oznámení . 3).

(viz p íloha

Pro výpo et rozptylové studie je nutné znát údaje o maximálních hodinových
intenzitách dopravy v jednotlivých úsecích.
Pokud nejsou k dispozici podrobn jší informace o denních chodech frekvence aut,
použije se pro výpo et maximálního zne išt ní ovzduší p edpoklad, že v dopravní špi ce jsou

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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emise cca 2,4 krát vyšší než v pr m ru (zmín ná 1/10) - SYMOS 97, systém modelování
stacionárních zdroj , Metodická p íru ka (strana 13).
Výpo et rozptylové studie byl proveden pro následující rychlosti a po ty vozidel:
úsek . 1 (p íjezd nákladních vozidel): rychlost 20 km/h, pr jezdy vozidel: 9 NV/h a
26 NV/den (stávající stav) a 16 NV/h a 48 NV/den (p edpokládaný stav)
úsek . 2 (p íjezd osobních vozidel k parkovišti): rychlost 20 km/h, pr jezdy vozidel: 45 OV/h
a 140 OV/den (stávající stav) a 50 OV/h a 150 OV/den (p edpokládaný stav)
úsek . 3 (silnice E 67, sm r na Hradec Králové): rychlost 50 km/h, pr jezdy vozidel: 4,5
NV/h + 22,5 OV/h a 13 NV/den + 70 OV/den (stávající stav) a 8 NV/h + 25 OV/h a 24
NV/den + 75 OV/den (p edpokládaný stav)
úsek . 4 (silnice E 67, sm r na Jarom ): rychlost 50 km/h, pr jezdy vozidel: 4,5 NV/h +
22,5 OV/h a 13 NV/den + 70 OV/den (stávající stav) a 8 NV/h + 25 OV/h a 24 NV/den + 75
OV/den (p edpokládaný stav)
Emise NOx, PM10, BaP a benzenu z liniových zdroj byly vypo teny na
základ emisních faktor z programu MEFA 06, 02, které jsou uvedeny výše v textu v tabulce
. 2.
Vypo tené hodnoty emisí NOx, PM10, BaP benzenu v jednotlivých úsecích jsou
uvedeny v tabulce . 16 (stávající stav) a . 17 (p edpokládaný stav).
Tabulka . 16: Emise z navazující automobilové dopravy – (stávající stav)
Zdroj

úsek .1
20 km/h

úsek .2
20 km/h

úsek .3, 4
50 km/h

Škodlivina

Liniové zdroje – emise (stávající stav)
[g/den/km]

[g/h/km]

[µ
µg/s/m]

[kg/rok/km]

BaP

4,95*10-6

1,71*10-6

4,76*10-7

9,4*10-7

Benzen

0,845

0,29

0,081

0,16

NOx

112,98

39,11

10,86

21,4

PM10

13,05

4,52

1,25

2,47

BaP

3,79*10-6

1,22*10-6

3,39*10-7

1,08*10-6

Benzen

0,532

0,17

0,048

0,15

NOx

26,49

8,51

2,37

7,5

PM10

0,07

0,02

0,01

0,02

BaP

1,043*10-5

2,50*10-6

6,95*10-7

1,7*10-6

Benzen

0,418

0,14

0,039

0,10

NOx

10,15

11,52

3,20

7,4

PM10

2,94

1,02

0,28

0,56
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Tabulka . 17: Emise z navazující automobilové dopravy – (p edpokládaný stav)
Zdroj

Škodlivina

Liniové zdroje – emise (p edpokládaný stav)
[g/den/km]

[g/h/km]

[µ
µg/s/m]

[kg/rok/km]

BaP

9,13*10-6

3,04*10-6

8,46*10-7

1,89*10-6

úsek .1

Benzen

1,56

0,52

0,14

0,32

20 km/h

NOx

208,58

69,53

19,31

43,15

PM10

24,09

8,03

2,23

4,98

BaP

4,07*10-6

1,36*10-6

3,76*10-7

1,16*10-6

úsek .2

Benzen

0,57

0,19

0,05

0,16

20 km/h

NOx

28,38

9,46

2,63

8,09

PM10

0,08

0,03

0,01

0,02

BaP

1,142*10-5

3,81*10-6

1,057*10-6

2,61*10-6

úsek .3, 4

Benzen

0,62

0,21

0,06

0,14

50 km/h

NOx

55,09

18,36

5,10

12,23

PM10

5,40

1,80

0,50

1,18

Rozptylová studie je sou ástí p ílohy . 3 tohoto oznámení.

2. Odpadní vody
Etapa výstavby zám ru
Produkce odpadních vod a nakládání s nimi v etap
v projektové dokumentaci, respektive v rámci plánu výstavby.

výstavby bude up esn no

Etapa provozu zám ru
P i provozu budou vznikat splaškové a technologické odpadní vody.
Zdrojem odpadní splaškové vody jsou sociální za ízení slévárny. Splaškové vody z
areálu slévárny jsou bez p ed išt ní odvád ny kanaliza ní p ípojkou do splaškové
kanalizace spole nosti KD MOTORY, a. s. Produkce splaškových odpadních vod
odpovídá specifické pot eb pitné vody.
Užitková (technologická) voda se používá pro p ípravu forem a pro chladící okruhy.
Odpadní voda z chlazení nevzniká. Pot ebné množství je nepravideln dopl ováno.
Kondenzát s obsahem ropných látek, který je vedlejším produktem provozu
kompresor , je sveden ze všech odb rných míst kompresor do ocelového sb rného potrubí.
Odtud je pružnou hadicí p iveden do OV, kde dochází k odstran ní ropných látek z
kondenzátu. Tato OV se nachází na pozemku investora v severovýchodní ásti areálu.
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
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o odvád ní odpadních vod, uzav enou s provozovatelem kanalizace a OV. Dle rozhodnutí
p íslušného vodoprávního ú adu a dle platné legislativy bude provád n rozbor kvality
vypoušt ných odpadních vod.
Provozem zám ru budou vznikat splaškové a technologické odpadní vody. Celkové
množství odpadních vod bude dle informací oznamovatele init cca 8 000 m3/rok splaškových
vod a 20 683 m3/rok odpadních vod z provozu technologie. Množství odpadních vod
z provozu technologie není shodné s odebíraným množstvím, nebo b hem výrobního
procesu dochází vlivem vypa ování v chladícím okruhu a p i výrob forem k ur itým ztrátám
technologických vod.
Zdrojem deš ových odpadních vod jsou srážky spadlé na zpevn né plochy
a st echy budov. Kvalita odpadních vod spadlých na zast ešené plochy bude odpovídat
kvalit deš ových vod. Veškerá deš ová voda je svedena do deš ové kanalizace provozované
spole ností KD MOTORY, a. s.

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.
Zám r svým provozem vyvolá jednorázový vznik odpad b hem výstavby zám ru
a dlouhodobý vznik odpad b hem jeho provozu.
Etapa výstavby zám ru
Po dobu výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební innosti tohoto druhu
a rozsahu (tj. zemní stavební a montážní práce, úklidové práce, apod.) a zárove stavební
odpad spojený s demolicí ásti obvodové zdi formovny.
Instalace jádrového stroje bude vyžadovat díl í stavební úpravy ve stávajícím objektu
slévárny. Konkrétn se bude jednat o zhotovení základ a patek pro za ízení a ocelovou
konstrukci.
Stavební a montážní práce budou probíhat ve stávajících prostorách slévárny za
plného provozu.
V místech nov navržených stavebních konstrukcí uvnit haly jaderny bude nutno
odstranit z ásti stávající betonové podlahy, hranice bourané podlahy budou specifikovány
v provád cím projektu. Pro nov instalované zásobníkové silo vn stávajících objekt bude
t eba vybudovat základovou desku podporovanou ty mi piloty. Z tohoto d vodu bude t eba
provést výkopové práce. Jejich rozsah bude specifikován ve stavební dokumentaci.
V prostoru nov navrženého za ízení je stávající zpevn ná plocha cca 5 x 4 m ze silni ních
panel a dlažby, která bude rozebrána. Uložení zeminy z výkop bude v areálu závodu.
B hem výstavby zám ru budou vznikat odpady charakteru nevyužitých ástí
konstruk ních prvk . Dále budou vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se
pojící jednotlivé druhy odpadních obal jako jsou nap íklad papírové a lepenkové obaly,
plastové obaly od stavebních a montážních hmot, úlomky cihel, betonu, nevyužité ásti
kovových konstrukcí (železo, ocel, sm sné kovy, atd).
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Vznikající odpady budou 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 jako
s nebezpe ným odpadem.
Odpady vznikající b hem výstavby budou odd len shromaž ovány ve sb rných
nádobách a kontejnerech, po jejich napln ní budou tyto odpady p edávány k využití i
k odstran ní. P ípadn vznikající nebezpe né odpady budou také 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 ze shromážd ných odpad .
Shromaž ovací nádoby musí být ozna eny v souladu se zákonem . 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném zn ní. V p ípad shromaž ovacích nádob s nebezpe nými odpady
musí být tyto nádoby opat eny katalogovým íslem, názvem odpadu, symboly nebezpe nosti
a osobou zodpov dnou za obsluhu a údržbu shromaž ovacího prost edku. V blízkosti
shromaž ovacího místa i prost edku nebezpe ných odpad nebo na nich musí být umíst n
identifika ní list nebezpe ných odpad .
U odpadu, u kterého nelze vylou it kontaminaci nebezpe nými látkami, je nutné
provést hodnocení nebezpe ných vlastností odpad dle zákona . 185/2001Sb., o odpadech
v platném zn ní. U odpad potenciáln kontaminovaných se provede test na vylou ení
nebezpe ných vlastností a to akreditovanou laborato í. Odb r odpadu provede pov ená osoba
(dle platných právních p edpis ), podle výsledku hodnocení bude navržen zp sob nakládání
s t mito druhy odpad .
P vodce odpad zajistí vedení evidence o množství vznikajících odpad
nakládání s t mito odpady v souladu s platnými legislativními p edpisy.

a další

P esná specifikace odpad vznikajících v pr b hu výstavby není v sou asné dob
možná, bude up esn na v provád cích projektech, kde budou uvedeny jednotlivé druhy
odpad vznikající b hem výstavby zám ru, jejich p edpokládané množství a zp sob
shromaž ování, t íd ní, odstran ní i využití.
O ekávané druhy odpad
uvedeny v následující tabulce:

vznikajících b hem p ípravy a výstavby zám ru jsou

Tabulka . 18: P edpokládané druhy odpadu vznikající p i výstavb zám ru
Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

02 01 03

O

Odpad rostlinných pletiv

Odstra ování bylinné a
d evinné vegetace

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod íslem
08 01 11

Odpad vznikající b hem
stavby

08 01 17

N

Odpady z odstra ování barev nebo lak obsahujících
organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

08 04 09

N

Odpadní lepidla a t snící materiály obsahující

Odpad vznikající b hem
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Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

organické rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky

stavby

08 04 10

O

Jiná odpadní lepidla a t snící materiály neuvedené
pod íslem 08 04 09

Odpad vznikající b hem
stavby

12 01 20

N

Upot ebené brusné nástroje a brusné materiály
obsahující nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

12 01 21

O

Upot ebené brusné nástroje a brusné materiály
neuvedené pod íslem 12 01 20

Odpad vznikající b hem
stavby

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové, p evodové a
mazací oleje

Údržba za ízení

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Obaly stavebních
materiál a hmot apod.

15 01 02

O

Plastové obaly

Obaly stavebních
materiálu a hmot apod.

15 01 03

O

D ev né obaly

Obaly stavebních
materiál a hmot apod.

15 01 04

O

Kovové obaly

Odpad vznikající b hem
stavby

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), isticí
tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými
látkami

Odpad vznikající b hem
stavby

15 02 03

O

Absorp ní inidla, filtra ní materiály, istící tkaniny a
ochranné od vy neuvedené pod íslem 15 02 02

Odpad vznikající b hem
stavby

17 01 01

O

Beton

Zbytky stavebních hmot –
odpad vznikající b hem
stavby

17 01 02

O

Cihly

Odpad vznikající b hem
stavby

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

Odpad z odstra ování
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

Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobk neuvedené pod íslem 17 01 06

Poškozené nebo jinak
nepoužitelné stavební
hmoty, odpad vznikající
b hem stavby

17 02 01

O

D evo

Odpadní stavební d evo,
odpad vznikající b hem
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Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik
stavby

17 02 02

O

Sklo

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 02

O

Hliník

Odpad z odstra ování
stavby

17 04 05

O

Železo a ocel

Odpad vznikající b hem
stavby

17 04 07

O

Sm sné kovy

Zbytky, poškozené
stavební materiály odpad vznikající b hem
stavby

17 04 09

N

Kovový odpad zne išt ný nebezpe nými látkami

Odpad ze stavebních
úprav

17 04 10

N

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné
nebezpe né látky

Odpad z odstra ování
stavby

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

Odpad izola ních
stavebních materiálu,
odpad vznikající b hem
stavby

17 05 03

N

Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 05

N

Vyt žená hlušina obsahující nebezpe né látky

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 06

O

Vyt žená hlušina neuvedená pod kódem 17 05 05

Odpad ze stavebních
úprav

17 06 01

N

Izola ní materiál s obsahem azbestu

Odpad z odstra ování
stavby

17 06 03

N

Jiné izola ní materiály, které jsou nebo obsahují
nebezpe né látky

Odpad z odstra ování
stavby

17 06 04

O

Izola ní materiály jiné jako uvedené v 17 06 01 a
17 06 03

Odpad izola ních
stavebních materiál ,
odpad vznikající b hem
stavby

17 06 05

N

Stavební materiály obsahující azbest

Odpad vznikající b hem
stavby

17 09 03

N

Jiné stavební a demoli ní odpady (v etn sm sných
stavebních a demoli ních odpad ) obsahujících
nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

17 09 04

O

Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod

Odpad vznikající b hem
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Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

stavby

20 01 01

O

Papír a lepenka

Odpad vznikající b hem
stavby

20 01 02

O

Sklo

Odpad vznikající b hem
stavby

20 01 39

O

Plasty

Odpad vznikající b hem
stavby

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

Odpad vznikající b hem
stavby

20 03 01

O

Smíšený komunální odpad

Odpad vznikající b hem
stavby

20 03 03

O

Uli ní smetky

Odpad vznikající b hem
stavby

Vysv tlivky:
O

ostatní odpad

N

nebezpe ný odpad

S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech
v platném zn ní. Odpady budou pr b žn p edávány využití i odstran ní specializovaným
firmám – oprávn ným osobám.
Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpad , kterou po ukon ení instalace
nových za ízení p edloží p íslušnému ú adu.
Etapa provozu zám ru
B hem provozu zám ru budou vznikat pevné a kapalné odpady charakteristické pro
innosti probíhající v objektech spole nosti - odpady mající p vod v jednotlivých výrobních
operacích, v technickém zázemí (vybalování, skladování a manipulace se surovinami
a materiály, balení výrobk
apod.), p i zajiš ování chodu technologické
ásti
a v administrativ .
Lze p edpokládat, že charakter odpad bude shodný se sou asným stavem, instalací
nových za ízení dojde pouze k navýšení n kterých druh odpad , související s nov
instalovaným vst elovacím za ízením, tavícího agregátu a navýšením skladovacích kapacit
pískového hospodá ství.
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané druhy odpad , které by mohly vznikat p i
provozu zám ru.
Tabulka . 19: Vybrané druhy odpadu vznikající p i provozu zám ru
Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Množství odpadu
[t]

Kód zp sobu
nakládání

10 09 99

O

Opady jinak blíže neur ené (písek a

688,36

A00, AN3
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Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Množství odpadu
[t]

Kód zp sobu
nakládání
A00, AN3

prach ze slévárenství
13 01 05

N

Nechlorované emulze

4,4

13 01 10

N

Nechlorované hydraulické minerální
oleje

3,3

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové,
p evodové a mazací oleje

0,2

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

4,1

A00, AN3

15 01 02

O

Plastové obaly

3,940

A00, AN3

2,57

15 02 02

N

Absorp ní inidla, filtra ní materiály
(v etn olejových filtr jinak blíže
neur ených), istící tkaniny a ochranné
od vy zne išt né nebezpe nými látkami

16 06 01

N

Olovn né akumulátory

0,08

A00, AN3

17 01 01

O

Beton

75

A00, AN3

17 06 03

N

Jiné izola ní materiály, které jsou, nebo
obsahují nebezpe né látky

2,34

20 03 01

O

Sm sný komunální odpad

52,121

A00, AN3
A00, AN3

A00, AN3

A00, AN3
A00, AN3

Vysv tlivky:
O

ostatní odpad

N

nebezpe ný odpad

A00

produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)

AN3

p edání jiné oprávn né osob (krom p epravce, dopravce), nebo jiné provozovn

V souvislosti s instalací nového jádrového stroje bude vznikat nový druh odpad ,
který je možné za adit dle katalogu odpad následovn :
Tabulka . 20: Návrh za azení nov vznikajícího odpadu
Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Množství odpadu
[t]

Kód zp sobu
nakládání

10 09 05

N

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání
obsahující nebezpe né látky

0 - 27

A00, AN3

10 09 06

O

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání
neuvedená pod íslem 10 09 05

0 - 27

A00, AN3

V souvislosti s nov vznikajícím odpadem doporu ujeme provést posouzení pro
za azení odpadu do kategorie dle požadavk vyhlášky . 376/2001 Sb., v platném zn ní
a zákona . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ní.
Odpady jsou t íd ny a shromaž ovány v ur ených prostorech, které jsou zabezpe eny
proti zne išt ní okolní p dy a vod, v intencích dot ených p edpis . Odpady jsou ukládány
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v odpovídajících sb rných nádobách a obalech s ozna ením odpadu. S odpady je nakládáno
v souladu s p íslušnými právními normami. O produkci odpadu je vedena požadovaná
evidence. Místa pro nádoby na kapalné odpady jsou vybavena záchytnými vanami nebo
jímkami. B žný komunální odpad je shromaž ován v kontejneru a odstra ován v rámci
centrálního svozu komunálního odpadu, rovn ž tak odd len shromaž ované sklo, kovy,
plasty a papír. V p ípad , že nefunk ní zá ivky nejsou povrchov poškozeny, je možno je
vrátit prodejní nebo servisní organizaci v p vodních obalech.
S upot ebenými zá ivkami, akumulátory, oleji a pneumatikami je snahou nakládat
v režimu zp tného odb ru použitých výrobk (dle ustanovení § 38 zákona .185/2001 Sb.).
Odpady jsou na základ
s oprávn ním k této innosti.

smlouvy p edávány k dalšímu nakládání pouze osobám

Využití i odstra ování odpad je zajišt no servisním zp sobem u specializovaných
spole ností s p íslušným oprávn ním (osoba oprávn ná k nakládání s t mito druhy odpad
ve smyslu § 4 a § 12 zákona .185/2001 Sb.). Pro spole nost BAK je smluvním partnerem pro
odvoz odpad spole nost Marius Pedersen.
Komunální odpad je umís ován do popelnicových a kontejnerových nádob
s pravidelným odvozem.
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
a v souladu s p íslušnými provád cími p edpisy.
Dle § 11 zákona 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , má každý v rozsahu své
p sobnosti povinnost zajistit p ednostn využití odpad p ed jejich odstran ním. Materiálové
využití odpad má p ednost p ed jiným využitím odpad . P i posuzování vhodnosti zp sob
odstran ní odpad má vždy p ednost zp sob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je
šetrn jší k životnímu prost edí.
Odpady vznikající p i ukon ení provozu zám ru
Ukon ení provozu spole nosti BAK není plánováno. Pokud by v budoucnu došlo k
ukon ení provozu, 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 .

