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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
Investor a provozovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

2. IČ provozovatele
260 25 418

3. Sídlo (bydliště)
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce provozovatele
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
Odpovědná osoba: Ing. Karel Ritter, Tel.: 604241324
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona
Název záměru: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav
Zařazení: tento záměr byl zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Dle dostupných dat
od provozovatele se bude jednat o podlimitní záměr k bodu 4.2 – Povrchová úprava kovů a
plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav).
Ještě jednou zdůrazňujeme, že se jedná o velmi malý provoz, který nebude dosahovat 10 000
m2/rok upravených ploch, provoz je tedy PODLIMITNÍM.
Dle vyjádření č.j.: KUJCK 37000/2014/OZZL tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení.
Čili oznámení záměru je vypracováno v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Příslušným úřadem, který povede zjišťovací řízení je Krajský úřad Jihočeského kraje.

2. Kapacita (rozsah záměru)
Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro výše
uvedený záměr: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav.
V současné době je závod RITTER PLAST s.r.o. umístěn na adrese Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou, technologie je umístěna v pronajatých halách. V poslední době dochází
k nárůstu nájemného ze strany majitele hal, navíc pronájem je zde smluvně ošetřen pouze do
listopadu 2015. Toto má nepříznivý vliv na ekonomiku provozu. Z tohoto důvodu se
provozovatel a majitel technologie rozhodl pro koupi pozemků v k.ú. Olešník – Nová Ves. Na
koupených pozemcích se nachází jeden bývalý zemědělský objekt, který není součástí tohoto
oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je budována nová hala „Zámečnická dílna „ ve které bude
umístěna technologie pro výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských
součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu nové haly „ Povrchových úprav „
kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v druhé etapě galvanická zinkovací
linka viz. popis v příslušné kapitole tohoto Oznámení. Hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1 v k.ú. Olešník.
Kapacita a počet provozních hodin jednotlivých technologií:
Nový záměr je výstavba „Dílny povrchových úprav“ navržen pro umístění:
1) Technologie omílání
Kapacita:
Zpracováno oceli/den: 50 - 100 kg (100 kg je maximálním stavem, ke kterému dochází
ojediněle)
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok.
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2) Galvanické zinkovací linky: tzn. vany s lázněmi pro proces moření, zinkování a
chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu ocelových a jiných kovových předmětů a jejich
zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně.
Kapacita:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný, 3 200 hodin/rok
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby.

Obrázek č. 1: Aktuální situační nákres

Kapacita pro stávající halu: Zámečnická dílna:
Zpracováno oceli/den: 50 kg/den
Počet provozních hodin: 2 500 hodin/den
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Obrázek č. 2: Umístění záměru v mapovém podkladu

3. Umístění záměru
Tabulka č. 1: Umístění záměru
Kraj
Jihočeský
Město nebo obec
Nová Ves
Katastrální území
Olešník
Dotčené pozemky záměrem:
Katastrální území: Olešník
Tabulka č. 2: Dotčené pozemky výstavbou nové haly (dílna povrchových )prav) a dostavby
stávající haly (zámečnická dílna)
Parcelní číslo
Vlastnické právo
Druh
pozemku/způsob
využití
1222/1
RITTER PLAST s.r.o., Nová Ostatní plocha/ manipulační
Ves 14, 375 01 Olešník
plocha
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Soulad projektu s územním plánem dle příslušného úřadu: Statutární město České
Budějovice – Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování:
Dle územního plánu sídelního útvaru Olešník, ve znění jeho pozdějších změn (dále jen
ÚPnSÚ) se pozemek par. č. 1222/1 v katastrálním území Olešník nachází v ploše: Z.3.2.NV.,
která je určena ke způsobu využití: plocha pro podnikatelské a výrobní aktivity.
Hlavní využití: obvyklé jsou činnosti a zařízení výrobního popřípadě skladového charakteru,
výrobních služeb, zařízení a provozovny, které nejsou přípustné v jiných zastavěných nebo
zastavitelných územích.
Přípustné využití: přípustné je v tomto území rovněž umisťovat zařízení pro obchod a
administrativu, služební bydlení, komunální provozovny, čerpací stanice pohonných hmot,
zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území a vyplývající
z přístupného využití území. Přípustné jsou i zařízení pro využití obnovitelných zdrojů
energie, pěstitelské areály, sady, případně i kompostárny.
Nepřípustné využití: nepřípustná je obytná funkce a funkce veřejné vybavenosti, které by byly
výrobními procesy rušeny nad míru přípustnou hygienickými normami a předpisy.
Podmínky prostorového uspořádání: Zastavitelnost pozemků je stanovena maximálně na 60 %
včetně zpevněných ploch a komunikací. Zbytek území je ponechán, jako zeleň. Po obvodu
areálu bude doplněna clona vysoké zeleně. Výšková hladina je stanovena maximálně
dvoupodlažní, přičemž konstrukční výška nepřesáhne 4 m.
Dále je ve vyjádření uvedeno, že západní část pozemku (cca 20 %) je součástí území
s archeologickými nálezy a v souladu s tímto limitem zde musí být dodrženy podmínky
stanovené příslušným archeologickým ústavem.
Dle vyjádření je závěrem uvedeno, že záměr dílny povrchových úprav a zpevněných
ploch na pozemku č. 1222/1 katastrálního území Olešník je v souladu s ÚPnSP.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je přesun stávající technologie do nově postavené budovy pro
technologii povrchových úprav.
Vzhledem k lokalitě a umístění projektovaného zdroje zde nepředpokládáme kumulaci
s jinými záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, respektive odmítnutí
Investor a provozovatel je vlastníkem pozemků p.č. 1222/1, 1451 určených pro PA viz. výše.
V současné době má provozovatel technologii v pronajatých budovách (pronájem smluvně
ošetřen do listopadu 2015), z těchto důvodů se rozhodl pro využití vlastních pozemků a
výstavbu hal pro své podnikání.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Popis a parametry nově postavené haly: nově postavená hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1, hala bude v sousedství se stávajícím objektem bez č.p. stojícím na zastavěné ploše č.
1451 (též se jedná o objekt již budovaný investorem). Délka haly je dle projektové
dokumentace: 30 m, šířka: 8 m. Zastavěná plocha: 240 m2. Obestavěný prostor: 1 200 m3,
užitná plocha: 212 m2, plocha upravených zpevněných ploch: 120 m2.
Jak už jsme uvedli, hala bude sloužit pro umístění a následovný provoz technologie
povrchových úprav. Budou se zde provádět procesy:
1) Omílání
Technologický postup omílání:
Ve společnosti RITTER PLAST s.r.o. se omílání provádí za účelem odstraňování hrotů po
obrábění, obrušování dílů v brusných tělíscích (kamenech) ve vibračních strojích za přidání
oplachových vod a odmašťovacích, vyjasňovacích činidel.
Vibrační omílací stroj (žlab) VIS 100 a VIS 200 (celkem tedy 2 stroje):
Technologie omílání je podobná přírodnímu procesu ohlazování kamenů společným
působením vody a křemenného písku. Důležitý je zde vzájemný relativní pohyb broušeného
předmětu a brusiva. Moderní technologie omílání využívá uměle vytvořené brusné segmenty
tzv. omílací tělíska nejrůznějších tvarů, velikostí a účinnosti. Na dobrém výsledku procesu
omílání se podílí jak vhodné strojní zařízení, tak i vhodná omílací tělíska, čisticí prostředek a
voda. Pro představu si lze tuto technologii představit, jako činnost tisíců miniaturních
pilníčků. Pro rozměrné nebo pro křehké (choulostivé) obrobky je třeba použít vibrační omílací
žlab. Pracovní prostor žlabu lze rozdělit speciálními oddělovači na několik samostatných
komor. Tímto způsobem je zajištěno, že se obrobky vzájemně nedotknou a nepoškodí.
Některé obrobky lze upnout i do speciálně konstruovaných upínačů a omílat je v upnutém
stavu. Vibrační pohony jsou bezúdržbové a s trvalou mazací náplní. Vnitřní výstelka pracovní
nádoby je vyrobena ze speciálního materiálu.
Výrobce: Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
Rok výroby: cca 1980
Při omílání se využívá čisticí prostředek (tzv. compound), v provozovně RITTER PLAST
s.r.o. se jako čisticí prostředek používá jedlá soda hydrogen uhličitan sodný (NaHCO3).
Spotřeby čisticího prostředku:
VIS 100: 0,05 kg na jednu vsázku
VIS 200: 0,1 kg na jednu vsázku
Při předpokladu maximálního vytížení zařízení, kdy doba omílání jedné vsázky je 100 minut
+ 60 minut manipulace, lze při 8 pracovních hodinách za den kalkulovat spotřebu 1 kg jedlé
sody/den což je 250 kg/rok. Dle objemu připravené výroby bude vlastní spotřeba pouze
desetina maximální spotřeby tedy: 25 kg/rok.
Po omílání se výrobky suší v rotační sušce Water Troval, menších rozměrů. Zdrojem
tohoto zařízení je elektrický proud.
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2) Galvanické pokovení
Technologický postup prací:
tzn. běžné procesy moření HCl, zinkování či chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu
ocelových a jiných kovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně a
procesy bez použití lázní.
Tabulka č. 3: Technologie umístěna v nové hale – povrchová úprava kovů na bázi
galvanovny:
TYP
ROZMĚRY
MNOŽSTVÍ, POUŽITÍ
Zařízení odmašťování OTP9/4,5EN
40 x 90 x 45 cm
1 x odmašťovací lázeň
Jednostupňová vana
60 x 60 x 50 cm
2 x oplachová vana
1 x vyjasnění – HNO3
2 x chromátování
Dvoustupňová vana
90 x 60 x 60 cm
2 x oplach
1 x chromát
1 x prázdná
Zinkovací buben
120 x 80 x 60 cm
2 x kyselé zinkování
Zinkovací závěsná lázeň – malá
Zinkovací závěsná lázeň – velká
Digestoř DKIII

