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ÚVOD
V oznámení jsou hodnoceny vlivy p edkládaného zám ru na životní prost edí. Oznámení
bylo zpracováno dle zákona . 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis a dle
metodického pokynu MŽP. Plánovaný zám r byl dle svého charakteru za azen do kategorie
II. pod bod 4.2 „Povrchová úprava kov a plastických materiál v etn lakoven, od 10 000 do
500 000 m2/rok celkové plochy úprav“ s krajskou p sobností.
Zpracovatelem oznámení je autorizovaná osoba dle §19 zákona . 100/2001 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis , ze spole nosti Empla s.r.o. Hradec Králové.
Zám rem investora je rekonstruovat ást výrobní haly a provozovat technologii pro výrobu
tlumi ových produkt pro automobilový pr mysl. Technologický postup se bude skládat
z následujících krok : kompletace kovových díl , odmašt ní, pískování, p edeh ev kovových
díl , nanášení spojovacího prost edku st íkáním, sušení, skladování. Spolu se zám rem
bude využíván sklad hotových výrobk , stávající sklad chemikálií a ho lavin a bude z ízen
p íst ešek pro shromaž ování odpad .
P edpokládaná kapacita výroby bude cca 415 tis. m2 upravené plochy za rok.
Území je v sou asné dob dlouhodob (Zóna pr myslu a zem d lské výroby) a dle
územního plánu i ve výhledu (plochy výroby a skladování ) využíváno jako pr myslová zóna,
tomu také odpovídá charakter zám ru.
Technologický popis, technické a provozní údaje zám ru dodal zadavatel oznámení –
spole nost ATEKO a.s. Hradec Králové a provozovatel technologie Vibracoustic
(Neuenburg).
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí byly:
- Rozptylová studie (Ing. Vladimír Plachý, EMPLA s.r.o., arch . 36/08) 2008
- Hluková studie (Ing. Vladimír Plachý, Empla spol. s.r.o., arch . 36/08) 2008
- Konzultace na M Ú T ebechovice p. Orebem – odbor stavební
- ÚP m sta T ebechovice pod Orebem 2008 (Návrh)
- Terénní obch zka spoluzpracovateli oznámení
- Internetové stránky
Jedním z cíl navrhovaného zám ru je p izp sobení jeho výstavby a provozu požadavk m
ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
ATEKO a.s.
2. I
60108991
3. Sídlo (bydlišt )
Resslova 956
501 01 Hradec králové
4. Jméno, p íjmení, bydlišt a telefon oprávn ného zástupce oznamovatele
Ing. Jaroslav Benák, tel: 606 623 637, e-mail:jaroslav.benak@ateko.cz

B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
„Povrchová úprava kovových díl v provozu Vibracoustic CZ, T ebechovice pod Orebem“
Plánovaný zám r je za azen dle p ílohy . 1 zákona 100/2001 Sb., v platném zn ní,
do kategorie II bodu 4.2 Povrchová úprava kov a plastických materiál v etn lakoven,
od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav s krajskou p sobností.
Vyjád ení MŽP ze dne 20.7.2007 zn. 46092/ENV/07 týkající se za azení zám ru dle zákona
. 100/2001 Sb., v platném zn ní, je sou ástí p ílohy oznámení . 3.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru

Návrh zám ru p edpokládá rekonstrukci ásti haly (bývalá koželužská dílna) o vým e cca
3 560 m2. Zbylá ást haly byla již rekonstruována a je v ní provozována technologie
fosfatizace a lakování a výroba kovopryžových díl . Prostor ur ený pro zám r (technologii
nanášení spojovacích prost edk ) bude rozd len na dv ásti – technologickou a skladovou
(pro hotové výrobky). Spolu se zám rem bude rekonstruován sklad chemikálií a ho lavin a
bude z ízen p íst ešek pro shromaž ování odpad .
Celková ro ní kapacita upravovaných ploch kovových díl :
a) Úprava chemickými látkami:
- odmaš ování v perchloretylenu (tetrachlorethylenu):
297 000 m2/rok
(celý kovový díl)
- nást ik spojovacího prost edku:
120 000 m2/rok
( ást plochy dílu)
Celkem pro chemickou úpravu:

417 000 m2/rok

b) Otryskání plochy díl :
- tryskací prost edek
(celý kovový díl)

297 000 m2/rok

Celkový po et díl na úpravu:
- plocha pro odmašt ní/otryskání
- plocha nanesená spojovacím prost edkem
- procento plochy se spojovacím prost edkem

12 000 ks/rok
0,025 m2/díl
0,01 m2/díl
40%
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Kapacita p íru ního skladu chemických látek v hale:
- perchloretylen: 600 kg
- stabilizátory 200 kg
- oleje 300 kg
- istící prost edky 200 kg
Kapacita p íru ního ex-skladu v hale:
- spojovací prost edky 5 000 kg
- edidla 800 kg
Kapacita hlavního skladu chemikálií a ho lavin:
- ho laviny a chemikálie 12 000 kg
Kapacita skladu odpadu:
- nebezpe né odpady 122 t
Rozloha výrobní haly (3 560 m2):
- z toho úprava kov : 2 060 m2 (výrobní ást tvo í 1 440 m2, manipula ní 620 m2)
- z toho sklad hotových výrobk 1 500 m2
Rozloha dalších ploch:
- venkovní obslužné plochy: 620 m2
- sklad odpadu – p íst ešek 180 m2
- sklad ho lavin a chemikálií 488 m2
- celková plocha zám ru 4 828 m2

B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Královéhradecký
Hradec Králové
T ebechovice pod Orebem
T ebechovice pod Orebem

Nadmo ská výška stavby cca: 245 m n. m.
Zám r je plánováno umístit do zastav ného území areálu TANEX a.s. na stavební pozemky
st. p. . 1006/1, 2421, 2422, 2423 a 2426 v k.ú. T ebechovice pod Orebem. Pro
technologické za ízení a skladování hotových výrobk bude využívána ást stávajícího
výrobního objektu v sz. ásti areálu. Manipula ní a parkovací plochy budou využívány
stávající.
Zám r je v souladu s ÚP m sta. Vyjád ení stavebního ú adu z hlediska souladu zám ru
s územním plánem m sta je sou ástí p ílohy oznámení . 3.
Situace zám ru je z ejmá z následujícího obrázku . 1. P ehledné znázorn ní umíst ní
zám ru z hlediska širších vztah a v katastrální map je sou ástí p ílohy . 1 oznámení.
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Obr. . 1: Umíst ní zám ru

Zám r

B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv
(realizovanými, p ipravovanými, uvažovanými)

s jinými zám ry

Zám rem investora je zrekonstruovat ást stávající výrobní haly a uzp sobit ji pro technologii
povrchových úprav kovových díl pro výrobu uložení motor , uložení p evodovek, pro výrobu
tlumi
torzních kmit a eventueln pro výrobu a uložení dalších díl pro automobily.
Technologický postup se bude skládat z následujících krok : kompletace kovových díl ,
odmašt ní, pískování, p edeh ev kovových díl , nanášení spojovacího prost edku st íkáním,
sušení, skladování. P edpokládaná kapacita výroby bude cca 415 tis. m2 upravené plochy za
rok.
V ásti zrekonstruované haly budou vytvo eny prostory pro umíst ní technologie a pro sklad
hotových výrobk . Dále bude znovu využíván sklad chemikálií a ho lavin.
Vzhledem k tomu, že sou ástí zám ru je také ešení odpadového hospodá ství z celé výroby
Vibracoustic CZ v T ebechovicích, tzn. ze stávající výroby kovopryžových díl a z fosfatizace
a z plánované výroby (povrchové úpravy), zám r p edpokládá také vybudování krytého
skladu (p íst ešku) s vodohospodá sky zajišt nou podlahou vyspádovanou do bezodtokové
jímky, která bude dimenzována na objem nejv tší nádoby.
Zám r je umís ován do zastav ného území areálu TANEX a.s., technologie bude umíst na
na ásti pozemku st. p. .1006/1, další obslužné provozy na pozemcích st. p. . 2421, 2422,
2423 a 2426 k.ú. T ebechovice pod Orebem.
Objekt ur ený pro zám r firm Vibracoustic CZ, s.r.o. pronajímá dle platné smlouvy o
pronájmu spole nost TANEX a.s.. V rekonstruované ásti objektu se v sou asné dob
nachází výroba kovopryžových díl , linka fosfatizace a lakovna, na které byla vydána
stavební povolení pod .j. 4934-281/2006 ze dne 17.3.2006 (výroba díl ), .j. 5002/A3254/2006 ze dne 16.1.2007 (fosfatizace a lakování). U obou výrob v únoru a b eznu
prob hlo kolauda ní ízení, v dob zpracování oznámení probíhal zkušební provoz, kdy bylo
povoleno p ed asné užívání stavby pod .j. 4934-4119/A/2007 (výroba díl ), .j. 49341313/C/2006 (fosfatizace a lakování).
Na zám r – stavbu „Fosfatiza ní linka a lakování – T ebechovice pod Orebem“ prob hlo
zjiš ovací ízení se záv rem ze dne 15.8.2006 zn. 15359/ZP/2006- r, že zám r nebude
posuzován podle zákona 100/2001 Sb.
Principieln se bude jednat o využití stávajícího prostoru bývalé koželužské haly Tanex
v T ebechovicích pod Orebem, kde se plánuje provozovat technologie povrchových úprav
pro automobilový pr mysl. Jde tedy o zm nu užívání stávající výrobní haly jinou technologií.
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Stavební úpravy budou obsahovat zm ny vnit ního dispozi ního uspo ádání a úpravy
technického zázemí.
P edkládaný zám r nijak nezat žuje území nároky na prostor nebo jiné kapacity.
Území je v sou asné dob dlouhodob a dle územního plánu i ve výhledu využíváno jako
pr myslová zóna. Na základ Zm ny a dopl ku . 1 územního plánu, schváleného
22.11.1993, je dot ené území specifikováno jako „Zóna pr myslu a zem d lské výroby".
Tato zóna slouží p evážn pro situování areál pr myslu, skladování, energetiky a
ostatních výrobních provoz v etn obslužných manipula ních ploch, ploch dopravy a
ploch doprovodné zelen .
Z výše uvedeného vyplývá, že p edložený zám r je v souladu s platným Územním plánem
sídelního útvaru T ebechovice pod Orebem. Vyjád ení z hlediska souladu s platnou územn
plánovací dokumentací je sou ástí p ílohy oznámení . 3.
Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 150 m od posuzovaného zám ru (východním sm rem).
Souvislá obytná zástavba obce T ebechovice pod Orebem je od zájmového území vzdálena
cca 350 m (severním sm rem).
Poznámka:
Pro m sto T ebechovice pod Orebem je v sou astné dob rozpracován nový územní plán,
který je ve fázi projednávaného návrhu. V tomto územním plánu je posuzovaná lokalita
vymezena jako „plochy výroby a skladování", které jsou ur eny pro umis ování staveb a
za ízení výroby nezem d lského charakteru a služeb majících charakter výroby, staveb
pro skladování a servis, u nichž negativní d sledky provozu nep esahují hranice
jednotlivých areál a ú inky na životní prost edí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo,
ot esy, vibrace, prach, zápach, zne iš ování vod a pozemních komunikací) nep ekro í limity
uvedené v p íslušných p edpisech. Vyjád ení Magistrátu m sta Hradec Králové, odboru
hlavního architekta, z hlediska souladu zám ru s platnou územn plánovací dokumentací je
sou ástí p ílohy oznámení . 3.
Obr. . 2: Grafické znázorn ní nového (neschváleného) územního plánu v okolí
posuzovaného zám ru

T 45 výroba a skladování, rozloha
1,22 ha
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Limity územního plánu pro tuto oblast p edstavují stávající typ užití bez dalšího plošného
rozvoje. Výrobní hala d íve sloužila pro výrobky na chemické bázi, takže i infrastruktura
dané pr myslové stavby je více mén uzp sobena (bývalá koželužna) a je v souladu
s územním plánem m sta T ebechovice p.O.
V Areálu Tanex se nacházejí následující skladové a výrobní provozy: spole nost TANEX
(výroba betonových tvárnic), Union Cosmetic (stá írna saponát ), sklady písku a kamene,
ARTEL (dodavatel klimatizací), CAM - obrobna.
V sousedství areálu východním sm rem se nachází autobazar; dále strojírna, modelárna a
slévárna spole nosti TSS s.r.o.
Dle ÚP se v okolí zám ru nep edpokládá realizace jiných nových zám r , tudíž lze vylou it
kumulaci zám ru s ostatními plánovanými zám ry.
Dle sd lení pracovník m stského ú adu T ebechovice pod Orebem, stavebního odboru, se
nep edpokládá žádná kumulace s jinými zám ry.

B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Firma Vibracoustic je vedoucí výrobce tlumi ových produkt pro automobilový pr mysl,
která má v sou asné dob 10 pracoviš v Evrop a s cca 2 000 spolupracovníky vytvá í
obrat 450 mil. €.
Výrobní spektrum se d lí na:
1. Uložení motoru a p evodovky
2. Tlumi e torzních kmit
3. Podvozkové ásti
4. Pružné elementy
Pracovišt v T ebechovicích by se m lo zabývat povrchovou úpravou kovových díl pro:
- Výrobu uložení motor a uložení p evodovek v M lníku
- výrobu tlumi torzních kmit v T ebechovicích
Zám r vychází z podnikatelského projektu spole nosti Vibracoustic CZ, s.r.o. zajistit
navazující technologii nanášení spojovacích prost edk v návaznosti na stávající výrobu
spole nosti Vibracoustic CZ, s.r.o. zabývající se zpracováním a chemickými úpravami díl
pro automobilový pr mysl (výroba kovopryžových výrobk - výroba tlumi
torzních kmit
pro automobilový pr mysl, fosfatizace a lakování).
Zám r bude situován v areálu firmy Tanex, a.s., k
nevyužívaný objekt.

emuž bude pronajímán stávající

P ednost výb ru tohoto prostoru je dána celkovým situováním do pr myslové zóny relativn
mimo obytnou zástavbu (jeden obytný d m se nachází ve vzdálenosti cca 150 m od areálu)
a tradicí chemických technologií v míst (bývalá koželužna). Zám r bude využívat stávající
objekty a infrastrukturu, na kterou je areál napojen (inženýrské sít , doprava).
Zám r je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru T ebechovice pod Orebem.
Výrobní areál Tanex a.s., v etn umíst ní sou asných a plánovaných provoz je zobrazen
v p íloze . 1 oznámení.
Provoz zám ru nabídne pracovní p íležitost pro cca 30 zam stnanc .
Empla spol. s r.o. Hradec Králové

10

Oznámení
Z hlediska technického a technologického
neuvažuje o žádném alternativním ešení.

Vibracoustic CZ, T ebechovice pod Orebem
ešení zám ru,

i jeho umíst ní, zadavatel

Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prost edí a obyvatelstvo jsou v oznámení
hodnoceny pouze stávající stav (nulová varianta) a monovariantní zám r p edkládaný
oznamovatelem (aktivní varianta). Popis stávajícího stavu životního prost edí, tj. nulové
varianty, je v kapitole C oznámení. Popis zám ru (aktivní varianty) v etn vstup a výstup
je uveden v kapitole B oznámení a hodnocení vliv zám ru na životní prost edí v kapitole D
oznámení.

B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru
B. I. 6. 1 Technické ešení
Zhodnocení rekonstrukce
Zám r je umís ován do zastav ného území areálu TANEX a.s. na pozemku p. . st. 1006/1.
Zám r si nevyžádá žádné provád ní zemních prací.
Pro technologická za ízení bude využívána
ást výrobního objektu stávajícího
v severozápadní ásti. Technologie na išt ní odpadního vzduchu budou situovány u
západní st ny objektu. V západní ásti bude též ešen ocelový p íst ešek pro p íjem
materiálu. Jako odpadové hospodá ství spole nosti Vibracoustic bude rozší en zabezpe ený
p íst ešek na pozemku p.p. . 2426. Jako sklad chemikálií a ho lavin na st. p. . 1006/1 bude
sloužit stávající objekt situovaný u nákladní vrátnice.
Bude se jednat se o bourací práce uvnit objektu malého rozsahu (p í ky). Zám r si vyžádá
pouze malý p ísun nových stavebních materiál .
Stavebn technický pr zkum objektu a území byl proveden p i povolování p edchozích etap.
Technické a konstruk ní ešení objektu
Rozloha výrobní haly 3 560 m2, z toho výrobní plocha: 2 060 m2 a sklad hotových výrobk
1 500 m2
Venkovní plocha pro išt ní odpadního vzduchu a obslužné provozy 620 m2
Venkovní sklad odpadu (p íst ešek) 180 m2
Sklad chemických látek a ho lavin 488 m2
len ní výrobní haly a umíst ní objekt využívaných zám rem je z ejmé z p ílohy oznámení
. 1.
Jako výrobní a skladová hala bude využíván stávající montovaný objekt ze železobetonové
konstrukce s vyzdívanými st nami a železobetonovými st ešními panely s izolací. Jedná se
o objekt jednopodlažní nepodsklepený obdélníkového p dorysu.
V rámci stavebních úprav budou provedeny nové podlahy z izolací proti ropným produkt m a
chemikáliím, drátkobetonu s krycí vrchní vrstvou, áste n antistatickou. Ve skladech
chemických látek bude podlaha vyspádována do záchytných jímek.
V objektu budou zachovány áste n stávající d lící p í ky, pouze se odstraní dv p vodní
d lící p í ky, aby se utvo il ucelený prostor pro technologii.
Nov se vybuduje odd lovací p í ka mezi navrhovanou technologickou dílnou a skladem
hotových výrobk .
U bo ní st ny v západní ásti se vybuduje betonové plato pro instalaci technologie išt ní
odpadního vzduchu z pískova e a z technologie nánosu spojovacího prost edku (filtry,
termická likvidace typu KPR, RTO) a ocelový p íst ešek s vozovkou pro najížd ní kamion .
Nov
budou provedeny instalace – elektro, plyn, stla ený vzduch, vytáp ní,
vzduchotechnika.
Zachovány budou deš ové svody a deš ová kanalizace, áste n se upraví rozvody pitné
vody a kanalizace splašková.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Obr. . 3: Stávající interiér objektu využívaného pro zám r
Budoucí umíst ní technologie
Budoucí skladové prostory hotových výrobk

Výrobní hala bude rozd lena na dv
ásti: První ást výrobní, kde bude provád na
kompletace kovových díl , odmašt ní, pískování, p edeh ev kovových díl , nanášení
spojovacího prost edku st íkáním, sušení a do asné skladování.
Druhá ást haly bude skladová.
U západní st ny haly ve venkovním prost edí bude umíst n objekt s technologií
odpadního plynu typu KPR, RTO.

išt ní

Sklady
V rámci zám ru je navrhován p íru ní Ex-sklad pro ho laviny (spojovací prost edky, edidla)
s kapacitou pro nejvýše 7 m3 ho lavých látek všech t íd nebezpe nosti. Dle SN 65 0201 se
jedná o p íru ní sklad a bude dle této SN vybaven (jímka, podlaha, v trání).
Pro chemikálie (perchlorethylen, stabilizátory, oleje, istící prost edky) bude vytvo en p íru ní
sklad chemikálií, který bude odd lený od Ex-skladu a vybavený jímkou, podlahou a v tráním.
Sklad chemikálií a ho lavin (provozní chemické p ípravky spole nosti Vibracoustic).
Seznam skladovaných chemických látek a p ípravk je sou ástí p ílohy oznámení . 8.
- Sklad odpadu – bude vybudován krytý sklad (p íst ešek) s vodohospodá sky zajišt nou
podlahou vyspádovanou do bezodtokové jímky
- sklad bude sloužit pro shromaž ování ostatních i nebezpe ných odpad
produkovaných všemi technologiemi spole ností Vibracoustic s.r.o. (nejv tší podíl
nebezpe ných odpad tvo í odpady ze stávající technologie fosfatizace), na sklad bylo
požádáno o územní souhlas a stavební povolení s kapacitou nebezpe ných odpad do
100 t. V dob po izování územního a stavebního ízení zám r nespadal do zjiš ovacího
ízení dle zákona . 100/2001 Sb. Vyjád ení krajského ú adu na toto za ízení je sou ástí
p ílohy oznámení . 3. P edkládaný zám r zv tšuje kapacitu skladu odpadu na 122 t
nebezpe ného odpadu.
- Sklad hotových výrobk – bude vytvo en v jižní polovin posuzované ásti výrobní haly.
Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Bude zachován stávající systém napojení objektu na dopravu a inženýrské sít . V souladu
s plánem m sta v samostatné investi ní akci bude v budoucnu budováno napojení na
objízdné komunikace kolem areálu.
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Pracovní prost edí
Všechna pracovišt , kde dochází k vývinu škodlivin budou odsávána. Celkem bude z haly
odsáváno 46 000 m3 vzduchu za hodinu. Stejné množství vzduchu istého, v zim oh átého
bude p ivád no nov navrhovanou vzduchotechnickou jednotkou. P i celkovém objemu haly
cca 13 000 m3 se jedná o 3,5 násobnou vým nu vzduchu za hodinu.
Osv tlení bude jednak p irozené sv tlíky a okny, jednak um lé s intenzitou až 500 lx.
Technologická za ízení budou dosahovat hlu nosti max. 85 dB, za ízení nevýrobní (nap .
vzduchotechnika) do 70 dB.
Sociální zázemí pro pracovníky je dostate né ve stávajících šatnách a v denní místnosti,
stravování v místní jídeln .
Vytáp ní
V rekonstruované ásti výrobní haly bude umíst no 15 teplovzdušných plynových agregát
Plus PO35 s tepelným výkonem jednoho agregátu 35 kW, celkový výkon všech agregát
bude 525 kW. Dále tam budou umíst ny dva plynové záv sné kotle Therm DUO s tepelným
výkonem jednoho kotle 45 kW, celkový výkon kotl bude 90 kW. V nov zrekonstruované
hale bude umíst na vzduchotechnická jednotka s plynovým ho ákem Weishaupt s tepelným
výkonem 540 kW.
Parkovací plochy
Parkovací místa stání pro osobní automobily budou využívána stávající v severní ásti
areálu Tanex a.s. (viz. situace v p íloze . 1 oznámení). Pro vjezd nákladních vozidel bude
využívána stávající nákladní vrátnice v jz. ásti areálu Tanex a.s. Zám rem bude upraven
vjezd do areálu nákladních vozidel a plochy u p ejímky materiálu.
Ozelen ní areálu
Vzhledem k tomu, že v areálu nebudou realizací zám ru budovány nové budovy a zám r
bude situován ve stávajícím pr myslovém areálu, nebudou provád ny sadové úpravy.
Administrativní prostor, zázemí zam stnanc a místnost údržby budou využívány stávající.
B. I. 6. 2. Technologické ešení
Výrobní postup
Aby bylo možné vyrobit bezpe né spojení s požadovanou soudržností mezi elastomerem a
r znými kovy, je nutné povrch kovového dílu odpovídajícím zp sobem upravit.
Nejprve se dodané kovové díly vyjmou z obal do kovových koš (procesní krok 1.1
kompletování).
Kovové díly se odmastí v odmaš ova i (procesní krok 1.2 odmaš ování) olej , ne istot a
tuk .
Po odmašt ní se povrch kovových díl
krok 1.3 pískování).

opískuje kovovou nebo k emennou drtí (procesní

Pro dosažení lepší soudržnosti spojovacího prost edku na povrchu kovových díl
p edeh ívají v kontinuální pícce (procesní krok 1.4 p edeh ev).

se tyto

Na teplé kovové díly se nanáší spojovací prost edek pomocí st íkacích pistolí (procesní krok
1.5 nános spojovacího prost edku) a poté se výrobky dosušují v sušícím tunelu (1.6. sušení).
P ed dalším zpracováním kovových díl / vulkanizací/ musí být povrchov upravené kovové
díly n kolik hodin v meziskladu (8h).
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Obr. . 4: Technologické schéma
1.1 Kompletace kovových díl