4. Ostatní
Hluk
hluku:

V sou asné dob jsou na posuzované lokalit jsou t i samostatn posuzované zdroje

Pozemní doprava na ve ejných komunikacích – tj. na silnicích . E67 (Hradec Králové
– Jarom ), silnici . E442 (Hradec Králové – Ji ín) a po místních komunikacích v obci
Plotišt nad Labem a Sv tí,
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železni ní doprava na železni ní trati . 041 (Hradec Králové – Ji ín) - doprava na
regionální železni ní jednokolejné trati, je využívána osobní i nákladní dopravou; tra není
elektrifikovaná,
stacionární zdroje hluku umíst né v pr myslové zón – výrobní technologie, kotelny,
kompresorovny (zdroje hluku umíst né uvnit jednotlivých objekt ), vyústky VZT, chladící
v že (zdroje hluku umíst né na st eše a ve st nách jednotlivých objekt ). Jako stacionární
zdroje hluku se posuzuje i pozemní doprava a provoz vysokozdvižných vozík v areálu
pr myslové zóny (areál bývalého KD).
Rozší ením výrobní kapacity spole nosti BAK p ibudou v posuzované lokalit tyto
zdroje hluku:
Hluk z nár stu pozemní dopravy (navýšení obslužné dopravy) – na ve ejných
komunikacích i v areálu BAK (celé pr myslové zóny – areálu KD),
nové stacionární zdroje hluku – dv tavící pece a jádrovací stroj. Z hlediska hluku jde
p edevším o vyúst ní VZT od nových technologií,
u severní st ny haly slévárny bude p istav n objekt, do kterého bude p emíst na ást
stávající technologie – vytloukací rošty.
Základní parametry t chto zdroj hluku jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 21: Stacionární zdroje hluku umíst né na zám ru
Zdroj

Umíst ní

LAeq [dB]

1

St echa slévárny – vyúst ní VZT od nových pecí

85,0

2

Východní st na slévárny – vyúst ní VZT od jádrovacího stroje

85,0

3-4
5

Severní st na nového objektu

57,2
54,2

6

Východní st na nového objektu

57,0

7

Západní st na nového objektu

54,0

8 - 10
11 -12

Strop nového objektu

55,0
53,0

Vlivem navýšení výrobní kapacity dojde k navýšení dopravy v areálu pr myslové
zóny. Tato doprava je zadána do modelového výpo tu a posouzena, jako stacionární zdroj
hluku.
Ke stacionárním zdroj m je p i ten i vliv dopravy v areálu BAK ( KD) uvedené
v následující tabulce (doprava zám ru).

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

42

Rozší ení výrobní kapacity spole nosti BAK s. r. o., Hradec Králové
_________________________________________________________________________________________

Tabulka . 22: Nár st dopravy vlivem realizace zám ru
Zám r

Nár st dopravy celkem 1)

E67

E 4442

Areál KD

NA

+ 11/8 hod 3)

+ 11/8 hod 2)

+ 11/8 hod 2)

+ 22/8 hod 2)

OA

+ 5/24 hod

+ 5/24 hod 2)

+ 5/24 hod 2)

+ 10/24 hod 2)

Poznámka:
1)
2)

Jarom
3)

celkový nár st obslužné dopravy vyvolané zám rem
doprava (vyvolaná navýšením výrobní kapacity ve firm BAK) je rozd lena v pom ru 50%:50% na sm r Hradec Králové a
a do výpo tu je zadán dvojnásobný po et vozidel zám ru – posuzuje se p íjezd a odjezd vozidel
doprava bude navýšena pouze v denní dob

Do modelového výpo tu je zadán dvojnásobný po et vozidel – uvažuje se s p íjezdem a odjezdem vozidel.

Hluková studie je sou ástí p ílohy . 4 tohoto oznámení.
Vibrace
Hlavními faktory, které ur ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p íjezdových
komunikacích a v areálu zám ru a stav geologického podloží. Vzhledem ke vzdálenosti
nejbližších obytných objekt od místa zám ru se p enos vibrací z provozu zám ru do t chto
objekt 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. Vzhledem k o ekávanému p ír stku ke stávající intenzit dopravy se
nep edpokládá, že by ot esy vyvolané pr jezdem obslužné dopravy zám ru byly p í inou
statických poruch staveb situovaných v blízkosti využívané p íjezdové komunikace.
Zá ení radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaný zám r není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného zá ení.

5. Dopl ující údaje
Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Výškové a urbanistické ešení stávajících objekt z stane zachováno. Žádné
významné terénní úpravy ani zásahy do krajiny se nep edpokládají. Hranice areálu
spole nosti BAK s. r. o. z stanou zachovány.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V DOT ENÉM ÚZEMÍ
1.
Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného
území
Stávající areál spole nosti BAK je situován v blízkosti k ižovatky komunikací I/35
a I/442, mezi železni ní tratí Hradec Králové - Ji ín a potokem Melounka severozápadn
od m sta Hradec Králové v areálu spole nosti KD motory a. s.
Realizací zám ru dojde k rozší ení zastav ného území na nových pozemcích. Areál
spole nosti je v sou asné dob umíst n na pozemkových parcelách . 320/44, 320/45
a stavební parcele . 884 v katastrálním území Plotišt nad Labem. Rozší ením halového
komplexu o 18 m dojde k novému záboru pozemk . 320/54 a 320/55 v celkovém rozsahu
1 436,4 m2.
Výpis z katastru nemovitostí a vý ez katastrální mapy je p ílohou
oznámení.

. 9 tohoto

Posuzovaná lokalita se nachází v mírn zvln ném terénu bez výrazných terénních
útvar . Nejbližší obytný objekt se nachází východním sm rem od posuzované výrobní haly ve
vzdálenosti cca 550 m. Obytná zástavba v okolí posuzovaného zám ru je tvo ena
nízkopodlažními rodinnými domy.
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.
Dle Územního plánu m sta Hradce Králové je areál umíst n na ploše výroby
a skladových areál s negativním vlivem na okolí. Využití parcel k realizaci zám ru je
v souladu s platným územním plánem m sta Hradec Králové. Vyjád ení hlavního architekta
je sou ástí p ílohy . 6 tohoto oznámení.

2.
Charakteristika sou asného stavu životního prost edí v dot eném
území
2. 1 Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického len ní
území sou ástí:
provincie:

eská vyso ina,

soustavy:

eská tabule,

podsoustavy:

Východo eská tabule,

celku:

Východolabská tabule,

podcelku:

Pardubická kotlina,
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okrsku:

Královéhradecká kotlina.

Královéhradecká kotlina
Tato kotlina se nachází v severní ásti Pardubické kotliny. Je charakterizována jako
erozní kotlina v povodí eky Labe, nejdolejší Úpy a Orlice. Leží na slínovcích, jílovcích
a spongilitech spodního a st edního turonu a svrchního turonu až koniaku, s pleistocenními
í ními št rky a písky, eolickými písky a sprašemi. Reliéf je rovinný se st edopleistocenními
a mladodopleistocenními í ními terasami a údolními nivami Labe a jeho p ítok , se
sprašovými pokryvy a záv jemi, místy s pokryvy a p esypy navátých písk . Významným
bodem je vrch Cháby (228 m).
Dot ená lokalita se nachází v Cidlinsko – chrudimském bioregionu (1.9a).
V Cidlinsko – chrudimském bioregionu p evažují slíny svrchního turonu až koniaku, tvrdé
slínovce tvo í polohu na rozhraní obou stup ; na jihozápad a severovýchod vystupují
slínité horniny st edního až spodního turonu. Zna ný rozsah mají sedimenty nivní, místy jsou
vyvinuty slatiny nebo ložiska pánevních p novc .
Reliéf ve slínech charakterizuje mírn zvln ná pahorkatina se širokými, asto
kotlinovitými údolími, v oblasti teras jsou typické plošiny, na spraších slab sklon né roviny.
Nad plochý reliéf ojedin le vystupují sv decké vrchy a suky. Skalní tvary v bioregionu
prakticky chyb jí.
2. 2 Krajina
M sto Hradec Králové leží v labské nížin na soutoku ek Labe a Orlice. Nížina je
bohatá na vodní toky i vodní plochy, které p ízniv ovliv ují mikroklima území, slouží jako
zdroj vody pro závlahu, ale p i vodních stavech zp sobují inundace a podmá ení. Tento stav
je z ekologického hlediska velmi cenný.
Terén krajiny v okolním území je plochý, rovinatý, bez výrazných zlom a len ní.
Posuzovaná lokalita se nachází v mírn zvln ném terénu bez výrazných terénních útvar .
Charakter krajiny je zcela poznamenán lidskou inností (pr myslovou inností, zem d lskou
velkovýrobou apod.).
Zám r je navržen v severozápadní ásti m sta Hradec Králové, v katastrálním území
Plotišt nad Labem.
Architektonické ešení zám ru neznamená narušení krajinného rázu území
a nepoznamená okolní krajinu.
Nejbližší obytný objekt se nachází východním sm rem od posuzované výrobní haly ve
vzdálenosti cca 550 m. Obytná zástavba v okolí posuzovaného zám ru je tvo ena
nízkopodlažními rodinnými domy.
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 ani v bližším okolí nevyskytují.
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2. 3 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.
Dot ená lokalita se nachází v Cidlinsko – chrudimském bioregionu (1.9 a). Pro Cidlinsko –
chrudimský bioregion jsou charakteristické velké ostrovy pararendzin typických,
kambizemních i pseudoglejových a to zvlášt severovýchodn od Hradce Králové,
v B lohradské kotlin a v okolí Nového Bydžova.
Stávající areál spole nosti BAK je situován v katastrálním území Plotišt nad Labem,
na pozemcích s parcelním íslem 320/44, 320/45 a 884. Dot ené pozemky jsou vedeny
v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a zastav ná plocha a nádvo í, parcely nemají BPEJ.
Rozší ením halového komplexu o 18 m dojde k novému záboru pozemk . 320/54 a 320/55
v celkovém rozsahu 1 436,4 m2. Výpis z katastru nemovitostí a vý ez katastrální mapy je
sou ástí p ílohy . 9 tohoto oznámení.
2. 4 Hydrologie
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.
Dle Generelu SES se geomorfologicky jedná o reliéf kvartérních usazenin í ních teras
koryta eky Labe, struktur subhorizontáln uložených nezpevn ných nebo málo zpevn ných
neogenních a mladších sediment .
Hydrogeologicky se jedná o písky a št rky teras eky Labe o slabé až dobré
propustnosti se zvodn ním st. 7.
Spádov se ešený zám r nachází v povodí Melounky (1 – 03 – 01 – 005). Koryto
Melounky je tém celé upraveno, tok je pravostranným p ítokem Malého Labského náhona.
Dot ená lokalita není v záplavovém území.
Obrázek . 3: Mapa povrchových vod v zájmovém území
Melounka
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2. 5 Biologické pom ry zájmového území
ešený zám r se nachází v Cidlinsko – chrudimském bioregionu (1.9 a). Cidlinsko –
chrudimský bioregion leží v termofytiku, menší ást se rozkládá v mezofytiku.
Podle fytogeografického len ní náleží území do teplomilné kv teny, obvodu
(p evážn ) teplomilné kv teny. Podle regionáln fytogeografického len ní pat í p evážná
ást do termofytika ( eské termofytikum 14a Bydžovská pánev a 15. Východní polabí).
Podle geobotanické rekonstruk ní mapy je podstatná ást azena do dubohabrových
háj , významné zastoupení mají buky, borové a acidofilní doubravy, okrajov zasahují bikové
bu iny.
Zám r je navržen v severozápadní ásti m sta Hradec Králové, v katastrálním území
Plotišt nad Labem, v blízkosti k ižovatky komunikací I/35 a I/442. ešený zám r bude
umíst n do stávajícího halového komplexu spole nosti. Z tohoto d vodu nebyl proveden
biologický pr zkum lokality.
Vlivy zám ru na faunu a flóru budou minimální, jelikož ešený zám r bude ve
stávajících prostorách spole nosti BAK, s.r.o., které nejsou biotopem nebo nalezišt m zvlášt
chrán ného druhu organismu. V rámci posuzovaného zám ru není nutné kácení d evin
rostoucích mimo les.
Zám r bude situován na pozemcích, které jsou dle platného územního plánu m sta
ur eny jako plochy výroby a skladových areál s negativním vlivem na okolí. Území v okolí
posuzovaného zám ru je mírn zvln ného charakteru.
2. 6 Zvlášt chrán ná území, území p írodních park , území historického, kulturního
nebo archeologického významu
Zvlášt chrán ná území se v míst zám ru ani v jeho bezprost edním okolí
nevyskytují. Památné a významné stromy nejsou území dot eném zám rem ani v jeho
blízkosti registrovány.
Území p írodních park se v míst zám ru ani v okolí nevyskytují.
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.
V okolí zám ru se Evropsky významné lokality a Pta í oblasti nenacházejí.
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je Orlice a Labe (kód lokality CZ 0524049)
o rozloze cca 2 683,18 ha. Tato kontinentální biogeografická oblast je v kategorii chrán ného
území vedena také jako p írodní památka a p írodní rezervace.
Nejbližšími pta ími oblastmi je Komárov a Bohdane ský rybník. Hlavním d vodem
ochrany v pta í oblasti Komárov je moták pilich (Cirkus cyaneus) a kalous pustovka (Asio
flammeus). V pta í oblasti Bohdane ský rybník je hlavním d vodem ochrany ch ástal
kropenatý (Porzana porzana) a buka velký (Botaurus stellaris). Bohdane ský rybník se
p ekrývá s evropsky významnou lokalitou Bohdane ský rybník a rybník Matka.
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Stanovisko orgánu ochrany p írody ve smyslu § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny ve zn ní zákona . 218/2004 Sb. je sou ástí p ílohy . 2 tohoto oznámení.
Hradec Králové je m sto eských královen, Elišky Rej ky a Elišky Pomo anské.
Vzniklo roku 1225 a bylo již ve st edov ku východo eskou metropolí. Kdysi m sto husitské,
pozd ji sídlo biskupství i vojenská pevnost (bitva u Chlumu r. 1866). Na konci 18. století se
Hradec prom oval ve velkou barokní pevnost, p i emž v tší ást m sta byla zbo ena. Pro
její obyvatele byl postaven Nový Hradec Králové.
Realizací zám ru nedojde ke st etu s historickými památkami, kulturními nebo
archeologickými památkami.
Areál spole nosti BAK se nenachází v CHOPAV. Nejbližší CHOPAV Východo eská
k ída se nachází cca 13 km východn .
2. 7 Územní systém ekologické stability, p írodní památky, evidované lokality ochrany
p írody
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.
Dle Generelu SES se v nejbližším okolí ešeného zám ru (cca 400 m od zám ru)
nachází biokoridor lokálního významu (nutný k dopln ní) „Melounka“ s po adovým íslem 6.
Cca 500 m do zám ru je v LBK 6 vloženo lokální biocentrum s po adovým íslem 7
„Na Melounce“.
Podél silnice I/33, která je situována východn od komplexu, se nachází funk ní
interak ní prvek.
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V míst zám ru se žádné prvky ÚSES nenachází. Vzhledem ke skute nosti, že lokalita
pro umístn ní zám ru je sou ástí dnes již zastav ného území, lze konstatovat, že umíst ní
zám ru významn neovlivní prvky ÚSES.
Obrázek . 4: Mapa ÚSES v zájmovém území