150 x 60 x 60 cm
160 x 80 x 10 cm
60 x 60 x 40 cm

1 x kyselé zinkování
1 x kyselé zinkování
4 x HCl moření

Zinkovací závěsná lázeň
200 x 100 x 80 cm
1 x alkalické zinkování
Celkový objem van v rámci galvanovny s použitím přípravků (mimo obsahů s vodou) činí 7,
218 m3.
Technologický postup:
Jednotlivé technologické části slouží k povrchovým úpravám a k pokovení dílců z oceli a
barevných kovů. Provozovna bude vybavena jednotlivými vanami, mezi kterými bude
přepravován materiál a to ručně či za pomoci přepravných košů nebo závěsných dopravníků.
Současný provoz (v pronajatých prostorech) je rozdělen na tři hlavní technologické celky:
moření HCl, zinkování, chromátování). Vzdušina odsávána od pracovních van
z technologického celku bude centrálně odsávána do společného výduchu V001.
Nejprve dojde k odmaštění v odmašťovací lázni, následuje oplach, moření v kyselině
chlorovodíkové, oplach od kyseliny, zinkování, oplach, další oplach s efektem vyjasnění za
pomoci kyseliny dusičné, chromátování, oplach a na konec sušení. V nové hale „Povrchová
úprava“ je počítáno s jedním centrálním výduchem o kapacitě 6 000 m3/hodinu.
Počet provozních hodin: provoz zdroje bude jednosměnný: 3 200 hodin/rok.
Z haly (zámečnická dílny) bude veden též jeden výduch V002. Plocha stávající budovy
umístěné na st.p.č.: 1451 má plochu využití: cca 715 m2.
Z výše uvedených technologií a postupů je patrné, že se jedná pouze o doplňkovou
technologii vlastní výroby, nezaměřenou na velkoobjemové využití pro komerční účely.
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Obrázek č. 3: Situační nákres stávající haly- Kolodějská 507, Týn nad Vltavou, kde jsou
v současné době vyvedeny celkem 3 výduchy (v nové hale budou tyto výduchy svedeny do
jednoho)

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení: koncem roku 2014
Termín dokončení: začátkem roku 2016

8. Výčet dotčených územně samosprávních celků
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální území: Olešník
Přesná lokalizace (obec): Nová Ves

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavce č. 4 a správních
úřadů, které budou toto rozhodnutí vydávat
Závěry oznámení: Krajský úřad Jihočeského kraje
Územní rozhodnutí a stavební povolení: Stavební úřad České Budějovice
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Územně plánovací informaci poskytl příslušný Odbor územního plánování Magistrátu města
České Budějovice (viz příloha tohoto oznámení), dále bylo poskytnuto vyjádření Městského
úřadu Hluboká nad Vltavou (Odbor stavební a stavební úřad).

II.

ÚDAJE O VSTUPECH

Zábor půdy
Dle zákona č. 334/1992 Sb., §9 odstavce 2 b) 1 nebude zažádáno o vynětí půdy ze
zemědělského půdního fondu (ZPF). Dle katastru nemovitostí nemá daná parcela udělený kód
BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky a není součástí ZPF. Jedná se o plochy
manipulační, dříve využívané, jako zemědělské manipulační plochy.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
V rámci výstavby nové haly nedojde ke kácení dřevin. Dle terénního průzkumu a mapových
podkladů na daném místě nejsou žádné vzrostlé dřeviny. Naopak po výstavbě haly a
veškerých plánovaných zpevněných ploch, investor a provozovatel provede zahradní úpravy a
vysází několik dřevin.
Vyjmutí části pozemku z PUFL (pozemky určené k plnění funkce lesa):
Záměr nepředpokládá vynětí pozemků, nebo jejich částí určených k plnění funkce lesa.
Surovinové a energetické zdroje:
Nově postavená hala povrchových úprav bude připojena na stávající areálové vedení EI – ze
stávajícího areálového elektroměrového rozvaděče umístěného v sousední hale, bude zde
napojen nový podružný rozvaděč, umístěný v nové dílně. Hlavní areálový rozvaděč byl již
dimenzován na elektrický odběr dílny povrchových úprav. Nedojde zde k navýšení
elektrického příkonu.
Podružný rozvaděč RH.RPU – TVC-S: Pi = 75 kW, Ps = 55 kW
Napěťová soustava: 3PEN stř. 50 Hz, 400/230 V.
Celková spotřeba vody:
Během výstavby bude voda využívána minimálně, bude využit stávající zdroj vody. WC a
sprchy budou využity stávající (umístěné v nově postavené hale na st.p.č.: 1451).
Užitková voda je napojena ze stávajících vrtů umístěných na pozemku č.: 1222/1.
Období výstavby: surovinové zdroje, stavební materiál: v období stavby záměru lze v řešené
lokalitě zpozorovat zvýšený pohyb stavebních strojů a zařízení. Bude se jednat o výkopové
práce a dovoz stavebního materiálu. Dobu navážení či množství naváženého materiálu nelze
v této době přesně definovat. Materiál nebude navážen hromadně, nýbrž postupně pro celou
stavbu dle stavebního plánu.

III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

Emise do ovzduší
Mobilní zdroje během výstavby
12
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Během realizace záměru bude vznikat akceptovatelná intenzita dopravy, bude se jednat
především o nákladní dopravu, která bude na staveniště dovážet potřebný materiál ke stavbě.
Z hlediska znečištění ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje krátkodobého charakteru,
především tuhých znečišťujících látek (prachu), vznikajících na staveništích. Množství tohoto
prachu nelze přesně kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje bude nutné eliminovat v závislosti na
charakteru prací, na vlhkosti, použitých materiálech, klimatických podmínkách atd... Dalším
akceptovatelným zdrojem během výstavby bude exhalace z provozu stavebních a základních
strojů (automobilů). Výše uvedené případy lze z hlediska znečištění ovzduší hodnotit, jako
krátkodobé, přesně nedefinovatelné a při dodržení zásad správně prováděných postupů prací i
bez podstatných vlivů na zájmové území.
Mobilní zdroje během provozu technologie povrchových úprav:
Manipulace s materiálem se bude provádět uvnitř dílny za pomoci ručních paletizačních
vozíků a to v obou halách (stávající i nově přistavěné). Můžeme zde počítat též s osobními
automobily dvou zaměstnanců. Výroba je závislá ze 70 % – 80% na vlastní potřebě, čili
vyváženo je minimum výrobků, tudíž doprava je akceptovatelná. V průběhu dne se doprava
pohybuje kolem 2 maximálně 5 osobních či užitkových automobilů zákazníků. V noci lze
dopravu vyloučit úplně.
Pro odstavení vozidel je navržena štěrková zpevněná plocha o rozsahu celkem 120 m2
v souvislosti s novým záměrem haly.
Emise z technologie povrchových úprav – moření za pomoci HCl, zinkování,
chromátování:
Z nové haly povrchových úprav bude veden 1 centrální výduch nad střechu objektu:
Tabulka č. 4: Výduch V001
Popis výduchu – odtah od technologie galvanického
Výduch č.
zinkování, chromátování
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 000 m3/hod
V 001
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,503 m/s (při 0°C)
Emise z technologie povrchových úprav (zámečnická dílna):
Ze stávající haly (zámečnická dílna) je veden 1 výduch z technologie povrchových úprav
Tabulka č. 5: Výduch V002
Popis výduchu – z technologie povrchových úprav
Výduch č.
Odtah od technologie povrchových úprav
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 250 m3/hod
V 002
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,85 m/s (při 0°C)
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Z nové haly povrchových úprav budou emitovány aerosoly lázní s obsahem chlorovodíku
v minimálním množství. Ostatní znečišťující látky budou v emisích obsaženy
v zanedbatelném množství, i s ohledem na roční spotřebu přípravků.

Popis ventilátoru pro odtah z haly povrchových úprav
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/vda-500-8d-ip54-stresni-ventilator
Napětí: 400 V
Otáčky: 700 m.-1
Průtok: 6 250 m3/h
Příkon: 0,48 kW
Proud: 1,11 A
Akustický tlak: 59 dB(A)
Maximální teplota: 100 °C
Hmotnost: 40 kg

Výpočet emisí z nového stacionárního zdroje:
1) V001 – Emise z haly – dílna povrchových úprav:
Počet provozních hodin = 3 200 h/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 000 m3/h
Tabulka č. 6: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
Emise za rok (t/rok)
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
(Qv)
v m3/h
(mg/m3)
250 (omílání)
50
6 000
0,0075
TZL
3 200 (lázně)
10
6 000
0,0192
HCl
Celkový objem van s obsahem HNO3 je 0,18 m3. Dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném
znění, přílohy č. 8 části II. bod 3.8.1. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových
předmětů a jejich projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy
bez použití lázní (kód 4.12. dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,). Pro tento zdroj jsou
stanoveny emisní limity pro TZL, NOx a HCl. Emisní limit pro NOx nepočítá, jelikož celkový
objem lázní je 0,18 m3 čili do 3 m3.
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2) V002 – Emise z haly – zámečnická dílna
Počet provozních hodin = 2 500 hodin/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 250 m3/h
Tabulka č. 7: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
3
(mg/m )
v m3/h
TZL
2 500
50
6 250