Aby se mohly kovové díly odmastit, musí se p emístit z transportních obal do kovových koš .
Použité suroviny:žádné
Emise: žádné
Odpad: obalový materiál jako lepenka, d evo (palety).
1.2 Odmaš ování
Jednokomorové/ kompaktní za ízení
Za ízení slouží k odmaš ování kovových díl pomocí perchloretylenu.
Kovové díly se vkládají do za ízení automaticky dopravním vále kovým pásem. Koš s
kovovými díly se zasune do pracovní komory. Tato se odvzdušní a ve vakuu se provádí
všechny zvolené procesní kroky, jako nap . post ik, odmaš ování v parách, sušení. B hem
všech procesních krok lze nastavit pohyb zboží k docílení optimálního a šetrného ist ní.
Koncept za ízení, který umož uje provád t všechny procesní kroky ve vakuu zaru uje
vysokou jistotu t snosti. Možností p esunu odpadního vzduchu a vnit ní kondenzace je
za ízení bez odpadního vzduchu. M ením koncentrace rozpoušt dla b hem sušení a
odv trávání pracovní komory bude monitorována zbytková koncentrace tetrachlorethylenu
v uzav eném systému. Za ízení bude vybaveno systémem záchytu par s úplnou recyklací
organických rozpoušt del.
Zásobení a vypoušt ní za ízení probíhá dle systému Safetainer.
Použité suroviny: Perchloretylen (tetrachlorethylen - viz. bezpe nostní list – p íloha . 7)
Emise: nach TA-vzduch: mezní hodnota < 1 mg, MAK < 345 mg/m3
Odpad: cca 300 kg na za ízení PER s obsahem oleje
cca 300 kg na za ízení zne ist ný PER

Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Princip odmaš ování:
Pevné látky z išt ní jsou odstra ovány na hrubém a jemném filtru. Rozpoušt dlo zne išt né
olejem je p e erpáno do integrovaného vakuového destila ního za ízení s elektrickým
vytáp ním. Tento vakuový destilátor slouží sou asn pro nep ímý a energeticky úsporný
oh ev nádrže s perchlorethylenem a k výrob par rozpoušt dla pro parní odmaš ování, které
ukon uje istící proces. Horké páry z destilátoru se vedou p es chladn jší výrobky a p itom
na nich kondenzují páry perchlorethylenu, které odstra ují poslední zbytky ne istot olejových
film a sou asn se výrobky oh ívají. Pro vakuové sušení se pracovní komora od erpá až na
tlak 5 kPa a tak jsou beze zbytku výrobky vysušeny již b hem 45 sekund. Odvád né páry
rozpoušt dla z velké ásti zkondenzují již ve vakuovém kondenzátoru umíst ném p ed
vakuovým erpadlem a odtud je rozpoušt dlo vedeno zp t do procesu. Horké odpadní plyny
z vakuového erpadla jsou ješt vedeny p es chladi a pak p es automatický regenera ní filtr
(s obsahem aktivního uhlí). Posledním krokem procesu bývá odv trání pracovní komory na
atmosférický tlak a následné propláchnutí vzduchem. Tento postup je sledován po íta em,
který pr b žn monitoruje zbytkovou koncentraci perchlorethylenu (tetrachlorethylenu). Dle
na ízení vlády . 361/2007 Sb. je pro tetrachlorethen (perchlorethylen) PEL 250 mg/m3,
NPK-P je 750 mg/m3.
1.3 Pískování díl
Odmašt né kovové díly se pískují pomocí ocelové drti (pískovací prost edek). P i tomto kroku
se pískovací prost edek metá pomocí tlakového vzduchu nebo turbíny na kovové díly.
Tímto zp sobem se odstraní ne istoty a povrch se zdrsní.
Vznikající prach se pr b žn odsává s použitím jemného filtru.
Použité suroviny: pískovací prost edek
Emise:
odvod vzduchu jemným filtrem (Emise
istého
Odpad:
cca 50 kg jemných zrn nebo prachu na za ízení a den.

plynu

<

1,0

mg/Nm3)

Dle provedení kovového dílu se stanoví pracovní postup:
pískování v bubnu, kovové díly se pískují v bubnu jako sypané zboží
stolový pískova , kovové díly se pískují na stole ze t í stran
satelitní pískova , kovové díly se pískují jednotliv na malých plochách
1.4 P edeh ev kovových díl
Kovové díly se p edeh ívají v pr b žných píckách z pokojové teploty na ca 80°C.
Pece se vyh ívají pomocí horké vody (teplota 90°C a tlak ca. 2 bar).
1.5 Nános spojovacího prost edku
Spojovací prost edek pro nanášecí automaty se p ivádí z centrálního okružního systému
potrubím nebo se pro malá množství používají tlakové nádoby. Pomocí tlakové st íkací
pistole se st íká spojovací prost edek (podobn jako lak) ve více vrstvách na kovový díl.
Kovové díly se suší vzduchem.

Mlha vznikající p i st íkání a rozpoušt dlo se ve stroji odsávají. Tímto odsáváním se ani mlha
ze st íkání ani rozpoušt dlo nedostanou mimo stroj.
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Odpadní vzduch se odvádí filtra ním systémem k tepelnému spalování a odpadní vzduch
obsahující rozpoušt dlo se zpracovává v tepelné isti ce. Odsávaný vzduch se nejprve vede
filtrem do isti ky odpadního vzduchu (viz níže bod 1.10).
Obr. . 5: Princip odsávání st íkacího za ízení

POPIS
1) Kruhový st l s otá ecími p ípravky
2) St íkací pozice
3) Obslužný panel
4) Rozvad
5) Suši ka
6) Chladící zóna
7) P ívod vzduchu
8) Odsávání st íkaných díl
9) Odsávání suši ky
10) P estavovací za ízení

1.7 Sušení/odv trávání
Aby bylo sušení dokonalé, procházejí kovové díly sušícím tunelem nebo se suší již p ímo ve
st íkacím automatu.
1.8 Mezisklad
P ed každým použitím nast íkaných kovových díl pro vulkanizaci se musí tyto ca 8 hod.
uložit v meziskladu.
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1.9 ist ní odpadního vzduchu (pískova )
Odmašt né kovové díly se budou pískovat pomocí ocelové drti (pískovací prost edek).
P i tomto kroku se pískovací prost edek metá pomocí tlakového vzduchu nebo turbíny na
kovové díly. Tímto zp sobem se odstraní ne istoty a povrch se zdrsní. Vznikající prach se
pr b žn odsává s použitím jemného filtru.

1.10

ist ní odpadního vzduchu (nános spojovacího prost edku)

Odpadní vzduch obsahující rozpoušt dlo proudí zabudovaným kanálem do odpadního
za ízení. Základem isti ky Dürr je sdružovací za ízení (koncentrátor) KPR s adsorp ním
rotorem. Adsorp ní rotor se skládá ze zeolitových blok , které jsou stavebními prvky
jednotlivých segment rotoru. V koncentrátoru je integrovaný prachový filtr, který zachytí ješt
eventueln ve vzduchu obsažené áste ky prachu.
Rotor se d lí na adsorp ní zónu, jednu n kolikrát menší desorp ní zónu a chladící zónu.
V adsorp ní zón se zachycuje rozpoušt dlo, dále je dopravováno pomocí zeolitového rotoru
do desorp ní zóny a tam je vytla ován(desorbován) množstevn podstatn menším
vytla ovacím proudem. B hem provozu se rotor pr b žn otá í.
Koncentrovaný, obsahov redukovaný vytla ený vzduch (koncentrovaný vzduch) je následn
veden do tepelné isti ky (TAR-thermische Abluftreinigung, v p íloze .1 oznámení ozna eno
jako RTO – Regenerative Thermische Oxidation).
Tepelná isti ka TAR (RTO) - se skládá z ho ákové komory, ho áku a integrovaného vým níku
tepla, který slouží k maximálnímu p edeh evu vzduchu , aby se minimalizovaly náklady na
spot ebu. K oh evu desorp ního vzduchu pomocí desorp ního vým níku tepla se použije
zbytková energie proudu použitého vzduchu.
Veškeré komponenty v etn vedení elektrického proudu se dodávají již namontované.
Vy ist ný odpadní vzduch se vede nad st echu do vn jší atmosféry.
Všechna nová pracovišt , na kterých bude docházet k uvol ování t kavých organických
látek, budou odsávána do isti ky odpadního vzduchu. Výrobce za ízení garantuje
na výstupu koncentraci TOC menší než 20 mg/m3, tj. 0,252 kg/h. Množství odvád né
vzdušniny bude 25 000 m3/h.
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Obr. . 6: Schéma
koncentrátoru

Vibracoustic CZ, T ebechovice pod Orebem
išt ní odpadního vzduchu (nános spojovacího prost edku) a obrázek

Manipulace s materiálem a výrobky
Hotové výrobky budou skladovány v paletách, manipulace s paletami bude provád na
pomocí vysokozdvižných vozík .
Popis provozu zám ru:
Technologie bude provozována v t í sm nném provozu, 5 dní v týdnu.
Provoz technologie bude zajiš ovat celkem 30 pracovník (10 pracovník v jedné sm n ).
P ísun surovin (kovových díl /výrobk ) : zejména z výroby firmy CAM v areálu Tanex a.s.
T ebechovice pod Orebem

B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
-

územní a stavební ízení
provád ní stavebních úprav na ohlášení
stavební úpravy a montáž technologie
zahájení zkušebního provozu

10/2008
10//2008
12/2008
01-04/2009

B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
- m sto T ebechovice pod Orebem
- Královéhradecký kraj
Dot eným územím bude pouze katastrální území T ebechovice pod Orebem.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Pro dovoz surovin a export výrobk a odpad zám ru a pohyb zam stnanc budou
využívány místní komunikace v okolí zám ru, které procházejí také jinými katastrálními
územími a tvo í pojítko s okolními m sty.

B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad ,
které budou tato rozhodnutí vydávat
- Územní rozhodnutí a stavební povolení – M Ú T ebechovice p.O., stavební odbor
v návaznosti na platný územní plán obce
- Povolení k umis ování staveb, staveb a uvedení do provozu velkého a st edního
stacionárního zdroje
Orgán ochrany ovzduší vydá povolení k umíst ní staveb velkých a st edních stacionárních
zdroj . Orgán ochrany ovzduší vydá povolení ke stavb a k uvedení tohoto zdroje zne išt ní
ovzduší do zkušebního a trvalého provozu (§17 zákona . 86/2002 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis ).
Dot eným orgánem státní
Královéhradeckého kraje.

správy

z hlediska

ochrany

ovzduší

je

Krajský

ú ad

- Povolení k nakládání s nebezpe ným odpadem – KÚ Královéhradeckého kraje (v p ípad
schvalované produkce v tší než 100 t/rok), Magistrát m sta Hradec Králové (v p ípad
schvalované produkce menší než 100 t/rok),
- Vypracovat a schválit havarijní plán (plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných
látek)
Havarijní plán bude vypracován dle vyhlášky . 450/2005 Sb. a schválen p íslušným
vodoprávním ú adem (Magistrát m sta Hradec Králové, odbor životního prost edí).
Poznámka: Za ízení nespadá pod p sobnost zákona . 76/2002 Sb., v platném zn ní,
o integrované prevenci. Toto je doloženo vyjád ením MŽP ze dne 20.7. 2007
(Zn. 46092/ENV/07) – viz. p íloha . 3 oznámení.

B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. P da
Zábor pozemk a jejich druh
Zám r je plánováno situovat do pr myslové zóny v jihozápadní ásti m sta T ebechovice
pod Orebem, v areálu spole nosti TANEX a.s., kde by byly využívány zastav né pozemky
formou pronájmu.
len ní výrobní haly a umíst ní objekt využívaných zám rem je z ejmé z p ílohy
. 1 oznámení.
Uvažovaným zám rem nebude in n nárok na zábor p dy, nebo stavba bude provedena na
industrializované ploše.

Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Tabulka . 1: P ehled dot ených pozemk
Zám r bude umíst n v pr myslové zón v západní ásti m sta T ebechovice pod Orebem
na následujících pozemcích:
íslo
parcely

Vým ra dle výpisu z
KN (m2)

1006/1

11 092

2421

34

2422

27

P íjem materiál , surovin 27 m2

Zastav ná plocha a nádvo í

2423

31

Manipula ní plocha 31 m2

Zastav ná plocha a nádvo í

2426

304

Odpadové hospodá ství 180 m2

Zastav ná plocha a nádvo í

Celkem

Vým ra využívaná zám rem a
zp sob využití (m2)
Výrobní hala se skladem
hotových výrobk
+ sklad
chem.látek
a
ho lavin
+
obslužné provozy = 3 560 m2 +
488 m2 + cca 508 m2
Technologie išt ní odpadního
vzduchu 34 m2

4 828 m2

Druh pozemku

Zastav ná plocha a nádvo í

Zastav ná plocha a nádvo í

Zastav ná plocha a nádvo í

Kopie katastrální mapy s vyzna ením zám ru je sou ástí p ílohy oznámení . 1.
Zám rem nebudou dot eny zem d lské pozemky ani pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
(PUPFL).

B. II. 2. Voda
Etapa rekonstrukce
Pitná voda
V etap výstavby bude pitná voda spot ebovávána pro sociální ú ely pracovník stavby
a v malé mí e p ípadn k výrob betonu. Vzhledem k malému nároku na po et pracovník a
krátké dob trvání stavebních úprav se budou spot eba pitné vody minimální.
Zdrojem pitné vody bude stávající vodovod v areálu.
Etapa provozu zám ru
Pitná voda
Zdrojem pitné vody je stávající vodovodní ad v areálu spole nosti Tanex a.s., sociální
zázemí je zbudováno v kovopryžové výrobn . P edpokládaná spot eba pitné vody pro
provoz nové technologie bude (v sociálním zázemí zam stnanc ) bude 150 l/os./den. Tj. p i
p edpokladu využití 30 pracovník pro novou technologii za den bude nár st spot eby pitné
vody oproti stávajícímu stavu o max. 4,5 m3/den (3 sm ny). Celková ro ní spot eba pitné
vody je p edpokládána ve výši cca 1 125 m3 (250 pracovních dní v roce).
Technologická voda
Nebude využívána.
Užitková voda
V areálu je vybudována požární nádrž, která bude využívána i pro zám r. Jiná užitková voda
nebude využívána.
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B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Stavební a konstruk ní materiál
Dodavatel stavby (rekonstrukce) a technologie zajistí pot ebný druh a množství stavebního a
konstruk ního materiálu dle schválené projektové dokumentace stavby.
Vstupní suroviny pro výrobu
Tabulka . 2: Používané chemické látky
Surovina
Spot eba
(kg /rok)

Pr m rné skladované
množství (kg)

spojovací prost edek
(rozpoušt dlo podíl 70 - 80 %)

50 000

5 000

rozpoušt dlo

3 000

800

odmaš ovací prost edky
(PER+stabilizátory)

1 000

600

55 000

10 000

pískovací médium
Ostatní skladované látky (olej,
istící prost edky atd.)

P ípravky
Chemosil 411, Cilbond
21-TF,
Cilbond
12E,
Cilbond 80E
xylen, toluen, MEK –
methyletylketon, MIBK –
methylisobuthylketon
Maxistab DJ-1N,
MaxistabDK-2NStabilizer
Perchlorethylen
(tetrachlorethen)

1 000

Rozpoušt dlo se bude používat pouze k išt ní nástroj . Celá místnost, ve které se bude
provád t išt ní bude odsávána do isti ky odpadního vzduchu.
Toxikologické informace o p ípravcích a chemických látkách (spojovací prost edky
aodmaš ovací prost edky):
CILBOND 80 E – p ípravek je dráždivý a vysoce ho lavý, je ozna en R-v tami R11 (vysoce
ho lavý) a R20 (zdraví škodlivý p i vdechování).
CILBOND 12 E – p ípravek je dráždivý a vysoce ho lavý, je ozna en R-v tami R11 (vysoce
ho lavý), R20 (zdraví škodlivý p i vdechování), R36/37 (dráždí o i a dýchací orgány, R 52/53
(škodlivý pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé škodlivé ú inky ve vodním
prost edí) a R66 (opakovaný kontakt m že vyvolat k ehnutí a popraskání k že).
Chemosil 411 – p ípravek je toxický, je ozna en R-v tami R10 (ho lavý), R20/22 (zdraví
škodlivý p i vdechování a požití, R23 (toxický p i vdechování), R33 (nebezpe í kumulativních
ú ink ), R36/38 (dráždí o i a k ži), R43 (m že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží), R61
(m že poškodit plod v t le matky) a R 62 (možné nebezpe í reproduk ní schopnosti).
MAXITAB DJ-1N – p ípravek je žíravý , je ozna en R-v tami R11, R20/21, R22, R24,
R36/37/38, R34, R65, R66 - opakovaný kontakt m že vyvolat k ehnutí a popraskání k že.
MAXITAB DK-2N Stabilizer - p ípravek je zdraví škodlivý, je ozna en R-v tami R10 (ho lavý),
R19 (m že vytvá et výbušné peroxidy), R20/21/22 (zdraví škodlivý p i vdechování, p i styku
s k ží a p i požití), R36/37/38 (dráždí o i, dýchací orgány a k ži) a R 42/43(m že vyvolat
senzibilizaci p i vdechování a p i styku s k ží).
Tetrachlorethylen – jedná se o t kavou organickou látkou - halogenované organické látky
klasifikované R-v tami R40 (možné nebezpe í nevratných ú ink ) a R51/53 (toxický pro
vodní organismy, m že zp sobit dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí).
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Poznámka: V provoze nemusí být používány uvedené p ípravky, ale p ípravky na obdobné
bázi. Uvedeny byly nejpravd podobn ji využívané p ípravky. Níže jsou uvedeny obdobné
p ípravky, které by mohly být v technologii využívány:
P ípadn m že být využíván Chemosil 211 – p ípravek je ho lavý a zdraví škodlivý, je
ozna en R-v tami R11 (vysoce ho lavý) a R 21/22 (zdraví škodlivý p i vdechování a požití) a
R 36/38 (dráždí o i a k ži).
Nebo m že být využíván Chemosil NL 411 – p ípravek je zdraví škodlivý a nebezpe ný pro
životní prost edí, je ozna en R-v tami R10 (ho lavý), R 20/21 (zdraví škodlivý p i vdechování
a p i kontaktu s pokožkou), R 43 (m že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží) a R51/53
(toxický pro vodní organismy, m že zp sobit dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním
prost edí).
Chemosil 360 - p ípravek je zdraví škodlivý a nebezpe ný pro životní prost edí, je ozna en
R-v tou R11 (vysoce ho lavý).
CILBOND 21-T – p ípravek
(vysoce ho lavý), R 20/22
kumulativních ú ink ), R36
(zdraví škodlivý, p i požití m

je zdraví škodlivý a vysoce ho lavý, je ozna en R-v tami R11
(zdraví škodlivý p i vdechování a požití), R33 (nebezpe í
(dráždí o i), R61 (m že poškodit plod v t le matky) a R 65
že vyvolat poškození plic).

Bezpe nostní listy výše uvedených p ípravk , které budou pravd podobn
využity, jsou uvedeny v p íloze oznámení . 7.

pro výrobu

Technické ešení sklad nebezpe ných látek:
Pro zám r budou využívány následující skladovací za ízení:
- P íru ní sklad chemických látek (odmaš ovací prost edky – perchlorethylen, stabilizátory -,
oleje, istící prost edky) – st.p. . 1006/1 - sklad bude odd len od Ex-skladu a bude vybaven
jímkou, odolnou podlahou, v tráním dle p íslušných norem.
- Sklad chemikálií a ho lavin – (provozní chemické látky) - st.p. . 1006/1
- P íru ní Ex – sklad (spojovací prost edky, edidla) – st.p. . 1006/1 - dle SN 65 0201 se
bude jednat o p íru ní sklad a bude vybaven jímkou, zabezpe enou podlahou, v tráním).
- Sklad odpadu – st. p. . 2426 - v navrhovaném p íst ešku vedle výrobní haly budou
skladovány nebezpe né odpady v množství vyšším než 100 t za rok
- Sklad hotových výrobk - st.p. . 1006/1
Sklady budou technicky zabezpe eny takovým zp sobem, aby nedošlo k úniku vodám a
p dám závadných látek do okolí, k znehodnocení chemikálií vlivem klimatických podmínek a
nedocházelo k neoprávn né manipulaci se skladovanými látkami. Bude zajišt na dostate ná
vým na vzduchu. Technické ešení sklad bude specifikováno v dalším stupni projektové
dokumentace.
Ze situace zám ru (p íloha oznámení . 1) je z ejmé umíst ní uvedených sklad . Kapacity
sklad a rozlohy jsou z ejmé z kapitoly B. I. 3 oznámení.
Bilan ní propo ty pro nást ik spojovacím prost edkem
-

celkový po et díl pro nást ik
12 000 000 ks/rok
plocha nanesená spoj. prost edkem
0,01 m2/díl
celková upravovaná plocha
120 000 m2/rok
množství rozpoušt del ve spoj. prost edku
70-80%
celková spot eba spoj. prost edku v . edidel
53 000 kg/rok
celkové množství t kavých látek, které se odpa í
40 000 kg/rok
celkové množství odsávaného vzduchu
25 000 m3/hod.
koncentrace t kavých látek p ed vy išt ním (3 sm. – 5 400 hod./rok) 296 mg/m3
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- celkové množství spoj. prost edku na dílech po odpa ení edidel
- množství spoj. prost edku na dílu
- tlouš ka vrstvy na dílu

13 000 kg/rok
1-1,1 g/díl
40 – 60 m

Energetické nároky

Pozice Za ízení

KW

m³/ h

m³/ h

Odsávané
množství
samostatných
systém

Množství
odsávaného
vzduchu

Spot eba
tlakového
vzduchu

El. p íkon

Tabulka . 3: P ehled za ízení a energetických hodnot

m³/ h

1

Kompletování - p ejímka materiálu

2

2

Kompletování - p ejímka materiálu

2

0,5

3

Odmaš ova CKW nebo KW

55

2

4

Odmaš ova CKW nebo KW

55

2

5

Destilace, zpracování odpadu

11

1

6

Bubnový tryska WS 1

15

5

7

Bubnový tryska WS 1

15

5

2 500

8

Bubnový tryska WS 0 - TTK

7

0,5

2 500

9

Satelitní tryska -TTK

2

25

2 500

10

Prachový filtr pro pos. 6-9 zentrální v provedení
Atex pro prach tryska

30

15

11

Stolní traska V&S

34

0

12

Prachovýfiltr pro tryska V&S pro pos. 15

15

5

13

Plochý topný kanal 2

5

0,5

14

Plochý topný kanál 3

5

0,5

15

Montážní automat ztužení jádra

0,5

1

16

Nanášecí automat Sprimag Gotha I - TTK

10

20

2 500

17

Nanášecí automat Sprimag Go II

10

20

2 500

18
19

Sprimag malý
Nanášecí automat lánk s plynovým oh evem

5
35

20
25

2 500
3 000

20

Nanášecí automat jádra Sprimag

45

25

3 000

21

Nanášecí automat Walther

5

20

3 000

22

Centrální prachový filtr p ed RTO v provedení
Atex pro rozpoušt dlo+prach

18

12

12 000

23

Centrální prachový filtr p ed RTO v provedení
Atex pro rozpoušt dlo+prach

15

10

10 000

24

RTO: Zkoncentrování rozpoušt del -Od išt ní
pro pos. 16-21,26-28

90

10

25 000

25

Systém potrubního vedení

26

P íprava spojovacích prost edk

15

70

6 000

27

EX - sklad pojiv a lak

2

0

2 000

10

2

3 000

0

0

1 000

513,5

297

28
29

išt ní a opravy p ípravk
Sb rné místo odstran ní odpadu , odpad laku
Celkem
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Poznámka:
Pozice jednotlivých za ízení je zobrazena v p íloze oznámení . 1

Elektrická energie: instalovaný p íkon
Stla ený vzduch ze stáv. kompresorovny
Chladicí voda 16 ºC
Plyn pro oh ev vody

700 kW
300 m3/hod.
6 kW
50 Nm3/hod

Zdroj elektrické energie – ze stávající trafostanice
Vytáp ní, vzduchotechnika, zemní plyn
Vytáp ní, vzduchotechnika a technologie:
- kotelna plynová pro tlg. vodu 90 ºC
- vytáp cí soupravy pro krytí ztrát objektu
- vzduchotech. jednotka p ívodní
- nanášecí automaty s plynovým oh evem
- išt ní odpadního vzduchu
Celkem spot eba tepla/zemního plynu

výkon/spot eba zemního plynu
90 kW/9 m3/hod
270 kW/27 m3/hod
620 kW/62 m3/hod
80 kW/8 m3/hod
500 kW/50 m3/hod
1 560 kW/156 m3/hod

O zateplení objektu majitel neuvažuje. Technologie povrchových úprav a išt ní odpadního
vzduchu nevyhovuje pot ebám rekuperace tepla.
Zemní plyn bude erpán ze stávající regula ní stanice.