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.
Významné krajinné prvky se v ešeném zám ru ani v jeho bezprost ední blízkosti
nenachází. Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat prvky ÚSES a potok
Melounka.
Památné nebo významné stromy se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují
2. 8 Ovzduší
Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží dot ená lokalita do teplé oblasti T2. Pro tuto oblast
je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké p echodné období s teplým až mírn
teplým jarem i podzimem, krátkou, mírn teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi
krátkým trváním sn hové pokrývky. Podrobn jší charakteristiky této klimatické oblasti jsou
uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka . 23: Klimatické charakteristiky oblasti T2
Charakteristiky

Klimatická oblast T2

Po et letních dn

50 - 60

Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

160 - 170

Po et mrazových dn

100 - 110

Po et ledových dn

30 - 40

Pr m rná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Pr m rná teplota v ervenci v °C

18 - 19

Pr m rná teplota v dubnu v °C

8-9

Pr m rná teplota v íjnu v °C

7-9

Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

40 - 50

Po et dn zamra ených

120 - 140

Po et dn jasných

40 - 50

Pro zájmové území byla použita v trná r žice pro lokalitu Hradec Králové. Odborný
odhad této r žice zpracoval HMÚ Praha. 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/s5 m/s a 11 m/s).
Odborný odhad v trné r žice zpracoval HMÚ Praha 4.5.2005.
Obrázek . 5: Grafické zobrazení v trné r žice
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Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má západní vítr s 16,81 %.
etnost výskytu bezv t í je 9,1 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 54,51 % p ípad ,
vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze o ekávat v 41,73 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se
vyskytuje v 3,76 % p ípad . I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn.
špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 26,55 % p ípad .
Charakteristika t íd stability a výskyt t íd rychlosti v tru vyplývají z následující
tabulky.
Tabulka . 24: T ídy stability atmosféry
T ída

Rozptylové

Výskyt t íd

stability

podmínky

rychlosti v tru [m/s]

I

silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

inverze, špatný rozptyl

1,7

5

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

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.
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
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Imisní situace p ímo
v posuzované lokalit není trvale sledována.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

51

Rozší ení výrobní kapacity spole nosti BAK s. r. o., Hradec Králové
_________________________________________________________________________________________

Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd lení odboru
ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší, na základ dat za rok 2005. Na 98 % území p sobnosti stavebního ú adu Magistrát
m sta Hradce Králové byla v roce 2005 p ekro ena hodnota denního imisního limitu pro
PM10.
Nejbližší stanice v Královéhradeckém kraji, kde se provádí monitoring benzenu,
benzo(a)pyrenu, PM10 a NO2 se nachází ve vzdálenosti cca 4 km od zám ru (stanice . 396,
Hradec Králové – Sukovy sady) a 7 km od zám ru (stanice . 1503, Hradec Králové –
Brn nská).
M ení imisních koncentrací PCDD/F a N, N-diethylethanaminu se v eské republice
neprovádí.
M ící stanice:
Hradec Králové – Sukovy sady, stanice . 396 (ZÚ), reprezentativnost: okrskové
m ítko (0,5 až 4 km), klasifikace stanice: dopravní, m stská, obytná, obchodní, pr myslová,
datum vzniku: 01.01.1981,
Hradec Králové – Brn nská, stanice . 1503 ( HMÚ), reprezentativnost: okrskové
m ítko (0,5 až 4 km), klasifikace stanice: dopravní, m stská, obytná, obchodní, datum
vzniku: 01.01.2004.
NO2 – stanice . 396, Hradec Králové – Sukovy sady:
Maximální hodinová imisní koncentrace nam ená v roce 2005 je 154,0 µg/m3
(13.10.2005), 98% kvantil iní 73,6 µg/m3. Denní maximum v roce 2005 dosahovalo hodnoty
71,7 µg/m3 (16.3.2005), 98% kvantil iní 58,5 µg/m3. Hodnoty tvrtletních pr m rných
koncentrací byly 37,3 µg/m3 (1. tvrtletí), 27,2 µg/m3 (2. tvrtletí), 24,8 µg/m3 (3. tvrtletí)
a 34,5 µg/m3 (4. tvrtletí), hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r)
byla 30,8 µg/m3.
PM10 – stanice . 396, Hradec Králové – Sukovy sady:
Denní maximum v roce 2005 dosahovalo hodnoty 80,8 µg/m3 (5.3.2005), 98% kvantil
iní 66,7 µg/m3. Hodnoty tvrtletních pr m rných koncentrací byly 32,6 µg/m3 (1. tvrtletí),
23,9 µg/m3 (2. tvrtletí), 23,9 µg/m3 (3. tvrtletí) a 30,2 µg/m3 (4. tvrtletí), hodnota ro ní
pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla 27,5 µg/m3.
Benzen – stanice . . 396, Hradec Králové – Sukovy sady:
Denní maximum v roce 2005 dosahovalo hodnoty 5,3 µg/m3 (22.2.2005). Hodnoty
tvrtletních pr m rných koncentrací byly 2,9 µg/m3 (1. tvrtletí) a 1,2 µg/m3 (4. tvrtletí),
hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla 2,0 µg/m3.
Benzo(a)pyren – stanice . . 396, Hradec Králové – Sukovy sady:
Hodnoty m sí ních imisních koncentrací BaP nam ené v roce 2005 na stanici . 396
se pohybují v rozmezí hodnot 0,1 až 2,5 ng/m3. Hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní
aritmetický pr m r) byla 1,1 µg/m3.
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Stanovené hodnoty imisních limit posuzovaných zne iš ujících látek nejsou
p ekra ovány. V roce 2005 byla na stanici . 396, Hradec Králové – Sukovy sady p ekro ena
hodnota denního imisního limitu pro PM10 30krát (povolený po et p ekro ení za rok je 35).
Pro posouzení úrovn zne išt ní ovzduší v p edm tné lokalit lze rovn ž použít
hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí
Královéhradeckého kraje (p íloha J). Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný
rokem 2001 a výhledový stav k roku 2010.
Do výpo tu byly zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4
z Královéhradeckého kraje a zdroje ze sousedních kraj v pásmu minimáln 5 km od hranice
kraje. Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001 a výhledový stav
k roku 2010.
Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro sou asný
stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo 70 - 100 µg/m3.
Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro výhledový stav, lze
pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo 20 - 30 µg/m3.
Ro ní imisní koncentrace NO2 pro stávající stav (rok 2001) lze odhadnout okolo 3 –
4 µg/m3, pro výhledový stav (rok 2010) okolo 1,2 - 1,4 µg/m3.
Ro ní imisní koncentrace benzenu pro stávající stav (rok 2000) lze odhadnout okolo
0,1 µg/m3, pro výhledový stav nejsou imisní koncentrace benzenu uvedeny.
Imisní koncentrace PM10 nebyly v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského
programu snižování emisí uvažovány.
Shrnutí výše uvedených hodnot:
Pro posouzení pozadí, tj. úrovn zne išt ní ovzduší sledovanými škodlivinami bez
realizace zám ru, v dané lokalit byly použity následující hodnoty imisních koncentrací:
NO2: hodinová imisní koncentrace (98% Kv.): 73,6 µg/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec
Králové – Sukovy sady),
NO2: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 30,8 µg/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec Králové –
Sukovy sady),
PM10: 24-hodinová imisní koncentrace (98% Kv.): 66,7 µg/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec
Králové – Sukovy sady),
PM10: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 27,5 µg/m3 (I ISKO, stanice . 396, Hradec
Králové – Sukovy sady),
Benzen: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 2,0 µg/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec Králové
– Sukovy sady),
BaP: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 1,1 ng/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec Králové –
Sukovy sady).
Rozptylová studie je sou ástí p ílohy . 3 tohoto oznámení.
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2. 9 Obyvatelstvo
V obci je evidováno 21 ástí obcí, 807 ulic, 14 868 adres. V obci je k trvalému pobytu
p ihlášeno 96 257 obyvatel, z toho je 40 265 muž nad 15 let, 6 316 chlapc do 15 let, 43 811
žen nad 15 let, 5 865 dívek do 15 let. V ásti obce Plotišt nad Labem je evidováno 26 ulic
a 630 adres.
Zdroj: Ministerstvo vnitra R, stav k 2.4.2007

2. 10 Hmotný majetek
V míst areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným zám rem.
2. 11 Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd lení odboru
ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší, na základ dat za rok 2005. Na 98 % území p sobnosti stavebního ú adu Magistrát
m sta Hradce Králové byla v roce 2005 p ekro ena hodnota denního imisního limitu pro
PM10.
V areálu bývalého KD se nachází stará ekologická zát ž mající charakter staré
skládky pr myslových odpad . Skládka je situována uvnit areálu p i jeho severovýchodním
okraji a podél jižní hranice této skládky protéká zatrubn ný potok Melounka. Množství
uloženého r znorodého pr myslového odpadu je odhadováno na cca 250 000 m3.
Nejvýznamn jším polutantem v zeminách na lokalit
jsou ropné uhlovodíky.
Nejvýznamn jšími polutanty v podzemní vod na lokalit jsou NEL, t žké kovy (m ,
chrom, mangan, železo, ho ík) a dále sírany. Vyjád ení odboru životního prost edí
magistrátu m sta Hradec Králové je sou ástí p ílohy . 7 tohoto oznámení.

3.
Celkové zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území
z hlediska jeho únosného zatížení
M sto Hradec Králové leží v labské nížin na soutoku ek Labe a Orlice. Nížina je
bohatá na vodní toky i vodní plochy, které p ízniv ovliv ují mikroklima území, slouží jako
zdroj vody pro závlahu, ale p i vodních stavech zp sobují inundace a podmá ení. Tento stav
je z ekologického hlediska velmi cenný.
Terén krajiny v okolním území je plochý, rovinatý, bez výrazných zlom a len ní.
Charakter krajiny je zcela poznamenán lidskou inností (pr myslovou inností, zem d lskou
velkovýrobou apod.).
Zám r je navržen v severozápadní ásti m sta Hradec Králové, v katastrálním území
Plotišt nad Labem.
Území v okolí posuzovaného zám ru je mírn zvln ného charakteru.
Architektonické ešení zám ru neznamená narušení krajinného rázu území
a nepoznamená okolní krajinu.
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Nejbližší obytný objekt se nachází východním sm rem od posuzované výrobní haly ve
vzdálenosti cca 550 m. Obytná zástavba v okolí posuzovaného zám ru je tvo ena
nízkopodlažními rodinnými domy.
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.
Dot ená lokalita se nachází v Cidlinsko – chrudimském bioregionu (1.9 a). Pro
Cidlinsko – chrudimský bioregion jsou charakteristické velké ostrovy pararendzin typických,
kambizemních i pseudoglejových a to zvlášt severovýchodn od Hradce Králové,
v B lohradské kotlin a v okolí Nového Bydžova.
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.
Dle Generelu SES se geomorfologicky jedná o reliéf kvartérních usazenin í ních teras
koryta eky Labe, struktur subhorizontáln uložených nezpevn ných nebo málo zpevn ných
neogenních a mladších sediment .
Hydrogeologicky se jedná o písky a št rky teras eky Labe o slabé až dobré
propustnosti se zvodn ním st. 7.
Spádov se ešený zám r nachází v povodí Melounky (1 – 03 – 01 – 005). Koryto
Melounky je tém celé upraveno, tok je pravostranným p ítokem Malého Labského náhona.
Dot ená lokalita není v záplavovém území.
Vlivy zám ru na faunu a flóru budou minimální, jelikož ešený zám r bude ve
stávajících prostorách spole nosti BAK, s.r.o., které nejsou biotopem nebo nalezišt m zvlášt
chrán ného druhu organismu. V rámci posuzovaného zám ru není nutné kácení d evin
rostoucích mimo les.
Zvlášt chrán ná území se v míst zám ru ani v jeho bezprost edním okolí
nevyskytují. Památné a významné stromy nejsou území dot eném zám rem ani v jeho
blízkosti registrovány.
Území p írodních park se v míst zám ru ani v okolí nevyskytují.
V okolí zám ru se Evropsky významné lokality a Pta í oblasti nenacházejí.
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je Orlice a Labe (kód lokality CZ 0524049)
o rozloze cca 2 683,18 ha. Tato kontinentální biogeografická oblast je v kategorii chrán ného
území vedena také jako p írodní památka a p írodní rezervace.
Nejbližšími pta ími oblastmi je Komárov a Bohdane ský rybník. Hlavním d vodem
ochrany v pta í oblasti Komárov je moták pilich (Cirkus cyaneus) a kalous pustovka (Asio
flammeus). V pta í oblasti Bohdane ský rybník je hlavním d vodem ochrany ch ástal
kropenatý (Porzana porzana) a buka velký (Botaurus stellaris). Bohdane ský rybník se
p ekrývá s evropsky významnou lokalitou Bohdane ský rybník a rybník Matka.
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Stanovisko orgánu ochrany p írody ve smyslu § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny ve zn ní zákona . 218/2004 Sb. je sou ástí p ílohy . 2 tohoto oznámení.
Realizací zám ru nedojde ke st etu s historickými památkami, kulturními nebo
archeologickými památkami.
Dle Generelu SES se v nejbližším okolí ešeného zám ru (cca 400 m od zám ru)
nachází biokoridor lokálního významu (nutný k dopln ní) „Melounka“ s po adovým íslem 6.
Cca 500 m do zám ru je v LBK 6 vloženo lokální biocentrum s po adovým íslem
7 (nutné k dopln ní) „Na Melounce“.
Podél silnice I/33, která je situována východn od komplexu se nachází funk ní
interak ní prvek.
V míst zám ru se žádné prvky ÚSES ani VKP nenachází. Vzhledem ke skute nosti,
že lokalita pro umístn ní zám ru je sou ástí dnes již zastav ného území, lze konstatovat, že
umíst ní zám ru významn neovlivní prvky ÚSES.
Památné nebo významné stromy se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují
Na lokalit se nep edpokládá výskyt zvlášt chrán ných druh rostlin a živo ich
uvedených ve vyhlášce . 395/92 Sb., v platném zn ní.
Areál spole nosti BAK se nenachází v CHOPAV. Nejbližší CHOPAV Východo eská
k ída se nachází cca 13 km východn .
V areálu bývalého KD se nachází stará ekologická zát ž mající charakter staré
skládky pr myslových odpad . Skládka je situována uvnit areálu p i jeho severovýchodním
okraji a podél jižní hranice této skládky protéká zatrubn ný potok Melounka.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
V posuzované lokalit jsou v sou asné dob nadm rn zatíženy hlukem dva rodinné
domy v Plotišti nad Labem. Posuzovaný zám r celkovou ekvivalentní hladinu akustického
tlaku LAeq v této lokalit nenavýší.
hluku:

V sou asné dob jsou na posuzované lokalit jsou t i samostatn posuzované zdroje

Pozemní doprava na ve ejných komunikacích- tj na silnicích . E67 (Hradec Králové –
Jarom ), silnici . E442 (Hradec Králové – Ji ín) a po místních komunikacích v obci Plotišt
nad Labem a Sv tí,
železni ní doprava na železni ní trati . 041 (Hradec Králové – Ji ín) - doprava na
regionální železni ní jednokolejné trati, je využívána osobní i nákladní dopravou; tra není
elektrifikovaná,
stacionární zdroje hluku umíst né v pr myslové zón – výrobní technologie, kotelny,
kompresorovny (zdroje hluku umíst né uvnit jednotlivých objekt ), vyústky VZT, chladící
v že (zdroje hluku umíst né na st eše a ve st nách jednotlivých objekt ). Jako stacionární
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zdroje hluku se posuzuje i pozemní doprava a provoz vysokozdvižných vozík
pr myslové zóny (areál bývalého KD).

v areálu

V dot eném území nejsou známy žádné další extrémní pom ry.