Emise za rok (t/rok)
(Qv)
0,7813

Celkem znečišťujících látek ze zdroje:
= 0,808 t/rok.
Níže uvádíme vyhodnocení ročních emisí ze stávajícího zdroje umístěného v Týně nad
Vltavou na stávající adrese Kolodějská 507. Na tomto zdroji je pravidelně prováděno
autorizované měření emisí, jehož výstupem jsou protokoly o měření emisí. Na základě těchto
protokolů níže uvádíme výpočet emisního znečištění, který byl odeslán do registru souhrnné
provozní evidence za rok 2012 (poplatek) ze stávajícího zdroje. Pro výpočet byl použit
protokol měření emisí č.: 2011473/2097/HS ze dne 28.12.2011. Ze stávající technologie jsou
vyvedeny celkem 3 výduchy.
Pro srovnání uvádíme výpočet pro stávající zdroj – naprosto totožná technologie umístěná
v současném provoze Týn nad Vltavou:
Výpočet ročních emisí dle autorizovaného měření emisí pro stávající zdroj, kde jsou
vyústěny celkem 3 výduchy:
Tabulka č. 8: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V001
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,003
3 100
0,009
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 9: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V002
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,016
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 10: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném
v Týně nad Vltavou V003
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,0155
HCl
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Tabulka č. 11: Celkové emise ze zdroje (nová hala povrchových úprav):
Roční emise (t)
Znečišťující látka
TZL
0,025
HCl
0,0403
Celkem emise ze zdroje: 0,0653 t/rok.
Zařazení posuzovaného zdroje dle platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění je galvanovna zařazena dle
přílohy č. 2 uvedeného zákona pod kód: 4.12: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných
nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, proces bez
použití lázní.
Podmínky pro provoz pro ostatní stacionární zdroje jsou uvedeny v příloze č. 8 části II
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění:
3.8.1: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování
s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
kód 4.12 dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
Níže uvedené emisní limity platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se
na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace,
fosfátování a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování,
tryskání, metalizaci a související operace:
Tabulka č. 12: Emisní limity pro posuzovaný zdroj
Emisní limity (mg/m3)
Vztažné podmínky
TZL
NOx1)
HCl1)
502)
1 5003)
104)
C
Vysvětlivky:
1) Emisní limity platné pro lázně s objemem od 3 m3 do 30 m3 včetně, vyjma oplachu
2) Neplatí pro procesy s použitím lázní ve vodném prostředí
3) Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení
4) Platí při použití HCl u povrchových úprav

Obrázek č. 4: Hodnoty stávajícího imisního pozadí v posuzované lokalitě, hodnoty
pětiletých průměrů ve čtvercové síti 1 x 1 km (PM10 roční průměr):
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Tabulka č. 13: Hodnoty stávajícího imisního pozadí, hodnoty pětiletých průměrů
posuzované lokality:

Vody:
Stávající hala povrchových úprav – zámečnická dílna: v této hale je zabezpečené i sociální
zařízení pro zaměstnance (WC, sprchy), proto byl proveden níže uvedený výpočet spotřeby
vody dle zákona č.: 274/2001 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb., vypočtena dle
směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH a MZdr – hlavním hygienikem ČSR:
Tabulka č. 14: Výpočet spotřeby vody pro posuzované zařízení
Osob celkem
Skupina a Skupina Směrné
Směrné číslo Počet
druh
číslo roční roční
osob
potřeby
spotřeby
potřeby
vody
vody l/den
m3/rok,
(směnu)
3
2
m /rok*m
(ks)
VII provozovny
Voda se nepoužívá k výrobě
WC, U,Sp. VII/45
26
71,2
10
– SV + TV
Qp

10
l/den Směnnost
(hodin)

-

-

-

=

712

24

=

712

l/den

Tabulka byla překopírována z dodaných podkladů od provozovatele a investora.

Objekt celkem
Průměrná hodinová spotřeba
Maximální denní potřeba (souč. kd
1,5)
Maximální hodinová spotřeba (souč.
kh 2,1)
Maximální odběr
Týdenní potřeba
Měsíční potřeba

Qp
Qp-hod
Qm

=
=
=

712
0,030
1068

l/den
m3/hod
l/den

Qh

=

93,45

l/hod

Qh-s
Qtýden
Qměsíc

=
=
=

0,026
4,984
21,36

l/sec
m3/týden
m3/měsíc
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Roční potřeba (365)

Qrok

=

260

m3/rok

Odpadní vody:
Splaškové vody: uvedené množství koresponduje se spotřebou vody
Qden = 712 l/den
Qrok = 260 m3/rok
Dešťové vody z objektu budou zasakovány na pozemek investora.
Posouzení produkce znečištění: znečištění odpadních vod na odtoku z objektu:
Počet EO 10
BSK5:
Denní: -10 x 60 g/os.d = 600 g/den = 0,60 kg/den
Koncentrace: 240/384 = 0,625 g/l = 625 mg/l
CHSKCr: Denní:10 x 110 g/os.d = 1 100 g/den = 1,1 kg/den
Koncentrace: 440/384 = 1.146 g/l = 1 146 mg/l
NL
Denní: 10 x 55 f/os.d = 550 g/den = 0,55 kg/den
Koncentrace: 220/384 = 0,573 g/l = 573 mg/l
N-NH4: Denní: 10 x 16 g/os.d = 160 g/den = 0,16 kg/den
Koncentrace: 64/384 = 0,167 g/l = 167 mg/l
Pcelk:
Denní: 10 x 4 g/os.d = 40 g/den = 0,40 kg/den
Koncentrace: 16/384 = 0,042 g/l = 42 mg/l
Likvidace splaškových vod – ČOV:
Z objektu bude do čistírny odpadních vod veden kanalizační svod. Čištění odpadních vod
bude řešeno navrženou čistírnou ČOV STAINLESS CLEANER SC 8 (dodavatel REC. Ing
spol . sr.o. Náchod), osazenou na pozemku investora, na podkladní beton. ČOV je tvořena
nerezovou nádrží. Do čistírny budou natékat pouze splaškové vody z objektu skladové haly.
Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou svedeny do čerpací šachty. Z čerpací šachty budou
vyčištěné odpadní vody, budou přečerpávány do stávající koncové šachty obecní kanalizace.
Čerpací šachta bude vodotěsná, plastová.
Materiálem gravitační kanalizace budou trubky z PVC KG DN 150. Materiálem výtlaku
kanalizace bude PE potrubí třídy PE100RC SDR11. Potrubí bude uloženo do pískového lože
a obsypáno pískem 0,3 m nad vrchol trubky. Zásyp výkopu bude řádně hutněn a povrch
uveden do původního stavu. Technologie ČOV je samonosná a je dodávána jako smontovaný
celek, který je umístěn v nerezové nádrži. Objekt jemného mechanického předčištění je
umístěn před nátokem odpadní vody do denitrifikační nádrže a je tvořen pneumatickým
dezintegrátorem nečistot. Nádrž biologického reaktoru se skládá z předřazené denitrifikace,
aktivační – nitrifikační jednotky a dosazovací nádrže. Dosazovací nádrže ve tvaru půlkužele
v nitrifikační jednotce rozděluje nitrifikační aktivační objem na funkční prostory vzájemně
propojené s denitrifikační nádrží do uzavřeného cirkulačního okruhu a tím jsou zajištěny
všechny dílčí postupy komplexního čištění odpadní vody – tedy denitrifikace, aktivační
biodegradace, nitrifikace, separace aktivovaného kalu a jeho automatická recirkulace.
Nízkozátěžová aktivace použitá pro čištění odpadní vody zajišťuje aerobní stabilizaci kalu.
Přebytečný, aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván pomocí cisternového vozu případně jiné
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bezodtokové techniky. Předpokládá se odvoz 2 x ročně cca 2 m3 přebytečného kalu s ohledem
na zatížení ČOV.
Zásobování vodou: pro jímání užitkové vody bude využívána stávající studna, tento zdroj je
situován na pozemku investora a provozovatele. Vlastník pozemku nechal provést
hydrogeologickou zkoušku firmou: SaNo CB, zjištěné parametry studny jsou následovné.
Hladina podzemní vody sledovaného objektu byla ověřena v úrovni 3,25 m pod terénem.
Realizovanými zkouškami byl zjištěn koeficient filtrace zastiženého kolektoru 2,0 až 2,56 m/s
a objem vody přitékající do jímacího objektu za 24 hodin činil 30,5 m3.
Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo. Výtlak čerpadla z plastové trubky PE100RC
SDR11 bude zaveden do objektu. Čerpadlo bude napojeno na elektro rozvod objektu na
parcele. S ostatními úpravami studny investor a provozovatel nepočítá.
Nová hala povrchových úprav:
Tato stavba nebude napojena na kanalizaci ani vodovod.
Bilance maximálního množství dešťových vod:
Půdorysná plocha střechy S = 240 m2
Qds = 0,025 x Q x S = 0,025 x 1 x 240 = 6 l/s
Dešťové vody budou volně svedeny do vsaku na pozemek investora a provozovatele.
Kategorizace a množství odpadů:
V období výstavby budou produkovány i odpady, které budou separovány a odvezeny
jednotlivým specializovaným firmám v oblasti nakládání s odpady. S odpady se bude nakládat
dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Odpady vzniklé během provozu budou řádně přejímány odpovědnou společností RUMPOLD
01 – Vodňany s.r.o. Tato společnost má oprávnění k odstranění či dalšímu využití odpadu.
Platnost smlouvy je podepsána na dobu neurčitou – viz příloha tohoto oznámení.
Tabulka č. 15: Níže v tabulce uvádíme odpady vyprodukované během provozu posuzované
technologie z obou hal:
Kód
Název odpadu
Kategorie
odpadu
070199
Odpady jinak blíže neurčené – průmyslové smetky
N
080111
Odpadní barvy a laky
N
110105
Kyselé mořící roztoky
N
110106
Kyseliny blíže nespecifikované
N
110107
Alkalické mořící roztoky
N
110108
Kaly z fosfátování
N
120109
Odpadní řezné emulze
N
120114
Kaly z obrábění
N
120118
Kovový kal
N
130110
Nechlorované hydraulické oleje
N
130205
Nechlorované minerální oleje
N
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
140603
Jiná org. rozpouštědla
N
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150101
Papírové a lepenkové obaly recyklovatelné
150102
Plastové obaly – recyklovatelné (folie)
150102
Plastové obaly zneč,.
150104
Kovové obaly zneč.
150106
Směsné obaly
150107
Skleněné obaly zneč.
150110
Obaly obsahující zbytky neb. látek
150111
Kovové obaly obs. neb. hmotu včetně tlakových nádob
150202
Absorpční činidla, čisticí tkanina, filtr. mat. zneč., VAPEX
160213
Vyřazená zařízení
160601
Pb aku
170903
Jiné stav. odpady obs. NL
170604
Izolační materiály
200121
Zářivky
200123
Vyřazená zařízení – lednice
200301
Směsný komunální odpad – kontejner
200307
Objemový odpad
Přesné množství výše uvedených odpadů není v této fázi známo.