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Podél jižního okraje T ebechovic pod Orebem prochází silnice I. t ídy . 11 z Hradce Králové
do Ostravy. Vlastním m stem pak procházejí dv komunikace II. t ídy . 298 (Dobruška –
Kr ovice - Pardubice) a 299 (T ebechovice p.O. – Jarom – Dv r Králové).
Doprava v areálu TANEX a.s.
V sou asné dob do areálu p ijíždí 10 nákladních vozidel za týden.
Po zrekonstruování ásti haly dojde k navýšení po tu vozidel o 4 nákladní vozidla za týden tj.
na celkových 14 nákladních vozidel/týden (p jde pouze zvýšení o dopravu upravovaných
díl do provozu v M lníku, ostatní díly se již v areálu Tanex zpracovávají).
Po výjezdu z areálu se vozidla napojí na komunikaci . 11 v p ibližném pom ru 70 % ve
sm ru Hradec Králové a 30 % ve sm ru Týništ nad Orlicí.
Lze o ekávat p ír stek vjezdu cca 10 osobních vozidel za den. Parkovišt pro zam stnance
bude využíváno stávající v sv. ásti areálu Tanex a.s.
Železni ní doprava
Železni ní dopravu v T ebechovicích pod Orebem zajiš uje tra
Králové - Choce .

D 020 Praha - Hradec

Na trati je provozována osobní doprava v po tu 46 spoj za den v obou sm rech a nákladní
doprava v po tu cca 9 souprav za den v obou sm rech.
Železni ní doprava nebude zám rem využívána.
Ochranné pásmo dráhy kon í u severní st ny haly.
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Etapa rekonstrukce zám ru
Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanism na staveništi a obslužná automobilová
doprava na p íjezdových komunikacích. Zdrojem zne iš ování ovzduší p i provozu
motorových vozidel a obslužných mechanism je nedokonalé spalování paliva (benzinu
a motorové nafty). Sledovanými škodlivinami z automobilové dopravy jsou zejména oxidy
dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné ástice. Jako nejzávažn jší škodlivinou se
z hlediska množství emisí a velikosti imisních limit jeví oxidy dusíku a benzen.
P i rekonstrukci nebudou provád ny zemní ani výkopové práce.
V sou asné dob není možné p esn vy íslit množství emitovaných zne iš ujících látek
vyvolaných automobilovou dopravou zajiš ující dovoz stavebních materiál a mechanism
pro rekonstrukci objektu, ale vzhledem k malému rozsahu a charakteru stavebních úprav lze
p edpokládat, že budou nízké. Proto nebyla etapa rekonstrukce v této rozptylové studii
uvažována.
Stávající stav
V sou asné dob jsou ve spole nosti Vibracoustic CZ, s. r. o. umíst ny tyto technologie:
vulkanizace, lakovna a fosfatizace. Pro umíst ní t chto technologií bylo v roce 2006
zpracováno Oznámení podle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, v etn rozptylové
studie a studie vliv na ve ejné zdraví.
Stávající bodové zdroje emisí:
Vulkanizace
Celkem je umíst no šest vulkaniza ních za ízení DESMA. Lisování probíhá p i teplot 170 –
180 °C.
Fosfátování
Fosfátování je provád no na lince pro povrchovou úpravu kovových díl s použitím zinkofosfátovací lázn . Odsávána vzdušnina z technologie je odvád na p es lapa kapek
a rekupera ní jednotku do venkovního ovzduší.
Lakování
Lakování je provád no ve dvou kruhových st íkacích boxech s poloautomatickým provozem.
Prostor box
je odsáván a vzdušnina je odvád na výduchem p es suchý filtr
nad st echu budovy.
Vytáp ní
Stávající ást výrobní haly je vytáp na pomocí 12 teplovzdušných agregát Plus PO35 o
tepelném výkonu jednoho agregátu 45 kW, ho ákem rekupera ní jednotky s tepelným
výkonem 55 – 195 kW. Prostory údržby jsou vytáp ny jedním teplovzdušným agregátem
Plus PO35 o tepelném výkonu 45 kW a dv ma plynovými kotli Therm DUO s tepelným
výkonem jednoho kotle 45 kW. Prostory jídelny jsou vytáp ny plynovým kotlem Junkers
s tepelným výkonem 20 kW. Administrativní ást je vytáp na dv ma plynovými kotli Therm
DUO s tepelným výkonem jednoho kotle 45 kW, v administrativní ásti jsou umíst ny dva
oh íva e vody QUABTUM Q7 – 75 – VENT – B s tepelným výkonem jednoho oh íva e 19,5
kW. Ve fosfátovací hale jsou umíst ny dva plynové kotle Therm TRIO s tepelným výkonem
jednoho kotle 97,8 kW a dva teplovzdušné plynové agregáty Plus PO92 s tepelným výkonem
jednoho agregátu 100 kW.
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Posuzovaný zám r
Výb r zne iš ujících látek
Zdrojem emisí do ovzduší z posuzovaného zám ru bude odmaš ování kovových díl
od ne istot, olej a tuk .
Poznámka: Technologie odmaš ování perchloretylenem bude probíhat v uzav eném stroji
post ikem. Dle zadavatele rozptylové studie se bude jednat o za ízení bez odpadního
vzduchu.
Zdrojem emisí bude i išt ní nástroj , celé pracovišt
odpadního vzduchu.

išt ní bude odsáváno do isti ky

Zdrojem emisí bude nanášení spojovacího prost edku pomocí tlakové st íkací pistole
ve více vrstvách na kovový díl. Celá technologie bude odsávána p es pevný filtr
do isti ky odpadního vzduchu. Výrobce isti ky odpadního vzduchu garantuje na výstupu
koncentraci TOC menší než 20 mg/m3.
Zdrojem emisí z posuzované technologie bude také tryskání kovových díl pomocí ocelové
drti v uzav eném tryskacím stroji. Tryskací stroje budou centráln odsávány p es filtr tuhých
látek do venkovního prost edí. Jeden tryskací stroj má vlastní odsávání p es filtr do
venkovního prost edí. Výrobce tryskacích stroj garantuje na výstupu koncentraci tuhých
zne iš ujících látek menší než 1 mg/m3.
Dalšími zdroji emisí budou spalovací zdroje (teplovzdušné agregáty Plus PO35, ho ák
vzduchotechnické jednotky, plynové kotle Therm DUO). Ho áky a kotle a budou vytáp ny
zemním plynem. Zne iš ující látky vznikající spalováním zemního plynu jsou p evážn NOx
a CO.
Zdrojem emisí bude také p eprava surovin a produkt realizována automobilovou dopravou.
Zdrojem zne iš ování ovzduší p i provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování
paliva (motorové nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory
vozidel a mechanism jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné ástice.
Zne iš ující látky uvažované v rozptylové studii jsou benzen, PM10, oxidy dusíku a TOC.
Bodové zdroje emisí
Stávající stav
Bodovými zdroji jsou výduchy od spalovacích a technologických zdroj .
Bodovými zdroji z technologie jsou tyto výduchy: výduch od vzduchotechnické jednotky,
která odvádí zne išt ný vzduch z výrobní haly (TV1), výduch od vulkaniza ních lis (TV2),
výduch od lakovacích box (TV3) a výduch od vzduchotechnické jednotky z haly fosfatizace
(TV4).
Tabulka . 4: Spalovací bodové zdroje – stávající stav
Spalovací zdroj

Ozna ení
výduchu

Tepelný výkon
jednoho kotle [kW]

Spot eba zemního plynu
jednoho kotle [m3/h]

35

4,09

Teplovzdušné agregáty
S1 – S12, S15
Plus PO35
Plynový kotel Therm
DUO

S13, S14,
S20, S21

45

5,2

Ho ák rekupera ní
jednotky

S16

195

20

Plynový kotel Junkers

S17

20

2,1
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Oh íva e vody

S18 – S19

19,5

2,26

Plynový kotle Therm
TRIO

S22, S23

97,8

10,4

Teplovzdušné agregáty
Plus PO92

S24, S25

100

10,57

Hmotnostní toky byly p evzaty z protokol o autorizovaném m ení emisí. Protokoly
z autorizovaného m ení emisí jsou k dispozici u zpracovatele rozptylové studie. Hmotnostní
toky tuhých zne iš ujících látek ze spalování zemního plynu byly vypo teny z množství
paliva za hodinu a z hodnot emisních faktor pro stanovení množství emisí výpo tem p i
spalovaní paliv, které jsou uvedeny v p íloze . 5 k na ízení vlády . 352/2002 Sb..
Nový zám r
Bodovými zdroji budou výduchy od spalovacích a technologických zdroj .
Tabulka . 5: Spalovací bodové zdroje – nový zám r
Spalovací zdroj

Ozna ení
výduchu

Tepelný výkon
jednoho kotle [kW]

Spot eba zemního plynu
jednoho kotle [m3/h]

Teplovzdušné agregáty
Plus PO35

S26 – S40

35

4,09

Plynový kotel Therm
DUO

S41, S42

45

5,2

Ho ák dopalovací
jednotky

S43

650

65

Ho ák
vzduchotechnické
jednotky

S44

540

54

Bodovým zdrojem bude komín od isti ky odpadního vzduchu (TV5). Množství odsávaného
vzduchu bude 25 000 m3/h, výrobce udává koncentraci TOC na výstupu menší než 20
mg/m3. Hmotnostní tok byl p evzat z protokolu o m ení emisí, které bylo provedeno na
stejném za ízení v N mecku. Do výduchu TV5 budou odsávány i spaliny vzniklé spalováním
zemního plynu v ho áku S43.
Dalšími novými bodovými zdroji budou dva výduchy od tryskacích stroj (TV6 a TV7).
Výrobce t chto za ízení udává množství prachu na výstupu menší než 1 mg/m3. Množství
odsávaného vzduchu z TV6 bude 10 000 m3/h a z TV7 5 000 m3/h.
Umíst ní stávajících i nových výduch je znázorn no v p íloze . 1 rozptylové studie (p íloha
oznámení . 5.
V následující tabulce (tabulka . 6) jsou uvedeny emisní parametry bodových zdroj , které
byly použity pro výpo et rozptylové studie:
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Tabulka . 6: Emisní parametry bodových zdroj (stávající výroba + zám r)
Zdroj

M NOx
[g/s]

M PM10
[g/s]

S1-S12, S15

3,4*10-4

2,3*10-5

-4

VS
[m3/s]

H
[m]

d
[m]

Pd
[h/den]

-

0,0089

10

0,08

0,22

16

-5

-

0,024

10

0,08

0,22

16

S13, S14

5*10

S20, S21

1,36*10-3

2,89*10-5

-

0,033

10

0,08

0,22

16

S16

2,12*10-3

1,1*10-4

-

0,0428

10

0,2

0,22

16

S17

9,3*10-4

1,2*10-5

-

0,00617

10

0,08

0,22

16

S18 – S19

6,42*10-4

1,26*10-5

-

0,0228

7

0,06

0,22

16

3,67*10

-4

-5

-

0,0528

10

0,1

0,22

16

S24, S25

5,87*10

-5

4,698*10

-

0,0311

10

0,1

0,22

16

S26 – S40

2,18*10-3

2,3*10-5

-

0,0120

10

0,08

0,22

16

S41, S42

2,31*10-3

2,89*10-5

-

0,0153

10

0,08

0,22

16

S44

0,0288

3*10-4

-

0,159

10

0,35

0,22

16

TV1

-

-

0,00203

6,711

11

1,25

0,66

24

TV2

-

-

0,00688

1,376

11

0,5

0,66

24

0,0148

1,429

11

0,4

0,66

24

S22, S23

2,89*10

MTOC
[g/s]

5,78*10

-3

-3

TV3

-

1,57*10

TV4

-

0,00135

-

4,486

6,3

0,71

0,66

24

TV5

0,0347

3,6*10-4

0,07

6,944

11

1,25

0,66

24

TV6

-

2,72*10-3

-

2,778

9

0,63

0,66

24

TV7

-

1,36*10-3

-

1,389

11

0,45

0,66

24

Vysv tlivky:

Mx ........…hmotnostní tok škodliviny x
VS ..…….objem vzdušniny na výstupu z výduchu
H …..........výška koruny výduchu nad terénem
d…………pr m r výduchu
α ……..... .relativní ro ní využití maximálního výkonu
Pd …….....po et hodin za den, kdy je zdroj v innosti
- ………..zdroj danou škodlivinu neemituje

P edpokládané ro ní emise z technologických a spalovacích zdroj jsou uvedeny v tabulce
. 7.
Tabulka . 7: Ro ní emise zne is ujících látek - Bodové zdroje emisí
Zne iš ující látka
NOx [kg/rok]

PM10 [kg/rok]

TOC [kg/rok]

Stávající stav

156,22

64,08

490,74

Nový zám r

1 180

96,91

1 452

P edpokládaný stav

1 336,22

160,99

1 942,74
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Liniové zdroje emisí (emise z automobilové dopravy)
Hlavním liniovým zdrojem zne išt ní bude doprava po stávající komunikaci . 11, která vede
v t sné blízkosti posuzovaného zám ru.
V sou asné dob do spole nosti Vibracoustic CZ, s. r. o. p ijíždí 10 nákladních vozidel/týden.
Po zrekonstruování
ásti haly dojde k navýšení po tu vozidel na 14 nákladních
vozidel/týden. Po výjezdu z areálu se vozidla napojí na komunikaci . 11 v pom ru 70 % ve
sm ru Hradec Králové (úsek 1) a 30 % ve sm ru Týništ nad Orlicí (úsek 2) (viz. obr. . 7
Znázorn ní liniových zdroj ). V areálu spole nosti byly komunikace rozd leny do t í úsek .
Provoz osobních vozidel zam stnanc nebyl vzhledem k jejich malému po tu v rozptylové
studii uvažován.
Pro výpo et maximální hodinové intenzity se používá p edpoklad, že v dopravní špi ce jsou
emise 2,4-krát vyšší než v pr m ru.
Emisní faktory nákladních a osobních vozidel byly spo ítány pomocí výpo etního programu
MEFA-06, který je pro tyto ú ely ur en. Tento program umož uje výpo et emisních faktor
v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpo tovém roce. Výpo et byl
proveden pro rok 2008 a 2009 a emisní úrove Euro 3 (tabulka . 8).
Tabulka . 8: Emisní faktory pro nákladní vozidla (EURO 3)
Výpo tový rok

Zne iš ující látka

2008

2009
Vysv tlivky:

Emisní faktor [g/km] pro
20 km/h

50 km/h

90 km/h

Benzen

0,0330

0,0171

0,0109

NOx

3,3581

1,8475

2,2334

PM10

0,4390

0,2231

0,1924

Benzen

0,0330

0,0171

0,0109

NOx

3,3496

1,8429

2,2288

PM10

0,4386

0,2229

0,1922

NOx .............. oxidy dusíku
PM10 .......... ástice, které projdou velikostn -selektivním vstupním filtrem vykazujícím
pro aerodynamický pr m r 10 µm odlu ovací ú innost 50 %

V dodatku . 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP zve ejn ném
ve V stníku MŽP jsou uvedeny procentuelní zastoupení frakce PM10. Pro emise z dopravy
iní procento zastoupení PM10 100 % z celkového prachu.
Pro ú ely rozptylové studie byly uvažované komunikace rozd leny do dvou úsek
a v areálu spole nosti byly komunikace rozd leny do t í úsek viz. následující obrázek.
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Obr. . 7: Znázorn ní liniových zdroj

Vibracoustic CZ, s.r.o.
1

4
3

5

2

V rozptylové studii byl spo ítán hmotnostní tok benzenu, NOx a PM10 z tabelovaných
emisních faktor uvedených v tabulce . 2 dle vztahu (po et NV za hodinu*emisní faktor
zne iš ující látky pro NV v g/km).
Tabulka . 9: Emise (hmotnostní tok) z navazující automobilové dopravy
Zdroj emisí

Úsek 1
(90 km/h)

Úsek 1
(50 km/h)

Úsek 1
(20 km/h)

Úsek 2
(90 km/h)

Benzen

NOx

PM10

Stávající stav

Po et
pr jezd
vozidel [NV/h]
2

6*10-9

1,24*10-6

1,06*10-7

Nový zám r

1

3*10-9

6,19*10-7

5,3*10-8

P edpokládaný
stav

3

9*10-9

1,86*10-6

1,6*10-7

Stávající stav

2

9*10-9

1,03*10-6

1,23*10-7

Nový zám r

1

4*10-9

5,11*10-7

6,1*10-8

P edpokládaný
stav

3

1,4*10-8

1,54*10-6

1,85*10-7

Stávající stav

2

1,8*10-8

1,87*10-6

2,43*10-7

Nový zám r

1

9*10-9

9,3*10-7

1,21*10-7

P edpokládaný
stav

3

2,7*10-8

2,79*10-6

3,65*10-7

Stávající stav

1

3*10-9

6,2*10-7

5,3*10-8

Nový zám r

-

-

-

-

P edpokládaný
stav

1

3*10-9

6,2*10-7

5,3*10-8

Výpo tový
stav

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

Hmotnostní tok [g/m/s]

30

Oznámení

Úsek 2
(50 km/h)

Úsek 2
(20 km/h)

Úsek 3
(20 km/h)

Úsek 4
(20 km/h)

Úsek 5
(20 km/h)

Vibracoustic CZ, T ebechovice pod Orebem
Stávající stav

1

4*10-9

5,11*10-7

6,1*10-8

Nový zám r

-

-

-

-

P edpokládaný
stav

1

4*10-9

5,13*10-7

6,1*10-8

Stávající stav

1

9*10-9

9,32*10-7

1,21*10-7

Nový zám r

-

-

-

-

P edpokládaný
stav

1

9*10-9

9,32*10-7

1,21*10-7

Stávající stav

3

2,7*10-8

2,8*10-6

3,65*10-7

Nový zám r

1

9*10-9

9,32*10-7

1,21*10-7

P edpokládaný
stav

4

3,6*10-8

3,72*10-6

4,87*10-7

Stávající stav

1

9*10-9

9,32*10-7

1,21*10-7

Nový zám r

1

9*10-9

9,32*10-7

1,21*10-7

P edpokládaný
stav

2

1,8*10-8

1,86*10-6

2,43*10-7

Stávající stav

2

1,8*10-8

1,86*10-6

2,43*10-7

Nový zám r

-

-

-

-

P edpokládaný
stav

2

1,8*10-8

1,86*10-6

2,43*10-7

- v daném úseku se nákladní vozidla nepohybují
Návrh za azení zdroje:
Odmaš ování a išt ní
Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a vyhlášky MŽP . 355/2002 Sb., v platném
zn ní se p edpokládá, že se jedná o odmaš ování a išt ní povrch kov . Odmaš ovna
s celkovou ro ní projektovanou spot ebou organických rozpoušt del s látkami
karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci podle § 3 písm. a) nebo b) nad 1
tunu je velký zdroj.
Ve vyhlášce MŽP . 355/2002 Sb., v platném zn ní jsou uvedeny následující limity:
Tabulka . 10: Emisní limity
Prahová spot eba
rozpoušt dla

Emisní limit VOC A)

Emisní limit fugitivních
emisí B)

[t/rok]

[mg/m3]

[%]

1 až 5

20

15

Poznámka:
A. Hmotnostní koncentrace t kavých organických látek ve vlhkém odpadním plynu vyjád ená pro
normální stavové podmínky.
B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpoušt del.
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Nanášení spojovacího prost edku
Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a vyhlášky MŽP . 355/2002 Sb., v platném
zn ní se p edpokládá, že se jedná o adhesivní nát ry. Za ízení s celkovou ro ní
projektovanou spot ebou organických rozpoušt del v tší než 5 tun je velký zdroj
zne iš ování ovzduší.
Tabulka . 11: Prahové spot eby rozpoušt del a emisní limity
innost

Adhesivní
nát ry

Prahová
spot eba
rozpoušt dla
[t/rok]

Emisní limit
TOCA) [mg/m3]

Emisní limit
fugitivních
emisíB)
[%]

0,6 až 5

50

25

0,6 až 5

150

25

5 až 15

50

20

5 až 15

150

20

> 15

50

20

> 15

150

20

Zvláštní
ustanovení

poznámka 1
poznámka 1
poznámka 1

Poznámka:
A.

Hmotnostní koncentrace t kavých organických látek vyjád ených jako celkový organický uhlík
ve vlhkém odpadním plynu p i normálních stavových podmínkách.

B.

Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpoušt del.

1.

Platí pro zdroje, které využívají za ízení pro regeneraci organických rozpoušt del.

Tryskání
Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády
se p edpokládá, že se jedná o povrchovou úpravu kov .

. 615/2006 Sb.

Platí pro pokovování i nekovových p edm t , ale nevztahuje se na nanášení nát rových
hmot. Platí pro procesy mo ení, galvanické pokovování, fosfatizace a lešt ní s použitím
elektrolytických nebo chemických postup a dále smaltování, tryskání a související operace.
Kategorie: velký zdroj – je-li obsah lázní (vyjma oplachu) v tší než 30 m3 v etn ,
st ední zdroj - je-li obsah lázní (vyjma oplachu) do 30 m3 v etn
Tabulka . 12: Emisní limity
Emisní limit [mg/m3]
TZL

NO2

1001)
502)

1 5003)

Vztažné podmínky
B4)
C4)

Odkazy:
1)

Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné
rozhodnutí p ed 14. srpnem 2002,

2)

platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné
rozhodnutí po 14. srpnem 2002,

3)

platí pro použití kyseliny dusi né p i kontinuáln pracujícím za ízení,

4)

vztažné podmínky B platí pro velké zdroje, vztažné podmínky C platí pro st ední zdroje.
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Spalovací zdroj
Dle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 146/2007 Sb. se bude
pravd podobn jednat o spalovací za ízení spalující plynná paliva.
Vytáp ní výrobní haly – 15 teplovzdušných plynových agregát Plus PO35, každý
o výkonu 35 kW, celkový instalovaný výkon bude 525 kW – st ední zdroj zne iš ování
ovzduší.
Dva plynové kotle Therm DUO, každý o tepelném výkonu 45 kW, celkový instalovaný výkon
kotl bude 90 kW – malý zdroj zne iš ování ovzduší.
Ho ák vzduchotechnické jednotky o tepelném výkonu 540 kW – st ední zdroj zne iš ování
ovzduší.

B. III. 2. Odpadní vody
Etapa rekonstrukce objektu
B hem rekonstrukce výrobní haly, která bude probíhat cca 3 m síce, budou vznikat
splaškové odpadní vody. Pro tyto ú ely bude využíváno sociální zázemí zam stnanc
v areálu Tanex a.s..
Splaškové odpadní vody budou odvád ny na m stskou OV.
B hem rekonstrukce provád né uvnit výrobní haly a na venkovních zastav ných plochách
nevzniknou nezpevn né plochy, které by mohly p edstavovat potencionální místo vniku
vodám závadných látek do p dy a vody a zne išt ní deš ových vod.
Etapa provozu zám ru
Splaškové vody
Produkce splaškových odpadních vod bude odpovídat spot eb pitné vody v sociálním
zázemí zám ru (viz. B. II. 2).
Odpadní vody pocházející ze sociálního zázemí budou svád ny do stávající splaškové
kanalizace a následn do m stské OV.
Technologické odpadní vody
Z realizace zám ru se nep edpokládá vznik technologických odpadních vod.
Deš ové odpadní vody (potencionáln zne išt né)
Srážkové vody ze st ech a ze zpevn ných ploch a komunikací budou napojeny na deš ovou
kanaliza ní sí (stávající) v areálu a nijak nezvýší její množství, protože jde o již zast ešený
objekt.
Odtokové pom ry se realizací zám ru nezm ní.

B. III. 3. Odpady
Odpady vznikající b hem p ípravy území a z vlastní stavby
Stavebními úpravami interiéru ásti výrobní haly (nové podlahy z drátkobetonu a z proti
ropným produkt m a chemikáliím, odstran ní n kterých p vodních d lících p í ek a
vybudování nové p í ky mezi dílnou a skladem, budování betonového plata pro umíst ní
technologie išt ní odpadního vzduchu, budování p íst ešku s vozovkou pro najížd ní
kamion u p ejímky materiálu, instalace
elektro, plyn, stla ený vzduch, vytáp ní,
vzduchotechnika, rekonstrukce skladu ho lavin, budování odpadového hospodá ství) mohou
vznikat odpady typické pro stavební innost.
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Dle katalogu odpad (vyhláška MŽP . 381/2001 Sb. v platném zn ní) se bude jednat
zejména o odpady kategorie „ostatní odpad“, nap íklad o odpady charakterizované
katalogovými ísly ady 17 (zbytky stavebního materiálu – beton, asfaltové sm si, sklo,
plasty, železo a ocel, zbytky izola ních materiál ) a ady 15 (r zné druhy obal – sm sné,
papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, isticí tkaniny a ochranné od vy neuvedené
pod íslem 15 02 02).
V malé mí e budou vznikat také sm sné komunální odpady kat. . 20 03 01.
Vzhledem k tomu, že v prostoru budoucího skladu výrobk (bývalá koželužská dílna) bude
odbourána šatovská dlažba s izolací proti chemikáliím na ploše cca 1 600 m2, vznikne
nebezpe ný odpad v množství cca 112 t odpadu (kat . 17 01 06).
Zám rem se nevylu uje také vznik malého množství dalších nebezpe ných odpad , kterými
budou odpady kat . 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly
t mito látkami zne išt né, 15 02 02 Absorp ní inidla, isticí tkaniny a ochranné od vy
zne išt né nebezpe nými látkami.
Množství odpad vznikajících ve výstavbové etap není v sou asné dob
ur it, bude záležet také na hospoda ení stavební firmy.

možné p esn

Nebezpe né odpady budou rozt íd ny dle jednotlivých druh a kategorií a budou
shromaž ovány odd len ve speciálních uzav ených nepropustných nádobách ur ených k
tomuto ú elu a zabezpe ených tak, aby nemohlo dojít k neoprávn né manipulaci s
nebezpe nými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpad . Sb rné nádoby budou
ozna eny v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších
zákon , v platném zn ní (v p ípad shromaž ovacích nádob s nebezpe nými odpady budou
tyto nádoby opat eny identifika ními listy nebezpe ných odpad , symboly nebezpe nosti a
osobou zodpov dnou za nakládání s t mito nebezpe nými odpady).
Veškeré odpady budou p edány oprávn ným osobám k využití nebo odstran ní v souladu
s požadavky zákona o odpadech v platném zn ní. Doklady o nakládání s odpady p edloží
investor p i kolaudaci stavby.
Odpady vznikající b hem provozu zám ru
Tabulka . 13: P ehled odpad vznikajících b hem provozu zám ru (povrchové úpravy
kov ) v etn jejich maximálního p edpokládaného množství a shromaž ovaném množství
Kód odpadu

Kategorie

08 01 11

N

12 01 17

O

Skladování odpad
prostoru – regálu.