D. KOMPLEXNÍ
CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIV
ZÁM RU NA VE EJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
I.
Charakteristika
p edpokládaných
vliv
zám ru
na obyvatelstvo a životní prost edí a hodnocení jejich velikosti
a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv
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.
Mezi základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik adíme metodické
materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik v R, Autoriza ní návod k
hodnocení zdravotního rizika expozice hluku AN 15/04 verze 2, Manuál prevence v léka ské
praxi díl VIII Základy hodnocení zdravotních rizik vydaný v roce 2000 Státním zdravotním
ústavem Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území 2005 a
další materiály.
Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údaj podle
sou asného v deckého poznání pro ur ení druhu a stupn nebezpe nosti p edstavovaného
ur itou látkou, dále pro ur ení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu mohou být
p sobení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a nakonec zahrnuje
charakterizaci existujících nebo potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjišt ní.
Vlastní proces hodnocení rizika se sestává ze ty základních krok : ur ení nebezpe nosti,
charakterizace nebezpe nosti, hodnocení expozice a charakterizace rizika.
Ur ení nebezpe nosti je prvním krokem v procesu hodnocení rizika. Zahrnuje sb r dat
a vyhodnocení dat o možných typech poškození zdraví, která mohou být vyvolána danou
látkou a o podmínkách expozice, za kterých k t mto poškozením dochází. V p ípad hluku je
obsahem tohoto kroku popis možných nep íznivých ú ink hluku na lidské zdraví.
Charakterizace nebezpe nosti popisuje kvantitativní vztahy mezi dávkou a rozsahem
nep íznivého ú inku. Tento krok vyžaduje dva základní typy extrapolací : extrapolace
mezidruhové (pokusné zví e- lov k) a extrapolace do oblasti nízkých dávek. Cílem je získání
základních parametr pro kvantifikaci rizika, kdy existují dva základní typy ú ink – prahový
a bezprahový.
U látek, které nejsou podez elé z vyvolání vzniku zhoubných nádorových onemocn ní
se p edpokládá ú inek prahový, kdy se m že projevit tzv. toxický ú inek látky na organismus.
Pro zjišt ní, kdy ješt látka není toxická pro organismus se mohou použít hodnoty limitních
koncentrací GV Sm rnic Sv tové zdravotnické organizace (WHO) pro kvalitu ovzduší,
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tolerovatelné koncentrace látek v ovzduší TCA Holandského národního ústavu ve ejného
zdraví a prost edí (RIVM), referen ní koncentrace látek v ovzduší Ministerstva zdravotnictví
R nebo referen ní koncentrace RfC, které jsou uvád ny v databázích Americké agentury pro
ochranu životního prost edí (U.S. EPA), referen ní hodnoty REL Kalifornské agentury pro
ochranu životního prost edí (Cal/ EPA) nebo navržené hodnoty jiných institucí.
U látek podez elých z karcinogenity u lov ka se p edpokládá bezprahový ú inek.
Vychází se z p edpokladu, že negativní ú inek na lidské zdraví m že vyvolat jakýkoliv
kontakt s karcinogenní látkou. Pro vlastní výpo et se využívají sm rnice rakovinového rizika
(CSF- Cancer Slope Factor, UR- Unit Risk), které lze vyhledat v databázích U.S. EPA, ve
Sm rnicích pro kvalitu ovzduší WHO nebo v materiálech dalších institucí.
V p ípad charakterizace nebezpe nosti hluku se snažíme najít referen ní hladiny
hlukové expozice pro hlavní nep íznivé ú inky hluku na zdraví a p ípadn stanovit
kvantitativní vztah mezi úrovní zvýšené expozice hluku a pravd podobností zdravotního
postižení pr m rn citlivých jedinc exponované populace.
Hodnocení expozice je nejobtížn jší a sou asn klí ový krok p i hodnocení rizika.
Popisuje zdroje, cesty, velikost, etnost a trvání expozice dané populace sledovanému faktoru.
Na rozdíl od expozice chemickým látkám se u hlukové expozice podstatn více uplat ují
r zné okolnosti a vlivy ekonomického, sociálního i psychologického charakteru výrazn
modifikující a spoluur ující výsledné zdravotní ú inky p sobení hluku.
Kone ným krokem hodnocení rizika je charakterizace rizika, které zahrnuje syntézu
dat získaných v p edchozích krocích a vede k ur ení pravd podobnosti, s jakou sledovaný
objekt utrpí n které z možných poškození. P i hodnocení rizika toxického nekarcinogenního
ú inku se provádí výpo et kvocientu nebezpe nosti HQ (Hazard Quotient). Pokud HQ
dosahuje hodnoty menší než 1, neo ekává se žádné významné riziko toxických ú ink .
U látek podez elých z karcinogenity se provádí výpo et pravd podobnosti zvýšení
výskytu nádorového onemocn ní nad b žný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny
p i celoživotní expozici ILCR. V sou asnosti existuje ve sv t dohoda, že pro populaci se za
p ijatelné riziko ozna uje pravd podobnost vzniku nádorového onemocn ní 1x10-6, to
znamená jeden p ípad onemocn ní na milion exponovaných osob.
V p ípad kontinuálního dlouhodobého p sobení hluku z pozemní dopravy m stského
typu na v tší po et obyvatel je standardním výstupem charakterizace rizika po et obyvatel u
kterých lze o ekávat nep íznivé projevy p sobení hluku, jak v oblasti subjektivních pocit
obt žování nebo špatného spánku, tak i v podob objektivních projev zdravotního postižení
ve form zvýšené nemocnosti.
Každé hodnocení rizika je zatíženo nejistotami, které jsou uvedeny v záv ru každého
hodnocení.
Z hlediska možných zdravotních rizik byly hodnoceny následující faktory:
Tuhé zne iš ující látky, suspendované ástice,
oxid dusi itý,
benzen,
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polycyklické aromatické uhlovodíky,
polychlorované dibenzo-p-dioxiny PCDD a polychlorované dibenzofurany PCDF,
triethylamin,
hluk.
Z výsledk hodnocení vliv na ve ejné zdraví vyplývají následující záv ry:
1.
Imisní p ísp vky škodlivin oxidu dusi itého NO2, frakce suspendovaných ástic PM10,
benzenu, polycyklických aromatických uhlovodík PAU, polychlorovaných dibenzodioxin a
dibenzofuran PCDD/PCDF a triethylaminu z posuzovaného zám ru jsou nízké. Imise t chto
hodnocených škodlivin významn nezvýší stávající akutní a chronické toxické, ani
karcinogenní zdravotní riziko obyvatelstva v okolí zám ru.
2.
V posuzované lokalit se nenachází m ící stanice. Pro pozadí lokality byly zvoleny
zm ené imisní koncentrace z blízké m ící stanice Hradec Králové- Sukovy sady, kdy
v p ípad denních koncentrací PM10 jsou již v sou asné dob tyto koncentrace zdrojem
mírného zdravotního rizika zejména zvýšené nemocnosti na respira ní onemocn ní dle
epidemiologických studií publikovaných WHO. Míra p ijatelnosti karcinogenního rizika je
p ekro ena v p ípad pozadí zm eného na blízké m ící stanici Hradec Králové- Sukovy
sady u benzo(a)pyrenu. V p ípad použití jednotky karcinogenního rizika pro benzo(a)pyren,
která vychází z profesionáln exponovaných pracovník koksovacích pecí, dochází k
v domému nadhodnocování rizika.
3.
V p ípad hodnocení vliv hluku na ve ejné zdraví lze konstatovat, že posuzovaný
zám r nebude zdrojem významného zdravotního rizika z hluku.
Výsledky hodnocení vliv na ve ejné zdraví se nevztahují na havarijní stavy a záv ry
hodnocení vliv na ve ejné zdraví jsou platné pouze pro vstupní data uvád ná ve vlastním
oznámení, v rozptylové a hlukové studii.
Hodnocení vlivu na ve ejné zdraví je sou ástí p ílohy . 5 tohoto oznámení.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení vliv na ovzduší vychází z modelových výpo t rozptylové studie – tj.
z maximálních imisních koncentrací a pr m rných ro ních imisních koncentrací
zne iš ujících látek ze zdroj , které vzniknou v d sledku realizace zám ru.
Bodovými zdroji emisí bude stejn jako u stávajícího stavu 7 výduch od zdroj emisí
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 a 004 (filtry . 1 až 7) a nov 2 výduchy od odvzdušn ní
pneudopravy písku (Z8 a Z9), jeden výduch od odsávání jádrovacího stroje (Z10) a jeden
výduch od odprášení 2 nových tavících pecí (Z11).
Jako plošné zdroje byly uvažovány emise z plynových zá i a malých spalovacích
zdroj sloužících k vytáp ní. Plošným zdrojem emisí jsou také plochy, po kterých se pohybují
obslužné mechanismy – vysokozdvižné vozíky a parkovišt osobních vozidel.
Za ízení pro obráb ní kotou (dle provozovatele se obrobí cca 31 % z celkového
po tu vyrobených kotou ) jsou zdrojem fugitivních emisí, tj. nemají výduch do ovzduší.
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Liniovými zdroji emisí jsou komunikace používané pro provoz dopravy vyvolané
stávajícím a p edpokládaným provozem.
Zdroje emisí jsou podrobn ji popsány v kapitole B. III. 1 Ovzduší.
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limit
jsou vyjád eny v g/m3 a vztahují se na standardní podmínky (objem p epo tený na teplotu
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa). V následující tabulkách jsou uvedeny imisní
limity pro NO2, PM10 a benzen a meze tolerance pro NO2 a benzen v letech 2007 až 2009.
Tabulka . 25: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Zne iš ující látka

Doba
pr m rování

Hodnota imisního limitu/maximální
povolený po et jejího p ekro ení za rok

Datum, do n hož
musí být limit
dosažen

Oxid dusi itý

1 hodina

200 g.m-3/18

31.12. 2009

Oxid dusi itý

1 rok

40 g.m-3

31.12. 2009

PM10

24 hodin

50 g.m-3/35

-

PM10

1 rok

40 g.m-3

-

Benzen

1 rok

5 g.m-3

31.12. 2009

Tabulka . 26: Meze tolerance
Zne iš ující látka

Doba pr m rování

Oxid dusi itý

1 hodina

Jednotka

2007

2008

2009

-3

30

20

10

-3

g.m

Oxid dusi itý

1 rok

g.m

6

4

2

Benzen

1 rok

g.m-3

3

2

1

V následující tabulce je uvedena hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren,
tj. koncentrace benzo(a)pyrenu ve vn jším ovzduší stanovená za ú elem odstran ní, zabrán ní
nebo omezení škodlivých ú ink na lidské zdraví a na životní prost edí celkov , které je t eba
dosáhnout, pokud je to možné, ve stanovené dob .
Tabulka . 27: Cílové imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 1)
Zne iš ující látka

Doba
pr m rování

Hodnota cílového imisního limitu 2)

Datum spln ní
limitu

Benzo(a)pyren

1 rok

1 ng.m-3

31.12.2012

Poznámka:
1)

K dosažení cílových imisních limit

jsou p ijímána veškerá opat ení, která nep inášejí nep im ené náklady a nepovedou k

odstavení zdroj .
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2)

Pro celkový obsah v suspendovaných ásticích velikostní frakce PM10.

Imisní limity pro PCDD/F a N, N-diethylethanamin nejsou na ízením vlády
. 597/2006 Sb. stanoveny.
Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpo ty p ísp vk imisních koncentrací
(maximálních hodinových, maximálních 24-hodinových a pr m rných ro ních) vybraných
zne iš ujících látek v husté geometrické síti referen ních bod a ve zvolených 8 výpo tových
bodech mimo sí . Výpo tové body byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší objekty
Výpo et v síti byl proveden ve výšce 1,5 metru (p ibližná výška dýchací zóny lov ka).
Parametry sít byly zvoleny tak, aby sí pokrývala obytnou zástavbu v okolí posuzovaného
zám ru.
Hodnoty 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°.
Výpo ty rozptylové studie byly provedeny pro následující stavy:
stávající stav (výpo tový rok 2007): 2 tavící induk ní pece, pískové hospodá ství,
formovací linky, tryska , cídírna odlitk , obrobny, vytáp ní, nákladní a osobní doprava,
parkovišt ,
p edpokládaný stav (výpo tový rok 2007): 4 tavící induk ní pece, navýšení kapacity
pískového hospodá ství, formovacích linek, tryska e, cídírny odlitk a obrobny, vytáp ní,
navýšení nákladní a osobní dopravy, parkovišt , technologie výroby jader.
Jako modelové zne iš ující látky byly zvoleny NO2, PM10, benzen, suma PAU
p epo tená na benzo(a)pyren, suma PCDD/F p epo tená na 2,3,7,8-TCDD a N, Ndiethylethanamin.
V následujících tabulkách jsou uvedeny vypo tené hodnoty p ísp vk k imisním
koncentracím posuzovaných zne iš ujících látek v 8 výpo tových bodech mimo sí .
Podrobné výpisy výpo t jsou v p íloze oznámení, kde jsou uvedeny p ísp vky k
imisním koncentracím NO2, PM10, benzenu, sumy PAU p epo tené na BaP, sumy PCDD/F
p epo tené na 2,3,7,8-TCDD a N, N-diethylethanaminu ve všech 8 výpo tových bodech
mimo sí p i r zných pov trnostních podmínkách (p i r zné t íd stability po así a rychlosti
v tru). U hodnot p ísp vk k maximálním imisním koncentracím (hodinovým, 24hodinovým) jsou uvedeny rovn ž pov trnostní podmínky (t ídy stability po así a rychlosti
v tru), p i kterých jsou tato maxima dosahována. Uvedená krátkodobá maxima znamenají
nejvyšší hodnoty koncentrací ze všech t íd stability a p i takové rychlosti v tru, která je
v dané t íd stability nej etn jší.
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Tabulka . 28: Vypo tené hodnoty p ísp vk NO2 v bodech mimo sí
Stávající stav
Bod

Ph

ch
3

P edpokládaný stav
Pr

cr
3

Ph

ch
3

Rozdíl
Pr

cr
3

+ch

+cr
3

[ g/m ]

[%]]

[ g/m ]

[%]]

[ g/m ]

[%]]

[ g/m ]

[%]]

[ g/m ]

[ g/m3]

1

3,25

1,63

0,034

0,09

3,30

1,65

0,045

0,11

0,05

0,011

2

2,19

1,10

0,010

0,03

2,24

1,12

0,013

0,03

0,05

0,003

3

2,27

1,14

0,011

0,03

2,33

1,17

0,014

0,04

0,04

0,003

4

3,34

1,67

0,039

0,10

3,38

1,69

0,052

0,13

0,04

0,013

5

2,70

1,35

0,027

0,07

2,73

1,37

0,036

0,09

0,03

0,009

6

2,70

1,35

0,025

0,06

2,73

1,37

0,034

0,09

0,04

0,009

7

2,60

1,30

0,023

0,06

2,64

1,32

0,031

0,08

0,04

0,008

8

2,46

1,23

0,020

0,05

2,50

1,25

0,027

0,07

0,04

0,007

Limit

200

100

40

100

200

100

40

100

-----

-----

Vysv tlivky k tabulce:
C ........... p ísp vek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 ve výpo tovém bod mimo sí
h

Cr ............ p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci NO2 ve výpo tovém bod mimo sí
Ph .......... procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného hodinového imisního limitu pro NO2 v % ve výpo tovém bod mimo sí
Pr ........... procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného ro ního imisního limitu pro NO2 v % ve výpo tovém bod mimo sí
+C ......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 pro p edpokládaný a stávající stav
h

+Cr .......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k pr m rné ro ní imisní koncentraci NO2 pro p edpokládaný a stávající stav

Pozadí:
Pro posouzení stávající úrovn zne išt ní ovzduší byly použity hodnoty z ISKO:
-

hodinová imisní koncentrace NO2 (98%Kv.): 73,6 µg/m3

-

pr m rná ro ní imisní koncentrace NO2: 30,8 µg/m3
Tabulka . 29: Vypo tené hodnoty p ísp vk PM10 v bodech mimo sí
Stávající stav
Bod

P edpokládaný stav

Rozdíl

Cd

Pd

cr

Pr

Cd

Pd

cr

Pr

+Cd

+cr

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[ g/m3]

1

8,29

16,6

0,185

0,46

18,02

36,0

0,388

0,97

9,73

0,203

2

5,89

11,8

0,062

0,16

12,95

25,9

0,129

0,32

7,06

0,067

3

6,25

12,5

0,067

0,17

13,74

27,5

0,139

0,35

7,49

0,072

4

8,87

17,7

0,298

0,75

19,68

39,4

0,629

1,57

10,81

0,331

5

6,94

13,9

0,198

0,50

15,25

30,5

0,415

1,04

8,31

0,217
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Stávající stav
Bod

P edpokládaný stav

Rozdíl

Cd

Pd

cr

Pr

Cd

Pd

cr

Pr

+Cd

+cr

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[ g/m3]

6

6,48

13,0

0,178

0,45

14,23

28,5

0,374

0,94

7,75

0,196

7

6,49

13,0

0,173

0,43

14,46

28,9

0,364

0,91

7,97

0,191

8

6,11

12,2

0,149

0,37

13,53

27,1

0,313

0,78

7,42

0,164

Limit

50

100

40

100

50

100

40

100

------

------

Vysv tlivky k tabulce:
Cd

p ísp vek k maximální denní imisní koncentraci PM10 ve výpo tovém bod mimo sí

Cr

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

Pd

procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného 24-hodinového imisního limitu pro PM10 v % ve výpo tovém bod mimo

sí
Pr

procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného ro ního imisního limitu pro PM10 v % ve výpo tovém bod mimo sí

+C

rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k maximální 24-hodinové imisní koncentraci PM10 pro p edpokládaný a stávající stav

d

+Cr

rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k pr m rné ro ní imisní koncentraci PM10 pro p edpokládaný a stávající stav

Pozadí:
Pro posouzení stávající úrovn zne išt ní ovzduší byly použity hodnoty z ISKO:
-

denní imisní koncentrace PM10 (98%Kv.): 66,7 µg/m3

-

pr m rná ro ní imisní koncentrace PM10: 27,5µg/m3
Tabulka . 30: Vypo tené hodnoty p ísp vk benzenu v bodech mimo sí
Stávající stav
Bod

ch

Pr

cr
3

P edpokládaný stav

3

ch

Pr

cr
3

Rozdíl

3

+ch

+cr
3

[ g/m ]

[ g/m ]

[%]]

[ g/m ]

[ g/m ]

[%]]

[ g/m ]

[ g/m3]

1

0,19

0,00225

0,045

0,19

0,00312

0,062

0,00

0,00087

2

0,10

0,00052

0,010

0,10

0,00072

0,014

0,00

0,00020

3

0,10

0,00057

0,011

0,11

0,00079

0,016

0,01

0,00022

4

0,21

0,00272

0,054

0,21

0,00377

0,075

0,00

0,00105

5

0,16

0,00179

0,358

0,16

0,00249

0,050

0,00

0,00070

6

0,16

0,00163

0,033

0,16

0,00227

0,045

0,00

0,00064

7

0,15

0,00146

0,029

0,15

0,00203

0,041

0,00

0,00057

8

0,13

0,00123

0,025

0,13

0,00171

0,034

0,00

0,00048

Limit

Nest.