O
O
O/N
O/N
O
O/N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
O

Zdroje hluku
Stávající budova – dílna povrchových úprav na st. p.č.: 1451:
Stávající budova je již postavena, zdrojem hluku je vlastní výroba, která je však utlumena
dostatečným zdivem, ze kterého je objekt postaven. Další zdrojem hluku je následná doprava.
Vzhledem k nízké intenzitě dopravy spojené se záměrem bude tato doprava akceptovatelná.
Hluk z výstavby záměru nové budovy povrchových úprav: hlavním zdrojem hluku bude etapa
výstavby, tento hluk může ovlivnit akustickou situaci v posuzovaném území. Hluk šířící se ze
staveniště je závislý na množství, druhu či stavu používaných stavebních strojů, počtu
pracovníků, druhu prací, organizaci práce, ale i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit.
Všechny výše uvedené parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem
měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro výkopové a stavební práce budou
využity standardní stavební stroje a zařízení. Tento negativní vliv hluku bude pouze dočasný
– hluk ze staveniště bude neustále měnit, dle intenzity a použití stavebních strojů či zařízení.
Níže v tabulace uvádíme akustické výkony stavebních strojů a zařízení:
Tabulka č. 16: Hladiny akustických výkonů stavebních strojů a zařízení:
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Vlastní stavební práce budou probíhat pouze v denní dobu tak, aby nedošlo k překročení
hygienického limitu pro noční dobu. Hluk strojů na zemní práce se pohybuje kolem 80 – 90
dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových zařízení i méně. Hladina hluku se bude měnit v závislosti
na použití stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu a době či místě provozu. Pro
pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní
soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí (běžné manuální práce na
staveništi je nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění stanovena maximální přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8mi hodinovou směnu LAeq 85 dB(A)). Hlavním
kritériem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina akustického tlaku A (LAeq), která
představuje energetický průměr okamžitých hladin zvuku A a je vyjadřována v decibelech.
V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram stavebních prací tak, aby
byla vlastní práce a doprava minimalizována zejména pak ve večerních a nočních hodinách,
čili stavební výkopové práce nebudou prováděny v nočních hodinách.
Z hlediska následného provozu a instalace nové technologie je novým významným zdrojem
hluku nástřešní ventilátor a VZT jednotky. Hladina akustického výkonu Lwa v oktávových
pásmech v dB (A) nástřešního ventilátoru VDA 500/8D.
Tabulka č. 17: Akustický výkon Lwa v oktávových pásmech v dB(A)
Otáčky
125
250 500 1000
2000
4000
8000
-1
min
350
63
61
58
50
46
37
30
450
69
67
63
55
52
44
36
700
78
76
73
65
61
52
45
900
84
82
78
70
67
59
51
1400
94
92
88
81
77
71
61
Při uvedení haly do provozu doporučujeme provést autorizované měření hluku na hranici
chráněné zóny obytné zástavby. Toto měření ověří, že nedošlo k překročení hygienických
hlukových limitů v chráněné zóně obytné zástavby.
Sadové úpravy posuzovaného území:
Po dokončení stavebních prací, provozovatel a investor je ochoten provést sadbové úpravy
autochtonních rostlin či dřevin.
Rizika havárií
Riziko havárie s dopadem na povrchové nebo podzemní vody:
Případný únik lázní z technologie bude zachycen a jímán ve vlastní budově, jejíž snížená
podlaha pod úroveň vstupu vytvoří spolu s nepropustnou úpravou podlahy záchytnou vanou o
objemu 24 m3 (čili trojnásobný objem van).
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C. ÚDAJE
O
STAVU
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM PROSTŘEDÍ POSUZOVANÉHO ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Místo záměru se nachází na okraji obce Nová Ves, tato obec spadá do katastrálního území
Olešník u Českých Budějovic v Jihočeském kraji. Vlastní záměr nezasahuje do zvláště
chráněných ani chráněných oblastí. V místě záměru se dále nenachází žádné vodní dílo ani
vodní tok.
Zvláště chráněná území: z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění nespadá dané území do žádné oblasti se zvýšenou ochranou (§14 odstavec (2)
zákona č. 114/1992 Sb.,). V blízkém okolí se nenachází žádné velkoplošné chráněné území.
Nejblíže situovanou chráněnou oblastí jsou Hlubocké obory a Českobudějovické rybníky
atd... (zobrazeno viz obr. č. 6). Tyto chráněné oblasti se nacházejí v širším okolí záměru,
záměr je tedy v dostatečné vzdálenosti a nemá na chráněné oblasti žádný negativní vliv.
Obrázek č. 5: Zobrazení chráněných oblastí v okolí posuzovaného záměru

Záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny (ÚSES) ani
bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Nejblíže
situovaným nadregionálním biocentrem (EVL) je Hlubocká obora vzdálená od záměru cca
3,124 km od záměru. Jedná se o lesní komplex, který je z hlediska vegetační (geobotanické)
hodnoty velmi cenný. Je tvořen bukovými, buko-dubovými a z části i smrkovými porosty.
Porosty svým druhovým složením stromového patra (převaha buku, příměs dubu, ale i smrku
a lípy) představují jeden z mála zbytků porostů se složením bližším původnímu v oblasti
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přechodu výškových stupňů pahorkatiny a vrchoviny v Jižních Čechách. Z poměru smíšení i
s ohledem na strukturu (převážně přestárlé stejnověké porosty zvláště v oblasti velkého
Kameníku) i podle údajů historického průzkumu je zřejmé, že i tyto porosty postupným
uplatňováním hospodářských opatření doznaly od pralesovité fáze do dneška podstatnějších
změn. Přesto jde o zachovalé cenné zbytky s relativně přirozeným charakterem stanoviště i
prostorů. Bylinné patro je poměrně chudé a běžnými druhy acidofytů, což lze s ohledem na
dnešní druhové zastoupení přičíst spíše dlouhodobému ovlivnění koncentrovanými stavy
zvěře, než prvotnímu charakteru stanoviště. Nic to však nemění na celkové přírodovědecké
hodnotě porostů.
Dále se v dostatečné vzdálenosti nacházejí níže uvedená chráněná území:
EVL: Radomilická mokřina
Ptačí oblast: Českobudějovické rybníky
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků
EVL Radomilická mokřina: jedná se o přírodní rezervaci situovanou v Českobudějovické
pánvi ležící cca 0,5 km od Radomilic. Předmětem ochrany jsou mokřady s bohatým výskytem
zvláště chráněných druhů rostlin typických pro mokřadní vegetaci. V současné době se jedná
o významné hnízdiště a stanoviště vodního ptactva.
Ptačí oblast Českobudějovické rybníky: jedná se o rozlehlé území, kde se nachází až 50 různě
velkých rybníků. Největší je skoro čtyřsethektarový Bezdrev, mezi další rozlohou významné
rybníky patří Volešek, Vlhlavský, Blatec a soustava Vrbenských rybníků. Zbývající části
území pokrývají krom rozptýlených lidských sídel pole a louky, lesy se vyskytují jen
okrajově. Na hrázích rybníků tvoří významný biotop stará dubová stromořadí.
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků: jedná se o přírodní rezervaci
v Českobudějovické pánvi cca 1 km severozápadně od Zlivi. Rezervace zahrnuje nivu
Bezdrevského potoka (Soudného) nad severozápadní částí Zlivského rybníka. Rozkládá se na
ploše 64,46 ha. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991. Předmětem ochrany je souvislé území
rákosin a přirozených vlhkých luk, které jsou ve své podstatě posledním zbytkem vegetace
Zbudovských blat představující historicky rozsáhlé území, s ornitologicky a botanicky
cennými loukami a rákosinami.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně ovlivněny
C. II.1 Klimatická charakteristika posuzované oblasti
Klimaticky a teplotně patří zájmové území do oblasti mírně teplé, mírně vlhké s mírným
průběhem zimního období. Roční průměrná teplota se pohybuje kolem 7,5°C. Údaje o
teplotách stanic ČHMÚ v okolí jsou uvedeny v tabulce:
Tabulka č. 18: Teplotní údaje
Vodňany (°C)
České Budějovice (°C)
1. Průměrná teplota vzduchu v lednu
-2,8
-2,1
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2. Průměrná teplota vzduchu v červenci
17,9
18,2
3. Průměrná roční teplota vzduchu
7,7
8,2
V dlouhodobém průměru se roční srážky pohybují mezi 410 mm až 780 mm. Maximální
množství srážek spadne v červenci (kolem 100 mm), nejméně pak v únoru (22 mm).
Průměrné množství srážek z období 1931 – 1960 ze stanice Hluboká nad Vltavou, Dříteň,
Libějovice je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 19: Průměrné srážky
1 2
3
Hluboká – skleníky 24 30 29
Hluboká – obora
27 32 31
Dříteň
25 31 26
Libějovice
23 29 26

4
40
44
39
40

5
67
66
65
68

6
87
83
90
89

7
99
99
96
98

8
72
75
69
71

9
46
47
48
46

10
45
41
44
45

11
30
32
30
32

12
31
32
31
29

∑
600
609
594
596

Údaje o měsíčních výškách srážek jsou pravidelně získávány od ČHMÚ, atmosférické srážky
v lokalitě Mydlovary dle ČHMÚ v posledním období uvedeny v tabulce níže:

Tabulka č. 20: Výčet srážek v okolí záměru dle dat dostupných ČHMÚ
Rok
Množství
(mm)
2001
666
2002
967
2003
424
2004
604
2005
708
2006
724

C.II.2 Vody
Povrchové vody:
Záměr nebude narušovat žádné vodní toky, v blízkosti záměru se nenacházejí řeky, potoky,
rybníky či tůně.
Podzemní vody:
Z hydrologického hlediska patří posuzované území k hydrogeologickému rajonu č.: 2160. Na
níže uvedené mapě je evidentní, že těsně za obcí Nová Ves je hydrogeologický rajon č. 5320.