Název druhu odpadu
Odpadní barvy a laky
obsahující org. rozpoušt dla
nebo jiné nebezpe né látky
Odpadní
mater.
z otryskávání
neuvedený
pod kódem 120116)

Produkované Shromaž ované
množství
množství
t /rok
t
1,5

0,1

55

5

z barev (plechovky po barvách) bude v Ex-skladu ve vymezeném

V sociálním zázemí zám ru bude mírn navýšeno množství vznikajícího komunálního
odpadu a složek z n ho vyt íd ných, dále textilní odpad. Z údržby technologické haly mohou
vzniknout odpady typu vy azeného elektronického za ízení (O) a zá ivek (N).
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Shromaž ování odpad vznikajících z technologie povrchových úprav bude realizováno
spolu s odpady ze stávajících technologií spole nosti Vabracoustic CZ s.r.o. (výroba
kovopryžových díl a z fosfatizace) v novém zabezpe eném venkovním p íst ešku (viz.
dále).
Sou ástí zám ru je ešení odpadového hospodá ství z celé výroby Vibracoustic CZ
v T ebechovicích, tzn. ze stávající výroby kovopryžových díl a z fosfatizace. Dosud jsou
skladovaná pouze menší množství v míst vzniku (vana fosfatiza ní linky), event.
v provizorním venkovním p íst ešku (komunální odpad, kovy, papíry, plasty, guma).
Nebezpe ný odpad je bezprost edn odvážen smluvn opat enou firmou, event. je využíván
konsigna ní sklad smluvené firmy v Hradci Králové.
Zám r p edpokládá vybudování krytého skladu s vodohospodá sky zajišt nou podlahou
vyspádovanou do bezodtokové jímky, která bude dimenzována na objem nejv tší nádoby.
Umíst ní skladu odpadu (odpadového hospodá ství) je z ejmé ze situace (p íloha . 1
oznámení).
P ehled odpad shromaž ovaných v navrhovaném skladu odpad
Tabulka
odpad
Kód
odpadu
11 01 09
11 01 11

. 14: P ehled odpad
Kategorie

shromaž ovaných v navrhovaném skladu - nebezpe ný
Název druhu odpadu a popis

N
N

kaly a filtr. kolá e obsah. nebezp. látky
oplachové vody obsahující nebezpe né látky
nechlorované minerál. motorové, p evodové a
13 02 05
N
mazací oleje
13 05 06
N
Olej z odlu ova olej
obaly obsah. zbytky nebezpe ných látek nebo
15 01 10
N
obaly t mito látkami zne išt né
absorp ní inidla, filtr. Materiály, istící tkaniny a
15 02 02
N
ochranné od vy zne išt né nebezpe nými
látkami
Nebezpe né látky celkem

t /rok

sklad t

16
70

20
90

1

1

2

2

1

1

6

8

96

122

S nebezpe nými odpady m že p vodce nakládat pouze na základ souhlasu v cn a
místn p íslušného orgánu státní správy. V p ípad schvalované produkce v tší než 100
t/rok – KÚ Královéhradeckého kraje, v p ípad schvalované produkce menší než 100 t/rok Magistrát m sta Hradec Králové.
V p ípad , že p vodce bude nakládat s nebezpe nými odpady v množství v tším než 100 t
za rok, je povinen zajiš ovat odborné nakládání s odpady prost ednictvím odborn zp sobilé
osoby (platí by pro celý provoz Vibracoustic CZ v T ebechovicích).
Spole nost Vibracoustic musí mít zpracovaný plán odpadového hospodá ství p vodce
odpad (pro p ípad produkce více než 10 t nebezpe ného odpadu za rok nebo více než
1 000 t ostatního odpadu za rok).
Tabulka . 15: P ehled odpad shromaž ovaných v navrhovaném skladu - ostatní odpad
Kód odpadu
07 02 99
12 01 17
15 01 01
15 01 02

Kategorie
Popis
t /rok
0
Odpady jinak blíže neur ené - erná pryž
48
Odpadní mater. z otryskávání neuvedený
O
55
pod kódem 120116)
0
papírové a lepenkové obaly
40
0
plastové obaly
11
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15 01 03
17 04 05
20 03 01
Ostatní odpad

Vibracoustic CZ, T ebechovice pod Orebem
0
0
0

d ev né obaly
železo, ocel
Sm sný komunální odpad

1
100
20
275

2
120
23
275

Odpady vzniklé p i p ípadném ukon ení zám ru
V p ípad nutnosti odstran ní stavebních objekt vznikne p i demolici a demontáži objekt
stavební odpad v množství odpovídajícím materiálu tvo ícího tyto budovy.
B. III. 4. Hluk a vibrace
Hluk ze stavební innosti
Zdrojem hluku v dob etapy výstavby zám ru (rekonstrukce) - realizace bude provoz
stavebních mechanism na staveništi a obslužná automobilová doprava.
Vzhledem k neznalosti nasazení po tu mechanism , asového harmonogramu stavby a
po et obslužné dopravy nelze vy íslit emise hluku vyvolaná stavební inností.
P sobení t chto zdroj hluku bude asov omezené. Sou asn pro etapu výstavby platí
v denní dob zvýšený hygienický limit a to LAeq,14 hod = 65 dB (v dob mezi 700 a 2100 hod).
Protože zám r bude situován do již stávající haly, budou stavební úpravy probíhat p evážn
v interiéru haly. Ve venkovním prost edí bude provád na montáž n kterých díl ích
technologií ( isti ka odpadního vzduchu, filtr, ásti VZT). Doprava související s etapou
výstavby bude realizována sou asným vjezdem do areálu firmy (pro nákladní vozidla)
napojeném na silnici I/11 (nebude tedy jezdit p es T ebechovice pod Orebem).
Stávající hluk
V sou asné dob se v posuzované lokalit nacházejí následující významné zdroje hluku:
•
doprava na silnici I. t . . 11 (sm r Hradec Králové – Ostrava)
•
doprava po místních komunikacích (ul. Za Tratí a Havlí kova)
•
stacionární zdroje hluku firem v pr myslové zón
•
doprava po železnici . 020 (sm r Hradec Králové – Týništ nad Orlicí)
Hluk z provozu zám ru
Na posuzovaném zám ru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku:
-

stacionární zdroje hluku
dopravní hluk vyvolaný vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru

Stacionární zdroje hluku
Stacionárními zdroji hluku zám ru budou:
1.
výrobní innost/technologie
2.
VZT
3.
filtr
4.
isti ka odpadního vzduchu
5.
doprava v areálu zám ru a provoz cca 2 vysokozdvižných vozík
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Ad 1 – investor udává ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq,T ≤ 85 dB uvnit výrobní
haly. S ohledem na obvodovou konstrukci haly a st echy (betonové panely) je stavební
vzduchová nepr zvu nost R´W ≥ 50 dB. Z toho vyplývá, že se hluk ší í z výrobního prostoru
pouze sv tlíky a vraty (v západní st n ).
Pro sv tlíky je uvažováno s nepr zvu ností R´W = 25 dB. Nad výrobním prostorem jsou dv
ady sv tlík – v první ad je dvojice sv tlík – cca 2 * 13 x 2 m, ve druhé ad jeden sv tlík
cca 62 x 2 m.
Vrata mají plochu cca 12 m2 a v modelovém výpo tu bylo uvažováno, že jsou otev ená.
Hluk ší ený konstrukcí z místnosti ven byl po ítán pomocí vzorce
L2 = L1 – R´W – 6 [dB]
kde:
ekvivalentní hladina akustického tlaku uvnit výrobních hal
L1
L2
ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq na vn jším plášti objektu vyzá ená plášt m
konstrukcí (okny, vraty) – zadaná do výpo t , viz. tab. . 16.
Tabulka . 16: Stacionární zdroje hluku zadané do modelového výpo tu
Zdroj
1
2,3
4,5
6
7
8
9,10
11,12
13
14
15

Umíst ní
Západní st na - vrata

LAeq,T [dB]
85
54
Sv tlíky
54
VZT – prachový filtr
60
VZT – isti ka odpadního vzduchu
60
VZT – prachový filtr
60
isti ka odpadního vzduchu – bo ní 62
st ny
62
isti ka odpadního vzduchu – st echa 625)
výrobní pr. 2), 4)
LW = 97,7 1)
Vysokozdvižný
vozík
skladový pr. 3), 4)
LW = 97,7 1)

Výška [m]
2
9
9
9
11
11
2,5
2,5
5
1
1

Plocha [m2]
12
13
16
0,3
2,5
0,2
15
55
33
-----

Poznámka k tabulce . 16:
1)
provoz vysokozdvižného vozíku; akustický výkon vozíku LW = 102,0 dB byl p epo ten na dobu
provozu 3 h v pr b hu osmi hodin ve venkovním prostoru; provoz pouze v denní dob
2)
provoz vysokozdvižného vozíku ve venkovním prostoru v okolí vjezdu do výrobní haly
(u západní st ny)
3)
provoz vysokozdvižného vozíku ve venkovním prostoru v okolí vjezdu do výrobní haly, skladová
ást (u jižní st ny)
4)
provoz vysokozdvižného vozíku ve venkovním prostoru je pouze v denní dob
5)
pro tento stacionární zdroj hluku nebyly v dob zpracování hlukové studie známé bližší akustické
parametry a proto byly stanoveny tak, aby toto za ízení jako celek plnilo hygienické limity v no ní
(i v denní) dob . Hladina akustického tlaku na pomyslném obvodovém plášti a st eše musí být ≤ 62,0
dB. Uvedená hodnota vychází z provedených díl ích výpo t .
LAeq,T ...... hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti d od zdroje hluku
Ke stacionárním zdroj m hluku uvedeným v tab. . 16 je zadána také doprava zám ru uvedená v tab.
. 17 – vozidla pohybující se po komunikacích v areálu zám ru (mimo ve ejné komunikace).
Umíst ní zadaných stacionárních zdroj hluku je zakresleno na následujícím obrázku . 8.
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Obr. . 8: Stacionární zdroje hluku - umíst ní

Dopravní hluk
Vstupní podklady:
Tabulka . 17: Intenzita dopravy na silnici I/11
Doprava
sm r HK 5)
NA
OS
Celkem
Rok 2005 1)
2586
11 002
13 588
2)
Nulová v. (2010)
2860
12 366
15 226
3)
6)
Zám r
6
0
6
4)
Aktivní v. (2010)
2866
12 366
15 232
1)

2)
3)
4)
5)
6)

sm r Týništ nad Orlicí 5)
NA
OS
Celkem
2586
11 002
13 588
2860
12 366
15 226
6)
2
0
2
2862
12 366
15 228

výsledek statistického šet ení zam eného na zatížení komunikací v jednotlivých regionech
eské republiky, které bylo provedeno v roce 2005 – na komunikaci I/11 za 24 hod (s ítací úsek
5-1416)
intenzita dopravy z roku 2005 je navýšena r stovými koeficienty pro rok 2010 a silnici I. t ídy –
1,106 pro nákladní a 1,124 pro osobní vozidla
doprava zám ru = po et pr jezd za 16 hod v denní dob – do areálu p ijedou max. 4 NA/16
hod
v modelovém výpo tu je doprava zám ru p i tena k denní intenzit dopravy nulové varianty
(2010) – doprava nulové varianty je rozd lena na denní a no ní dobu programem Hluk+
jednotlivé úseky silnice I/11 v modelovém výpo tu za ínají u vjezdu do areálu zám ru; doprava
zám ru je rozd lena v pom ru 75%:25% na sm r Hradec Králové a Týništ nad Orlicí
s navýšením po tu osobních vozidel není v modelovém výpo tu uvažováno

Informace o vyvolané zám rem jsou uvedeny v kapitole oznámení B. II. 4.
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Vibrace
Hlavními faktory, které ur ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p íjezdových
komunikacích a v areálu zám ru a stav geologického podloží. 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 kolik metr od liniového
zdroje. Vzhledem k o ekávanému malému p ír stku dopravy 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 p íjezdové komunikace.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C. 1. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území
C. 1. 1. Zvlášt chrán ná území
Zvlášt chrán ná území (velkoplošná - NP, CHKO, maloplošná - NPR, PR, NPP, PP) i
p echodn chrán né plochy dle zákona . 114/1992 Sb. (§13, 14), o ochran p írody a
krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , se v míst zám ru ani jeho blízkém okolí nevyskytují.
Z maloplošných chrán ných území se v blízkosti T ebechovic p. Orebem nachází p írodní
památka Orlice, která zahrnuje t i samostatné celky údolní nivy neregulované Orlice
s mrtvými rameny, meandrujícím korytem, t n mi, b ehovými porosty a rozptýlenou zelení
mezi Kr ovicemi a B l í nad Orlicí. Do administrativního území T ebechovic pod Orebem
zasahují pouze dv z nich - lokality Bahna a Bojek. PP Orlice byla vyhlášena v roce 1991 a
její rozloha v etn ochranného pásma je 90,92 ha.
Jelikož eka Orlice protéká územím, které v estetickém krajinném rámci jedine ným
zp sobem kumuluje hodnoty p írodov dné i rekrea ní, aniž by jejich ochrana výrazn ji
omezovala hospodá ský potenciál oblasti, byl zde v roce 1996 Okresními ú ady v Hradci
Králové, Rychnov nad Kn žnou, Ústí nad Orlicí a Ú adem m sta Hradec Králové z ízen
p írodní park Orlice. Pat í k nejrozsáhlejším i nejdelším územím této kategorie na území naší
vlasti. Sleduje tok Tiché, Divoké i Spojené Orlice až po samotný práh Hradce Králové.
Posláním p írodního parku je ochrana p irozených a polop irozených ekosystém kolem eky
a jejích mrtvých ramen. Cenn jší ekosystémy jsou zachovány ve zbytcích mrtvých í ních
ramen, v nichž p ežívají mizející vodní spole enstva (leknín b lostný, stulík žlutý, r žkatec
ostnitý, stolístek klasnatýa rdest vzplývavý). Na b ezích ramen a v bažinatých sníženinách
rostou kosatec žlutý, žebratka bahenní, estec dlouholistý a další mizející druhy.

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

39

Oznámení

Vibracoustic CZ, T ebechovice pod Orebem

Obr. . 9: Zobrazení zvlášt chrán ných území v okolí zám ru

Zám r

C. 1. 2. Jiná zvlášt chrán ná území
Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis byla v souladu s právem
Evropských spole enství v eské republice vytvo ena soustava Natura 2000, která na
území R vymezila evropsky významné lokality a pta í oblasti, které jsou v eské republice
chrán ny jako zvlášt chrán ná území.
Posuzovaný zám r nezasahuje do žádné evropsky významné soustavy, což je doloženo na
následujícím obrázku.
V blízkosti zám ru (hranice EVL je od zám ru vzdálena cca 50 m) se rozprostírá evropsky
významná lokalita Orlice a Labe (CZ0524049), která je sou asn PP a PR a zaujímá rozlohu
2 683,18 ha. Konkrétn se jedná o eku Orlice od Malšovic až po soutok Divoké a Tiché
Orlice, Divoká Orlice až po Doudleby nad Orlicí, Tichá Orlice až po Choce . Dále o tok Labe
od Sezemic po soutok s Orlicí v Hradci Králové. Lokalita byla za EVL vyhlášena kv li
následujícím typ m p írodních stanoviš a živo išným druh m:
2330
3150
3260
6410
6430
6510
91E0

- Otev ené trávníky kontinentálních dun s pali kovcem (Corynephorus) a psine kem (Agrostis)
- P irozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
- Nížinné až horské vodní toky s vegetací svaz Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
- Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých p dách (Molinion caeruleae)
- Vlhkomilná vysokobylinná lemová spole enstva nížin a horského až alpínského stupn
- Extenzivní se ené louky nížin až podh í (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
- Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
- prioritní typ p írodního stanovišt

91F0

- Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým
(U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých
ek atlantské a st edoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Druhy:
Bolen dravý(Aspius aspius), vydra í ní (Lutra lutra), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
Vzdálen ji se nachází EVL Týništské Poorli í (CZ0523290), které je od zám ru vzdáleno cca
1,5 km a zaujímá rozlohu 648,7 ha. Tato EVL je zárove PP a PR.
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Obrázek . 10: Evropsky významné lokality v území

Zám r

Do zájmového území nezasahuje žádná pta í oblast.
Stanovisko orgánu ochrany p írody podle §45i zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis je p ílohou oznámení . 3.
Památné stromy
Památné a významné stromy nejsou na plochách dot ených zám rem ani v jejich blízkosti
registrovány.
C. 1. 3. Historické, kulturní památky a archeologické nálezy v T ebechovicích pod
Orebem
Historie m sta
M sto T ebechovice pod Orebem bylo založeno p i obchodní stezce v první polovin 14.
století. Vrch Oreb (260 m) s kostelíkem Božího T la p ipomíná památné husitské bratrstvo.
V Úst edním seznamu kulturních památek
Orebem zapsány následující objekty:

eské republiky jsou v T ebechovicích pod

Kostel sv. Apoštola Ond eje – 33123/6-715,
kostel Božího T la na Oreb – 23844/6-716,
náhrobek Dr. J. Th. Helda – 30280/6-720,
pomník a hrob rudoarm jc – 28733/6-4922,
kapli ka p i silnici na B dovice – 54876/6-6299,
morový sloup se sochou Panny Marie Immaculaty – 34789/6-718,
sousoší Nejsv t jší Trojice – 18601/6-717,
kašna – 27526/6-719,
kamenný k íž p i silnici na Jeníkovice – 10362/6-5646.
Jako národní kulturní památka movitého charakteru je evidován sv toznámý t ebechovický
betlém. Jedná se o vzácnou lidovou ezbá skou práci rolníka Josefa Probošta (1849 - 1926)
a dovedného ezbá e a sekerníka Josefa Kapuciána (1841 - 1908). B hem 40 let vznikala
d ev ná památka asi se 2 000 ástmi, z nichž je asi 400 pohyblivých figurek. N které
p ipomínají místní emeslníky v jejich pracovním prost edí a vytvá ejí hlavní rámec motivu.
Betlém je 7 m dlouhý, 3.5 m vysoký a 2.25 m hluboký.
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Území T ebechovic pod Orebem je územím s hojnými archeologickými nálezy. Má-li se
provád t stavební innost na takovém území, jsou stavebníci již od p ípravy stavby povinni
tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávn né organizaci
provést na dot eném území záchranný archeologický výzkum (dle § 22 odst. 2 zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i v platném zn ní).
Obr. . 11: Mapa známých naleziš na území T ebechovic pod Orebem

Komentá k obrázku . 11:
K zám ru jsou nejblíže situovány tyto archeologické nálezy:
4. žárový hrob neznámého stá í, nalezený roku 1940
5. sídlišt z doby st edohradištní odhalené p i stavb silnice roku 1961
Rekrea ní využití
M sto je vzdáleno pouhých 13 km východn od Hradce Králové a díky svému okolí s
krásnými lesy a p vabnými zákoutími eky Orlice se stalo oblíbeným výletním místem. Po
celém sv t jsou T ebechovice proslulé Muzeem betlém .

C. 1. 4. Územní systém ekologické stability
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.
P i návrhu lokálního systému ekologické stability se vychází z nadregionálního a
regionálního ÚSES a z vymezené kostry stability daného území. Lokální ÚSES jednak
navazuje na vyšší ÚSES, up es uje ho a zárove vytvá í. (Do regionálního biokoridoru se
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vkládají menší biocentra lokálního významu.) V urbanizované krajin pak jde i o propojení
bioty m sta s volnou krajinou, o zlepšení životního prost edí v etn podmínek pohody.
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.
Na správním území m sta T ebechovice pod Orebem se nacházejí prvky nadregionálního,
regionálního a lokálního systému ekologické stability krajiny:
V území jsou zastoupeny následující prvky nadregionálního a regionálního SES:
NRBC 11 Vysoké Chvojno (zastoupeno nivou Orlice a jižn navazujícími lesními
komplexy, vy aty byly zastav né ásti obcí),
RBC 973 Meandry Orlice (úsek nivy Orlice jižn Nepasic),
RBC 507 Niva Orlice (niva Orlice východn Št nkova na hranici ešeného území),
RBC 1771 Ledecké bory (komplex les , genová základna pro borovici), do ešeného
území zasahuje zcela okrajov východn od obce Polánky nad D dinou.
Prvky ÚSES (regionálního a nadregionálního významu) v okolí zám ru jsou znázorn ny
na následujícím obrázku.
Obr. . 12: ÚSES – nadregionální a regionální

Zám r

Lokální ÚSES v území tvo í zejména biokoridory sledující hydrologickou sí v území – potok
D dina, pravostranné p ítoky Orlice a D diny nebo spojovací biokoridory vedené p es
zem d lské i lesní pozemky.
Na ploše zájmového území, ani v jeho bezprost ední blízkosti se nenachází prvek lokálních
ÚSES. Nejbližším lokálním prvkem ÚSES je b ehové spole enstvo í ky D diny vzdálené od
areálu TANEX a.s. cca 100 m.
C. 1. 5. Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) – dle §3 odst.1) písm. b) zákona 114/1992 Sb. o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , je VKP definován jako ekologicky a
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny utvá ející její typický vzhled nebo
p ispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliništ , 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,
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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 .
V ešeném území lze za VKP „dle zákona“ ozna it tok eky Orlice s doprovodným rostlinným
liniovým spole enstvem, potok D dina a prvky ÚSES. VKP nebudou zám rem dot eny.
Registrované významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udržení její stability
– se v posuzovaném území ani jeho blízkosti nenacházejí.
C. 1. 6. Území hust zalidn ná
Zám r je navržen v okrajové ásti m sta T ebechovice pod Orebem.
V obci je evidováno 5 ástí obcí, 66 ulic, 1 891 adres. Všechny adresy v obci mají PS
503 46. V obci je k trvalému pobytu p ihlášeno 5 884 obyvatel, z toho je 2 416 muž
nad 15 let, 498 chlapc do 15 let, 2 523 žen nad 15 let, 447 dívek do 15 let.
V ásti obce T ebechovice pod Orebem je evidováno 66 ulic, 1 383 adres.
Tento stav je prezentován k 11.2. 2008 zdrojem informací je Ministerstvo vnitra

R.

Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 150 m od posuzovaného zám ru. Souvislá obytná
zástavba obce T ebechovice pod Orebem je od zájmového území vzdálena cca 350 m
a tvo í ji p evážn rodinné domy.
Zám r je v souladu s platným územním plánem m sta T ebechovice pod Orebem, což je
doloženo vyjád ením stavebního ú adu v p íloze oznámení . 3.
C. 1. 7. Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)
Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zát že.
Obrázek . 13: Mapa starých ekologických zát ží v území

Poznámka: Zobrazená ekologická zát ž p edstavuje skládku v lokalit Za Kurýrem, která v minulosti
sloužila pro skládkování tuhého komunálního odpadu a odpad z koželužny. V sou asné dob se
skládka nevyužívá, je pokryta hlínou a ozelen na.
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C. 1. 8. Extrémní pom ry v dot eném území
V dot eném území nejsou známy žádné extrémní pom ry.
C. 2. Charakteristika sou asného stavu složek životního prost edí v dot eném území
C. 2. 1. Ovzduší
Klimatická charakteristika
Podle klimatické klasifikace náleží dot ená lokalita do mírn teplé klimatické oblasti T2.
Pro oblast T2 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, 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. Pr m rné srážky jsou stanoveny na 600 700 mm za rok. Pr m rná ro ní teplota je 7,5oC.
Tabulka . 18: Klimatické charakteristiky oblasti T2
Charakteristiky
Po et letních dn
Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C
Po et mrazových dn
Po et ledových dn
Pr m rná teplota v lednu v °C
Pr m rná teplota v ervenci v °C
Pr m rná teplota v dubnu v °C
Pr m rná teplota v íjnu v °C
Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm
Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm
Srážkový úhrn v zimním období v mm
Po et dn se sn hovou p ikrývkou
Po et dn zamra ených
Po et dn jasných

Klimatická oblast T2
50 - 60
160 - 170
100 - 110
30 - 40
-2 až -3
18 - 19
8-9
7-9
90 - 100
350 - 400
200 - 300
40 - 50
120 - 140
40 - 50

Pro lokalitu T ebechovice pod Orebem zpracoval HMÚ Praha odborný odhad v trné r žice.
Meteorologickou situaci pro pot ebu rozptylové studie popisuje v trná r žice, která udává
etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability p ízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti v tru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Grafické znázorn ní v trné r žice pro lokalitu T ebechovice pod Orebem je znázorn no na
následujícím obrázku.
Obr. . 14: Grafické zobrazení v trné r žice pro lokalitu T ebechovice pod Orebem
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Tabulka . 19: Hodnoty celkové v trné r žice lokality T ebechovice pod Orebem
m.s-1

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

CALM

sou et

1,7

3,49

4,72

3,57

5,04

4,78

4,88

3,75

2,15

8,96

41,34

5,0

5,30

6,81

4,23

5,11

5,34

7,18

10,50

5,32

49,79

11,0

0,81

1,56

0,50

0,94

0,68

0,52

2,54

1,32

8,87

sou et

9,60

13,09

8,30

11,09

10,80

12,58

16,79

8,79

8,96

100/100

Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má západní vítr s 16,79 %. etnost
výskytu bezv t í je 8,96 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 41,34 % p ípad , vítr
o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze o ekávat z 49,79 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se
vyskytuje u 8,87 % p ípad .
I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se
vyskytují v 21,1 % p ípad .
Kvalita ovzduší
Stávající imisní situace je ovliv ována p edevším emisemi z dopravy po místních
komunikacích, z obslužné dopravy v jednotlivých areálech umíst ných v pr myslové zón a
dálkovým p enosem z velkých pr myslových zdroj .
Imisní pozadí
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.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší – sd lení MŽP R
– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základ dat za rok 2005. Na ploše 98
% Magistrátu m sta Hradce Králové jsou p ekro eny PM10.
Nejbližší m ící stanice benzenu, NO2 a PM10 se nachází v Královéhradeckém kraji. M ení
imisních koncentrací TOC se v R neprovádí.
M ící stanice:
Oxid dusi itý (NO2)
V Královéhradeckém kraji se monitoring oxidu dusi itého provádí na 10 m ících stanicích.
Vzhledem k charakteru a reprezentativnosti posuzovanou lokalitu nejlépe vystihují
následující m ící stanice:
stanice . 396 Hr. Králové – Sukovy (ZÚ), reprezentativnost: okrskové m ítko – (0,5
až 4 km) – stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací. Klasifikace stanice:
dopravní, m stská, obytná, obchodní, pr myslová. Stanice je umíst na na okraji
parku v blízkosti frekventované komunikace v Z ásti m sta, nadmo ská výška:
233 m n. m.
stanice . 1503 Hradec Králové - Brn nská ( HMÚ), reprezentativnost: okrskové
m ítko (0,5 až 4 km) – stanovení repr. konc. pro osídlené ásti území, ur ení vlivu na
zdravotní stav obyvatelstva. Klasifikace stanice: dopravní, m stská, obytná, obchodní.
Stanice je umíst ná umíst na v parku na Moravském P edm stí Hradce Králové
poblíž výpadové silnice sm r Brno, nadmo ská výška: 232 m.
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Tabulka . 20: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky NO2 nam ené v roce 2006
na stanici . 396 a 1503
Hodinové hodnoty
Stanice
.

Jednotka

396

µg/m

3

1503

µg/m

3

Denní hodnoty

Max.

19 MV

VoL

50%
Kv

Max.

95%
Kv

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

Datum

134,9

105,2

0

26,8

86,4

11.1.

6.2.

0

75,6

11.1.

200,7

131,4

1

38,1

121,6

16.10.

19.10.

0

102,9

5.11.

57,0

79,3

tvrtletní hodnoty

Ro ní hodnoty

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

28,5

43,4

26,1

22,9

30,3

30,5

12,30

359

66,1

86

91

92

90

28,3

1,47

2

38,8

49,2

34,7

32,4

53,8

42,2

17,82

355

95,7

88

91

92

84

39,1

1,47

8

Limity pro rok 2006:
hodinový limit

200,0 µg/m3

ro ní limit

40,0 µg/m3

hodinová mez tolerance

40,0 µg/m3

ro ní mez tolerance

8,0 µg/m3

Suspendované ástice frakce PM10 (PM10)
V Královéhradeckém kraji se monitoring PM10 provádí na 10 m ících stanicích. Vzhledem
k charakteru a reprezentativnosti posuzovanou lokalitu nejlépe vystihují následující m ící
stanice . 396 Hr. Králové – Sukovy Sady a . 1503 Hradec Králové - Brn nská,
charakterizace t chto stanic je uvedena výše v textu.
Tabulka . 21: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky PM10 nam ené v roce 2006
na stanici . 396 a 1503
Hodinové hodnoty
Stanice
Jednotka
.

Max.
Datum

396

µg/m

3

1503

µg/m

3

Denní hodnoty

95% Kv 50% Kv Max.
99,9%
98% Kv Datum
Kv

tvrtletní hodnoty

Ro ní hodnoty

36MV

VoL 50% Kv X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

Datum

VoM 98% Kv C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

273,0

65,0

25,5

162,9

44,7

25

26,2

41,9

23,8

25,4

27,6

29,5

18,70

355

30.1.

196,0

92,5

11.1.

19.11.

25

86,1

85

91

92

87

25,8

1,65

2

339,6

83,4

28,8

214,3

55,3

53

29,8

57,9

26,1

26,6

31,4

34,9

25,87

355

9.10.

266,5

130,6

31.1.

5.5.

53

120,1

81

91

91

92

29,1

1,79

5

Limity pro rok 2006:
denní limit

50,0 µg/m3 ,

ro ní limit

40,0 µg/m3

Benzen
V Královéhradeckém kraji se monitoring benzenu provádí na m ící stanici . 396 Hr.
Králové – Sukovy Sady a . 1503 Hradec Králové - Brn nská, charakterizace stanic je
uvedena výše v textu.
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Tabulka . 22: Pr m rné m sí ní a ro ní imisní koncentrace benzenu nam ené v roce
2006 na stanicích . 396 a 1503
Hodinové hodnoty
Stanice .

Denní hodnoty

Max.

95% Kv

50% Kv

Max.

Datum

99,9% Kv

98% Kv

Datum

396

1503

95% Kv

tvrtletní hodnoty

50% Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

98% Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

4,9

3,8

1,56

45

15

3,4

1,54

6

3,13

128

2,89

74

7,2

2,8

12.5.

15

39,6

5,0

1,0

33,6

2.2.

33,6

8,2

31.8.

4,0

Ro ní hodnoty

8

7

1,1
5,4

25

37

5

61

3

Jednotka:
µg/m
Limity pro rok 2006:
ro ní limit

5,0 µg/m3

ro ní mez tolerance

4,0 µg/m3

Vysv tlivky k tabulkám . 20-22:
50 % Kv
50 % kvantil
95 % Kv
95 % kvantil
98 % Kv
98 % kvantil
99,9 % Kv
99,9 % kvantil
X1q, X2q, X3q, X4q
tvrtletní aritmetický pr m r
po et hodnot, ze kterých je spo ítán aritmetický pr m r za dané
C1q, C2q, C3q, C4q
tvrtletí
X
ro ní aritmetický pr m r
XG
ro ní geometrický pr m r
S
sm rodatná odchylka
SG
standardní geometrická odchylka
N
po et m ení v roce
dv
doba trvání nejdelšího souvislého výpadku
36 MV
36. nejvyšší hodnota v kalendá ním roce pro daný asový interval
VoL
po et p ekro ení limitní hodnoty LV
VoM
po et p ekro ení meze tolerance LV + MT
Xm
m sí ní aritmetický pr m r
mc
m sí ní etnost m ení

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 KPSE KK (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.
V p íloze . 3 rozptylové studie (Imisní charakteristiky) jsou znázorn ny maximální hodinové
imisní koncentrace NO2 pro stávající (2001) a výhledový (2010) stav, pr m rné ro ní imisní
koncentrace NO2 pro stávající a výhledový stav a pr m rné ro ní imisní koncentrace
benzenu pro stávající stav.
Imisní koncentrace PM10 nebyly v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského programu
snižování emisí uvažovány.
Z obrázku rozptylové studie KPSE KK, kde je uvedeno pole maximálních hodinových
koncentrací pro sou asný stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace
NO2 okolo 70 µg/m3.
Z obrázku rozptylové studie KPSE KK, kde je uvedeno pole maximálních hodinových
koncentrací pro výhledový stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace
NO2 okolo 20 µg/m3.
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Ro ní imisní koncentrace NO2 pro stávající stav (rok 2001) lze odhadnout okolo 3 µg/m3, pro
výhledový stav (rok 2010) okolo 1 µg/m3.
Ro ní imisní koncentrace benzenu pro stávající stav (rok 2000) lze odhadnout okolo
0,05 µg/m3, pro výhledový stav nejsou imisní koncentrace benzenu uvedeny.
C. 2. 2. Voda
Hydrologie
Hodnocené území pat í do povodí Labe, o ploše 4 158 km2. Hodnocený areál pat í
pravostrannému p ítoku Orlice, kterou odvod uje í ka D dina. Z rybá ského hlediska je
D dina vodou mimopstruhová.
Hodnocený areál neleží v zátopové oblasti tohoto povodí.
Hydrologická sí je v zájmovém území pom rn hustá. Nejd ležit jším tokem regionu je eka
Orlice, lemující jižní hranice m sta i ešeného území. Celková délka toku od soutoku Divoké
a Tiché Orlice u Albrechtic nad Orlicí až po soutok s Labem v Hradci Králové je 35 km,
s pr m rným pr tokem 21,3 m3/s. Velikost povodí Orlice i s ob ma hlavními zdrojnicemi iní
2 037 km2.
eka Orlice je od zám ru vzdálena cca 400 m.
P irozenou osu T ebechovic i jejich spádového území tvo í í ka D dina (na horním toku
zvaná Zlatý potok, která se u jižního okraje intravilánu m sta ve výšce 235 m n. m. zprava
vlévá do Orlice. Ve svém ústí má pr m rný pr tok 2,28 m3/s, celková délka toku iní 54 km a
velikost povodí je 333,2 km2.
D dina je od zám ru vzdálena cca 140 m.
Velký vodohospodá ský význam má pramenná oblast mezi T ebechovicemi, Bohuslavicemi
a Dobruškou, která je od roku 1978 zdrojem kvalitní pitné vody nejen pro T ebechovice a
okolí, ale i pro Hradec Králové. Studny m stského vodovodu se nacházejí v lese za
B dovicemi.
Do území T ebechovic p. Orebem zasahují záplavová území ek Orlice a D diny. í ní tok
Orlice je neregulovaný, jen v n kterých ástech a úsecích je upraven, eventuáln opraven
s áste n zpevn nými b ehy. Kapacita koryta je r zná, eka siln meandruje, takže dochází
k astým záplavám údolní nivy. Neupravené koryto nezajiš uje provedení ani jednoletého
pr toku bez rozlivu. Kapacita koryta dosahuje cca dvou t etin kulmina ního pr toku jednoleté
povodn , což znamená, že k záplavám dochází i dvakrát do roka. Ší ka záplavy místy
dosahuje více jak 1 km. Záplavové území je stanoveno a vyhlášeno v úseku od ústí do Labe
po T ebechovice pod Orebem v délce 19,1 km a to na pr toky Q100.
Záplavové území D diny je vymezeno od ústí do Orlice po hranici okresu Hradec Králové.
V povodí D diny jsou navrhována protipovod ová opat ení,
stoleté vody pod hrází a na území m sta T ebechovice p.O..
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Obr. . 15: Znázorn ní záplavových území

P edm tná lokalita se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod. Nejbližší
CHOPAV Východo eská k ída se nachází cca 6,5 km východn od zám ru.
Obr. . 16: CHOPAV

Zdroje pitné vody ani ochranná pásma vodních zdroj
nenacházejí.

se v míst

zám ru ani jeho okolí

C. 2. 3. Geofaktory
Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického len ní
sou ástí:
provincie:
eská vyso ina
soustavy:
eská tabule
podsoustavy:
Východo eská tabule
celku:
Orlická tabule
podcelku:
T ebechovická tabule
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Zájmové území je sou ástí Orlické tabule a podcelku T ebechovická tabule.
Reliéf dle výškové lenitosti má charakter ploché pahorkatiny s lenitostí 30 – 75 m, pouze
v oblasti vyššího jižního svahu 75 – 100 m. Nejnižší bod (cca 230 m) leží na okraji nivy Labe,
nejvyšším je Chlum ve východním výb žku bioregionu s kótou 354 m. Typická nadmo ská
výška je 250 – 320 m n. m.
Geologie
Na geologickém podkladu druhohorních slín se v území vytvo il p dní typ hn dozem slab
oglejené, zrnitostn st edn t žký až t žký. Na tvrtohorních št rkopískových í ních
nánosech, ležících na slínu, se vytvo il p dní typ drnové p dy slab oglejené, který v území
p evažuje. Na hlubších í ních nánosech potom typ drnové p dy. Okrajov , v místech
lokálních depresí, se vytvo il typ ernozem lužní.
P dy
Na geologickém podkladu druhohorních slín se vytvo il p dní typ hn dozem slab
oglejené, zrnitostn st edný t žký až t žký. Na tvrtohorních št rkopískových í ních
nánosech, ležících na slínu, se vytvo il p dní typ drnové p dy slab oglejené, který v území
p evažuje. Na hlubších í ních nánosech potom typ drnové p dy. Okrajov , v místech
lokálních depresí, se vytvo il typ ernozem lužní.
V širším okolí zám ru (mino zastav né plochy) p evládá orná p da, pozemky s trvalým
travním porostem jsou p edevším v niv Orlice. Orné plochy v severní ásti jsou rozsáhlé a
nejsou rozd leny liniovou zelení. Hony orné p dy jsou protkány meliora ními kanály,
budovanými od po átku století, pozd ji rekonstruovanými a rozši ovanými, které v tšinou již
neplní svoji funkci.
C. 2. 4. Horninové prost edí a p írodní zdroje
V hodnoceném území se nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných
surovin. Nejbližší ložisko je u Kr ovic. V ešeném území se nenachází žádné poddolované
území ani dobývací prostory.
Obr. . 17: Poddolovaná území, chrán ná ložisková území
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Poznámka: V B dovicích a Št nkov se nacházejí sesuvná území. P i jihozápadní správní hranici
jižn od místní ásti Kr ovice je vymezeno chrán né ložiskové území št rkopísk . Na tomto území
byly stanoveny dva dobývací prostory v lokalit Marokánka, z nichž jeden je již vyt žen a rekultivován
monokulturou borovice.

C. 2. 5. Fauna a flóra, ekosystémy
Flóra
Dle biogeografického len ní náleží p edm tné území do T ebechovického bioregionu
(Culek a kol., 1996). Flóra bioregionu je nep íliš bohatá. Objevují se v ní p evážn mezofilní
druhy se zna ným zastoupením subatlanských a boreokontinentálních prvk .
Charakteristikou bioregionu je etný výskyt exklávních druh . Mezi oceanickými druhy jsou
p ítomny e išnice k ivolaká (Cardamine flexuosa), krabilice chlupatá (Charophyllum
hirsutum), ky elnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), vrbina hajní (Lysimachia nemorum),
rozrazil horský (Veronica montona) i ada psamofyt , jako pali kovec šedavý (Corynephorus
canescens) a nahoprutka píse ná (Teesdalia nudicaulis). K druh m boreokontninetálním
náleží klikva bahenní (Oxycoccus palustris), pta inec dlouholistý (Stellaria longifolia), ost ice
plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), kdysi kapra
h ebenitá (Dryopteris cristata), dále kapradiník bažinný (Thelypteris palustris) a hv zdoš
podzimní (Callitriche hermaphroditica). I slabší termofilní druhy jsou relativn ídké, pat í
k nim nap . sarmatský prvek kozinec píse ný (Astragalus arenarius). Ke kontinentálním
druh m náleží i ost ice v esovištní (Carex ericetorum), esnek hranatý (Allium angulosum)
a úložník dlouholistý (Pseudolysimachion longifolium).
Dle regionálního fytogeografického len ní SR leží ešené území v oblasti mezofytika,
zastoupeného fytogeografickým okresem 61. Dolní Poorli í, podokresem 61b - Týništský
úval.
Dle rekonstruk ní geobotanické mapy (Mikyška a kol. 1968) mají v ešeném území p irozené
zastoupení p evážn luhy a olšiny svazu Alno-Padion v široké niv Divoké Orlice a D diny,
na které navazují severním sm rem teplomilné dubohabrové háje svazu Carpinion betuli,
jižn a východn borové doubravy sv. Pino-Quercetum.
V území je zastoupen 1.vegeta ní stupe (dubový) a 2. vegeta ní stupe (bukodubový).
Lokalita p edstavuje pr myslovou plochu se za len nými travnatými plochami s osazenými
jehli natými porosty. V areálu se nenacházejí žádné vodní plochy. Nejsou zde známy nálezy
významných a chrán ných druh rostlin a živo ich .
V míst zám ru se nenachází d eviny rostoucí mimo les.
Zám r nezasahuje na lesní pozemky (PUPFL).
Fauna
V bioregionu p evažuje b žná fauna v tších druhotných lesních komplex , prostoupených
kulturní stepí, s torzy mok in. V zachovalejších lesních porostech žije mlok skvrnitý, východní
vliv reprezentuje lejsek malý. Naproti tomu západní vlivy na typickou hercynskou zví enu
ukazuje výskyt ropuchy krátkonohé. Charakteristický je nedostatek m kkýš na terasových
a vátých píscích, zabírajících v tšinu bioregionu. Orlice pat í do pásma lipanového až
parmového, p ítoky do pásma pstruhového až parmového. Mezi významné druhy pat í ježek
západní (Erinaceus europaeus), ježek východní (E. concolor), z pták lejsek malý (Ficedula
parva), moudivlá ek lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus),
z obojživelník mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), z kruoústích mihule poto ní
(Lampetra planeri).
Uvedenou lokalitu lze ozna it za nevhodnou pro existenci populací živo ich .
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C. 2. 6. Krajina
Pr m rná nadmo ská výška T ebechovic pod Orebem iní 243 m n. m. Nadmo ská výška
pozemku spole nosti Vibracoustic CZ, s.r.o. T ebechovice pod Orebem je p ibližn
240 metr n. m..
V území s pom rn malou lenitostí reliéfu výrazn ji vystupuje uprost ed m sta návrší Oreb
(d íve známé jako „Vinice“, vysoké 260 m n. m.). Ve volné krajin se uplat uje kopec K íb
v Polánkách, lesnatý vrch Hab ina nad Nepasicemi a severn od T ebechovic vrch zvaný
Turek i Kalvárie (308,5 m n. m.), Šachovec (273 m n. m.), Lohová (311 m n. m.).
Nejd ležit jším tokem regionu je eka Orlice, lemující jižní hranice ešeného území.
P irozenou osu T ebechovic i jejich spádového území tvo í í ka D dina, vlévající se
na jižním okraji m sta zprava do Orlice.
V blízkosti zám ru se nachází prvky nadregionálního (zám r je v ochranném pásmu NRBK),
regionálního systému ekologické stability, p írodní park Orlice a záplavové území ek Orlice
a D diny.
Niva Orlice je zatravn ná a nachází se zde rozptýlená zele zastoupená liniovými porosty i
solitéry. V rámci snahy zadržet v krajin vodu co nejdéle, umožnit její vsakování a tím
snižovat riziko eroze i povodní, je v poslední dob provád na obnova p vodních vodních
ploch.
Zastav né plochy zabírají v T ebechovicích pod Orebem n co p es 3,6 % rozlohy, lesní
p da 12,7 %, zem d lská p da celkem 68,8 %, vodní plochy 4,5 % a ostatní plochy 10,3 %.
Pozemek pro zám r se nachází v pr myslové zón v pr myslovém areálu spole nosti
TANEX. V sousedství plochy zám ru se jižním sm rem nachází komunikace I/11 za kterou
jsou nezastavitelné zem d lské plochy (záplavové území). Zám r je z ostatních sm r
obklopen pr myslovými objekty.
Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 150 m od posuzovaného zám ru (východním sm rem).
Souvislá obytná zástavba obce T ebechovice pod Orebem je od zájmového území vzdálena
cca 350 m (severním sm rem) a tvo í p evážn rodinné a bytové domy.
C. 2. 7. Hluková situace
Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb a chrán ného
venkovního prostoru má nejvýznamn jší podíl dopravní hluk vyvolaný silni ní a železni ní
dopravou a hluk z výrobních provoz umíst ných ve stávající pr myslové zón .
Stávající hluková zát ž posuzované lokality (nulová varianta) ze všech stacionárních zdroj
hluku umíst ných v posuzované lokalit byla zmapována formou akreditovaného m ení.
M ení bylo provedeno v denní i no ní dob . Z m ení hluku v mimopracovním prost edí byl
zpracován protokol F 45/2008, který je sou ástí p ílohy hlukové studie (p íloha oznámení
. 4).
C. 3. Celkové zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Zám r je umís ován do zastav ného území areálu TANEX a.s., technologie bude umíst na
na ásti pozemku st. p. .1006/1, další obslužné provozy na pozemcích st. p. . 2421, 2422,
2423 a 2426 k.ú. T ebechovice pod Orebem (vše zastav ná plocha a nádvo í). Objekt
ur ený pro zám r firm Vibracoustic CZ, s.r.o. pronajímá dle platné smlouvy o pronájmu
spole nost TANEX a.s..
Zám r je v souladu s platným územním plánem m sta T ebechovice pod Orebem.
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Zám r bude realizován v území mimo obytnou zástavbu, nejbližší obytná zástavba se
rozprostírá cca 150 m od posuzovaného zám ru (východním sm rem). Souvislá obytná
zástavba obce T ebechovice pod Orebem je od zájmového území vzdálena cca 350 m
(severním sm rem).
Vzhledem k pr myslovému charakteru hodnocené lokality a umíst ní v pr myslové zón se
nedotýká žádného prvku ekologické stability.
Zám r nezasahuje do žádného zvlášt chrán ného území ani na území p írodního parku.
Posuzovaný zám r nezasahuje do soustavy Natura 2000.
Památné a významné stromy nejsou na plochách dot ených zám rem ani v jejich blízkosti
registrovány.
Významné krajinné prvky se v míst zám ru nenacházení ani nebudou zám rem dot eny.
Zám rem nebude dot ena zem d lská p da.
Zám r nezasahuje do PUPFL.
V míst zám ru se nenachází d eviny rostoucí mimo les ani žádné zvlášt chrán né druhy
rostlin a živo ich .
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Stávající imisní situace
je ovliv ována p edevším emisemi z dopravy po místních komunikacích, z obslužné dopravy
v jednotlivých areálech umíst ných v pr myslové zón a dálkovým p enosem z velkých
pr myslových zdroj .
Dominantním zdrojem hluku je v posuzované lokalit dopravní hluk vyvolaný silni ní a
železni ní dopravou a hluk z výrobních provoz umíst ných ve stávající pr myslové zón .
ešené území se nenachází v Chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV).
Zdroje pitné vody ani ochranná pásma vodních zdroj
nenacházejí.