5

100

Nest.

5

100

------

------

Vysv tlivky k tabulce:
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C .......... p ísp vek k maximální hodinové imisní koncentraci benzenu ve výpo tovém bod mimo sí
h

Cr ............ p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci benzenu ve výpo tovém bod mimo sí
Pr ........... procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného ro ního imisního limitu pro benzen v % ve výpo tovém bod mimo sí
+C ......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k maximální hodinové imisní koncentraci benzenu pro p edpokládaný a stávající stav
h

+Cr .......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k pr m rné ro ní imisní koncentraci benzenu pro p edpokládaný a stávající stav

Pozadí:
Pro posouzení stávající úrovn zne išt ní ovzduší byly použity hodnoty z ISKO:
pr m rná ro ní imisní koncentrace benzenu: 2,0 µg/m3

-

Tabulka . 31: Vypo tené hodnoty p ísp vk sumy PAU p epo tené na benzo(a)pyren
v bodech mimo sí
Stávající stav
Bod

ch

Pr

cr
3

P edpokládaný stav

3

ch

Pr

cr
3

Rozdíl

3

+ch

+cr
3

[pg/m ]

[pg/m ]

[%]]

[pg/m ]

[pg/m ]

[%]]

[pg/m ]

[pg/m3]

1

6,01

0,087

0,0087

12,02

0,175

0,0175

6,01

0,088

2

3,53

0,026

0,0026

7,06

0,052

0,0052

3,53

0,026

3

3,79

0,028

0,0028

7,58

0,056

0,0056

7,58

0,028

4

5,98

0,125

0,0125

11,91

0,249

0,0249

5,93

0,124

5

4,61

0,082

0,0082

9,20

0,164

0,0164

4,59

0,082

6

4,22

0,075

0,0075

8,44

0,149

0,0149

4,22

0,074

7

4,30

0,073

0,0073

8,57

0,146

0,0146

4,27

0,073

8

3,87

0,063

0,0063

7,73

0,126

0,0126

3,86

0,063

Limit

Nest.

1000

100

Nest.

1000

100

------

------

Vysv tlivky k tabulce:
C .......... p ísp vek k maximální hodinové imisní koncentraci sumy PAU p epo tené na benzo(a)pyren ve výpo tovém bod mimo sí
h

Cr ............ p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci sumy PAU p epo tené na benzo(a)pyren ve výpo tovém bod mimo sí
Pr ........... procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren v % ve výpo tovém bod
mimo sí
+C ......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k maximální hodinové imisní koncentraci sumy PAU p epo tené na benzo(a)pyren pro
h

p edpokládaný a stávající stav
+Cr .......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k pr m rné ro ní imisní koncentraci sumy PAU p epo tené na benzo(a)pyren pro
p edpokládaný a stávající stav

Pozadí:
Pro posouzení stávající úrovn zne išt ní ovzduší byly použity hodnoty z ISKO:
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pr m rná ro ní imisní koncentrace benzenu: 1,1 ng/m3

-

Tabulka . 32: Vypo tené hodnoty p ísp vk sumy PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8-TCDD
a TEA v bodech mimo sí
PCDD/F
Bod

Stávající stav
ch

P edpokládaný stav

cr
3

TEA

ch

cr
3

+ch
3

P edpokládaný stav
+cr

3

ch
3

cr

[fg/m ]

[fg/m ]

[fg/m ]

[fg/m ]

[fg/m ]

[fg/m ]

[ g/m ]

[ g/m3]

1

63,0

0,92

126,1

1,84

63,1

0,92

2,99

0,0240

2

36,9

0,27

74,0

0,54

37,1

0,27

1,42

0,0065

3

39,7

0,29

79,5

0,59

39,8

0,30

1,52

0,0071

4

62,8

1,31

125,3

2,62

62,5

1,31

3,12

0,0399

5

48,4

0,86

96,6

1,72

48,2

0,86

2,28

0,0248

6

44,3

0,78

88,7

1,56

44,4

0,78

1,99

0,0223

7

45,1

0,77

90,1

1,54

45,0

0,77

2,11

0,0212

8

40,6

0,67

81,1

1,33

40,5

0,66

1,93

0,0179

Limit

3

Rozdíl

3

Pro PCDD/F a TEA nejsou na ízením vlády . 597/2006 Sb. stanoveny

Vysv tlivky k tabulce:
C .......... p ísp vek k maximální hodinové imisní koncentraci sumy PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8-TCDD (N, N-diethylethanaminu) ve
h

výpo tovém bod mimo sí
Cr ............ p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci sumy PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8-TCDD (N, N-diethylethanaminu) ve
výpo tovém bod mimo sí
+C ......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k maximální hodinové imisní koncentraci sumy PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8-TCDD pro
h

p edpokládaný a stávající stav
+Cr .......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k pr m rné ro ní imisní koncentraci sumy PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8-TCDD pro
p edpokládaný a stávající stav

Pozadí:
M ení imisních koncentrací PCDD/F a N, N-diethylethanaminu se v eské republice
neprovádí
Hodnocení výsledk v síti referen ních bod
Výpo et byl proveden ve výšce 1,5 m (p ibližná výška dýchací zóny lov ka).
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), benzenu (pr m rných ro ních), sumy PAU p epo tené na BaP (pr m rných
ro ních), sumy PCDD/F p epo tené na 2,3,7,8-TCDD (pr m rných ro ních) a N, Ndiethylethanaminu (pr m rných ro ních) ve form izolinií je sou ástí p ílohy oznámení . 3.
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Podrobné výpisy výpo t p ísp vk k imisním koncentracím posuzovaných
zne iš ujících látek ve všech 1 044 referen ních bodech v síti p i r zných pov trnostních
podmínkách (p i r zné t íd stability po así a rychlosti v tru) jsou k dispozici na vyžádání u
zpracovatele rozptylové studie.
V následující tabulce jsou uvedeny vypo tené hodnoty p ísp vk k imisním
koncentracím posuzovaných zne iš ujících látek vyvolané stávajícím a p edpokládaným
provozem posuzovaného zám ru v obytné zástavb (ve výšce 1,5 m nad terénem), hodnoty
imisních limit a procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného limitu v %.
Tabulka . 33: P ísp vky k imisním koncentracím posuzovaných zne iš ujících látek
v obytné zástavb ve výšce 1,5 m
Látka

Typ
koncentrace
Maximální
hodinová

NO2
Pr m rná ro ní
Maximální 24hodinová
PM10
Pr m rná ro ní

Benzen

Pr m rná ro ní

BaP

Pr m rná ro ní

PCDD/F

Pr m rná ro ní

TEA

Pr m. ro ní

Stav

P ísp vek [µg/m3]

Stáv.

2-3

P edp.

2-3

Stáv.

0,00 – 0,02

P edp.

0,00 – 0,04

Stáv.

5-8

P edp.

10 - 16

Stáv.

0,0 – 0,2

P edp.

0,0 – 0,4

Stáv.

0,000 – 0,002

P edp.

0,000 – 0,002

Stáv.

0 – 8*10-8

Limit
[µg/m3]

200

40

50

40

-7

P edp.

0 – 1,5*10

Stáv.

0 – 8*10-10

P edp.

0 – 1,5*10-9

Stáv.

0,00 – 0,02

5

0,001

Nest.
Nest.

Procenta z
limitu [%]]
1 – 1,5
1 – 1,5
0,00 – 0,05
0,00 – 0,10
10 - 16
20 - 32
0,0 – 0,5
0–1
0,00 – 0,04
0,00 – 0,04
0,000 – 0,008
0,000 – 0,015

Pozadí
[µg/m3]

73,6

30,8

66,7

27,5

2,0

0,0011

----------

------

----------

------

----------

------

Na základ vypo tených hodnot lze konstatovat, že stanovené hodnoty imisních limit
posuzovaných zne iš ujících látek nejsou a nebudou v p edm tné lokalit p ekra ovány, s
výjimkou denního imisního limitu pro PM10, který je za nep íznivých pov trnostních
podmínek p ekra ován. V roce 2005 byla na stanici . 396, Hradec Králové – Sukovy sady
p ekro ena hodnota denního imisního limitu pro PM10 30krát (povolený po et p ekro ení za
rok je 35).
Rozptylová studie je sou ástí p ílohy . 3 tohoto oznámení.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Podkladem pro hodnocení vlivu na hlukovou situaci byly výsledky modelových
výpo t hlukové studie. V této studii byla hluková zát ž modelována pro ty i výpo tové
body. Tyto body byly umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru v okolí firmy
BAK. Modelové body jsou umíst ny ve výšce 3 m nad terénem.
Tabulka . 34: Umíst ní modelových bod
íslo
bodu

Umíst ní

1

Plotišt nad Labem

Západní hranice zahrady

CHVP

3

Obytný d m bez .p.

2 m od fasády domu

CHVPS

2

Sv tí

Západní hranice zahrady

CHVP

4

Obytný d m .p. 55 *

2 m od fasády domu

CHVPS

Poznámka:
CHVP

chrán ný venkovní prostor

CHVPS

chrán ný venkovní prostor staveb

Hygienické limity
Nejvyšší p ípustné hladiny hluku jsou uvedeny v na ízení vlády . 148/2006 Sb. „O
ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací“. Nejvyšší p ípustná ekvivalentní
hladina akustického tlaku LAeq.T v chrán ném venkovním prostoru a v chrán ných venkovních
prostorech staveb (s výjimkou impulsního hluku) se stanoví sou tem základní hladiny hluku
LAeq.T = 50 dB a korekcí p ihlížející k místním podmínkám a denní dob – viz následující
tabulka.
Dle na ízení vlády . 148/2006 Sb. jsou pro zájmové lokality stanoveny hygienické
limity pro denní a no ní dobu a p íslušné korekce:
Tabulka . 35: Hygienický limit daný pro uvedené lokality
Hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (ve ejných)
Chrán ný venkovní prostor staveb
Chrán ný venkovní prostor
Chrán ný venkovní prostor staveb
Chrán ný venkovní prostor

Den

Noc

LAeq,T = 60 dB
LAeq,T = 60 dB
LAeq,T = 50 dB
LAeq,T = 60 dB

Hluk z dopravy na drahách *
Chrán ný venkovní prostor staveb
Chrán ný venkovní prostor
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Hluk z dopravy na drahách *
Chrán ný venkovní prostor staveb

LAeq,T = 50 dB

Noc

Chrán ný venkovní prostor

LAeq,T = 55 dB

Stacionární zdroje hluku
Chrán ný venkovní prostor staveb

LAeq,T = 50 dB

Den

Chrán ný venkovní prostor
Chrán ný venkovní prostor staveb

LAeq,T = 50 dB
LAeq,T = 40 dB

Noc

Chrán ný venkovní prostor

LAeq,T = 50 dB

Poznámka:
*

mimo ochranné pásmo drah

Den

0600 – 2200 hod

Noc

2200 – 0600 hod

Dopravní hluk se vyhodnocuje pro 16 hodin v denní dob (T = 16 hod) a osm hodin
v no ní dob (T = 8 hod).
Stacionární zdroje hluku se vyhodnocují pro 8 nejhlu n jších, na sebe navazujících
hodin v denní dob (T = 8 hod) a pro 1 nejhlu n jší hodinu v no ní dob (T = 1 hod).
Tabulka . 36: Korekce pro stanovení hygienických limit hluku v chrán ném venkovním
prostoru staveb a chrán ném venkovním prostoru
Druh chrán ného prostoru

Korekce dB.
1)

2)

3)

4)

Chrán ný venkovní prostor staveb l žkových zdravotnických
-5
za ízení v etn lázní

0

+5

+ 15

Chrán ný venkovní prostor l žkových zdravotnických za ízení
0
v etn lázní

0

+5

+ 15

Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný
0
venkovní prostor

+5

+ 10

+ 20

Poznámka:
Korekce uvedené v tabulce se nes ítají.
Pro no ní dobu se pro chrán ný venkovní prostor staveb p i ítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železni ních
drahách, kde se použije korekce –5 dB.
Vysv tlivky:
1)

Použije se pro hluk z ve ejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdroj hluku 6), s výjimkou letiš , pozemních

komunikací, nejde-li o ú elovou komunikaci, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železni ní stanice zajiš ující vlakotvorné práce, zejména
roz a ování a sestavu nákladních vlak , prohlídku vlak a opravy voz .
2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú elových komunikací, a drahách.

3)

Použije se 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. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu
dráhy.
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4)

Použije se v p ípad staré hlukové zát že z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, kdy starou hlukovou zát ží se rozumí

stav hlu nosti p sobený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chrán ných venkovních prostorech staveb a v chrán ném
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce z stává zachována i po položení nového povrchu vozovky, vým n
kolejového svršku, pop ípad rozší ení vozovek p i zachování sm rového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, p i které
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlu nosti v chrán ném venkovním prostoru staveb a chrán ném venkovním prostoru a pro krátkodobé
objízdné trasy.
6)

§30 odst.1 zákona . 258/2000 Sb.

Tabulka . 37: Hluk z pozemní dopravy
M ící/výpo tový bod
Varianta

1

2

3

4

Den – LAeq,T [dB]; T=16 hod
Nulová varianta

61,6 (62,9)

42,1 (43,7)

54,3

43,1

Pouze zám r

40,3

22,5

33,2

23,4

Aktivní varianta

61,6

42,1

54,3

43,1

Nár st (rozdíl mezi ádky . 1 a 3 )

0,0

0,0

0,0

0,0

Noc– LAeq,T [dB]; T=8 hod
Nulová varianta

57,3 (58,7)

38,2 (37,4)

50,0

39,1

Pouze zám r

35,4

12,1

28,3

13,1

Aktivní varianta

57,3

38,2

50,0

39,1

Nár st (rozdíl mezi ádky . 6 a 9 )

0,0

0,0

0,0

0,0

Poznámka:
v závorce jsou uvedeny nam ené hodnoty LAeq,T. Rozdíl mezi nam enou a vypo ítanou hodnotou se nachází v pásmu nejistoty m ení,
které je pro použitou t ídu p esnosti m ení stanovena na ε = 3,0 dB.

Tabulka . 38: Hladina akustického tlaku A vyzá ená prostupem d lícího plášt nového
objektu
Obsah vyza ující plochy
Díl í ásti Si [m2]

Umíst ní

Celková

R´celk

L1

L2

[dB]

[dB]

[dB]

S1

S2

S3

S [m2]

Severní st na

185,5

7

---

192,5

29,8

93,0

57,2

Západní st na

99

---

---

99

30,0

90,0

54,0

Východní st na

99

---

---

99

30,0

93,0

57,0

Strop

---

---

630

630

32,0

93,0

55,0

Poznámka:
S1

sendvi ový panel

R´W = 30,0 dB

S2

okno z dvojitého skla

R´W = 27,0 dB

S3

plechový strop + tepelná izolace R´W = 32,0 dB

L1

ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq – použitá ve výpo tech (uvnit objektu)
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L2

ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq na vn jším plášti objektu vyzá ená plášt m, nebo nehomogenní konstrukcí

Akustické posouzení se provádí porovnáním p edpokládaných hladin akustického
tlaku (viz p edcházející tabulka) s hodnotami požadovanými na ízením vlády . 148/2006 Sb.
Dle nam ených hodnot LAeq je patrné, že posuzovaná lokalita je v sou asné dob
nadm rn zatížena hlukem z pozemní dopravy.
Stacionární zdroje hluku dle nam ených hodnot spl ují hygienické limity dané pro
stacionární zdroje hluku – pro denní i no ní dobu.
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích v okolí silnic E67 a E442 p ekra uje
hygienické limity v denní i no ní dob již v sou asné dob .
Hluk z obslužné dopravy zám ru splní hygienické limity. Sou asn nedojde vlivem
navýšení dopravy zám ru dalšímu navýšení hlukové zát že v okolí silnic E67 a E 442.
Hluk z nových stacionárních zdroj hluku zám ru splní hygienické limity.
Vlivem instalace nových stacionárních zdroj hluku dojde k navýšení ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A. Jedná se o navýšení max +0,2 dB. Tento nár st je minimální
a subjektivn nezaznamenatelný.
Hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku – denní i no ní dobu budou i po
realizaci zám r spln ny.
Montáž nových technologií bude provád na p evážn uvnit haly tavírny a slévárny za
b žného provozu firmy BAK.
Krátkodobý nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A m že dojít p i stavb
nového objektu. Pro stavební innost jsou povoleny vyšší hygienické limity. Nový objekt
bude z jednoduché ocelové konstrukce, která nevyžaduje nestandardní stavební techniku.
Sou asn je stavba od chrán ného venkovního prostou dostate n vzdálena. Proto nebude mít
tato innost na nejbližší chrán ný venkovní prostor vliv.
Navýšení dopravy související se stavební/montážní inností bude minimální a asov
omezená. Na silnicích E67 a p ípadn na E442 se s ohledem na sou asnou intenzitu dopravy
na t chto komunikacích nár st n kolika nákladních vozidel nijak neprojeví.
Nová výrobní technologie dle modelového výpo tu spl uje hygienické limity dané pro
hluk z pozemní dopravy i pro hluk ze stacionárních zdroj hluku. Nová VZT po ítá s instalací
tlumi hluku již v projektu. Není tedy nutné p ijímat další protihluková opat ení.
Hluková studie je zpracovaná na základ dostupných podklad a vstupních parametr
uvedených výše v textu.
Zám r bude spl ovat hygienické limity dané pro hluk z pozemní dopravy i stacionárních
zdroj hluku v denní i no ní dob .
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Na hranici posuzovaných chrán ných venkovních prostor je v sou asné dob
dominantním zdrojem hluku doprava na silnicích E67 a E442. Doprava zám ru tento stav dále
nezhorší.
Nár st hluku ze stacionárních zdroj hluku je minimální. Imisní p ísp vky od
stacionárních zdroj hluku (nulová + aktivní varianta) jsou na hranici posuzovaných
chrán ných venkovních prostor výrazn nižší, než imisní p ísp vky z pozemní dopravy.
Proto zde nár st hluku ze stacionárních zdroj hluku nebude subjektivn zaznamenatelný.
Tabulka . 39: Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq z dopravy a stacionárních zdroj
hluku v m ících/výpo tových bodech
M ící/výpo tový bod
Plotišt nad Labem