24

Číslo zakázky: 2014239

Obrázek č. 6: Zobrazení chráněného území z hlediska ochrany vod:
Chráněná oblast přirozené
akumulace vod
(CHOPAV): Třeboňská
pánev

Místo záměru: Nová Ves

Ptačí oblasti:
Českobudějovické rybníky

Maloplošné chráněné území
s vazbou na vody: Libochovka

Maloplošné chráněné území s vazbou na
vody: Mokřiny u Vomáčků

Obrázek č. 7: Zobrazení hydrogeologického rajonu v posuzovaném území

Jak je uvedeno výše, zájmové území náleží do hydrogeologického rajonu 216 – Budějovická
pánev – terciérní a křídové pánevní sedimenty. Záměr je situován na severním okraji
českobudějovické pánve, jejíž výplň je tvořena svrchnokřídovými uloženinami klikovského
souvrství a terciérními sedimenty zlivského a mydlovarského souvrství. Podloží a okolí
pánevních uloženin tvoří moldanubické krystalinikum, reprezentované zejména biotickými
pararulami. Kolektorem podzemní vody jsou zejména propustnější písčité vrstvy křídy
terciéru a dále nevytěžené uhelné sloje. Transmisivita hornin klikovského a mydlovarského
souvrství je v důsledku jejich jílovitého vývoje velmi nízká, řádově 10-5m2s-1. Transmisivita
25
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hornin moldanubika je ještě nižší a v závislosti na hloubce zvětrání dociluje řádových hodnot
10-5 – 10-7 m2.s-1. Území odkališť je infiltrační oblastí budějovické pánve. Generální směr
proudění podzemní vody je v převážné části území odkaliště k jihozápadu, v oblasti Soudného
potoka se stáčí k jihovýchodu, směrem do drenážní oblasti pánevní struktury, rozkládající se
v údolí řeky Vltavy, od Českých Budějovic k Hluboké nad Vltavou.
Ve svrchních zvodněných kolektorech se projevuje vzdouvací účinek odkališť na hladinu
podzemní vody, která v některých místech vystupuje až nad terén. Rychlost proudění
podzemní vody, která v některých místech, která je velmi nízká (řádově několik metrů až
desítek metrů za rok), propustnější vrstvy mají navíc malý plošný rozsah a nejsou zřejmě
hydraulicky spojité na větší vzdálenost.
Tabulka č. 21: Evidovaná ložiska nerostných surovin v okolí posuzovaného záměru
Okres
Plocha (ha) Provozovatel Způsob
Surovina
Ložisko,
těžby
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
B3 250700 České
64,54
Calofrig a.s. Dosud
Žáruvzdorné
Dívčice,
Budějovice
Borovany
netěženo
jíly,
Dříteň
nežáruvzdorné
jíly
Ložisko,
Okres
Plocha (ha)
Provozovatel Způsob těžby Surovina
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
DP 700624 Písek
48,74
Wienerberger Dřívější
Cihlářská
Záblatí
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
D3 140601 Písek
22,43
Dosud
Cihlářská
Záboří
netěženo
surovina
B3 227 800
České
25,45
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
DP 701078 České
39,04
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí II
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
CHLÚ
České
42,08
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
B3 227900 Písek,
21,94
Geofond ČR, Dosud
Cihlářská
Záboří-jih
Strakonice
Praha
netěženo
surovina
P9
056800 České
97,35
Ministerstvo Dosud
Žáruvzdorné
netěženo
Záblatí
Budějovice
životního
jíly na ostřivo
prostředí
N5136600
České
1,28
Dřívější
Stavební
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Chlumec

Budějovice

povrchová

kámen

C.II.3 Půda
Kvalita půdního substrátu je dána geologickou podstatou daného území. Zastavěná plocha se
nemění. Pozemky nejsou dle k.u. součástí zemědělského půdního fondu. Záměrem nejsou
dotčeny pozemky k plnění funkce lesa.
Znečištění půd:
Kontaminace půdy na místě posuzovaného záměru nebyla prověřována. Vzhledem
k charakteru dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely, jako pojezdová a
manipulační plocha nelze kontaminaci předpokládat.
Na povrchovou kristaliniku se vyvinuly půdy hnědé nebo slabě oglejené. V částech
s pomalým povrchovým odtokem jsou zastoupeny půdy oglejené. V oblasti Mydlovarského
rybníka a na území Blat vznikla půda označována, jako oglejená - antropogenní.

C.II.4 Geomorfologie a geologie
Z hlediska geomorfologického členění náleží území k okrajové části Českobudějovické
pánve (I2B-1), která je součástí Jihočeské pánve (I2B). Terén je rovinný až mírně zvlněný.
Nadmořská výška kolísá mezi 384 a 440 m.n.m.
Geologicky patří zájmová oblast do jihočeských pánví a tvoří severozápadní okrajovou část
budějovické pánve. Oblast je tvořena sedimenty charakteristickými pro okrajové pánevní části
svou velkou faciální proměnlivostí. Na severu pak vystupuje metamorfované moldanubikum.
Budějovická pánev vznikla v místě křížení zlomků šumavského směru (SZ – JV) a směru
blanické brázdy (SSV – JJZ). Svým vznikem zlomy patří k variské orogenezi, k asturské fázi
vrásnění. Podloží pánve tvoří metamorfované horniny moldanubika a to jednotvárné a pestré
skupiny. Výplň je tvořena sedimenty svrchní křídy a terciérem. Základní horninou
moldanubika, která vystupuje severně od okrajového hlubockého zlomu, jsou biotické
respektive sillimanit-biotické pararuly s ojedinělými polohami odlišných typů metasedimentů
(kvarcit, erlan). Metamorfity v podlaží pánevní výplně a v blízkosti okrajového zlomu jsou do
značné hloubky zvětrány. Jílovitý charakter zvětralin a jejich zbarvení naznačují, že
k zvětrávání došlo převážně v křídě a miocénu.
Nejstarším členem pánevní výplně je svrchnokřídové souvrství limnických sedimentů. Je zde
zastoupeno spodním oddílem, který je tvořen nepravidelně se střídajícími vrstvami písků a
písčitých štěrků, které jsou často zpevněny na rozpadové pískovce a slepence, s jíly a
prachovitými jíly, respektive jílovci a prachovci. Lokálně jsou vyvinuty lavice železitých,
nebo sideritických pískovců. Typické zbarvení sedimentů klikovského souvrství je červené až
šedé různých odstínů. Tmavošedé vrstvy zpravidla obsahují zuhelnatělé zbytky rostlin.
V oblasti výrazně převažuje jílovitý vývoj sedimentace nad písčitým. Maximální mocnost
kolem 90 m dosahuje klikovské souvrství v jižní části popisovaného území.
Terciérní sedimenty jsou v popisované oblasti zastoupeny miocénním zlivským a
mydlovarským souvrstvím.
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Starší zlivské souvrství tvoří nezpevněné středně až hrubě zrnité písky obsahující
nepravidelné polohy a čočky bílých a nezelených jílů, nad kterými jsou vyvinuty zelenavé,
žlutavé až rezavé silicifikované písčité jíly až pískovce, nebo štěrčíkové slepence. Místi
bazální část souvrství chybí a zlivský slepenec nasedá přímo na klikovské souvrství nebo
krystalinické podlaží. Zlivské souvrství obvykle tvoří morfologicky nápadné erozní relikty na
výchozech klikovského souvrství. V podloží mydlovarského souvrství se vyskytuje pouze
lokálně. Největší mocnosti dosahuje souvrství v okolí Zlivy na jihovýchodním okraji
zájmového území (až 20 m).
Sedimenty mydlovarského souvrství jsou ve sledovaném území vyvinuty ve dvou genetických
formách. V tektonicky založeném pištínském příkopu je mydlovarské souvrství tvořeno
výhradně střídajícími se vrstvami písčitých a jílovitých sedimentů, diatomové a uhelné vrstvy
nejsou vyvinuty. Úplnější litologický vývoj má mydlovarské souvrství v severní části
zkoumaného území, kde jsou jím vyplněna stará lalokovitá koryta vyhloubená jak ve
svrchnokřídovém klikovském souvrství, tak i ve fosilně zvětralých horninách moladnubika.
Zde jsou většinou vyvinuty jak uhelné tak diatomové vrstvy, neboť zde v průběhu
sedimentace byly příznivé přírodní podmínky pro vznik uhlotvorného močálu. Mocnost
mydlovarského souvrství zde dosahuje 30 – 50 m. Od podloží se vyvíjely postupně psamity až
diatomové jíly. Lignitové sloje, jejichž celková mocnost činila 7 – 8 m, byly z převážné části
zájmového území vytěženy povrchovými doly Svatopluk, Pavel, Václav a Josef.
Kvartérní pokryv je tvořen sprašovými, soliflukčními a splachovými hlínami. Pleistocénní
spraše a soliflukční hlíny mají z pravidla nepatrnou mocnost přesahující pouze zřídka 1 m.
Větší mocnosti dosahují holocénní splachové hlíny vyplňující svahové deprese a svahová
úžlabí. Nejvýznamnějšími kvartérními sedimenty studovaného území jsou antropogenní
uloženiny pokrývající plochu cca 4 km2. Jsou umístěny jednak ve vytěžených důlních
prostorech, jednak v povrchově vybudovaných odkalištích. Nejvýznamnější zlomovou
strukturou studovaného území je okrajový hlubocký zlom ZSZ – VJV směru probíhající přes
severní část odkališť směrem k Nákří, oddělující sedimenty klikovského souvrství od
moldanobického krystalinika. Hlubocký zlom v zájmové oblasti již vyznívá. Zatímco u
Hluboké poklesla kra budějovické pánve oproti krystaliniku o 300 – 500 m, v zájmovém
území pokles zřejmě nepřesahuje 50 m. Tektonicky je zlom obdobného směru pravděpodobně
omezen i pištínský příkop v sousedství zájmové oblasti, vyplněný sedimenty mydlovarského
souvrství. Rozšíření tercierních sedimentů severně od pištínského příkopu, tedy i v našem
zájmovém území, není předurčeno zlomovou tektonikou. Sedimenty vyplňují erozní úžlabí a
koryta vzniklá v průběhu erozních cyklů následujících po inverzních pohybech pánve koncem
paleogénu a začátkem neogénu.
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Obrázek č. 8: Geologický poměr posuzované lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

Obrázek č. 9: Geomorfologické poměry okolí a lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