se v míst

zám ru ani jeho okolí

Nejbližším povrchovým tokem je potok D dina cca 140 m od zám ru a eka Tichá Orlice cca
400 m od zám ru. Zájmová lokalita se nenachází v zátopovém území.
P írodní zdroje se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. V hodnoceném území se
nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných surovin.
Katastrální území T ebechovice pod Orebem je územím archeologického zájmu.
V dot eném území nejsou známy žádné extrémní pom ry.
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D. Údaje o vlivech zám ru na ve ejné zdraví a na životní prost edí
D. I. Charakteristika p edpokládaných vliv zám ru na obyvatelstvo a životní
prost edí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru z hlediska studie zdravotních rizik,
která byla zpracována držitelem osv d ení odborné zp sobilosti pro oblast posuzování vliv
na ve ejné zdraví, Ing. Olgou Krpatovou. Hodnocení je samostatnou p ílohou oznámení . 6.
Vliv chemických škodlivin
Imisní p ísp vky škodlivin oxidu dusi itého NO2, frakce suspendovaných pevných ástic
PM10, t kavých organických látek TOC a benzenu z posuzovaného zám ru jsou nízké a tedy
i riziko z expozice t mito imisemi lze považovat za nízké a p ijatelné. Imise hodnocených
škodlivin významn nezvýší stávající akutní, chronické toxické, ani karcinogenní zdravotní
riziko obyvatelstva v okolí zám ru.
Vliv hluku
V p ípad hlukové zát že v dob denní v modelovém bodu . 2 reprezentující chrán ný
venkovní prostor domu bez p. ulice Havlí kova se v nulové i aktivní variant m že projevit
nep íznivý ú inek hluku a to mírné obt žování.
V p ípad hlukové zát že v dob denní v modelovém bodu . 4 reprezentující chrán ný
venkovní prostor domu p. 957 ulice Havlí kova se v nulové i aktivní variant m že projevit
nep íznivý ú inek hluku a to obt žování a zhoršená komunikace e í.
Hluková zát ž v dob no ní v modelovém bod
. 1 reprezentující chrán ný venkovní
prostor staveb domu bez p. ulice Havlí kova v nulové variant nedosáhne hodnoty 40 dB
pro dobu no ní a zdravotní ú inky se zde neprojeví, v p ípad realizace zám ru se mohou
projevit následující nep íznivé ú inky: subjektivn vnímaná horší kvalita spánku, zvýšené
užívání sedativ a obt žování hlukem.
V p ípad hlukové zát že v dob no ní v modelovém bod
. 3 reprezentující chrán ný
venkovní prostor staveb domu p. 957 ulice Havlí kova se mohou projevit následující
nep íznivé ú inky : subjektivn vnímaná horší kvalita spánku, zvýšené užívání sedativ a
obt žování hlukem, jak v nulové, tak aktivní variant .
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.
Socioekonomické vlivy
Realizací zám ru bude vytvo eno 30 nových pracovních míst.
Vlivy na zam stnance
Realizace i provoz zám ru musí respektovat požadavky dané legislativními p edpisy
v oblasti ochrany zdraví zam stnanc p i práci a spl ovat nároky kladené na pracovišt a
sanitární za ízení.
P i práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy, bezpe nostní p edpisy, zásady
hygieny práce. Zam stnanci musí d sledn používat ochranné od vy a pom cky. B hem
pracovní doby se mohou na jednotlivých pracovištích pohybovat a vykonávat práci pouze
pracovníci pro tyto innosti ur ení a prokazateln zaškolení. Z hygienických d vod platí p i
práci zákaz kou ení, požívání jídel a nápoj .
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Zam stnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem o ochran ve ejného zdraví . 258/2000
Sb., v platném zn ní. Zam stnavatel je povinen zhodnotit rizika na pracovišti. Na základ
inventarizace faktor pracovního prost edí se provede u t ch faktor , kde to je možné
hodnocení expozice – m ením koncentrace chemických látek a úrovn fyzikálních faktor a
dle výsledk se zpracuje návrh na za azení prací do kategorií. M ení pro ú ely kategorizace
smí provád t jen osoby akreditované i autorizované k p íslušným m ením. V p ípad
p ekra ování p ípustných limit faktor pracovního prost edí bude t eba u init p íslušná
dodate ná opat ení (technická, režimová opat ení apod.).
S chemickými látkami a p ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk zákona
. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o zm n n kterých zákon , v platném zn ní.
Na pracovištích budou uloženy seznamy používaných nebezpe ných látek a p ípravk
v etn bezpe nostních list .
N které z používaných p ípravk p i výrob (spojovací prost edky s obsahem rozpoušt del
70-80%, rozpoušt dla, odmaš ovací prost edky, stabilizátory) a údržb (olej, istící
prost edky) vykazují nebezpe né vlastnosti. N které p ípravky a látky jsou klasifikovány jako
vysoce ho lavé, ho lavé, toxické, dráždivé, nebezpe ný pro životní prost edí, toxický pro
vodní organismy.
V provozech je t eba p ijmout technická a organiza ní opat ení, aby byl minimalizován únik
škodlivin do pracovního prost edí. Pracovníci musí d sledn používat p edepsané ochranné
pracovní od vy a pom cky. Na p ípadných rizikových pracovištích je t eba provád t
preventivní periodické zdravotní prohlídky.
D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby zám ru
Plošným zdrojem emisí p i rekonstrukci objekt zám ru bude provoz stavebních
mechanism na staveništi. Liniovým zdrojem emisí bude obslužná nákladní automobilová
doprava na p íjezdových komunikacích.
Vzhledem k minimálním nárok m na nasazení stavebních mechanism a obslužné dopravy
a krátkého trvání rekonstrukce nebyla etapa rekonstrukce v rozptylové studii uvažována.
Etapa provozu zám ru
Hodnocení vliv
oznámení . 5).

na ovzduší vychází z modelových výpo t

rozptylové studie (p íloha

Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpo ty p ísp vk imisních koncentrací
(maximálních hodinových, maximálních ½-hodinových, maximálních 24-hodinových
a pr m rných ro ních) vybraných zne iš ujících látek ve zvolených 5 výpo tových bodech
mimo sí (které p edstavují nejbližší objekty obytné zástavby v okolí zám ru a výpo et byl
proveden pro výšku horní ímsy u zvolených objekt ) a v geometrické síti referen ních bod
(výpo et v síti byl proveden pro výšku 1,5 metru (p ibližná výška dýchací zóny lov ka).
Referen ní body a zvolená geometrická sí referen ních bod
rozptylové studie (p íloha oznámení . 5).

jsou znázorn ny v p íloze

Hodnoty p ísp vk imisních koncentrací byly vypo teny pro všech p t t íd stability p ízemní
vrstvy atmosféry a t i t ídy rychlosti v tru, s p ísp vky po úhlových krocích 1°.
Vypo tené imisní p ísp vky koncentrací benzenu, NO2, PM10 a TOC
V následujících tabulkách . 23 až 26 jsou uvedeny vypo tené hodnoty p ísp vk imisních
koncentrací benzenu, NO2, PM10 a TOC v každém zvoleném výpo tovém bod mimo sí .
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Podrobné výpisy výpo t jsou v p ílohách . 4 - 7 rozptylové studie, kde jsou uvedeny
p ísp vky imisních koncentrací benzenu, NO2, PM10 a TOC ve všech výpo tových bodech 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 maximálních imisních koncentrací 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.
Ve všech referen ních bodech jsou tato maxima dosahována p i špatných rozptylových
podmínkách za silných inverzí a slabého v tru. S rostoucí rychlostí v tru vypo tené
koncentrace zna n klesají.
Za b žných rozptylových podmínek jsou koncentrace n kolikanásobn nižší než p i inverzích
a v p ípad normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu m že být tento
rozdíl až ádový.
Ve skute nosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze n kolik
hodin nebo dní v roce, v závislosti na etnosti výskytu inverzí a v trné r žici pro
posuzovanou lokalitu (viz. tabulka . 19). Proto jsou pro posouzení vhodn jší ro ní
koncentrace zne iš ujících látek, p i jejichž výpo tu je použita i v trná r žice.
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) a TOC (maximálních ½-hodinových, maximálních
hodinových a pr m rných ro ních) ve form izolinií je sou ástí p ílohy rozptylové studie –
p íloha . 8. Podrobné výpisy výpo t p ísp vk imisních koncentrací benzenu, NO2, PM10
a TOC ve všech 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.
Tabulka
.
23:
P ísp vek
ve výpo tových bodech mimo sí
Stávající stav
Výpo tový bod
cmax [µ
µg/m3] cr [µ
µg/m3]

k

imisním

koncentracím

NO2

Nový zám r
cmax [µ
µg/m3]

P edpokládaný stav
cmax
cr [µ
µg/m3]
cr [µ
µg/m3]
[µ
µg/m3]
0.031
2.04
0.037

1

0.54

0.0062

1.83

2

0.55

0.0043

1.97

0.035

2.15

0.039

3

0.86

0.0068

5.64

0.081

5.89

0.088

4

0.42

0.0031

2.62

0.028

2.99

0.031

5

0.59

0.0023

3.08

0.019

3.28

0.021

limit

200

40

200

40

200

40

Vysv tlivky k tabulce . 23:
cr

p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci NO2 ve výpo tovém bod mimo sí

cmax

maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

k

hodinovým

imisním

koncentracím

NO2

Hodnoty imisních koncentrací NO2 nam ené v roce 2006 na stanici . 1503 Hradec Králové
- Brn nská jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam ená
v roce 2006 byla stanovena na 200,7 µg/m3 (16.10.), 98% Kv = 102,9 µg/m3. Pr m rná ro ní
hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na 42,2 µg/m3.
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Tabulka
.
24:
P ísp vek
ve výpo tových bodech mimo sí
Výpo tový
bod

k

Stávající stav

imisním

koncentracím

Nový zám r

PM10

P edpokládaný stav

cmax-24-hod
[µ
µg/m3]

cr
[µ
µg/m3]

cmax-24-hod
[µ
µg/m3]

cr
[µ
µg/m3]

cmax-24-hod
[µ
µg/m3]

cr
[µ
µg/m3]

1

0,88

0,024

1,58

0,03

1,68

0,05

2

0,85

0,021

2,15

0,03

2,37

0,05

3

1,32

0,029

3,13

0,07

3,59

0,1

4

0,72

0,012

1,82

0,02

2,51

0,03

5

0,87

0,008

1,32

0,01

1,67

0,02

limit

50

40

50

40

50

40

Vysv tlivky k tabulce . 24:
cr

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

cmax-24-hod

maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

k

24-hodinovým

imisním

koncentracím

PM10

Hodnoty imisních koncentrací PM10 nam ené v roce 2006 na stanici . 1503 Hradec Králové
- Brn nská jsou uvedeny výše v textu. V roce 2006 byla nam ena nejvyšší
24-hodinová imisní koncentrace PM10 214,3 µg/m3 (31.1.), 98% Kv = 120,1 µg/m3. Hodnota
36. nejvyšší nam ené 24-hodinové koncentrace (imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 50
µg/m3 35x za rok) v roce 2006 byla 55,3 µg/m3 (5.5.). V roce 2006 byl p ekro en stanovený
24-hodinový imisní limit 53x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez
tolerance byla p ekro ena 53x. Pr m rná ro ní hodnota koncentrace PM10 byla stanovena
34,9 µg/m3.
Tabulka
.
25:
P ísp vek
ve výpo tových bodech mimo sí
Výpo tový
bod

k

Stávající stav

imisním

koncentracím

Nový zám r

benzenu

P edpokládaný stav

cmax
[µ
µg/m3]

cr [µ
µg/m3]

cmax
[µ
µg/m3]

cr [µ
µg/m3]

cmax
[µ
µg/m3]

cr [µ
µg/m3]

1

0.0020

0.000006

0.000636

0.000002

0.0026

0.000008

2

0.0020

0.00001

0.000644

0.000004

0.0027

0.000014

3

0.0023

0.000007

0.000964

0.000003

0.0032

0.00001

4

0.0015

0.000004

0.000582

0.000002

0.0021

0.000006

5

0.0012

0.000002

0.000438

0.000001

0.0016

0.000003

limit

nest.

5,0

nest.

5,0

nest.

5,0

Vysv tlivky k tabulce . 25:
cr

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

cmax

maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

k

hodinovým

imisním

koncentracím

benzenu

V kapitole 4. Pozadí jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu nam ené v roce
2006 na stanici . 396 Hradec Králové – Sukovy Sady (pr m rná ro ní hodnota 3,8 µg/m3).
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Tabulka
.
26:
P ísp vek
ve výpo tových bodech mimo sí

k

imisním

Stávající stav
Výpo tový
bod

cmax-1/2-

Nový zám r
cmax-1/2-

cmax
cr
3
[µ
µg/m ] [µ
µg/m3]

hod

[µ
µg/m3]

koncentracím

hod

[µ
µg/m3]

TOC

P edpokládaný stav
cmax-1/2-

cmax
cr
3
[µ
µg/m ] [µ
µg/m3]

cmax
cr
3
[µ
µg/m ] [µ
µg/m3]

hod

[µ
µg/m3]

1

9.16

8.83

0.20

23.64

22.57

0.32

23.64

22.57

0.52

2

11.16

10.43

0.12

28.55

27.50

0.38

28.61

27.53

0.50

3

16.31

13.94

0.21

59.05

55.53

1.10

59.76

56.09

1.31

4

8.56

7.37

0.08

29.04

26.68

0.32

35.34

32.78

0.41

5

6.03

5.10

0.06

22.76

20.03

0.20

23.15

20.65

0.26

limit

nest.

nest.

nest.

nest.

nest.

nest.

nest.

nest.

nest.

Vysv tlivky k tabulce . 26:
cr

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

cmax-1/2-hod

maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

k 1/2-hodinovým

imisním

koncentracím

TOC

cmax-24-hod

maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

k

imisním

koncentracím

TOC

24-hodinovým

Pro imisní koncentrace TOC v ovzduší nejsou stanoveny žádné imisní limity. P ísp vky
k ro ním imisním koncentracím TOC v rozptylové studii byly vypo teny pro ú ely
vyhodnocení zasaženého území.
V následující tabulce jsou uvedeny vypo tené p ísp vky k imisní koncentraci zne iš ujících
látek ve stávající obytné zástavb pro nový zdroj a pro p edpokládaný stav.

P edpoklá
daný stav

Nový
zám r

Tabulka
.
27:
P ísp vek
v síti referen ních bod

k

imisním

koncentracím

zne iš ujících

látek

Zne iš ující látka
PM10
TOC
3
[µg/m ]
[µg/m3]
cr
c24-hod
cr
c1/2-hod cmax
cr
0,70,050-0,04
0,005-0,03 12-25 10-25
1,6
0,4

Benzen
[µg/m3]
cr

NO2
[µg/m3]

cmax

Vypo tený
p ísp vek

0-2*10-6

1,9-3,3

% z limitu

4*10-5

0,951,65

0-0,1

1,43,2

0,01250,075

Vypo tený
p ísp vek

0-5*10-6

2-3,5

0,010,035

0-2,2

0-0,06

% z limitu

1*10-4

1-1,75

0,030,09

0-4,4

0-0,15

-

-

-

Limit

5

200

40

50

40

nest.

nest.

nest.

-

-

-

14-25 12-25 0,1-0,6

Vysv tlivky k tabulce . 27:
cr

p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci zne iš ujících látek ve výpo tovém bod
mimo sí
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cmax

maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

c1/2-hod

maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

c24-hod

maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

k hodinovým imisním koncentracím NO2 a TOC
k 1/2-hodinovým
k

24-hodinovým

imisním

koncentracím

TOC

imisním

koncentracím

PM10

Poznámka: Pro imisní koncentrace TOC v ovzduší nejsou stanoveny žádné imisní limity.
P ísp vky k ro ním imisním koncentracím TOC v rozptylové studii byly vypo teny pro ú ely
vyhodnocení zasaženého území.
Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 597/2006 Sb.. Hodnoty imisních limit jsou
vyjád eny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem p epo tený na teplotu
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Imisní limity vybraných zne iš ujících látek
Tabulka . 28: Imisní limity
Zne iš ující látka
Oxid dusi itý
Oxid dusi itý
Suspendované
ástice PM10
Suspendované
ástice PM10
Benzen

1 hodina
1 rok

Hodnota imisního
limitu/maximální povolený po et
jejího p ekro ení za rok
200 µg.m-3/18
40 µg.m-3

Datum, do n hož
musí být limit
dosažen
1.1. 2010
1.1. 2010

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

1 rok

40 µg.m-3

-

1 rok

5 µg.m-3

-

Doba
pr m rování

Meze tolerance vybraných zne iš ujících látek
Tabulka . 29: Meze tolerance
Zne iš ující látka
Oxid dusi itý
Oxid dusi itý
Benzen

Doba pr m rování
1 hodinu
1 rok
1 rok

2008
20 µg.m-3
4 µg.m-3
2 µg.m-3

2009
10 µg.m-3
2 µg.m-3
1 µg.m-3

Imisní limity a meze tolerance pro t kavé organické látky
Imisní limity pro t kavé organické látky s výjimkou benzenu na ízením vlády
. 597/2006 Sb. nejsou stanoveny. P ísp vky k ro ním imisním koncentracím TOC
v rozptylové studii byly vypo teny pro ú ely vyhodnocení zasaženého území.
T kavé organické látky
Maximální p ípustné imisní koncentrace uhlovodík byly publikovány v p íloze asopisu Acta
hygienica, epidemiologica et microbiologica, . 6/86 a . 2/91 (viz. tabulka . 30).
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Tabulka . 30: P ípustné imisní koncentrace uhlovodík
kmax

Škodlivina

µg/m3

Uhlovodíky nad C5 (suma)
kmax

2000

p ípustná pr m rná p lhodinová koncentrace zne iš ující látky

Záv r rozptylové studie
P edm tem rozptylové studie bylo posouzení p edkládaného zám ru, rekonstrukce ásti
výrobní haly spole nosti Vibracoustic CZ, s. r. o., na kvalitu ovzduší. Hlavní výrobní program
spole nosti Vibracoustic CZ, s. r. o. se zam uje na výrobu kovových díl
pro automobilový pr mysl.
Hodnoty pozadí p ímo v posuzované lokalit nejsou známy, hodnoty nam ené na okolních
imisních stanicích jsou uvedeny v kapitole C. 2. 1.
V sou asné dob i po vybudování nového výrobního komplexu a jeho uvedení do provozu
nebude docházet k p ekra ování imisních limit
posuzovaných zne iš ujících látek
s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl
na nejbližší m ící stanici v roce 2006 p ekro en 53x, imisní limit p ipouští p ekro ení
hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. P ísp vek posuzovaného zám ru bude však minimální.
Vzhledem k výše uvedeným skute nostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie
s posuzovaným zám rem, tj. s rekonstrukcí výrobní haly spole nosti Vibracoustic CZ, s. r. o.
T ebechovice pod Orebem s tím, že realizace a provoz zám ru budou provedeny v souladu
s rozptylovou studií a budou respektována doporu ení zpracovatele rozptylové studie.
Na základ výsledku rozptylové studie její zpracovatel doporu uje:
Pro umíst ní st edního a velkého zdroje zne iš ování ovzduší vypracovat odborný
posudek dle § 17 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a p edložit ho p íslušným
orgán m ochrany ovzduší.
Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroj zne iš ování ovzduší,
stanovené v § 11 a 12 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní.
V pravidelných intervalech daných vyhláškou MŽP . 356/2002 Sb., v platném zn ní
provád t jednorázové autorizované m ení emisí u st edního a velkého zdroje
zne iš ování ovzduší.
Ve zkušebním provozu vypracovat Provozní evidenci st edního a velkého zdroje
zne iš ování ovzduší v souladu s vyhláškou MŽP . 356/2002 Sb., v platném zn ní.
Provozovatel velkého zdroje zne iš ování má dle zákona . 86/2002 Sb., v platném
zn ní povinnost vypracovat provozní ád (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 - dle vyhlášky MŽP . 356/2002 Sb., v platném zn ní a p edložit ke schválení kompetentnímu orgánu ochrany ovzduší). Provozní ád
vypracuje ve zkušebním provozu.
U malého zdroje zne iš ování ovzduší zajiš ovat prost ednictvím oprávn né osoby
m ení ú innosti spalování, m ení množství vypoušt ných látek a kontrolu stavu
spalinových cest.
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Zpracovatel oznámení pro odmaš ovací za ízení doporu uje:
Odmaš ování a išt ní povrchu kov , elektrosou ástek a jiných materiál a výrobk
halogenovanými rozpoušt dly (R-v ta 40) nesmí být provád no mimo uzav ený prostor
s odsáváním odpadního plynu.
Posuzované za ízení musí být vybaveno systémem záchytu par s úplnou recyklací
organických rozpoušt del.
Koncentrace perchlorethylenu (tetrachlorethylenu) v pracovní komo e musí být sledována
tak, aby nebyly p ekro eny PEL 250 mg/m3, NPK-P je 750 mg/m3 (dle na ízení vlády
. 361/2007 Sb.).
Do projektové dokumentace zám ru (technologické
doporu ení.

ásti) zahrnout výše zmín ná

D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
P edm tem hlukové studie (p íloha oznámení . 4) bylo 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, které jsou vymezeny na ízením vlády
. 148/2006 Sb. „O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací“ (viz. tabulka
. 34).
Základní pojmy:
Nulová varianta – stav bez realizace zám ru (sou asná situace)
Aktivní varianta – stav s realizovaným / posuzovaným zám rem
Chrán ný venkovní prostor – nezastav né pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu,
lé ení a výuce.
Chrán ný venkovní prostor staveb – prostor do 2 m okolo bytových dom , rodinných dom ,
staveb pro školní a p edškolní výchovu a pro zdravotní a sociální ú ely.
Dopravním hlukem rozumíme hluk z pozemní (silni ní) dopravy na ve ejných pozemních
komunikacích
Stacionárními zdroji hluku rozumíme i hluk zp sobený vozidly, které se pohybují na
neve ejných komunikacích (ú elové komunikace, parkovišt )
Hluk z výstavby (rekonstrukce)
Zdrojem hluku v dob etapy výstavby zám ru (rekonstrukce) - bude provoz stavebních
mechanism na staveništi a obslužná automobilová doprava. Hluk z výstavby nebyl
vzhledem k malému rozsahu stavebních úprav, malým nárok m na dopravní obslužnost a
krátkému trvání, v hlukové studii po ítán. Pro etapu výstavby platí v denní dob zvýšený
hygienický limit a to LAeq,14 hod = 65 dB (v dob mezi 700 a 2100 hod).
Výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace
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
(celková situace) pro denní a no ní dobu.
Pro výpo et hlukového zatížení posuzované lokality bylo v hlukové studii použito
výpo tového programu „Hluk +, Verze 7.16 Profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku
ve venkovním prost edí “.
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Stávající stav (nulová varianta)
Stacionární zdroje hluku byly vyhodnoceny m ením (viz. protokol F45/2008 - samostatná
p íloha hlukové studie).
Hluk ze silni ní dopravy je posouzen modelovým výpo tem – intenzita dopravy byla p evzata
z www.rsd.cz, kde jsou uvedeny výsledky statistického šet ení zam eného na zatížení
komunikací v jednotlivých regionech eské republiky a které bylo provedeno v roce 2005.
Tato intenzita byla pro výpo et hlukové studie navýšena r stovými koeficienty pro rok 2010 a
silnici I. t ídy.
Aktivní varianta
Byla vyhodnocena modelovým výpo tem.
Byl vypo ten samostatn imisní p ísp vek z dopravy zám ru a samostatn ze stacionárních
zdroj hluku zám ru v modelových bodech.
Vliv hluku z dopravy
Tabulka . 31: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T z pozemní dopravy na ve ejných
komunikacích
Modelový bod
Den – LAeq,T [dB];
Výpo et
T=16 hod
1
2
3
4
5
Hygienický limit
55,0
55,0
55,0
55,0
60,0
Nulová varianta 1)
47,4
48,0
48,5
53,7
69,2
Hygienický limit spln n
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Zám r
6,7
6,9
10,1
8,5
40,3
Hygienický limit spln n
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Aktivní varianta
47,4
48,0
48,5
53,7
69,2
Hygienický limit spln n
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Rozdíl mezi nulovou a aktivní
0
0
0
0
0
variantou
Poznámka k tabulce . 31:
1)

vypo tené hodnoty
Výpo tové body jsou uvedeny v tab. . 35 a znázorn ny na obr .17.