Varianta

1

Sv tí

3

2

4

Den – LAeq,T [dB]
Pozemní doprava

61,6

54,3

42,1

43,1

Železni ní doprava 2)

26,5

26,5

42,4

43,0

Stacionární zdroje hluku

41,9

41,9

39,6

39,6

1)

61,6

54,5

46,3

46,9

Celková hladina hluku

Noc – LAeq,T
Pozemní doprava

57,3

50,0

38,2

39,1

Železni ní doprava 2)

23,5

23,4

39,4

40,0

Stacionární zdroje hluku

38,3

38,3

36,6

36,6

1)

57,4

50,3

43,0

43,6

Celková hladina hluku
Poznámka:
1)

logaritmický sou et LAeq od jednotlivých zdroj hluku

2)

pro vyhodnocení vlivu železnice byl do modelového výpo tu zadáno 50 vlak – 34 osobních + 16 nákladních

V posuzované lokalit jsou v sou asné dob nadm rn zatíženy hlukem dva rodinné
domy v Plotišti nad Labem. Posuzovaný zám r celkovou ekvivalentní hladinu akustického
tlaku LAeq v této lokalit nenavýší.
Hluková studie je sou ástí p ílohy . 4 tohoto oznámení.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Stávající areál spole nosti BAK se nenachází v CHOPAV. Nejbližší CHOPAV
Východo eská k ída se nachází cca 13 km východním sm rem. V souvislosti se zám rem
nebude realizován nový zdroj pitné vody.
Po dobu rozši ování areálu a instalace nových za ízení se p edpokládá jednak spot eba
vody pro sociální ú ely pracovník stavby (osobní hygiena a pití) a dále pro údržbu staveništ
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(mytí komunikací a stavebních celk ). Výstavba areálu nebude mít zvláštní nároky
na spot ebu pitné i užitkové vody. Pot ebné objemy budou kryty ze stávajících zdroj vody.
Provozem zám ru budou vznikat splaškové a technologické odpadní vody. Celkové
množství odpadních vod bude dle informací oznamovatele init cca 8 000 m3/rok splaškových
vod a 20 683 m3/rok odpadních vod z provozu technologie. Množství odpadních vod
z provozu technologie není shodné s odebíraným množstvím, nebo b hem výrobního
procesu dochází vlivem vypa ování v chladícím okruhu a p i výrob forem k ur itým ztrátám
technologických vod.
Zdrojem odpadní splaškové vody jsou sociální za ízení slévárny. Splaškové vody
nejsou v areálu slévárny nijak p ed išt ny a jsou odvád ny kanaliza ní p ípojkou
do splaškové kanalizace spole nosti KD MOTORY, a. s. Produkce splaškových
odpadních vod odpovídá specifické pot eb pitné vody.
Užitková (technologická) voda se používá pro p ípravu forem a pro chladící okruhy.
Odpadní voda z chlazení nevzniká. Pot ebné množství je nepravideln dopl ováno.
Kondenzát s obsahem ropných látek, který je vedlejším produktem kompresor , je
sveden ze všech odb rných míst kompresor do ocelového sb rného potrubí. Odtud je
pružnou hadicí p iveden do OV, kde dochází k odstran ní ropných látek z kondenzátu.
Tato OV se nachází na pozemku investora v severovýchodní ásti areálu.
Deš ová voda ze zpevn ných ploch a st ech budov je svedena do deš ové kanalizace
provozované spole ností KD MOTORY, a. s.
Kanalizace v areálu KD MOTORY je oddílná. Deš ové vody jsou svedeny do
vodote e toku Melounka, splaškové vody jsou svedeny na OV spole nosti BEZ MOTORY
a poté dále do m stské kanalizace.
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 kanalizace a OV. Dle rozhodnutí
p íslušného vodoprávního ú adu a dle platné legislativy bude provád n rozbor kvality
vypoušt ných odpadních vod.
Ur ité riziko zne išt ní povrchových a podzemních vod p edstavují náhodné úkapy
pohonných hmot a provozních náplní z vozidel a strojní mechanizace b hem provozu
zám ru). Každý, kdo zachází se závadnými látkami nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se
zvýšeným nebezpe ím, je dle vodního zákona povinen u init odpovídající opat ení, aby
nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prost edí.
V provozu slévárny bude z ízen sklad látek závadných vodám a p dám. Sklad bude
uzamykatelný, podlaha skladu bude betonová, nepropustná, u dve í bude zvýšený práh
z d vodu zabrán ní p ípadného úniku látek mimo prostor skladu. Z tohoto skladu budou látky
dle pot eby distribuovány do prostoru slévárny.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

72

Rozší ení výrobní kapacity spole nosti BAK s. r. o., Hradec Králové
_________________________________________________________________________________________

P i skladování a manipulaci s chemickými látkami/p ípravky budou dodržovány následující
obecné zásady:
Veškeré nebezpe né chemické látky a p ípravky musí být vybaveny na obalech
etiketou dle zákona o chemických látkách/p ípravcích v etn bezpe nostního listu. Chemická
látka/p ípravek mající ne itelnou nebo chyb jící etiketu musí být ze skladu odebrána a
zneškodn na dle zákona o odpadech, p ípadn bude celý postup konzultován odborníky
v oblasti nakládání s nebezpe nými chemickými látkami a p ípravky nebo odpady,
bezpe nostní listy skladovaných chemikálií musí být k dispozici odpov dným
pracovník m (ve skladu v n mž jsou nebezpe né látky shromaž ovány budou také uloženy
ve zkrácené form ),
stá ení látek a p ípravk do denních nádob je nutné provád t tak, aby byly
eliminovány i drobné úkapy a fugitivní emise,
p ed manipulací s chemickými látkami/p ípravky je nutné zkontrolovat stav držadel,
uzav ení nádob a pevnost obalu. Chemické látky/p ípravky nesmí být taženy nebo tla eny po
podlaze,
p epravní obaly se musí ukládat otvorem nahoru a musí být zajišt né proti p evržení a
uzáv ry musí zaru ovat t snost p i b žných provozních podmínkách v etn p epravy,
ve skladu olej , ho lavin, odpad je zakázáno jíst, pít, kou it a uchovávat potraviny a
poživatiny (v etn proces výroby),
p i manipulaci musí být zabrán no kontaktu s o ima a pokožkou. Je proto
bezpodmíne n nutné používat ochranné pracovní prost edky a pom cky (ochranné štíty,
brýle rukavice, zást ry, obuv). P i zne išt ní je nutné pom cky urychlen opláchnout vodou
za ú elem provedení dekontaminace,
pro pracovišt bude z ízen bod havarijního zásahu a zam stnanci budou proškoleni
v rámci školení bezpe nosti práce nebo bezpe ného nakládání s chemickými látkami a
p ípravky o havarijních situacích dle havarijního plánu pro p ípad úniku látek nebezpe ných
vodám.
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.
Nakládání s odpady a látkami ohrožujícími 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.
V areálu spole nosti budou shromaž ovány pouze odpady související s jejím
provozem. Odpady musí být správn shromaž ovány (a zabezpe eny) a bude s nimi
nakládáno dle požadavk platné legislativy (dle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech
v platném zn ní a jeho provád cích p edpis ).
Obecn lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody provozu
zám ru považovat p ípadné havárie i jiné nestandardní stavy.
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Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p ípravky (viz. kapitola . B II.3), které
lze dle zákona . 254/01 Sb. o vodách a o zm n n kterých zákon v platném zn ní ozna it
jako nebezpe né závadné látky, je spole nost povinna u init odpovídající opat ení, aby
závadné látky nevnikly do povrchových i podzemních vod nebo do kanalizace.
Spole nost Brzdové automobilové kotou e má zpracován plán opat ení pro p ípad
havarijního úniku závadných látek. Tento havarijní plán schválil dne 22.1.2004 Krajský ú ad
Královéhradeckého kraje. V rámci žádosti o zm nu integrovaného povolení dle zákona .
76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném zn ní bude tento plán p epracován dle ešení
zám ru, kapacity výroby a provedených technických a organiza ních opat ení.
Vzhledem k charakteru posuzovaného zám ru lze konstatovat, že standardní provoz
zám ru, by nem l mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném
území.

5. Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje
Vzhledem k tomu, že nov instalovaná za ízení budou umíst na do stávajícího areálu
spole nosti BAK, nep edpokládají se žádné negativní vlivy na horninové prost edí. Vlivy na
p írodní zdroje (odb r a spot eba vody, zábor p dy, apod.) jsou popsány v p íslušných
kapitolách tohoto oznámení.
Zm ny hydrogeologických charakteristik se ze stejného d vodu nep edpokládají.
Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dot eném území nenachází. Vliv lze
proto ozna it za nulový.

6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vzhledem k tomu, že se v areálu spole nosti nenachází žádný významný rostlinný ani
živo išný druh, jelikož celá plocha areálu je siln ovlivn na lidskou inností, nep edpokládá
se p ímé negativní ovlivn ní fauny ani flóry.
Plánované rozší ení zám ru nebude mít vliv na faunu, flóru a ekosystémy, jelikož
bude realizováno na zpevn ných pozemcích.
Zám rem tedy nebudou ovlivn ny zvlášt chrán né druhy rostlin a živo ich uvedené
ve vyhlášce . 395/92 Sb., v platném zn ní.
Realizací p edm tného zám ru se nezm ní parametry a kvalita územního systému
ekologické stability.

7. Vlivy na krajinu
Vliv na krajinný ráz a významné krajinné prvky.
Dle zákona . 114/1992 Sb. (§12), ve zn ní pozd jších p edpis , zásahy do krajinného
rázu, zejména p i umis ování staveb, mohou být provád ny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvk , zvlášt chrán ných území, kulturních dominant krajiny,
harmonického m ítka a vztah v krajin . T mto kritériím posuzovaný zám r vyhovuje,
protože bude realizován uvnit stávajícího výrobního areálu a nebudou jím dot eny významné
krajinné prvky a další prvky ur ující krajinný ráz.
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Realizací zám ru, tedy rozší ením spole nosti BAK s. r. o. Hradec Králové dojde
k rozší ení zastav ného území na nových pozemcích. Areál spole nosti je v sou asné dob
umíst n na pozemkových parcelách . 320/44, 320/45 a stavební parcele . 884 v katastrálním
území Plotišt nad Labem. Rozší ením halového komplexu o 18 m dojde k novému záboru
pozemk . 320/54 a 320/55 v celkovém rozsahu 1 436,4 m2. Plánovaná p ístavba bude
architektonicky i výškov ešena shodn jako stávající halový komplex spole nosti, lze proto
p edpokládat, že nedojde k negativnímu ovlivn ní stávajícího krajinného rázu celého areálu.
Plánovaný zám r neovlivní žádná zvlášt chrán ná území dle zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní.
Výstavba areálu na p edm tné lokalit nebude mít vliv na Evropsky významné
lokality a Pta í oblasti. Stanovisko orgánu ochrany p írody ve smyslu § 45i zákona
. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny ve zn ní zákona . 218/2004 Sb. je sou ástí
p ílohy . 2 tohoto oznámení.

8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací zám ru nedojde ke st etu s historickými památkami, kulturními nebo
archeologickými památkami.

II. Komplexní charakteristika vliv zám ru na životní prost edí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
p eshrani ních vliv
P edkládaný zám r je v tomto oznámení posouzen v souladu se zákonem
. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, v platném zn ní.
Snahou investora je p izp sobit výstavbovou fázi a samotný provoz zám ru
požadavk m ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .
Vliv na obyvatelstvo
V hodnocení zdravotních rizik byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dot eném
území z hlediska zát že hlukem a zne iš ujícími škodlivinami v ovzduší. Imisní p ísp vky
škodlivin oxidu dusi itého NO2, frakce suspendovaných ástic PM10, benzenu,
polycyklických aromatických uhlovodík
PAU, polychlorovaných dibenzodioxin
a dibenzofuran PCDD/PCDF a triethylaminu z posuzovaného zám ru jsou nízké. Imise
t chto hodnocených škodlivin významn nezvýší stávající akutní a chronické toxické, ani
karcinogenní zdravotní riziko obyvatelstva v okolí zám ru.
V posuzované lokalit se nenachází m ící stanice. Pro pozadí lokality byly zvoleny
zm ené imisní koncentrace z blízké m ící stanice Hradec Králové- Sukovy sady, kdy
v p ípad denních koncentrací PM10 jsou již v sou asné dob tyto koncentrace zdrojem
mírného zdravotního rizika zejména zvýšené nemocnosti na respira ní onemocn ní dle
epidemiologických studií publikovaných WHO. Míra p ijatelnosti karcinogenního rizika je
p ekro ena v p ípad pozadí zm eného na blízké m ící stanici Hradec Králové- Sukovy
sady u benzo(a)pyrenu. V p ípad použití jednotky karcinogenního rizika pro benzo(a)pyren,
která vychází z profesionáln exponovaných pracovník koksovacích pecí, dochází
k v domému nadhodnocování rizika.
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V p ípad hodnocení vliv hluku na ve ejné zdraví lze konstatovat, že posuzovaný
zám r nebude zdrojem významného zdravotního rizika z hluku.