C.II.6 Fauna a flóra
Popisované území je součástí provincie středoevropských listnatých lesů, odprovincie
hercynské, bioregionu Českobudějovického (1.30), zájmové území se nachází v jeho severní
přechodové nereprezentativní zóně.
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Českobudějovický bioregion:
Tento bioregion zaobírá geomorfologický celek Českobudějovická pánev a jeho celková
plocha je 703 km2. Bioregion je tvořený pánví vyplněnou kyselými sedimenty s rozsáhlými
podmáčenými sníženinami. Převažuje biota 4 vegetačního stupně. Zvláštností jsou háje bez
habru a podmáčené lesy s dubem, jedlí a smrkem. Netypickou část tvoří kopce krystalinika.
Krajina je kulturní a vyvážená se značným podílem vodních ploch, vlhkých luk, kulturních
borů a orné půdy.
Bechyňský bioregion:
Tento bioregion se prakticky shoduje s geografickým celkem Táborská pahorkatina a jeho
celková plocha značně nepravidelného tvaru činí více než 1 600 km2. Bioregion je tvořen
rozsáhlými plošinami a hřbety rozříznutými průlomovým údolím Vltavy s jejími přítoky.
V současnosti převažuje orná půda, lesy jsou ponejvíce kulturní smrčiny, na svazích údolí a
hřbetech i s fragmenty dubohabřin a bučinami. Přilehlé plošiny mají bohaté umělé rybniční
soustavy, které jsou typické pro tuto oblast Čech. Vltavské údolí bylo velmi těžce poškozeno
výstavbou přehradních nádrží.
Místo výstavby je sporadicky pokryté místní vegetací (trávník s kulturními druhy). Část
nesečených nebo sporadicky sečených trávníků je zarostlá nebo zarůstající invazními druhy
rostlin jako důsledek dlouhodobého obohacení živinami ze zemědělské výroby. Podél
komunikací nebo podél odstavných ploch jsou rozvolněné porosty ruderálních a
synantropních bylin. Větší část území určená pro výstavbu haly je zarostlá různými
sukcesními stádii ruderální vegetace. To je dáno eutrofizací ze zemědělského areálu. Většina
ze zjištěných druhů vyšších rostlin patří mezi běžné druhy. Z bylinného patra se jedná o
druhy: psárka luční, jílek vytrvalý, pýr plazivý, jitrocel kopinatý, ovsík vyvýšený, bojínek
luční, řebříček obecný tolice vojtěška, jetel zvrhlý, pampeliška podzimní, jetel plazivý,
kopřiva dvoudomá, šťovík menší, šťovík tupolistý, svízel bílý, koukol polní, straček obecný,
pcháč oset...
Flóra:
Na posuzovaném území není předpokládána přítomnost vzácných či chráněných druhů
živočichů a rostlin. Pokud se týká fauny nejbližšího okolí, lze v daném území dnes očekávat
převážně synantropní druhy, vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské činnosti, dále
byly zastiženy některé druhy vázané na intenzivní agrocenózy a břehovou vegetaci malých
vodních toků (údolní nivy potoka), případně bylinné ruderální a lesní porosty. Na lokalitě lze
předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných fytofágních ev. oligofágních a
polyfágních druhů, významných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu. Na
ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy běžně
rozšířené.

Fauna:
Z ohledu výskytu obratlovců je možné předpokládat běžnou druhovou diverzitu:
Savci: hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, liška
obecná, srnec evropský.
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Ptáci: vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý,
sýkora koňadra, pěnkava obecná, straka, špaček, bažant obecný.
Obrázek č. 10: Sýkora koňadra (Parus major):

Stavba proběhne na pozemku investora a provozovatele, kde se již nachází jedna nová hala
pro předpokládaný (budoucí) provoz povrchových úprav. Areál není v přímém kontaktu
s prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), přírodní parky či významnými
krajinnými prvky. Nejbližší prvky ÚSES lokální biokoridor a biocentra nebudou vlastní
výstavbou a následným provozem dotčeny.
Vlastní území stavby nemá historicky význam a nejedná se ani o území hustě zalidněné.
Posuzované území není zatěžované nad míru únosného zatížení.
Obrázek č. 11: Zobrazení důlních činností dle (www.geology.cz) s vyobrazením
posuzované oblasti
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C.II.7 Ekosystémy
Územní systém ekologické stability:
Pro posuzované území je vypracovaný ÚSES, který charakterizuje funkční soustavu živých a
neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezuje biocentra a
biokoridory jako součástí systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě blízkých
ekosystémů. Biocentra představují genetické zásobárny pro uchování regionálního nebo
místního genofondu živých organismů, biokoridory zajišťující komunikaci mezi nimi, tedy
umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení
ekologické rovnováhy. Interakční prvky představují segmenty liniového charakteru,
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni. Lze
konstatovat, že předpokládaná výstavba haly se nebude dotýkat žádného z výše uvedeného
prvku.
Významné krajinné prvky:
Nejbližším významným krajinným prvkem jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
§3 vodoteče. Významné krajinné prvky zaregistrované dle §6 zákona č. 114/1992 Sb., se
přímo v lokalitě místa předpokládané výstavby nenacházejí.

C.II.8 Krajina
Charakteristika krajiny: Řešené území obce se nachází v oblasti starého osídlení. Příhodné
přírodní podmínky zde přály rozvoji zemědělství, a to zejména polních plodin, takže bylo celé
území plošně odlesněno. Obec se nachází v intenzivně zemědělsky využívané krajině, kde
největší plochu zaujímá zemědělská půda., převážně orná. Malou plochu mají sady a louky.
V případě lesů se jedná v převážné míře o stanoviště, nepůvodní lesy s porosty smrku a
borovice, místy s příměsí listnáčů. Větší průmyslové využití krajiny v okolí záměru není
evidováno, rekreační potenciál krajiny je suplován především objekty chalup v sídlech obce.
Nejblíže k předmětnému záměru je historický krajinný celek Hlubocko, který dosahuje
evropského významu. Jedná se o území o rozloze 60 km2, které se váže k zámeckému areálu
situovanému na skalnatém ostrovu vysoko nad řekou Vltavou, kde zámek vytváří
charakteristickou pohledovou dominantu velké části Českobudějovické kotliny. Soubor
zahrnuje zámecký areál s přírodně krajinářským parkem, na park situovaný na ostrovu
navazují pohledově i prostorově na severu rozsáhlé obory, rozložené po obou březích řeky
Vltavy. Historický celek dotváří na jihu a západě parkově upravená krajina, přehledná ze
zámeckého parku až k horizontu, kde jižní panoramata vytváří Blanský les s kletí, na západě
přechází v siluetu Šumavského pohoří, za dobré viditelnosti s vrchy Libínem a Boubínem.
V 15. století poznamenal vzhled krajiny především rozvoj rybářství, který nastal za vlády
Pernštejnů. Tehdy došlo k založení první na Hlubocku České ucelené rybniční soustavy
s největším rybníkem Bezdrevem (v roce cca 1490 s výměrou 450 ha), mezi ostatní rybníky
v soustavě patřily například: Munický (1494), Podskalský, Poříčský, Zvolenov. Dobře
hospodařící Pernštejnové založili na levém břehu řeky Vltavy v roce 1535 také malou oboru.
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Rozvoj myslivosti dále pokračoval za Marradasů, kteří v letech 1630 – 1660 oplotili okolí
zámku k chovu dančí zvěře.
V roce 1661 hlubocké panství zakoupil Jan Adolf Schwarzenberk, jehož rod držel Hlubokou
až do roku 1945. Za Swarzenberků docházelo k výrazným změnám a úpravám krajiny, které
nabývají značného rozsahu v souvislosti s rozvojem myslivosti v 18. století a vrcholí v období
romantismu kolem poloviny 19 století.
Jak uvádí archivní doklady, byla v roce 1664 vydána majitelem panství instrukce sázet na
vhodných místech duby pro zajištění obživy zvěře. Do této doby spadá počátek pro hlubockou
krajinu charakteristických dubových alejích. V krajině vznikají bažantnice a obory. Od roku
1680 se datují počátky chovu bažantů, doložené dodnes dochovanými pravidelně
uspořádanými bažantnicemi (Borek u rybníka Bezdrev, bažantnice u Vondrova). V letech
1708 – 1715 byl pražským stavitelem Pavlem Ignácem Bayerem postaven barokní lovecký
zámek mezi rybníky Munický a Zvolenovský. Zámek splňující představy nejvyšší lovecké
reprezentace nesl název Ohrada. Aby mohly pokračovat tehdejší společností oblíbené barokní
štvanice bez nebezpečí škod na polích, byla v roce 1766 zahájena stavba velké tzv. Staré
obory na levém břehu řeky Vltavy. Tato obora sloužila k chovu černé zvěře, daňků a od roku
1816 i k chovu muflonů. Pro chov jelení zvěře byla na pravém vltavském břehu v roce 1854
zřízena Nová nebo také Poněšická obora. V oborách byly velmi pečlivě chráněny staré
stromy, které dodnes tvoří překrásné stromové partie (ve Staré oboře – Zlatěšovické smrkyv Nové oboře autochtonní bučiny).
Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky:
V posuzované lokalitě a ani v jejím nejbližším okolí ovlivněném provozem zemědělské a
živočišné výroby se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR zákonem č.
218/2004 Sb., není v řešeném území navrhována žádná ptačí oblast ve smyslu ustanovení
§45e zákona. Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky významná lokalita ve
smyslu § 45 a – c zákona č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu
těchto lokalit podle § 45a zákona a NV č. 132/2005 Sb.,
Ptačí oblasti Jihočeského kraje jsou rozmístěny po území kraje a lokality jsou evidovány.
Žádná z oblastí nezasahuje přímo do posuzovaného území určeného pro výstavbu haly pro
technologii povrchových úprav.
Ochranná pásma:
Místo výstavby se nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů.
Nachází se zde nejbližší hranice chráněné obytné zóny, která je od záměru vzdálena cca 15 m.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod Třeboňská pánev je mimo posuzované území,
končí jižně od záměru. Území přírodního léčivého zdroje lázní Bechyně s ochranným pásmem
je mimo posuzované území.
Ostatní ochranná pásma:
- Ochranná pásma lesních porostů (§14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., - 50 m) nejsou
záměrem dotčena
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-

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,)
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena
Ochranná pásma nadzemních sítí (VVN) nejsou záměrem dotčena
Dále musíme uvažovat to, že dle vyjádření odboru územního plánování je dle Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZÚR), které jsou součástí územně
plánovací dokumentace kraje, součástí vymezeného koridoru nadmístního významu
pro veřejnou technickou infrastrukturu Et1 – Dálkový horkovod ETE – Chlumec –
Munice – České Budějovice v šíři 200 m. Tento koridor je v ZÚR vymezen, jako
veřejně prospěšná stavba. Platná ZÚR je k nahlédnutí na webových stránkách
Jihočeského kraje. Ve změně 3 ÚPnSÚ, která byla vydána zastupitelstvem obce
Olešník dne 28.12.2011je na základě ZÚR upravena a zpřesněna poloha koridoru
technické infrastruktury (horkovod JETE – České Budějovice) včetně ochranného
pásma tak, že je navržena podél východní hranice plochy Z.3.2.NV a nezasahuje do
zájmového pozemku.