V hlukové studii je zobrazeno hlukové zatížení posuzované lokality pozemní dopravou pro
aktivní variantu v denní dob pomocí izofon.
Akustické posouzení hluku z dopravy:
Hygienické limity dané pro pozemní dopravu jsou v posuzované lokalit v denní dob
spln ny pro nulovou variantu, samotný zám r i aktivní variantu.
Nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,16h (viz. tab. . 31) je vzhledem k navýšení
po tu nákladních vozidel (max 4/den = 8 pr jezd /den) nulový.
Pro pozemní dopravu zám ru není pot ebné v posuzované lokalit p ijímat žádná dodate ná
protihluková opat ení.
Vliv stacionárních zdroj hluku
Modelový výpo et byl proveden jako p ísp vkový tzn., že ve výpo tových bodech byla
vypo tena ekvivalentní hladina akustického tlaku A pouze z nov instalované technologie
(nových stacionárních zdroj hluku, v etn dopravy v areálu zám ru).
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. 32: Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB] ze stacionárních zdroj

Výpo et
Hygienický limit
Nulová varianta 1)
Hygienický limit spln n
Zám r
Hygienický limit spln n
Aktivní varianta 3)
Hygienický limit spln n
Rozdíl mezi aktivní a
nulovou variantou

Modelový bod
Den – LAeq,T [dB];
Noc – LAeq,T [dB];
T = 8 hod
T = 1 hod
1
2
3
4
1
2
3
4
50,0
50,0
50,0
50,0
40,0
50,0
40,0
50,0
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
45,9
45,9
50,1
50,1
31,2
31,2
31,6
31,6 1)
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
46,1
45,5
33,5
39,0
33,7
35,2
31,2
32,2
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
49,0
48,7
50,2
50,4
35,6
36,7
34,4
34,9
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
+3,1

+2,8

+0,1

+0,3

+5,0

+6,1

+3,0

+3,5

1)

použita hodnota LA90 z protokolu F45/2008
použita hodnota ze sousedního m eného bodu
3)
energetický sou et vypo tených hodnot nulové a aktivní varianty
Výpo tové body jsou uvedeny v tab. 35 a znázorn ny na obr . 17.
2)

Zatížení posuzované lokality stacionárními zdroji hluku zám ru v denní i v no ní dob
v hlukové studii graficky znázorn no pomocí izofon pro aktivní variantu.

je

Akustické posouzení stacionárních zdroj hluku:
Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdroj hluku v denní dob není v sou asné dob
ani nebude po realizaci zám ru pln n v modelových bodech . 3 a 4 pln n.
Problémový zdroj hluku není umíst n v areálu firmy TANEX (Vibracoustic CZ, CAM). Nár st
ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v t chto bodech (a jejich okolí) bude po realizaci
zám ru minimální, subjektivn nevnímatelný a objektivn nem itelný. „Stacionárním“
zdrojem hluku zp sobujícím toto navýšení je v denní dob provoz vysokozdvižného vozíku
pohybujícího se v prostoru u vjezdu do ásti haly ur ené pro výrobu (je to patrné z rozdílu
mezi denní a no ní dobou). Druhý VZV pohybující se v okolí skladu je z hlediska hluku
zanedbatelný. Hluk z tohoto zdroje hluku bude v reálné situaci splývat s hlukem ze
silni ní dopravy.
Stacionární zdroje pouze zám ru (v etn maximální dopravy v areálu zám ru) plní
hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku a denní i no ní dobu.
Protihluková opat ení pro stacionární zdroje hluku:
Provoz isti ky odpadního vzduchu
Zdroj hluku, kterému je pot ebné v novat d raznou pozornost.
Uvedený stacionární zdroj hluku se projeví v modelových bodech . 1 – 4 (na hranici CHVP a
hranici CHVPS) v denní a p edevším v no ní dob .
Tento zdroj hluku je umíst n ve venkovním prostoru, v prostoru mezi halou zám ru a halou
sousední firmy CAM. To zp sobuje ší ení hluku od tohoto zdroje severovýchodním sm rem
– chrán ný venkovní prostor v T ebechovicích nacházející se za tratí 020. Druhý sm r –
jihozápadní není d ležitý, protože se nejedná o chrán ný prostor.
Z uvedeného vyplývá, že je nutné u tepelné isti ky vzduchu dodržet akustické parametry
použité v modelovém výpo tu – do 62,0 dB na pomyslném obvodovém plášti isti ky.
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Uvedených akustických parametr lze docílit volbou konkrétního typu za ízení, celkovou
kapotáží uvedeného za ízení nebo zakrytováním vybraných významných zdroj hluku
isti ky (ventilátor, ho ák, …) a instalace tlumi e do výstupního potrubí VZT tepelné isti ky.
Další možností je umíst ní isti ky do vnit ního prostoru haly.
Poznámka: jako nedostate né protihlukové opat ení je pouze instalace protihlukové st ny u severní
strany isti ky – vlivem odrazu zvukových vln od st n výrobních hal bude její ú innost omezená. Aby
bylo dosaženo její maximální ú innosti, musela by tato st na být instalována po celé ší ce mezi ob mi
halami. Protihlukovou st nu lze ale použít jako díl í protihlukový prvek. Její konkrétní rozm r a
umíst ní je nutné navrhnout až na konkrétní typ isti ky odpadního plynu.

Provoz vysokozdvižných vozík
Provoz vysokozdvižných vozík ve venkovním prostoru (provoz bude pouze v denní dob ) –
vliv tohoto zdroje bude v denní dob „splývat“ s hlukem z pozemní dopravy.
Možná protihluková opat ení:
•
provoz vysokozdvižných vozík ve venkovním prostoru omezit na nezbytn nutnou
dobu
•
používat vysokozdvižné vozíky s nižším akustickým výkonem (pohán né
elektropohonem, nebo plynem)
•
v prostoru pohybu vysokozdvižných vozík vybudovat „hladkou“ plochu – povrch z
betonu, nebo asfaltový koberec
Vyústky jednotlivých VZT
P i dodržení investorem dodaných akustických parametr (60 dB na výstupu VZT) nejsou
nutná další protihluková opat ení.
Poznámka: uvedené parametry lze dodržet volbou ventilátor , rychlostí proud ní vzdušiny
potrubím, instalací tlumi do potrubí, atd.
Uvedené parametry je nutné dodržet také u jednotlivých ventilátor – je pot ebné je umístit
do vnit ního prostoru haly. V p ípad umíst ní ve venkovním prostoru je pot ebné ventilátory
odhlu nit – akustickými kryty nebo umíst ním do samostatných bun k vyrobených
z materiálu s dostate nou zvukovou nepr zvu ností, …(nap . sendvi ové panely).
Stacionární zdroje hluku a doprava spole n
Tabulka . 33:
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T z pozemní dopravy
a stacionárních zdroj hluku v modelových bodech
Modelový bod
Výpo et
a) Pozemní doprava
b) Stacionární zdroje hluku
c) Celková
hladina
akustického tlaku 1)
d) Pozemní doprava
e) Stacionární zdroje hluku
f) Celková hladina
akustického tlaku 1)
Zm na f) oproti c)
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Den

48,0
45,9

Noc
4
1
2
3
Nulová varianta
48,5 53,7 39,3 40,0 40,4
50,1 50,1 31,2 31,2 31,6

45,1
31,6

50,1

52,4

40,5

40,9

45,3

47,4
49,0

48,0
48,7

Aktivní varianta
48,5 53,7 39,3 40,0
50,2 50,4 35,6 36,7

40,4
34,4

45,1
34,9

51,3

51,4

52,4

55,4

40,8

41,7

41,4

45,5

+1,6

+1,3

0,0

+0,1

+0,9

+1,2

+0,5

+0,3

1

2

47,4
45,9
49,7

3
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55,3

39,9
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Poznámka k tabulce . 33:
Znázorn ní umíst ní výpo tových bod – viz. obr. . 17.
1)

logaritmický sou et LAeq,T od jednotlivých typ zdroj hluku

Záv r zpracovatele hlukové studie:
Dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalit je v denní i no ní dob silni ní doprava, je
zde však i výrazný vliv stacionárních zdroj hluku.
Hygienický limit pro hluk z pozemní dopravy je spln n ve všech modelových bodech.
Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdroj hluku není v sou asné dob ani nebude
v modelových bodech . 3 a 4 pln n v denní dob . Problémový zdroj hluku není umíst n
v areálu firmy TANEX (Vibracoustic CZ, CAM). Nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku
LAeq,T v t chto bodech (a jejich okolí) bude po realizaci zám ru minimální, subjektivn
nevnímatelný a objektivn nem itelný. „Stacionárním“ zdrojem hluku zp sobujícím toto
navýšení je v denní dob provoz vysokozdvižného vozíku pohybujícího se v prostoru u
vjezdu do ásti haly ur ené pro výrobu (je to patrné z rozdílu mezi denní a no ní dobou).
Druhý vysokozdvižný vozík pohybující se v okolí skladu je z hlediska hluku zanedbatelný.
Hluk z tohoto zdroje hluku bude v reálné situaci splývat s hlukem ze silni ní dopravy.
V no ní dob je a bude hygienický limit ve všech výpo tových bodech spln n.
Zám r lze v posuzované lokalit realizovat p i dodržení akustických parametr uvedených
v tabulce . 16 a navržených protihlukových opat ení pro stacionární zdroje hluku.
Skute nou hlukovou situaci v posuzované lokalit bude možné ov it až p ímým m ením
hladin akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru.
Hygienické limity
Na základ na ízení vlády . 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území následující stanovení
hygienických limit .
Tabulka . 34: Hygienický limit daný pro posuzovanou lokalitu
Hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích
Chrán ný venkovní prostor staveb
Chrán ný venkovní prostor
Chrán ný venkovní prostor staveb
Chrán ný venkovní prostor
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
Chrán ný venkovní prostor staveb
Chrán ný venkovní prostor
Chrán ný venkovní prostor staveb
Chrán ný venkovní prostor
Stacionární zdroje hluku
Chrán ný venkovní prostor staveb
Chrán ný venkovní prostor
Chrán ný venkovní prostor staveb
Chrán ný venkovní prostor
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Den
(T=16 hod)
Noc
(T=8 hod)
Den
(T=16 hod)
Noc
(T=8 hod)
Den
(T=8 hod)
Noc
(T=1 hod)

LAeq,T = 60 dB
LAeq,T = 60 dB
LAeq,T = 50 dB
LAeq,T = 60 dB
LAeq,T = 55 dB
LAeq,T = 55 dB
LAeq,T = 45 dB
LAeq,T = 55 dB
LAeq,T = 50 dB
LAeq,T = 50 dB
LAeq,T = 40 dB
LAeq,T = 50 dB
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Poznámka k tabulce . 34:
Den
Noc

0600 – 2200 hod
2200 – 0600 hod

Dopravní hluk se vyhodnocuje pro celých 16 hodin v denní dob a celých 8 hodin v no ní dob .
Stacionární zdroje hluku se vyhodnocují pro 8 nejhlu n jších, na sebe navazujících hodin v denní
dob a 1 nejhlu n jší hodinu v no ní dob .

Výpo tové body použité v hlukové studii
Modelové body použité v hlukové studii jsou umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního
prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb v okolí plánovaného zám ru. Modelové
body jsou umíst ny ve výšce 3 m nad terénem.
Tabulka . 35: Umíst ní výpo tových bod
íslo
bodu
1
2
3
4
5

Umíst ní
Severn od areálu (plánovaného zám ru), u domu bez .p.
Severn od areálu (plánovaného zám ru), u plotu domu bez .p.
Severn od areálu – u domu .p. 957
Severn od areálu – u plotu domu .p. 957
7,5 m od st edu bližšího jízdního pruhu silnice I/11

CHVP
chrán ný venkovní prostor
CHVPS chrán ný venkovní prostor staveb

Umíst ní modelových bod je zakresleno na následujícím obrázku.
Obr. . 17: Schéma situace a umíst ní výpo tových bod

železni ní tra 020

ul Havlí kova
3
4

TSS

1
2

5

fa CAM

zám r

vjezd do areálu
silnice I/11
m ící body

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

67

fa Vibracoustic

AREÁL TANEX a.s.

Druh
prostoru
CHVPS
CHVP
CHVPS
CHVP
-
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D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
B hem rekonstrukce provád né uvnit výrobní haly a na venkovních zastav ných plochách
nevzniknou nezpevn né plochy, které by mohly p edstavovat potencionální místo vniku
vodám závadných látek do p dy a vody a zne išt ní deš ových vod.
Odpadní vody pocházející ze sociálního zázemí budou jak z etapy rekonstrukce, tak
z provozu zám ru svád ny do stávající splaškové kanalizace a následn do m stské OV.
Z realizace zám ru se nep edpokládá vznik technologických odpadních vod.
Srážkové vody ze st ech a ze zpevn ných ploch a komunikací budou napojeny na deš ovou
kanaliza ní sí (stávající) v areálu a nijak nezvýší její množství, protože jde o již zast ešený
objekt.
Odtokové pom ry se realizací zám ru nezm ní.
Hodnocený areál neleží v zátopové oblasti eky D diny ani eky Orlice.
P edm tná lokalita se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod.
Zdroje pitné vody ani ochranná pásma vodních zdroj
nenacházejí.

se v míst

zám ru ani jeho okolí

V pr b hu provozu zám ru je nutné zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu
s ustanovením §39 zákona . 254/2001 Sb. v platném zn ní.
Vzhledem ke skladování závadných látek ve v tším rozsahu musí být dle vyhlášky
. 450/2005 Sb. vypracován havarijní plán a p edložen ke schválení p íslušnému
vodoprávnímu ú adu.
Zám r nebude p edstavovat negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod ani na
zm nu odtokových pom r v území.
D. I. 5. Vlivy na p du
Zám r neklade žádné nároky na zábor zem d lských ani lesních p d.
Pr nik závadných látek do p dního prost edí by nem l být etapou stavebních úprav objekt
ani b hem provozu zám ru zp soben, vzhledem k tomu, že pohyb obslužné dopravy
(potencionální možnost úniku pohonných hmot do okolí) a technologie (nakládání
s chemickými látkami) bude provád n pouze na zpevn ných plochách
Zám r nebude p edstavovat negativní vliv na kvalitu p d a nedojde jím k záboru ZPF ani
PUPFL.
D. I. 6. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a soustavu Natura 2000
Lokalita p edstavuje pr myslovou plochu se za len nými travnatými plochami s osazenými
jehli natými porosty. V míst zám ru a jeho p ímém sousedství se nenachází žádné
významné a chrán né druhy rostlin a živo ich .
Zám rem nebudou dot eny d eviny rostoucí mimo les.
Vliv na faunu a flóru lze ozna it za nulový.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Posuzovaný zám r nebude zasahovat do žádné evropsky významné soustavy a pta í
oblasti, ani je nebude ovliv ovat. Lze tedy konstatovat, že realizace hodnoceného zám ru
nebude mít významn negativní vliv na evropsky významné lokality a pta í oblasti.
D. I. 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 .
Lze konstatovat, že sou asný krajinný ráz v okolí zám ru neobsahuje žádné významné
krajinné ani kulturní prvky, které by byly stavebními úpravami stávající výrobní haly a
montáží technologických prvk rušeny.
Vzhledem k tomu, že nebudou stav ny žádné nové výškové budovy, ale budou
rekonstruovány interiéry stávajících pr myslových objekt a vzhledem k umíst ní nové
technologie do pr myslové zóny, lze vliv z posuzovaného zám ru z krajiná ského a
estetického hlediska ozna it jako nulový.
VKP nebudou zám rem dot eny.
Umíst ní zám ru bylo vhodn vybráno v pr myslové zón m sta T ebechovice pod Orebem.
Jedná se o industrializovanou krajinu, ovlivn nou inností lov ka.
Vliv na rekrea ní využití krajiny
Zám r není ur en k rekrea ním ú el m, ani rekrea ní využití krajiny nebude zám rem
ovlivn no.
D. I. 8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Zám r bude realizován na pozemcích a v objektech, jejichž vlastníkem je spole nost TANEX
a.s., které budou využívány formou pronájmu.
V prostoru uvažovaného zám ru ani v blízkém okolí se nenacházejí kulturní památky.
Nejbližší kulturní památkou lokálního významu je nám stí v T ebechovicích a republikovou
památkou T ebechovickým betlémem. Tyto však uvažovaným zám rem nebudou dot eny.
Katastrální území T ebechovice pod Orebem je územím archeologického zájmu ve smyslu
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i. Vzhledem k tomu, že nebudou provád ny
výkopové práce, nep edpokládá se archeologický nález.
D. I. 9. Vlivy na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území, p írodní parky
a další chrán né prvky vymezené zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve
zn ní pozd jších p edpis .
V hodnoceném území se nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných
surovin.
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D. 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, ve zn ní pozd jších p edpis .
Snahou investora je p izp sobit fázi výstavby a samotný provoz zám ru požadavk m
ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice.
Vlivy na ve ejné zdraví
Hodnocení zdravotních rizik pro chemické látky vycházelo z rozptylové studie, která byla
po ítána pro chemické škodliviny - oxid dusi itý, PM10, benzen a TOC - reprezentující vliv
emisí z technologie zám ru a obslužné dopravy.
Imise hodnocených škodlivin významn nezvýší stávající akutní, chronické toxické, ani
karcinogenní zdravotní riziko obyvatelstva v okolí zám ru.
V p ípad hlukové zát že v dob denní v modelovém bodu 2 reprezentující CHVP
se v nulové i aktivní variant m že projevit nep íznivý ú inek hluku a to mírné obt žování.
V p ípad hlukové zát že v dob denní v modelovém bodu 4 reprezentující CHVP
se v nulové i aktivní variant m že projevit nep íznivý ú inek hluku a to obt žování a
zhoršená komunikace e í.
Hluková zát ž v dob no ní v modelovém bod 1 reprezentující CHVPS v nulové variant
nedosáhne hodnoty 40 dB pro dobu no ní a zdravotní ú inky se zde neprojeví, v p ípad
realizace zám ru se mohou projevit následující nep íznivé ú inky : subjektivn vnímaná
horší kvalita spánku, zvýšené užívání sedativ a obt žování hlukem.
V p ípad hlukové zát že v dob no ní v modelovém bod 3 reprezentující CHVPS
se mohou projevit následující nep íznivé ú inky: subjektivn vnímaná horší kvalita spánku,
zvýšené užívání sedativ a obt žování hlukem, jak v nulové, tak aktivní variant .
Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení vliv na ovzduší pro etapu provozu zám ru bylo provedeno pro nejvyšší a
pr m rné ro ní imisní koncentrace oxidu dusi itého, PM10, benzenu a TOC.
Vzhledem k velmi nízkým vypo teným hodnotám p ísp vk
imisních koncentrací
posuzovaných škodlivin lze p edpokládat, že provozem posuzovaného zám ru nebude
imisní situace v dané lokalit tém v bec ovlivn na.
Vlivy na hlukovou situaci
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
(celková situace) pro denní a no ní dobu.
Dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalit je v denní i no ní dob silni ní doprava, je
zde však i výrazný vliv stacionárních zdroj hluku.
Hygienický limit pro hluk z pozemní dopravy bude spln n ve všech modelových bodech.
Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdroj hluku není v sou asné dob ani nebude
v modelových bodech . 3 a 4 v denní dob po realizaci zám ru pln n. Realizací zám ru
však dojde v t chto modelových bodech pouze k minimálnímu nár stu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku LAeq,T ze stacionárních zdroj hluku vyvolané zám rem o +0,0 a +0,1 dB.
Jedná se o nulový až minimální, subjektivn nevnímatelný nár st hluku.
V no ní dob je a bude hygienický limit ve všech výpo tových bodech spln n.
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Vliv na povrchové a podzemní vody
Zám r nebude p edstavovat negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod ani
na zm nu odtokových pom r v území.
Vliv na p du
Zám r nebude p edstavovat negativní vliv na kvalitu p d a nedojde jím k záboru ZPF ani
PUPFL.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Zám rem nebudou negativn ovlivn ny zvlášt chrán né druhy rostlin a živo ich .
Vlivy na soustavu Natura 2000
Posuzovaný zám r nebude zasahovat ani neovlivní evropsky významné lokality ani pta í
oblasti.
Vliv na krajinu
Zám r nebude mít negativní vliv na krajinný ráz ani jím nebudou dot eny VKP.
Umíst ní zám ru bylo vhodn vybráno v pr myslové zón m sta T ebechovice pod Orebem.
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .
P írodní zdroje se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. V hodnoceném území
se nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných surovin.
Zám r se nachází na území archeologického zájmu.
Socioekonomické vlivy
Realizací zám ru bude vytvo eno 30 nových pracovních míst.
Vlivy na zam stnance
Realizace i provoz zám ru musí respektovat požadavky dané legislativními p edpisy
v oblasti ochrany zdraví zam stnanc p i práci a spl ovat nároky kladené na pracovišt a
sanitární za ízení.
N které z používaných p ípravk p i výrob (spojovací prost edky s obsahem rozpoušt del
70-80%, rozpoušt dla, odmaš ovací prost edky, stabilizátory) a údržb (olej, istící
prost edky) vykazují nebezpe né vlastnosti. N které p ípravky a látky jsou klasifikovány jako
vysoce ho lavé, ho lavé, toxické, dráždivé, nebezpe né pro životní prost edí i toxické pro
vodní organismy.
V provozech je t eba p ijmout technická a organiza ní opat ení, aby byl minimalizován únik
škodlivin do pracovního prost edí.
Zam stnavatel je povinen zhodnotit rizika na pracovišti. Na základ inventarizace faktor
pracovního prost edí se provede (u t ch faktor , kde to je možné) hodnocení expozice –
m ením koncentrace chemických látek akreditovanou laborato í a úrovn fyzikálních faktor
autorizovanou osobou a dle výsledk se zpracuje návrh na za azení prací do kategorií.
V p ípad p ekra ování p ípustných limit faktor pracovního prost edí bude t eba u init
p íslušná dodate ná opat ení (technická, režimová opat ení apod.).
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D. III. Charakteristika environmentálních rizik p i možných haváriích a
nestandardních stavech
Z b žného provozu zám ru v etn realizace stavby p i dodržování legislativních p edpis a
navržených opat ení nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost edí v okolí areálu
žádná významná rizika.
P edvídatelné druhy havárií v za ízení a nestandardních stav :
•
•
•

únik chemických látek z technologie do pracovního prost edí (ovzduší)
požár
výbuch

Únik chemických látek z technologie do pracovního prost edí (ovzduší)
Vzhledem k tomu, že bude v rámci posuzované technologie manipulováno s chemickými
p ípravky obsahujícími t kavé látky a s rozpoušt dly, budou všechna pracovišt , kde bude
docházet k vývinu škodlivin, odsávána. Celkem bude z výrobní haly odsáváno 46 000 m3
vzduchu za hodinu. Stejné množství vzduchu istého, v zim oh átého bude p ivád no nov
navrhovanou vzduchotechnickou jednotkou. P i celkovém objemu haly cca 13 000 m3 se
jedná o 3,5 násobnou vým nu vzduchu za hodinu. Z toho vyplývá, že fugitivní emise
škodlivin do pracovního prost edí budou minimální.
Emise t kavých látek do pracovního prost edí budou minimální a budou p i provozu
kontrolovány a m eny, tak aby byly dodrženy p ípustné expozi ní limity (PEL) a nejvyšší
p ípustné koncentrace (NPK-P) dle vyhlášky . 361/2007 Sb..
Úniky emisí, požár v objektu
Pro projektovou dokumentaci bude vypracována zpráva o protipožárním zabezpe ení
posuzovaných objekt (výrobní hala, sklady chemických látek a p ípravk ).
V rámci provozu bude manipulováno se závadnými látkami, které jsou klasifikovány jako
vysoce ho lavé, ho lavé, toxické, dráždivé, nebezpe né pro životní prost edí i toxické pro
vodní organismy.
P i požáru unikají do ovzduší toxické zplodiny ho ení v závislosti na rozsahu požáru a
zasažených látkách požárem (vstupní suroviny, konstruk ní materiál, chemikálie pro údržbu
za ízení). 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.
Výbuch
Rizika výbuchu a požáru p i nánosu spojovacích prost edk
P i zpracovávání spojovacích látek obsahujících rozpoušt dlo t ídy A 1 a vznikající Overspray
(post ik nát rovou hmotou) - prach t ídy ST 1, vznikají rizika, která je nutné zabezpe it
následujícími organiza ními a technickými opat eními.
Rizika výbuchu a požáru p i pískování
P i pískování povrch kovových díl ocelovou drtí vzniká prach t ídy ST 1, který je výbušný a
ho lavý. Toto riziko musí být upraveno organiza ními a technickými opat eními.
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D. 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
Pro p edcházení vzniku nestandardních stav zap í in ných lidským faktorem, budou pro
provoz technologie vypracovány p íslušné manuály.
Opat ení k prevenci i snížení vlivu na životní prost edí p edstavuje p edevším technické
zabezpe ení výroby a dodržování stanovených postup výroby, údržby, skladování a
souvisejících i navazujících inností.
Únik chemických látek z technologie do pracovního prost edí (ovzduší)
Provoz technologie nanášení spojovacích prost edk bude možný pouze p i provozu
odsávací vzduchotechniky. St íkací za ízení bude vybaveno blokací p i výpadku elektrické
energie.
Odmaš ování a išt ní povrchu kov , elektrosou ástek a jiných materiál a výrobk
halogenovanými rozpoušt dly (PER) nebude provád no mimo uzav ený prostor s
odsáváním odpadního plynu.
Posuzované za ízení musí být vybaveno systémem záchytu par s úplnou recyklací
organických rozpoušt del.
Koncentrace perchlorethylenu (tetrachlorethylenu) v pracovní komo e musí být sledována
tak, aby nebyly p ekro eny PEL 250 mg/m3, NPK-P je 750 mg/m3 (dle na ízení vlády
. 361/2007 Sb.).
Sklady chemických látek a p ípravk budou technicky zabezpe eny takovým zp sobem, aby
nedošlo k úniku vodám a p dám závadných látek do okolí, k znehodnocení chemikálií vlivem
klimatických podmínek a nedocházelo k neoprávn né manipulaci se skladovanými látkami.
Bude zajišt na dostate ná vým na vzduchu.
Únik látek škodlivým vodám a p dám
Jak v etap rekonstrukce dot ených objekt , 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 .
Pro nestandardní situace musí být provozovatel p ipraven na ú elné provedení opat ení proti
ší ení havárie. V p ípad úniku závadných látek na nezpevn nou plochu bude p erušen únik
látek, unikající kapalina bude zachycena a zneškodn na, kontaminovaná zemina bude
sejmuta a odvezena k likvidaci.
V p ípad skladování závadných látek ve v tším rozsahu podle §39 odst. 2 vodního zákona,
tj. dle vyhlášky . 450/2005 Sb., musí být vypracován a p edložen ke schválení plán opat ení
pro p ípad havarijního úniku závadných látek (havarijní plán). Havarijní plán popisuje možné
havarijní a mimo ádné stavy, v etn postup p i vzniku havárie a ur ení odpov dností.
Havarijní plán by byl vypracován dle vyhlášky . 450/2005 Sb. a schválen p íslušným
vodoprávním ú adem (Magistrát m sta Hradec Králové, odbor životního prost edí).
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Únik emisí, požár
Pravd podobnost vzniku t chto nestandardních stav bude minimalizováno použitím
vhodných materiál na konstrukci staveb a obvodové plášt a dostate ného zabezpe ení
stavby požární vodou v etn rozmíst ní vnit ních a vn jších odb rných míst. V našem
p ípad budou posuzované objekty napojeny na požární hydranty (vnit ní a venkovní) a
uvnit objektu budou ru ní hasící p ístroje.
Sklad ho lavin bude ešen dle

SN 65 0201.