Vlivy na zam stnance
P i dodržování povinností pracovník stanovených v provozním ádu za ízení
a v požárn bezpe nostní sm rnici bude pro zam stnance zajišt na bezpe nost.
Vliv na ovzduší
P edm tem rozptylové studie bylo zjišt ní vlivu zne iš ujících látek emitovaných
z provozu posuzovaného zám ru. V rozptylové studii byly uvažovány emise
z technologických zdroj (tavící pece), emise z navazující dopravy a z obslužných
mechanism . Jako modelové zne iš ující látky byly zvoleny NO2, PM10, benzen, suma PAU
p epo tená na benzo(a)pyren, suma PCDD/F p epo tená na 2,3,7,8-TCDD a N, Ndiethylethanamin.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na základ
vypo tených hodnot lze konstatovat, že stanovené hodnoty imisních limit posuzovaných
zne iš ujících látek nejsou a nebudou v p edm tné lokalit p ekra ovány, s výjimkou denního
imisního limitu pro PM10, který je za nep íznivých pov trnostních podmínek p ekra ován. V
roce 2005 byla na stanici . 396, Hradec Králové – Sukovy sady p ekro ena hodnota denního
imisního limitu pro PM10 30krát (povolený po et p ekro ení za rok je 35).
Pro realizaci zám ru byla zpracovatelem rozptylové studie doporu ena n která
technická a legislativní opat ení.
Vlivy na hlukovou situaci
Pro posouzení nár stu hlukové zát že zp sobené zprovozn ním p edm tného zám ru
vzhledem k nejblíže umíst nému chrán nému venkovnímu prostoru a chrán nému
venkovnímu prostoru staveb a jeho porovnání s požadovanými hygienickými limity byla
zpracována hluková studie.
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 z
dopravy spole n .
Dle nam ených hodnot LAeq je patrné, že posuzovaná lokalita je v sou asné dob
nadm rn zatížena hlukem z pozemní dopravy.
Stacionární zdroje hluku dle nam ených hodnot spl ují hygienické limity dané pro
stacionární zdroje hluku – pro denní i no ní dobu.
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích v okolí silnic E67 a E442 p ekra uje
hygienické limity v denní i no ní dob již v sou asné dob .
Hluk z obslužné dopravy zám ru splní hygienické limity. Sou asn nedojde vlivem
navýšení dopravy zám ru dalšímu navýšení hlukové zát že v okolí silnic E67 a E 442.
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Hluk z nových stacionárních zdroj hluku zám ru splní hygienické limity.
Vlivem instalace nových stacionárních zdroj hluku dojde k navýšení ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A. Jedná se o navýšení max +0,2 dB. Tento nár st je minimální
a subjektivn nezaznamenatelný.
Hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku – denní i no ní dobu budou i po
realizaci zám r spln ny.
Montáž nových technologií bude provád na p evážn uvnit haly tavírny a slévárny za
b žného provozu firmy BAK.
Krátkodobý nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A m že dojít p i stavb
nového objektu. Pro stavební innost jsou povoleny vyšší hygienické limity. Nový objekt
bude z jednoduché ocelové konstrukce, která nevyžaduje nestandardní stavební techniku.
Sou asn je stavba od chrán ného venkovního prostou dostate n vzdálena. Proto nebude mít
tato innost na nejbližší chrán ný venkovní prostor vliv.
Navýšení dopravy související se stavební/montážní inností bude minimální a asov
omezená. Na silnicích E67 a p ípadn na E442 se s ohledem na sou asnou intenzitu dopravy
na t chto komunikacích nár st n kolika nákladních vozidel nijak neprojeví.
Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin
akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru.
Vliv na podzemní a povrchové vody
Zdrojem odpadní splaškové vody jsou sociální za ízení slévárny. Splaškové vody
nejsou v areálu slévárny nijak p ed išt ny a jsou odvád ny kanaliza ní p ípojkou
do splaškové kanalizace spole nosti KD MOTORY, a. s. Produkce splaškových
odpadních vod odpovídá specifické pot eb pitné vody.
Užitková (technologická) voda se používá pro p ípravu forem a pro chladící okruhy.
Odpadní voda z chlazení nevzniká. Pot ebné množství je nepravideln dopl ováno.
Kondenzát s obsahem ropných látek, který je vedlejším produktem kompresor , je
sveden ze všech odb rných míst kompresor do ocelového sb rného potrubí. Odtud je
pružnou hadicí p iveden do OV, kde dochází k odstran ní ropných látek z kondenzátu.
Tato OV se nachází na pozemku investora v severovýchodní ásti areálu.
Deš ová voda ze zpevn ných ploch a st ech budov je svedena do deš ové kanalizace
provozované spole ností KD MOTORY, a. s.
V souvislosti se zám rem nebude realizován nový zdroj pitné vody. Stávající areál
spole nosti BAK se nenachází v CHOPAV. Nejbližší CHOPAV Východo eská k ída se
nachází cca 13 km východním sm rem.
Veškeré látky závadné vodám a p dám musí být shromaž ovány v nádobách k tomu
ur ených, které budou po celou tuto dobu zajišt ny proti nep íznivým klimatickým jev m
vhodným zakrytováním, nebo umíst ním v zast ešeném objektu.
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V rámci realizace nového p ístavku bude vybudován sklad, kde budou skladovány
látky závadné vodám, aby se zabránilo možnému úniku t chto látek p i jejich skladování
u jednotlivých za ízení v halovém komplexu slévárny.
Vzhledem k charakteru posuzovaného zám ru lze konstatovat, že standardní provoz
zám ru, by nem l mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném
území.
Vliv na p du
Realizací zám ru dojde k rozší ení zastav ného území na nových pozemcích. Areál
spole nosti je v sou asné dob umíst n na pozemkových parcelách . 320/44, 320/45
a stavební parcele . 884 v katastrálním území Plotišt nad Labem. Rozší ením halového
komplexu o 18 m dojde k novému záboru pozemk . 320/54 a 320/55 v celkovém rozsahu
1 436,4 m2.
Zám rem jsou v sou asné dob dot eny pozemky v katastrálním území Plotišt nad
Labem. Plánovaným rozší ením halového komplexu dojde k novému záboru pozemk .
Jelikož se jedná o zpevn né pozemky, lze vliv na p dy ozna it za nulový.
Samotným provozem zám ru se nep edpokládá vznik zne išt ní okolních p d.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Významný negativní vliv na rostlinou, živo išnou složku p írody, ani k ovlivn ní
ekosystém se nep edpokládá.
Vliv na krajinu
Zám rem nebude ovlivn n krajinný ráz ani významné krajinné prvky.
Instalací nových za ízení a provozem zám ru nebudou nep ízniv ovlivn ny žádné
kulturní, historické památky i archeologická nalezišt .
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r neovlivní žádná zvlášt chrán ná území dle zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní, i jiné chrán né lokality.
Socioekonomické vlivy
Rozší ením výrobní kapacity spole nosti BAK budou vytvo eny nové pracovní
podmínky pro cca 8 zam stnanc . Tento nový stav by m l vytvo it podmínky pro akceptování
vysoké poptávky po výrobcích a neztratit tak zájem zákazník a významn zvýšit výrobu
tohoto pr myslového podniku.
Vlivy za státními hranicemi
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice eské
republiky.
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III. Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

p i

možných

Z b žného provozu zám ru spole nosti BAK s. r. o., p i dodržování legislativních
p edpis a opat ení navržených v oznámení a dodržování provozního ádu za ízení
nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost edí v okolí areálu žádná významná
rizika snižující kvalitu tohoto území.
Provoz nov instalovaných za ízení nep edstavuje významné riziko vzniku havárií
s následnými dopady na složky životního prost edí.
S používanými p ípravky, surovinami, produkty výroby a odpady musí být nakládáno
v souladu se zákonem . 254/2001 Sb., o vodách v platném zn ní a dle zákona . 185/2001
Sb., o odpadech v platném zn ní.
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.
Riziko bezpe nosti provozu by tedy p edstavoval pouze p ípad mimo ádné události
(nap . v d sledku technické závady i selhání lidského faktoru). Provoz spole nosti bude
zabezpe en tak, aby se riziko nestandardního stavu i havárií minimalizovalo.
Za nejzávažn jší mimo ádné události z hlediska negativního vlivu na životní prost edí
a zdraví obyvatel lze považovat:
požár
úniky látek škodlivých vodám a p dám
Požár v objektu
Negativním projevem požáru pro širší okolí je únik toxických zplodin ho ení
do ovzduší. Tímto m že dojít u n kterých škodlivin k p ekro ení jejich nejvyšších
p ípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší. Vliv p sobení potenciálních mimo ádných
událostí lze ozna it jako krátkodobý.
Problematika bezpe nosti z hlediska požáru je ešena v p íslušném požárním ádu.
Opat ení:
Zam stnanci obsluhující technologii a pohybující se v areálu spole nosti musejí být
obeznámeni s požárn bezpe nostními sm rnicemi. Protipožární ochran musí být v nována
pat i ná pozornost jak v rámci p ípravy projektu, tak p i b žném provozu.
Pro p ípad vzniku požáru v jednotlivých objektech areálu spole nosti musí být
posuzované objekty zajišt ny dostate ným p ívodem požární vody a vybaveny vhodným
typem p enosných hasicích p ístroj . V areálu spole nosti BAK je k dispozici požární voda
z hydrantu umíst ném uvnit areálu.
Vjezd do areálu závodu je p izp soben vjezdu požárních vozidel.
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Únik látek škodlivých vodám a p dám
Havárie je situace, kdy náhle, nep edvídan dojde k úniku závadných látek mimo
prostory sloužící k jejich doprav , skladování a zachycování, a tím k mimo ádn závažnému
zhoršení, pop ípad ohrožení jakosti vod. Ten, kdo zp sobil havárii postupuje dle § 41 cit.
zákona, tzn., že je povinen:
init bezprost ední opat ení k odstra ování p í in a následk havárie, p i emž se ídí
havarijním plánem a pokyny vodoprávního ú adu a eské inspekce životního prost edí,
neprodlen nahlásit havárii Hasi skému záchrannému sboru nebo jednotkám požární
ochrany nebo Policii R, p íp. správci Povodí.
Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací a provozu zám ru na zpevn ném
povrchu je riziko únik nebezpe ných látek a zp sobení kontaminace povrchových
a podzemních vod, p ípadn p d minimální.
Možným zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a p dy
(pop . geologického podloží) by se mohly stát používané nebezpe né látky a produkované
odpady a odpadní vody.
Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p ípravky, které lze dle zákona .
254/2001 Sb., o vodách v platném zn ní ozna it jako nebezpe né závadné látky, je spole nost
BAK povinna u init odpovídající opat ení, aby závadné látky nevnikly do povrchových i
podzemních vod nebo do kanalizace.
Spole nost BAK má zpracován plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných
látek. Tento havarijní plán schválil dne 22.1.2004 Krajský ú ad Královéhradeckého kraje.
Potenciálním zdrojem úniku závadných látek jsou p edevším místa a objekty
skladování nebezpe ných látek a p ípravk , operace a procesy nakládání s t mito p ípravky
(p i doprav , p e erpávání a manipulaci, p i provozu i údržb technologie apod.).
Látky závadné vodám (p edevším oleje) jsou skladovány ve skladu materiálu v zadní
ásti výrobní haly (v obrobn ). Maximální skladované množství je 3 000 l.
Provozní množství olej je uloženo v místech jejich použití. Veškeré oleje jsou
ukládány v originálních obalech. V míst skladování jsou sudy uloženy na betonové podlaze
odolné p sobení skladovaných závadných látek. Zvýšený práh u vstupních dve í vytvá í
havarijní záchytnou jímku pro p ípad úniku nebezpe ných látek ze skladovacích obal .
V havarijním plánu pro p ípad úniku látek nebezpe ných vodám jsou podrobn
popsány potenciální zdroje úniku závadných látek, úniková místa a možné havarijní situace.
Na základ p edpokládaných havarijních únik a jejich popisu je uveden postup likvidace
havárie. Dále jsou navržena odpovídající opat ení k prevenci havárií a k odstran ní jejich
p ípadných následk .
V rámci žádosti o zm nu integrovaného povolení dle zákona . 76/2002 Sb. o
integrované prevenci, v platném zn ní, bude tento plán p epracován dle ešení zám ru,
kapacity výroby a provedených technických a organiza ních opat ení. (Odsouhlasený
havarijní plán pro p ípad úniku látek nebezpe ných vodám bude sou ástí žádosti o zm nu
integrované povolení.)
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Nádoby s látkami závadnými vodám budou skladovány ve schválených prostorách
nov z ízeného skladu v objektu slévárny. Sklad bude uzamykatelný, podlaha skladu bude
betonová, nepropustná, u dve í bude zvýšený práh z d vodu zabrán ní p ípadného úniku
p ípravk mimo prostor skladu.
Mimo ádným událostem se p edchází technickými i organiza ními opat eními
(pravidelnou kontrolou skladovacích míst, zkouškami t snosti nádrží, kontrolou a údržbou
instalovaných za ízení, dodržováním provozních a pracovních postup a pracovní kázn ) i
samotným stavebním ešením skladovacích objekt .
S plánem opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek budou pravideln
seznamováni všichni dot ení pracovníci. V p ípad havárie se bude postupovat podle
zpracovaného plánu.
Opat ení:
Pro situace nestandardních stav (náhodných únik vodám závadných látek) musí být
provozovatel za ízení p ipraven na urychlené provedení nezbytných opat ení. V p ípad úniku
závadných látek na nezpevn nou plochu bude p erušen jejich další únik a odstran ny možné
zdroje vznícení, unikající kapalina bude zachycena a zneškodn na, kontaminovaná zemina ze
sousedních pozemk bude sejmuta a odvezena k likvidaci.
V areálu za ízení musí být k dispozici dostate né množství sorp ních prost edk
a ochranné pom cky, pracovní ná iní a nepropustná sb rná nádoba.
Motorová vozidla a strojní mechanismy, které budou využívány v rámci provozu
zám ru, musí být ve vyhovujícím technickém stavu. Pohyb nákladních vozidel a strojních
za ízení bude provád n pouze komunikacích, p íp. cestách a zpevn ných plochách k tomuto
ú elu ur eným.
U vozidel dodavatel surovin a odb ratel výrobk se p edpokládá, že budou ve
vyhovujícím stavu, který je dán povinností pravidelné STK a stanovenými emisními limity
pro motorová vozidla.
Jak v etap výstavby zám ru, tak b hem provozu zám ru musí být nakládání
s chemickými látkami a p ípravky provád no dle zákona . 356/2003 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis .
Konkrétní pracovní postupy p i likvidaci uvedených nestandardních stav jsou
uvedeny v provozním ádu za ízení, který bude obsahovat mimo jiné požárn -bezpe nostní
sm rnice a schválený Plán opat ení pro p ípad havárie a zhoršení jakosti vod.
Všichni pracovníci jsou povinni osvojit si a dodržovat p edpisy a pokyny k zajiš ování
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a zásady bezpe ného chování na pracovišti, stanovené
pracovními postupy. Zam stnanci jsou dále povinni používat p i práci p edepsané ochranné
pom cky, pracovní od vy, prost edky a za ízení, udržovat na pracovišti po ádek a istotu, být
seznámeni se základními poplachovými sm rnicemi pracovišt . Ovládat pravidla použití
hasicích p ístroj . Dodržovat požární a bezpe nostní p edpisy pracovišt .
Veškeré látky závadné vodám a p dám, stejn tak jako odpady z provozu musí být
shromaž ovány v nádobách k tomu ur ených, které budou po celou tuto dobu zajišt ny proti
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nep íznivým klimatickým jev m vhodným zakrytováním, nebo umíst ním v zast ešeném
objektu.
V rámci realizace nového p ístavku bude vybudován sklad, kde budou skladovány
látky závadné vodám, aby se zabránilo možnému úniku t chto látek p i jejich skladování
u jednotlivých za ízení v halovém komplexu slévárny.

IV. Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení,
pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv na životní prost edí
Opat ení pro minimalizaci možnosti vzniku havárií a nestandardních stav :
Zám r bude provád n tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního
prost edí dle platné legislativy,
provoz slévárny se musí ídit platným provozním ádem,
využívané mechanismy a doprava budou udržovány v dobrém technickém stavu
(minimalizace zplodin ze spalovacích motor , únik provozních kapalin, hlu nosti apod.).
Opat ení pro fázi projektu:
Zpracovat projektovou dokumentaci stavby k územnímu ízení a ke stavebnímu
povolení.
Opat ení pro fázi stavebních úprav:
B hem výstavby realizovat opat ení proti prášení a úletu sypkých hmot (kropení
prašných povrch , pravidelná o ista ploch staveništ ),
pohyb vozidel soust edit pouze na zpevn né plochy pro eliminaci rizika kontaminace
p d a vod ropnými a jinými nebezpe nými látkami,
nakládat s odpady dle zákona . 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,
s chemickými látkami a p ípravky manipulovat dle zákona . 356/2003 Sb.,
o chemických látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis .
Opat ení pro fázi provozu:
Posuzovaný zám r je za ízením ve smyslu zákona . 76/2002 Sb. v platném zn ní
a bylo pro n j vydáno integrované povolení – provozovatel musí na Krajský ú ad
Královéhradeckého kraje podat žádost o zm nu integrovaného povolení,
v rámci vypracování žádosti o zm nu integrovaného povolení dle zákona . 76/2002
Sb. je t eba také dle projektového ešení zám ru, kapacity výroby a provedených technických
a organiza ních opat ení aktualizovat plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných
látek (ve smyslu zákona . 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní) a vypracovat odborný
posudek (dle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní) sloužící pro povolení zm ny zdroje
zne iš ování ovzduší,
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b hem výstavby rozší ení výrobní haly budou realizována opat ení proti prášení
a úletu sypkých hmot (kropení prašných povrch , pravidelná o ista ploch staveništ ),
provozovatel je povinen zavést provozní evidenci a p epracovat soubor
technickoprovozních parametr a technicko-organiza ních opat ení k zajišt ní provozu
stacionárních zdroj , v etn opat ení ke zmír ování pr b hu a odstra ování d sledk
havarijních stav v souladu s podmínkami ochrany ovzduší („provozní ád”) dle vyhlášky
.356/2002 Sb., v platném zn ní a p edložit ke schválení kompetentnímu orgánu ochrany
ovzduší,
plnit základní povinnosti provozovatele stacionárního zdroje zne iš ování ovzduší
stanovené § 11 a § 12 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní,
po zm n zdroje, nebo instalaci nového zdroje je provozovatel povinen provést do t í
m síc od uvedení do provozu autorizované m ení emisí,
v pravidelných intervalech, uvedených v rozhodnutí o vydání zm ny integrovaného
povolení, provád t jednorázové autorizované m ení emisí,
provád t pravidelnou kontrolu a údržbu jednotlivých odlu ova
a se izování plynových ho ák ,

a za ízení

respektovat veškerá opat ení pro m ení, regulaci, bezpe nost provozu a požární
ochranu,
dodržovat provozní ád slévárny spole nosti BAK s. r. o. a plán opat ení pro p ípad
havárie. Organiza n zabezpe it provoz zám ru takovým zp sobem, který zajistí bezpe nost
provozu a maximáln omezí možnost vzniku negativního ovlivn ní životního prost edí v dané
lokalit a možnost narušení faktor pohody,
provozovat za ízení v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného
zdraví a s ním souvisejících p edpis ,
zajistit odstran ní odpad osobou odpov dnou k nakládání s odpady, dle zákona
. 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,
zám r musí být ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní povrchových a podzemních
vod a p dy jeho provozem. Z hlediska ochrany vod i p d je t eba zabezpe it látky závadné
vodám a p dám, tzn. ropné produkty (nap . oleje), chemikálie a p ípravky (barvy, laky,
edidla) aj. dle p íslušných legislativních p edpis . V areálu spole nosti budou
shromaž ovány pouze odpady související s provozem zám ru. Chemické p ípravky i odpady
musí být správn uloženy a zabezpe eny a bude s nimi nakládáno dle požadavk platné
legislativy,
nádoby s látkami závadnými vodám budou skladovány ve schválených prostorách,
vybavených prost edky pro p ípad likvidace vzniklé havárie (neutraliza ními a sana ními
prost edky) a hasícími prost edky v požadovaném rozsahu. Prostory a objekty skladování
nebezpe ných látek a p ípravk musí být vybaveny také lékárni kou pro první p edléka skou
pomoc a ochrannými pom ckami pro pracovníky,
veškeré látky závadné vodám a p dám, stejn tak jako odpady z provozu musí být
shromaž ovány v nádobách k tomu ur ených, které budou po celou tuto dobu zajišt ny proti
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nep íznivým klimatickým jev m vhodným zakrytováním, nebo umíst ním v zast ešeném
objektu,
p i provozu zám ru bude provád na pravidelná kontrola a údržba instalací
a technologických za ízení v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy a kontrola
dodržováním provozních a pracovních postup a pracovní kázn . Dále se bude kontrolovat
dodržování pracovních postup a p edpis .
E. Opat ení pro p ípadné ukon ení provozu:
P ípadné likvidace objekt provád t v souladu s platnou legislativou R, aby nedošlo
k negativnímu ovlivn ní životního prost edí.