C.II.9. Obyvatelstvo
Posuzované místo výstavby se nachází na okraji obce nová Ves, která je součástí obce
Olešník v k.ú. Olešník. Celkem zde žije 29 obyvatel (údaj o sčítání obyvatel z roku 2009).

C.II.10 Hmotný majetek, kulturní památky
Západní část pozemku cca z 20 % je součástí území s archeologickými nálezy, v souladu
s tímto limitem využité zde musí být dodrženy podmínky stanovené příslušným
archeologickým ústavem. Provozovatel je povinen stanovené podmínky dodržet.
Do roku 1887 patřila k okresnímu hejtmanství Týn nad Vltavou a tímto dnem přešla
k okresnímu hejtmanství v Českých Budějovicích. Do roku 1880 tvořila část místní obce
Kočín. První zpráva o ní je spjata s rokem 1598. V tomto roce Bohuslav Malovec na Dřítni
koupil od Jáchyma z Hradce hlubocké panství s příslušenstvím, mezi nimiž byla uvedena i
Nová Ves Nevděkov, Nová Ves se tehdy jmenovala Nevděkov, ale již v roce 1617 bylo užito
jejího dnešního názvu. Obecným zemským zřízením v roce 1943 byly sloučeny obce Chlumec
a Nová ves v jednu obec s názvem Chlumec, kde setrvala až do roku 1945.
Původně školou patřila k Dříteni. Teprve v roce 1919 byla zřízena škola. Farou patří
k Purkarci.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Radonové riziko
Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro
všechny regiony české republiky v měřítku 1:50 000 a která hodnotí radonové riziko ve třech
stupních, leží posuzovaná lokalita v oblasti se středním rizikem 2 Qt.
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Obrázek č. 12: Mapa zobrazující území s výskytem radonu

Posuzovaná lokalita: Nová Ves

Popis: v posuzované lokalitě je stanoven převažující radonový index č. 2, čili střední.
Zásobování vodou:
Mydlovary, Zahájí a Olešník + místní části jsou zásobovány pitnou vodou z vodárenské
nádrže Římov. Ve Zlivi je tento zdroj posílen ze 4 vrtů rybníka Bezdreva.
Vodohospodářský potenciál povrchových a podzemních vod dle Atlasu životního prostředí a
zdraví obyvatelstva ČSFR je v zájmovém území nízký.
Obrázek č.: Vrtná prozkoumanost posuzovaného území
č. 2

č. 1

Popis zobrazených vrtů:
Vrt č. 1:
Název vrtu: V-44
Druh: vrt svislý
Hloubka: 3,5 m
Hornina: rula
Rok: 1985
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Vrt č. 2:
Název vrtu: HV-1
Druh: vrt svislý
Hloubka: 28 m
Hornina: pararula
Rok: 1997

Oblasti surovinových zdrojů:
Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních
bohatství. Ložiska surovin se nacházejí v okolí, jsou dostatečně vzdálena od záměru výstavby
haly pro technologie povrchových úprav.
Vztah k územně plánovací dokumentaci: Územní plán obce Olešník, jejíž místní částí je i
Nová Ves:
Územní plán byl zpracován pro obec Olešník společností A + U DESIGN, s.r.o. v roce 1997,
schválen v roce 1999. Návrhové období 2015.
Záměr je v souladu s aktuálním územním plánem obce.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Stavba haly úzce navazuje na stávající již postavenou halu. Bude zde vybudováno zázemí
společnosti, která v současné době podniká a má své technologické zařízení pro povrchové
úpravy umístěnou v pronajatých objektech. Provozovatel a majitel společnosti se přiklonil
k stavbě vlastních hal, kde bude instalováno zařízení s BAT technologiemi pro záchyt
znečišťujících látek do ovzduší.
Kvalita ovzduší je v současné době ovlivňována z velké části lokální topeniště, které jsou
nejčastěji na tuhá paliva.

D. Údaje o vlivech projektu na obyvatelstvo a na životní prostředí
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Za nejzávaznější problémy technologie povrchových úprav lze považovat:
- Znečišťující látky TZL
- Uskladnění vstupních a výstupních látek s možností úniku a případné kontaminace
půdy (musíme však uvést, že provozovatel má dle projektové dokumentace opatření
k záchytu případných úniků).
Další vlivy na životní prostředí se mění dle konkrétních podmínek posuzovaného provozu.
V případě změny užívání hal k povrchovým úpravám nelze předpokládat další významné
vlivy na životní prostředí.
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Vlivy na obyvatelstvo:
Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během výstavby je vzhledem k rozsahu prací
akceptovatelný. Práce budou probíhat pouze ve vlastním areálu (halách) provozovatele.
Vzhledem k charakteru provozu lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby
nebude obyvatelstvo negativně zasaženo.
V době provozu technologie povrchových úprav je porušení pachů v dané lokalitě vyloučené.
Obyvatelé obce Nová Ves u Olešníku nebudou během provozu výroby obtěžováni nadměrnou
dopravní intenzitou.
Můžeme tedy uvést, že vliv na obyvatelstvo z výstavby a následného provozu technologie
povrchových úprav bude akceptovatelné.

D.I.1 Vlivy na ovzduší
Během nastávající výroby se vlivy na ovzduší a klima předpokládají v podlimitním rozsahu.
Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi: TZL, NOx a HCl.
Z hlediska stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou
vlivy provozu zanedbatelné a podlimitní. Jak jsme již uvedli výše, vlastní technologie je
v současné době v provozu v Týně nad Vltavou v pronajatých prostorech, jedná se o
dlouholetý provoz, kde již bylo několikrát prováděno autorizované měření emisí. Výsledky
z tohoto měření nikdy nepřekračovali. Jelikož dojde k přesunu technologie do nových prostor,
můžeme tedy předpokládat stejné emisní znečištění, případně i o něco nižší, jelikož zde bude
instalováno nové čisticí zařízení.
Dle výpočtů uvedených v příslušné kapitole tohoto oznámení a výše uvedených předpokladů
můžeme předpokládat vliv na ovzduší, jako akceptovatelný.

D.I.2 Vlivy na vody
Vliv na povrchové a podzemní vody zde můžeme vyloučit. Lokalita záměru nepatří do
zranitelných oblastí (k.ú. Olešník).

D.I.3. Vlivy na faunu a flóru
Vzhledem k charakteru a umístění stavby s následným umístěním technologie pro povrchové
úpravy, není předpokládán žádný závažný vliv na stávající faunu a flóru.
Každý zásah člověka do jednotlivých složek životního prostředí lze hodnotit, jako negativní.
V tomto případě je však akceptovatelný a to z toho hlediska, že nedochází k rozlehlému
záboru půdy.
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D.I.4 Vliv na půdu
Záměr bude vystaven na ploše dle územního plánu určené mimo jiné i k tomuto účelu.
S ohledem na velikost okolních ploch, na stav přírodního prostředí, můžeme tento záměr
hodnotit, jako akceptovatelný.

D.I.5 Vliv na krajinu
Krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, který je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa a oblasti, je chráněna před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Na jedné straně existuje krajina přírodní či
přírodě blízká, na druhé straně je krajina urbanizovaná či městská. Ochrana krajinného rázu je
nejvíce uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a estetickými hodnotami,
dochovanými stopami historického vývoje osídlení a kultivace a výraznou harmonií měřítka a
vztahů v krajině. Krajinný ráz je dán kulturní, přírodní a historickou charakteristikou oblasti či
místa. To znamená, že ráz určitého segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami
přírodními (morfologie terénu, vodní toky, plochy a charakter vegetačního krytu), tak
kulturními (formou a strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině,
kulturním významem daného místa) a historickými (přítomnosti prvků a vazeb dokladující
historický vývoj krajiny, jeho kontinentu). Jedná se jak o fyzickou přítomnost jevů (například
přírodních lokalit a cenností, rysů kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o
vnější projev – zpravidla viditelnosti – v prostorových vztazích krajinné scény. Ne každá část
krajiny vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je krajinný ráz
nevýznamný, indeferentní a nevyznačuje se a nevyznačuje se žádnými pozitivními znaky
(krajina není rázovitého typu). Posouzení krajinného rázu závisí na subjektivním hledisku
posuzovatele, přesto existují faktory, které krajinný ráz výrazně narušují, čímž jsou například
vysoké budovy, hlavní dopravní trasy, které krajinu segmentují v menší krajinné celky
pozbývající typický krajinný charakter krajinného rázu atd...
V případě posuzovaného záměru se nebude jednat o neakceptovatelný zásah do krajinného
rázu, nebude se jednat o objekt přesahující svou výškou ostatní obytné budovy, jedná se o
nízkou stavbu halového charakteru. Záměr bude mít akceptovatelný vliv na místní krajinný
ráz.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populací
Zábor půdy:
Záměrem dojde k akceptovatelnému záboru půdy na pozemku investora a provozovatele.
Přirozené přírodní prostředí v dané lokalitě nebude nějak zásadně záměrem dotčeno. Vliv
na půdní poměry v dané lokalitě bude akceptovatelný.
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Klasifikace významnosti: 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)
Vliv na povrchové vody:
Splaškové vody z objektu haly budou sváděny na navržené ČOV STAINLESS CLEANER
SC8. Tato čistička odpadních vod bude osazena na pozemku investora, na podkladní beton,
ČOV bude tvořena nerezovou nádrží. Dle projektové dokumentace se přepokládá odvoz
přebytečného kalu s ohledem na zatížení ČOV a to v periodě 2x do roka cca 2 m3.
Dešťové vody budou zasakovány na pozemek investora.
V blízkém okolí posuzovaného záměru se nenachází žádné významné toky, které by byly
výstavbou a následným provozem narušeny či nějak ohroženy. Vliv tedy lze hodnotit, jako
akceptovatelný.
Klasifikace významu – 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)

Jiné vlivy:
Dle posuzované technologie můžeme jiné (ostatní) vlivy vyloučit.