Požární zabezpe ení staveb bude ešeno v projektové dokumentaci zám ru a bude
provedeno dle p íslušných norem. Toxickým zplodinám unikajícím z tepelného rozkladu
materiál a chemických látek je t eba vyhnout se vdechování produkt ho ení.
Výbuch
Rizika výbuchu a požáru p i nánosu spojovacích prost edk
Organiza ní opat ení:
Zákaz kou ení, požární práce pouze s povolením a dohledem.
Školení, pou ení personálu.
Plány ist ní.
Plánovaná údržba.
Ozna ení zón.
Skladování a p íprava látek v r zných prostorách.
Odd lené skladování zbytk látek a odpad .
Technická opat ení:
Umíst ní za ízení dle platných p edpis a sm rnic pro výbušné prost edí.
Zamezit zápalným zdroj m.
Uzemn ní všech stavebních ástí.
Nános spojovacích prost edk je možný pouze s dostate ným odsáváním.
Pohotovostní uložení hasících p ístroj v blízkosti.
Instalace požární vody v za ízení se spojovacími prost edky, ru ní spušt ní.
Dob h odsávání po ukon ení nánosu spojovacího prost edku.
Používané spojovací prost edky odebírat z centrálního zásobování spojovacími prost edky
pomocí
okružního systému.
Rizika výbuchu a požáru p i pískování
P i pískování povrch kovových díl ocelovou drtí vzniká prach t ídy ST 1, který je výbušný a
ho lavý. Toto riziko musí být upraveno organiza ními a technickými opat eními. Jedná se
o tato:
Organiza ní opat ení:
Zákaz kou ení, požární práce pouze s povolením a dohledem. Školení, pou ení personálu.
Plány ist ní.
Plánovaná údržba. Ozna ení zón.
Technická opat ení:
Umíst ní za ízení dle platných p edpis a sm rnic pro výbušné prost edí.
Zamezit zápalným zdroj m.
Uzemn ní všech stavebních ástí.
Pískování je možné pouze s dostate ným odsáváním.
Pohotovostní uložení hasících p ístroj v blízkosti pískování.
Instalace požární vody v za ízení se spojovacími prost edky, ru ní spušt ní.
Dob h odsávání po ukon ení pískování.

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

74

Oznámení

Vibracoustic CZ, T ebechovice pod Orebem

P i podílu hliníku -konstruk ní provedení pro výbušné prost edí -ochrana filtra ního za ízení
(sušící filtr s vn jší instalací, tlakovou odleh ovací klapkou, odpojení od tlaku).
Navržená opat ení a doporu ení pro realizaci zám ru
Dle provedeného komplexního posouzení zám ru z hlediska vliv na zdraví obyvatel a
na životní prost edí plynou pro realizaci stavby a provozu zám ru následující povinnosti a
doporu ení:
A. Doporu ení pro fázi projektu
Pro umíst ní st edního a velkého zdroje zne iš ování ovzduší vypracovat odborný
posudek dle § 17 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a p edložit ho p íslušným
orgán m ochrany ovzduší.
V projektové dokumentaci specifikovat zp sob provád ní odmaš ování a išt ní povrchu
kovových výrobk halogenovaným rozpoušt dlem (PER) a zajistit jeho realizaci
na základ nejlepších dostupných technologií.
Jednou z možností je zajišt ní následujících podmínek:
- Odmaš ování perchlorethylenem nesmí být provád no mimo uzav ený prostor
s odsáváním odpadního plynu.
- Posuzované za ízení musí být vybaveno systémem záchytu par s úplnou recyklací
organických rozpoušt del.
- Koncentrace perchlorethylenu (tetrachlorethylenu) v pracovní komo e musí být
sledována tak, aby nebyly p ekro eny PEL 250 mg/m3, NPK-P je 750 mg/m3 (dle
na ízení vlády . 361/2007 Sb.) v pracovním prost edí.
V projektové dokumentaci specifikovat technické ešení sklad
p ípravk a realizovat je dle platných norem.

chemických látek a

Pro projektovou dokumentaci zpracovat podrobnou hlukovou studii a zajistit podmínku
dodržení akustických parametr uvedených v hlukové studii (dodržet akustické
parametry u tepelné isti ky vzduchu typu KPR a RTO - do 62 dB na pomyslném
obvodovém plášti isti ky vzduchu, provoz vysokozdvižných vozík ve venkovním
prostoru omezit na nezbytn nutnou dobu, používat vysokozdvižné vozíky s nižším
akustickým výkonem (pohán né elektropohonem, nebo plynem), v prostoru pohybu
vysokozdvižných vozík vybudovat „hladkou“ plochu – povrch z betonu, nebo asfaltový
koberec, výstupy vyústek jednotlivých vzduchotechnických jednotek 60 dB).
Vzhledem ke skladování závadných látek ve v tším rozsahu podle §39 odst. 2 vodního
zákona, musí být dle vyhlášky . 450/2005 Sb. vypracován havarijní plán a p edložen ke
schválení p íslušnému vodoprávnímu ú adu.
B. Doporu ení pro fázi výstavby (rekonstrukce objektu):
Organiza n zabezpe it stavební úpravy 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 (a to zejména v no ních
hodinách a ve dnech pracovního klidu).
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Chemickými p ípravky manipulovat dle zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis a dle bezpe nostních list
jednotlivých p ípravk .
Nakládat s odpady dle zákona . 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
C. Opat ení pro fázi provozu zám ru
Provozovat za ízení v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví
a s ním souvisejících p edpis v platném zn ní a provést kategorizaci prací.
Zajistit m ení faktor pracovního prost edí m ením koncentrace chemických látek
akreditovanou laborato í a úrovn fyzikálních faktor , zejména hluku a osv tlení
akreditovanou laborato í. V p ípad p ekra ování p ípustných limit faktor pracovního
prost edí bude t eba u init p íslušná dodate ná opat ení (technická, režimová opat ení
apod.).
S chemickými p ípravky manipulovat dle zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis a dle bezpe nostních list
jednotlivých p ípravk . Pracovníci p icházející do styku s chemickými látkami musí být
pravideln školeni.
Koncentrace perchlorethylenu (tetrachlorethylenu) v pracovní komo e musí být
sledována tak, aby nebyly p ekro eny PEL 250 mg/m3, NPK-P je 750 mg/m3
(dle na ízení vlády . 361/2007 Sb.) v pracovním prost edí.
P i provozu zám ru akreditovaným m ením ov it hlukovou situaci a tím i spln ní
hygienických limit v nejbližším chrán ném prostoru v souladu s na ízením vlády
. 148/2006 Sb..
Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroj
stanovené v § 11 a 12 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní.

zne iš ování ovzduší,

V pravidelných intervalech daných vyhláškou MŽP . 356/2002 Sb., v platném zn ní
provád t jednorázové autorizované m ení emisí u st edního a velkého zdroje
zne iš ování ovzduší.
Ve zkušebním provozu vypracovat Provozní evidenci st edního a velkého zdroje
zne iš ování ovzduší v souladu s vyhláškou MŽP . 356/2002 Sb., v platném zn ní.
Provozovatel velkého zdroje zne iš ování má dle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní
povinnost vypracovat provozní ád (soubor technickoprovozních parametr a technickoorganiza 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 - dle vyhlášky MŽP . 356/2002 Sb., v platném zn ní - a p edložit ke
schválení kompetentnímu orgánu ochrany ovzduší). Provozní ád vypracuje
ve zkušebním provozu.
U malého zdroje zne iš ování ovzduší zajiš ovat prost ednictvím oprávn né osoby
m ení ú innosti spalování, m ení množství vypoušt ných látek a kontrolu stavu
spalinových cest.
S odpady vznikajícími s provozem zám ru nakládat dle zákona . 185/2001 Sb. a jeho
provád cích p edpis v platném zn ní.
D. Opat ení po ukon ení provozu
Zajistit likvidace za ízení dle platné legislativy.
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Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele:
P íprava stavby a zkušební provoz zám ru budou ve všech svých fázích podléhat povinnosti
kontroly p íslušných ú ad , p ípadn specialisty z týmu zpracovatele tohoto oznámení.

D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích p edpoklad
p i hodnocení vliv
Modelové prognostické výpo ty
Matematické výpo ty:
- Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdroj
modelování stacionárních zdroj , HMÚ Praha 1998

dle metodiky SYMOS´97 – Systém

- Software – výpo tový model dle metodiky SYMOS´97 – Systém modelování stacionárních
zdroj , verze 2001, 2003
- Výpo tový software pro vyhodnocování vliv zdroj hluku Hluk +, Verze 7.16 Profi
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí v posuzované lokalit
byly:
- Rozptylová studie (Ing. Vladimír Plachý, EMPLA s.r.o., arch . 36/08) 2008
- Hluková studie (Ing. Vladimír Plachý, Empla spol. s.r.o., arch . 36/08) 2008
- Konzultace na M Ú T ebechovice p. Orebem – odbor stavební
- ÚP m sta T ebechovice pod Orebem 2008 (Návrh)
- Terénní obch zka spoluzpracovateli oznámení a odborných studií
- Internetové stránky

D. VI. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly
p i specifikaci vliv a p i zpracování oznámení
Výpo tové programy
V p edm tné lokalit nebyl proveden imisní monitoring. Pro zjišt ní stávajícího stavu
imisního pozadí zpracovatel oznámení vycházel z informací
HMÚ a ze vstupních
parametr od zadavatele oznámení. Nejistoty výpo t v rozptylové studii pochází p edevším
z výpo tových program SYMOS´97 (verze 2001, 2003).
Hluková zát ž byla vypo tena uznávanými prognostickými postupy (výpo tový program
„Hluk+, verze 7.16 profi -Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním prost edí“)
na základ znalosti dopravního zatížení v okolí posuzované lokality získaného od zadavatele
oznámení a od SD. Hluk ze stacionárních zdroj hluku byl vypo ten z akustických
parametr stacionárních zdroj dodaných zadavatelem oznámení. Nejistoty výsledk v
hlukové studii jsou dány nejistotami odvozených vztah a závislostí atd.
Celková nejistota výpo tu pro hluk z dopravy a pro hluk ze stacionárních zdroj hluku je
ε = 3 dB.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z nejistot výsledk hlukové a rozptylové
studie a z dalších dat a postup , na kterých bylo založeno vypracování studií zdravotních
rizik.
Byl hodnocen o ekávaný b žný provoz zám ru, nebyly uvažovány nestandardní situace a
havarijní stavy a etapa výstavby jen áste n .
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Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich
velikost a v ková skladba, doba trávená v obytné zón a jiné aktivity v zájmovém území,
atd.).
Jednotlivé vlivy na životní prost edí byly porovnávány se stanovenými limity a posuzovány
dle platné legislativy R.
Další nejistota plyne ze zjišt ných informací a podklad
stávajícího stavu životního prost edí.

pojících se ke zhodnocení

Zdroje informací:
Technické a technologické ešení zám ru bylo erpáno od zadavatele oznámení.

Výchozí teze, prameny, literatura:
Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické len ní R. ENIGMA, MŽP

R, Praha, 1995.

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat ování ve ve ejné správ . Metodické
doporu ení Agentury pro ochranu p írody a krajiny R, Praha 1999.
ATEKO a.s.: Studie – Povrchová úprava kovových díl , Hradec Králové 2007.
Vibracoustic CZ, s.r.o.: Popis projektu – Povrchová úprava kovových díl – pracovišt
T ebechovice 2007.

R,

Empla spol. s r.o.: SEA – Koncept ÚP T ebechovice p.O., arch. . 9/07, Hradec Králové 2007.
Empla spol. s.r.o.: Hluková studie arch . arch . 36/08, Hradec Králové 2008.
Empla spol. s.r.o.: Rozptylová studie arch . 36/08, Hradec Králové 2008.
Zpracovatel oznámení se dále opíral o platné legislativní p edpisy.

Databáze – Internetové stránky:
www.chmi.cz
www.cuzk.cz
www.env.cz
www.heis.vuv.cz
www.mapyonline.cz
www.mvcr.cz
www.natura2000.cz
www.npu.cz
www.rsd.cz
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E.
POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
Zám r je oznamovatelem p edkládán pouze v jedné variant (tzv. aktivní varianta).
Zpracovatel oznámení proto pro zhodnocení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví
obyvatel srovnával posuzovaný zám r s nulovou variantou, která p edstavuje stávající stav
(tj. nerealizaci zám ru).
Po provedeném komplexním posouzení možných vliv na životní prost edí a zdraví lidí lze
konstatovat, že aktivní varianta (zám r) byl shledán jako vhodný k realizaci, p i emž byla pro
jeho realizaci navržena n která opat ení týkající se zejména organiza ního postupu v etap
projektu, výstavby a provozu zám ru, dále v ov ení vypo tených hodnot vypo teného
výsledného imisního pozadí v hlukové a v rozptylové studii. B hem realizace zám ru a jeho
provozu musí být respektována platná legislativa R.
F. ZÁV R
Oznámení na zám r „Povrchová úprava kovových díl v provozu Vibracoustic CZ,
T ebechovice pod Orebem“ v rámci k.ú. T ebechovice pod Orebem v Královéhradeckém kraji
bylo zpracováno dle zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí, ve
zn ní pozd jších p edpis a podle Metodického pokynu odboru posuzování vliv na životní
prost edí MŽP.
V oznámení byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy na složky životního prost edí
vznikající b hem stavebních prací a provozu zám ru a srovnány se stávajícím stavem.
S ohledem na výsledek posouzení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví
obyvatelstva lze posuzovaný zám r realizovat za podmínek uvedených v kapitole
D. IV. tohoto oznámení.

G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V této dokumentaci zpracované dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, je posuzován
zám r „Povrchová úprava kovových díl v provozu Vibracoustic CZ, T ebechovice pod
Orebem“.
V této dokumentaci zpracované dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, je posuzován
zám r „Povrchová úprava kovových díl v provozu Vibracoustic CZ, T ebechovice pod
Orebem“.
Charakteristika zám ru
Zám rem investora je rekonstruovat ást výrobní haly a provozovat technologii pro výrobu
tlumi ových produkt pro automobilový pr mysl. Technologický postup se bude skládat
z následujících krok : kompletace kovových díl , odmašt ní, pískování, p edeh ev kovových
díl , nanášení spojovacího prost edku st íkáním, sušení, skladování. Spolu se zám rem
bude využíván sklad hotových výrobk , stávající sklad chemikálií a ho lavin a bude z ízen
p íst ešek pro shromaž ování odpad .
P edpokládaná kapacita výroby bude cca 415 000 m2 upravené plochy za rok.
Termín zahájení stavebních prací je naplánován na konec roku 2008. Zahájení výroby v roce
2009.
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Umíst ní zám ru a dot ené pozemky
Zám r je plánováno umístit do zastav ného území areálu TANEX a.s. na stavební pozemky
st. p. . 1006/1, 2421, 2422, 2423 a 2426 v k.ú. T ebechovice pod Orebem. Pro
technologické za ízení a skladování hotových výrobk bude využívána ást stávajícího
výrobního objektu v sz. ásti areálu. Manipula ní a parkovací plochy budou využívány
stávající.
Zám r je v souladu s územním plánem m sta (plochy výroby a skladování).
Vliv na ovzduší
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší.
Pro zjišt ní vlivu zne iš ujících látek emitovaných z provozu posuzovaného zám ru a jejich
imisní vliv na nejbližší zástavbu byla vypracována rozptylová studie, která je p ílohou
oznámení.
Zdrojem emisí do ovzduší z posuzovaného zám ru bude odmaš ování kovových díl
od ne istot, olej a tuk , dále išt ní nástroj , nanášení spojovacího prost edku, tryskání
kovových díl pomocí ocelové drti, plynové spalovací zdroje (teplovzdušné agregáty, ho ák
vzduchotechnické jednotky, plynové kotle Therm DUO). Zdrojem emisí bude také
automobilová doprava.
Hodnocení vliv na ovzduší pro etapu provozu zám ru bylo provedeno pro nejvyšší a
pr m rné ro ní imisní koncentrace oxidu dusi itého, PM10, benzenu a TOC
(t kavé organické látky).
Vzhledem k velmi nízkým vypo teným hodnotám p ísp vk
imisních koncentrací
posuzovaných škodlivin lze p edpokládat, že provozem posuzovaného zám ru nebude
imisní situace v dané lokalit tém v bec ovlivn na.
Vliv na hlukovou situaci
Pro zjišt ní vlivu zám ru na hlukovou situaci u nejbližších obytných zástaveb byla
vypracována hluková studie, která je p ílohou oznámení.
Na uvažovaném zám ru se budou nacházet jednak stacionární zdroje hluku
(vyústky vzduchotechniky, technologická za ízení, filtr, isti ka odpadního vzduchu,
vnitroareálová doprava) a dopravní hluk vyvolaný vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost
zám ru.
Dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalit je v denní i no ní dob silni ní doprava,
je zde však i výrazný vliv stacionárních zdroj hluku.
Výsledkem výpo t v hlukové studii je záv r, že hygienický limit pro hluk z pozemní dopravy
bude spln n ve všech modelových bodech.
V no ní dob je a bude hygienický limit ve všech výpo tových bodech spln n.
Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdroj hluku není v sou asné dob ani nebude
v modelových bodech . 3 a 4 v denní dob po realizaci zám ru pln n. Realizací zám ru
však dojde v t chto modelových bodech pouze k minimálnímu nár stu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku LAeq,T ze stacionárních zdroj hluku vyvolané zám rem o +0,0 a +0,1 dB.
Jedná se o nulový až minimální, subjektivn nevnímatelný nár st hluku.
Pro provoz zám ru bude nutné realizovat protihluková opat ení (která jsou navržena
v hlukové studii) a v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu ízení vypracovat novou
hlukovou studii.
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Vliv na krajinu
Zám r nebude mít negativní vliv na krajinný ráz ani jím nebudou dot eny významné krajinné
prvky. Umíst ní zám ru bylo vhodn vybráno v pr myslové zón m sta T ebechovice pod
Orebem.
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .
P írodní zdroje se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. V hodnoceném území se
nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných surovin.
Zám r se nachází na území archeologického zájmu.
Vliv na faunu a flóru
Zám rem nebudou negativn ovlivn ny zvlášt chrán né druhy rostlin a živo ich .
Vlivy na soustavu Natura 2000
Posuzovaný zám r nebude zasahovat ani neovlivní evropsky významné lokality ani pta í
oblasti.
Vliv na vodní prost edí
Zám rem nebudou produkovány technologické odpadní vody.
Zám r nebude p edstavovat negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod ani na
zm nu odtokových pom r v území.
Vliv na p du
Zám r nebude p edstavovat negativní vliv na kvalitu p d a nedojde jím k záboru
zem d lských p d.
Vliv na lesní pozemky
Zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL).
Odpady
S odpady vznikajícími v pr b hu realizace zám ru bude nakládáno dle zákona . 185/2001
Sb., o odpadech a jeho provád jících p edpis , ve zn ní pozd jších p edpis .
Vliv na zdraví obyvatel
Sou ástí oznámení je hodnocení zdravotních rizik z hlediska hluku a emisí škodlivých látek
do ovzduší.
Hodnocení zdravotních rizik pro chemické látky vycházelo z rozptylové studie, která byla
po ítána pro chemickou škodliviny - oxid dusi itý, PM10, benzen a TOC - reprezentující vliv
emisí z technologie zám ru a obslužné dopravy.
Imise hodnocených škodlivin významn nezvýší stávající akutní, chronické toxické, ani
karcinogenní zdravotní riziko obyvatelstva v okolí zám ru.
Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku bylo provedeno na základ hlukové studie
(z uvažovaných zdroj hluku umíst ných na míst zám ru a z vyvolané osobní a obslužné
automobilové dopravy).
V p ípad hlukové zát že v dob denní v modelovém bodu . 2 reprezentující chrán ný
venkovní prostor domu bez p. ulice Havlí kova se v nulové i aktivní variant m že projevit
nep íznivý ú inek hluku a to mírné obt žování.
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V p ípad hlukové zát že v dob denní v modelovém bodu . 4 reprezentující chrán ný
venkovní prostor domu p. 957 ulice Havlí kova se v nulové i aktivní variant m že projevit
nep íznivý ú inek hluku a to obt žování a zhoršená komunikace e í.
Hluková zát ž v dob no ní v modelovém bod
. 1 reprezentující chrán ný venkovní
prostor staveb domu bez p. ulice Havlí kova v nulové variant nedosáhne hodnoty 40 dB
pro dobu no ní a zdravotní ú inky se zde neprojeví, v p ípad realizace zám ru se mohou
projevit následující nep íznivé ú inky: subjektivn vnímaná horší kvalita spánku, zvýšené
užívání sedativ a obt žování hlukem.
V p ípad hlukové zát že v dob no ní v modelovém bod
. 3 reprezentující chrán ný
venkovní prostor staveb domu p. 957 ulice Havlí kova se mohou projevit následující
nep íznivé ú inky : subjektivn vnímaná horší kvalita spánku, zvýšené užívání sedativ a
obt žování hlukem, jak v nulové, tak aktivní variant .
Vlivy na zam stnance
N které z používaných p ípravk p i výrob (spojovací prost edky s obsahem rozpoušt del
70-80%, rozpoušt dla, odmaš ovací prost edky, stabilizátory) a údržb (olej, istící
prost edky) vykazují nebezpe né vlastnosti. N které p ípravky a látky jsou klasifikovány jako
vysoce ho lavé, ho lavé, toxické, dráždivé, nebezpe né pro životní prost edí i toxické pro
vodní organismy.
Zam stnavatel je povinen zhodnotit rizika na pracovišti. Na základ inventarizace faktor
pracovního prost edí se provede (u t ch faktor , kde to je možné) hodnocení expozice –
m ením koncentrace chemických látek akreditovanou laborato í a úrovn fyzikálních faktor
autorizovanou osobou a dle výsledk se zpracuje návrh na za azení prací do kategorií.
V p ípad p ekra ování p ípustných limit faktor pracovního prost edí bude t eba u init
p íslušná dodate ná opat ení (technická, režimová opat ení apod.).
Realizace i provoz zám ru musí respektovat požadavky dané legislativními p edpisy
v oblasti ochrany zdraví zam stnanc p i práci a spl ovat nároky kladené na pracovišt a
sanitární za ízení.
Socioekonomické faktory
Realizací zám ru bude vytvo eno p ibližn 30 nových pracovních míst.
Záv r
Po provedeném komplexním posouzení vliv na životní prost edí dle zákona . 100/2001
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , které obsahuje toto oznámení, je z ejmé, že zám r
nebude významným zp sobem negativn ovliv ovat žádnou ze složek životního prost edí,
tudíž z environmentálního hlediska lze za p edpokladu dodržení podmínek uvedených
v tomto oznámení (zejména v hlukové studii) zám r doporu it.
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