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
p edpoklad p i hodnocení vliv
Všechny dopl ující údaje a ostatní p ílohy jsou umíst ny v záv ru oznámení.
Mapové podklady
Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony eské republiky, m ítko 1 : 500 000,
zem m i ský a katastrální, Spole nost pro životní prost edí, Brno 1993.
Neuhäuselová, Z.; Moravec, J. a kol.: Mapa p irozené potenciální vegetace
Pr honice, 1997.
Quitt, E: Mapa klimatických oblastí
Brno 1970.

eský ú ad

R. BÚ

SAV,

SSR, m ítko 1 : 500 000, Geografický ústav

SAV,
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Modelové prognostické výpo ty
Software – výpo tový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních
zdroj , verze 2003
Výpo tový program pro vyhodnocování vliv zdroj hluku Hluk +, verze 7.12 Profi
Webové stránky
www.cenia.cz
www.env.cz
www.heis.vuv.cz
www.hradeckralove.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
www.natura2000.cz
www.rsd.cz
Další informace
Informace a podklady od pracovník spole nosti BAK s. r. o., Hradec Králové,
terénní obch zka zpracovateli oznámení,
podklady pro zpracování rozptylovou studii (data od HMÚ),
m ení stávající hlukové situace ze stacionárních zdroj ,
Vybrané dopl ující údaje, studie, mapové podklady a ostatní p ílohy jsou p iloženy
v záv ru oznámení.

VI. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které
se vyskytly p i zpracování dokumentace
V p edm tné lokalit nebyl proveden imisní monitoring, pro zhodnocení imisního
pozadí bylo v rozptylové studii vycházeno z dat získaných od zadavatele. Zpracovatelé
oznámení provedli terénní obch zku a m ení stávající hlukové situace v zájmovém území.
Hluková zát ž je vypo tena uznávanými prognostickými postupy na základ znalosti
dopravního zatížení a m ení stavu hlukového pozadí.
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Pro vyhodnocení imisní a hlukové zát že v dot ené lokalit p i provozu zám ru byly
použity modelové výpo ty (viz. hluková a rozptylová studie). Pokud p icházelo v úvahu více
ešení, byla použita nejmén p íznivá varianta, tzn. ta, která bude mít nejvíce negativní vliv na
životní prost edí v dané lokalit .
Imisní pozadí v zájmové lokalit není monitorováno. Pro stanovení poza ových
imisních koncentrací NO2, benzenu, PM10 a benzo(a)pyrenu byly použity údaje z ISKO
nam ené na reprezentativních monitorovacích stanicích. Tyto imisní hodnoty nemusí p esn
vystihovat reálnou situaci v posuzované lokalit .
Do výpo t rozptylové studie nebyla zahrnuta sekundární prašnost p i zemních
pracích a výstavb zám ru na obslužných komunikacích a manipula ních plochách a
uvol ování jemných prachových ástic p i manipulaci se sypkými materiály. Tato prašnost by
mohla vést ke zvýšení imisního p ísp vku PM10 v zájmové lokalit , proto byla pro období
výstavby doporu ena zmír ující opat ení.
Každá rozptylová studie je do ur ité míry zatížena nejistotami, které vyplývají
z použitých dat a postup . Tyto nejistoty je pot eba mít na v domí p i dalším používání
výsledk rozptylové studie.
V rozptylové studii byl hodnocen stávající a p edpokládaný b žný provoz zám ru,
nebyly hodnoceny nestandardní situace a havarijní stavy.
Hluková zát ž je vypo tena uznávanými prognostickými postupy (výpo tový program
Hluk+, verze 7.16 Profi) na základ p edpokládaného dopravního zatížení. Prognostické
metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku nejsou a nemohou být absolutn p esnou
prognózou, jelikož jsou postaveny na základ
sou asného poznání, vycházejí
z experimentáln získaných dat.
Rozptylová a hluková studie byla zpracována na základ
zadavatelem (provozovatelem).

podklad

p edaných

Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z výsledk hlukové a rozptylové
studie. Tyto podkladové studie, které vypracovala spole nost EMPLA spol. s r. o. jsou
sou ástí p ílohové ásti oznámení a jsou zapracovány do p íslušných kapitol textu oznámení.
Jako podkladové materiály pro technický popis zám ru a pro vyhodnocení vlivu
projektovaného zám ru na životní prost edí bylo erpáno z poskytnutých podklad
a z informací od zástupce investora. Zárove byla provedena obhlídka lokality a mapování
sou asného stavu životního prost edí zájmového území.
Pro plánovaný zám r nebylo uskute n no vlastní ú elové biologické hodnocení
lokality, jelikož se jedná o antropogenn siln ovlivn nou plochu a veškerá nová za ízení
budou instalována do stávajícího halového komplexu spole nosti,proto se žádné ovlivn ní
zvlášt chrán ných druh rostlin a živo ich nep edpokládá.
Zpracovatel oznámení p edpokládá, že p ípadné zm ny technického ešení zám ru od
stávajících dostupných informací budou ešeny v rámci povolovacího ízení kompetentními
ú ady takovým zp sobem, aby v rámci provozu za ízení nedocházelo k negativnímu
ovliv ování životního prost edí.
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Tyto skute nosti by však zásadn
k životnímu prost edí a zdraví obyvatelstva.

E.

nem ly ovlivnit

ešení zám ru ve vztahu

POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU

Samotný zám r rozší ení výrobní kapacity spo ívající v umíst ní nového tavícího
agregátu, navýšení skladovacích kapacit v pískovém hospodá ství a instalace jádrového stroje
do stávajícího halového komplexu spole nosti Brzdové automobilové kotou e není zpracován
variantn . Posuzovaný zám r je v souladu s platným územním plánem m sta Hradec Králové.
Byly popsány a hodnoceny následující varianty:
Nulová varianta – referen ní stav - odpovídá popisu životního prost edí v zájmové lokalit
(viz. kapitola C tohoto oznámení). Znamená zachování stávajícího stavu areálu bez
plánovaného rozší ení výrobní kapacity spole nosti BAK s. r. o., Hradec Králové, tzn.
nedošlo by k navýšení výroby,
aktivní varianta – spo ívá v realizaci plánovaného zám ru, tedy v rozší ení výrobní kapacity
spole nosti BAK, s. r. o., Hradec Králové.
P i plánovaném rozší ení výrobní kapacity spole nosti BAK bude zdrojem emisí
komunikace používané pro provoz dopravy vyvolané stávajícím a p edpokládaným
provozem, parkovišt osobních vozidel, plochy, po kterých se pohybují obslužné
mechanismy. Dalšími zdroji emisí budou výduchy od zdroj emisí, emise z plynových zá i
a malých spalovacích zdroj sloužících k vytáp ní. Za ízení pro obráb ní kotou jsou
zdrojem fugitivních emisí, tj. nemají výduch do ovzduší.
Rozší ením výrobní kapacity spole nosti BAK p ibudou v posuzované lokalit nové
zdroje hluku (nár st dopravy, nové stacionární zdroje hluku – vyúst ní VZT od nov
instalovaných technologií).
Realizace zám ru si nevyžádá žádný nový zábor p dy, nov instalovaná za ízení
budou umíst na do stávajícího halového komplexu spole nosti.
Realizace zám ru si nevyžádá kácení lesních porost ani d evin rostoucích mimo les.
Celkov lze konstatovat, že u všech negativních vliv na složky životního prost edí
není p ekro eno lokální m ítko významnosti vliv .

F.

ZÁV R

Oznámení na zám r „Rozší ení výrobní kapacity spole nosti BAK s. r. o., Hradec
Králové“ bylo zpracováno podle p ílohy . 4 k zákonu . 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.
Byly posouzeny o ekávané vlivy b hem provozu zám ru na složky životního prost edí
a ve ejné zdraví, a to komplexn . P edkládané oznámení prokázalo, že realizace a provoz
posuzovaného zám ru nebude významn nep ízniv ovliv ovat životní prost edí ani
obyvatelstvo.
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S realizací zám ru „Rozší ení výrobní kapacity spole nosti BAK s. r. o., Hradec
Králové“ dle navrženého technického ešení lze souhlasit a to za podmínek respektování
všech navržených doporu ení a opat ení.

G. VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

V textu tohoto oznámení byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy související
s realizací zám ru „Rozší ením výrobní kapacity spole nosti BAK s. r. o., Hradec Králové“
na složky životního prost edí a zdraví obyvatel.
Zám rem investora je rozší ení výrobní kapacity spo ívající v umíst ní nového
tavícího agregátu, navýšení skladovacích kapacit v pískovém hospodá ství a instalace
jádrového stroje do stávajícího halového komplexu spole nosti Brzdové automobilové
kotou e.
Z provozu zám ru nevyplývají za podmínek dodržení platných legislativních p edpis
a respektování navržených opat ení pro obyvatele a životní prost edí v okolí areálu žádná
významná rizika.
Stávající areál spole nosti BAK je situován v blízkosti k ižovatky komunikací I/35
a I/442, mezi železni ní tratí Hradec Králové - Ji ín a potokem Melounka severozápadn
od m sta Hradec Králové v areálu spole nosti KD motory a. s.
Ovzduší
P i provozu zám ru budou emitovány škodliviny do ovzduší.
P i plánovaném rozší ení výrobní kapacity spole nosti BAK bude zdrojem emisí
komunikace používané pro provoz dopravy vyvolané stávajícím a p edpokládaným
provozem, parkovišt osobních vozidel, plochy, po kterých se pohybují obslužné
mechanismy. Dalšími zdroji emisí budou výduchy od zdroj emisí, emise z plynových zá i
a malých spalovacích zdroj sloužících k vytáp ní. Za ízení pro obráb ní kotou jsou
zdrojem fugitivních emisí, tj. nemají výduch do ovzduší.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na základ
vypo tených hodnot lze konstatovat, že stanovené hodnoty imisních limit posuzovaných
zne iš ujících látek nejsou a nebudou v p edm tné lokalit p ekra ovány, s výjimkou denního
imisního limitu pro PM10, který je za nep íznivých pov trnostních podmínek p ekra ován.
Hluková situace
Rozší ením výrobní kapacity spole nosti BAK p ibudou v posuzované lokalit nové
zdroje hluku (nár st dopravy, nové stacionární zdroje hluku – vyúst ní VZT od nov
instalovaných technologií).
Dle nam ených hodnot LAeq je patrné, že posuzovaná lokalita je v sou asné dob
nadm rn zatížena hlukem z pozemní dopravy.
Stacionární zdroje hluku dle nam ených hodnot spl ují hygienické limity dané pro
stacionární zdroje hluku – pro denní i no ní dobu.
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Hluk z dopravy na pozemních komunikacích v okolí silnic E67 a E442 p ekra uje
hygienické limity v denní i no ní dob již v sou asné dob .
Hluk z obslužné dopravy zám ru splní hygienické limity. Sou asn nedojde vlivem
navýšení dopravy zám ru dalšímu navýšení hlukové zát že v okolí silnic E67 a E 442.
Hluk z nových stacionárních zdroj hluku zám ru splní hygienické limity.
Vlivem instalace nových stacionárních zdroj hluku dojde k navýšení ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A. Tento nár st je minimální a subjektivn nezaznamenatelný.
Hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku – denní i no ní dobu budou i po
realizaci zám r spln ny.
P da, geofaktory
Stávající areál spole nosti BAK je situován v blízkosti k ižovatky komunikací I/35
a I/442, mezi železni ní tratí Hradec Králové - Ji ín a potokem Melounka severozápadn
od m sta Hradec Králové v areálu spole nosti KD motory a. s.
Realizací zám ru nedojde k novým zábor m p dy, nov instalovaná za ízení budou
umíst na do stávajícího halového komplexu spole nosti. Vliv na p dy bude na základ t chto
skute ností nulový.
P i dodržení všech navržených opat ení a respektování platných legislativních
p edpis je riziko negativního vlivu p i instalace nových za ízení i provozu zám ru
na zne išt ní p dy a ovlivn ní jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální.
Voda
Zdrojem odpadní splaškové vody jsou sociální za ízení slévárny. Splaškové vody
nejsou v areálu slévárny nijak p ed išt ny a jsou odvád ny kanaliza ní p ípojkou
do splaškové kanalizace spole nosti KD MOTORY, a. s. Produkce splaškových
odpadních vod odpovídá specifické pot eb pitné vody.
Užitková (technologická) voda se používá pro p ípravu forem a pro chladící okruhy.
Odpadní voda z chlazení nevzniká. Pot ebné množství je nepravideln dopl ováno.
Kondenzát s obsahem ropných látek, který je vedlejším produktem kompresor , je
sveden ze všech odb rných míst kompresor do ocelového sb rného potrubí. Odtud je
pružnou hadicí p iveden do OV, kde dochází k odstran ní ropných látek z kondenzátu.
Tato OV se nachází na pozemku investora v severovýchodní ásti areálu.
Deš ová voda ze zpevn ných ploch a st ech budov je svedena do deš ové kanalizace
provozované spole ností KD MOTORY, a. s.
V souvislosti se zám rem nebude realizován nový zdroj pitné vody. Stávající areál
spole nosti BAK se nenachází v CHOPAV. Nejbližší CHOPAV Východo eská k ída se
nachází cca 13 km východním sm rem.
Vzhledem k charakteru posuzovaného zám ru lze konstatovat, že standardní provoz
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zám ru, by nem l mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném
území.
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park
Zvlášt chrán ná území se v míst zám ru ani v jeho bezprost edním okolí
nevyskytují. Památné a významné stromy nejsou území dot eném zám rem ani v jeho
blízkosti registrovány. Území p írodních park se v míst zám ru ani v okolí nevyskytují.
Flóra, fauna, ekosystémy
Vzhledem k tomu, že se v areálu spole nosti nenachází žádný významný rostlinný ani
živo išný druh, jelikož celá plocha areálu je siln ovlivn na lidskou inností, nep edpokládá
se p ímé negativní ovlivn ní fauny, flóry ani ekosystém .
Zám rem tedy nebudou ovlivn ny zvlášt chrán né druhy rostlin a živo ich uvedené
ve vyhlášce . 395/92 Sb., v platném zn ní.
Realizací p edm tného zám ru se nezm ní parametry a kvalita územního systému
ekologické stability.
ÚSES
Dle Generelu SES se v nejbližším okolí ešeného zám ru (cca 400 m od zám ru)
nachází biokoridor lokálního významu (nutný k dopln ní) „Melounka“ s po adovým íslem 6.
Cca 500 m do zám ru je v LBK 6 vloženo lokální biocentrum s po adovým íslem
7 (nutné k dopln ní) „Na Melounce“.
Podél silnice I/33, která je situována východn od areálu se nachází funk ní interak ní prvek.
V míst zám ru se žádné prvky ÚSES nenachází. Vzhledem ke skute nosti, že lokalita
pro umístn ní zám ru je sou ástí dnes již zastav ného území, lze konstatovat, že umíst ní
zám ru významn neovlivní prvky ÚSES.
Evropsky významné lokality a Pta í oblasti
V okolí zám ru se Evropsky významné lokality ani Pta í oblasti nenacházejí.
Nejbližšími pta ími oblastmi je Komárov a Bohdane ský rybník. Nejbližší evropsky
významnou lokalitou je Orlice a Labe.
Stanovisko orgánu ochrany p írody ve smyslu § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny ve zn ní zákona . 218/2004 Sb. je sou ástí p ílohy . 2 tohoto oznámení.
Estetické kvality území a krajinný ráz
Lokální krajinný ráz zájmové lokality je ovlivn n lidskou inností. Na lokalit se
nenalézá žádné zvlášt chrán né území, ve smyslu zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní.
Chrán ná území, jiná zvlášt chrán ná území (Evropsky významné lokality, Pta í oblasti),
památné nebo významné stromy se v míst zám ru ani v jeho bezprost edním okolí
nevyskytují.
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Vzhledem k tomu, že zám r spo ívá pouze v rozší ení výrobní kapacity instalací
nových za ízení do stávajícího halového komplexu spole nosti, lze konstatovat, že nebude
zm n n celkový estetický pohled.
Struktura a funk ní využití území
Umíst ní zám ru je v souladu s územním plánem m sta Hradec Králové.
Hmotný majetek a kulturní památky
V míst areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným zám rem.
Realizací zám ru nedojde ke st etu s historickými památkami, kulturními nebo
archeologickými památkami.
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