Shrnutí vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana: po důkladném přezkoumání výstavby
a předpokládané technologie umístěné v halách je vliv na životní prostředí vyhodnocen, jako
malý, bez podstatného negativního působení. Na vytápění se využívá elektrická energie – čili
nevzniká zdroj znečišťování ovzduší. Oplachové vody budou zachytávány a odváženy
k externí likvidaci u smluvního partnera (smlouva viz příloha tohoto oznámení). Případné
chemické látky budou umístěny v mobilním skladu uvnitř budovy (například MC-VARIO
3320-L2 – od výrobce Denios s.r.o. Strakonice). V hale se nebude nakládat s látkami vysoce
ohrožujícími životní prostředí. Likvidace odpadů vzniklých během stavby se bude řídit
platným zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny předávány pouze právnické nebo
fyzické osobě, která má oprávnění k podnikání a je provozovatelem zařízení na využití nebo
likvidací odpadů.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Vznik nepříznivých vlivů přesahující státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění
záměru předpokládat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření ochrany proti hluku:
V průběhu stavebních prací by neměli být překročeny stanovené ekvivalentní hladiny hluku,
pro trvale obydlené zástavby v blízkosti zástavby, stavební a výkopové práce nebudou
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prováděny v nočních hodinách, pouze v denní 8mi hodinové pracovní době. Pokud dojde
k překročení hygienického limitu, bude to pouze krátkodobá akceptovatelná záležitost. Během
následných technologických prací v době běžného provozu technologie povrchových úprav
nebude docházet k překročení hygienických limitů akustického tlaku.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Dle našeho názoru lze získané materiály hodnotit, jako dostačující pro vypracování oznámení
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 3. Vstupní údaje byly získány
od provozovatele a vlastníka společnosti RITTER PLAST s.r.o. pana Rittra, který nám
poskytl základní údaje o provozu a dále technickou zprávu předpokládaného záměru. Dále
jsme využily odborné literatury, map z veřejně dostupných serverů a z vlastní návštěvy
provozu. D8le bylo použito legislativních předpisů, správních předpisů a normativních
standardů a dále využití vlastních zkušeností s obdobnou technologií a provozem.
Neurčitosti a nejistoty vstupních materiálů jsou následovné:
- Přesně nedefinovaná bilance vstupních a výstupních odpadů během výstavby a
následného provozu popisované technologie.
Tato neurčitost je velmi malého rozsahu a nemůže tak ovlivnit kvalitu ani stupeň zpracování
tohoto oznámení. Hlavní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nebyly opomenuty a
zmiňované nejistoty jejich vyhodnocení nemohli ovlivnit.

E. POROVNÁNÍ VARIANT
PŘEDLOŽENY)

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Záměr je jednoznačný, vychází z navrženého řešení a návrhu projektanta. Záměr je podáván
pouze v jedné variantě, vychází z předpokládaných potřeb provozovatele a investora
společnosti, který chce zachovat a zdokonalit své podnikání, které se dosud uskutečňuje
v pronajatých halách.
Záměr je tedy řešen jako jeden celek a investorem byl předložen pouze v jedné variantě.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Situační nákres posuzovaného záměru (je uvedený v přílohách tohoto oznámení).
2. Další podstatné informace zpracovatele
Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s investorem, oznamovatelem a
projektantem, dále pak posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na
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odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a
funkční využití posuzovaného území, nebyla zamlčena.

G. VŠEOBECNĚ
SROZUMITELNÉSHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Tabulka č. 22: Shrnutí záměru
Oznamovatel:

RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
RITTER PLAST s.r.o.
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Nová Ves 14
375 01 Olešník
RITTER PLAST s.r.o.
Název záměru:
Nová Ves, parcelní číslo 1222/1 v katastrálním
Umístění záměru:
území Olešník
Jihočeský
Kraj:
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den:
50 – 100 kg (100 kg je maximální hodnota)
Počet provozních hodin za rok:
250
Kapacita technologie galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van:
7,218 m3
Počet provozních hodin za rok:
3 200 h/rok
Celková plocha úprav:
8 000 m3 maximálně 8 500 m3
Kapacita technologie zámečnické dílny – povrchové úpravy:
Zpracováno oceli za den:
50 kg
Počet provozních hodin za rok:
2 500 h/rok
Tabulka č. 23: Z hlediska výstupů byl kvantifikován vliv na jednotlivé složky životního
prostředí. Celkově je možné jednotlivé vlivy shrnout do těchto závěrů:
Oblast ovlivnění
Způsob ovlivnění
Obyvatelstvo
Včetně sociálně ekonomických
vlivů
Ovzduší a klima

Záměr bude mít akceptovatelný vliv na obyvatelstvo.
Záměr je situován na okraji obce Nová Ves.
Z hlediska sociálně ekonomických vlivů nebude mít
záměr žádný vliv.
Klimatické podmínky nebudou výstavbou ovlivněny.
Z technologie budou vyvedeny celkem dva výduchy,
ze kterých bude odváděna odpadní vzdušina. Dle
výpočtů a naměřených hodnot autorizovanou firmou
na stávajícím zdroji s totožnou technologií nedochází
k překročení stanovených emisních limitů dle platné
legislativy, tudíž předpokládáme, že ani z nového
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zdroje, kam bude stávající technologie časem
přesunuta,
bude
docházet
k akceptovatelnému
znečištění ovzduší, které je charakteristické pro provoz
posuzované technologie.
Hlukové vlivy ve fázi výstavby budou pouze v denní
době, kdy bude docházet ke stavebním a podzemním
pracím. V průběhu provozu nebude překračován
stanovený hygienický limit. Z hlediska hlukové situace
bude posuzovaný záměr akceptovatelný.

Hluková studie

Povrchové a podzemní vody

Z objektu bude vyveden kanalizační svod odpadních
vod do navržené čistírny odpadních vod: ČOV
STAINLESS CLEANER SC 8. Lázně budou mít
záchytné vany pro případné úniky, které provozovatel
nepředpokládá. Z hlediska vlivů na povrchové a
podzemní vody daný provoz hodnotíme, jako
akceptovatelný, v blízkosti záměru se nenachází žádná
významná vodoteč či vodní nádrž.

Půda

Záměrem dojde k trvalému vynětí půdy a k zástavbě
akceptovatelného území, jedná se pouze o halu pro
technologii povrchových úprav, jejíž rozměry jsou pro
tento druh výroby běžné, oproti velkokapacitním
parkovacím plochám zde nedojde k zásadnímu
omezení retenční schopnosti půdy.

Horninové prostředí a přírodní Záměr bude mít akceptovatelný vliv na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
zdroje
Fauna, flóra a ekosystémy

Záměr nebude mít žádný zásadní vliv na flóru a faunu
v okolí.

Krajina

Vliv na krajinu bude akceptovatelný, jedná se o
umístění technologických hal pro výrobu. Nejedná se o
výškové stavby, ale pouze o haly s maximální výškou
4 m nad zemí. Ve stávající krajině je znát velký vliv
zemědělské činnosti, nejedná se o zalesněný komplex
ani o chráněné území.

Hmotný
památky

majetek

a

Narušení faktorů pohody

kulturní Dle Magistrátu města České Budějovice Odboru
územního plánování je západní část pozemku z cca 20
% součástí území s archeologickými nálezy. Z tohoto
důvodu zde musí být dodržovány podmínky
příslušného archeologického ústavu.
Případné negativní vlivy na pobytovou pohodu
obyvatelstva budou nevýznamné a v době výstavby
dočasné.
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Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro záměr:
RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav, jehož realizace je navrhována v k.ú.
Olešník v obci Nová Ves v Jihočeském kraji.
Provozovatel, oznamovatel a investor RITTER PLAST s.r.o. má v současné době technologii
povrchových úprav umístěnou v pronajatých budovách na adrese: Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou. Jelikož v posledních letech dochází k neustálému nárůstu nájemného ze
strany majitele budov a z důvodu toho, že pronájem je smluvně ošetřen pouze do listopadu
2015 se majitel rozhodl pro zakoupení vlastních pozemků a výstavby hal.
Pozemky jsou situovány v katastrálním území Olešník, Nová Ves. Na pozemcích se nachází
bývalý objekt ŽV, který není součástí tohoto oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je v současné
době budována nová hala – ZÁMEČNICKÁ DÍLNA, ve které bude umístěna technologie pro
výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu další haly – DÍLNA POVRCHOVÝCH
ÚPRAV, kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v etapě druhé pak galvanická
zinkovací linka. Hala dílny povrchových úprav je navržena na pozemku č.p. 1222/1 v k.ú.
Olešník – Nová Ves.
Z každé haly bude vyveden jeden výduch pro odtah znečišťujících látek ze stacionárního
zdroje znečištění.
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den: 50 – 100 kg
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok. Tato provozní doba se shoduje s ročním zpracovaným množstvím
materiálu a k poměru zadaných zakázek v současné době.
Kapacita galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný s maximálním předpokladem provozních hodin: 3 200 hodin/rok.
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby, jedná se o malý, vesměs rodinný podnik.
Kapacita zámečnické dílny:
Zpracováno oceli za den: 50 kg
Počet provozních hodin za rok: 2 500 hodin/rok
Z běžných hlášení a provozní evidence provozovatele vyplívá, že povrchová úprava kovů a
plastických materiálů (celková plocha úprav) je do 8 000 maximálně však do 8 500 m2/rok,
čili dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 2 se jedná o podlimitní záměr
k bodu 4.2: Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do
50 000 m2/rok celkové plochy úprav.
Výstavba bude vedena, jako trvalá.
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.................................................
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Oznámení záměru
Podle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v rozsahu dle
přílohy č. 3

RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav

Oznamovatel:

RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

Lokalita:

Katastrální území – Olešník, obec Nová Ves

Datum zpracování:

Srpen 2014

Číslo zakázky:

2014239
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
Investor a provozovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

2. IČ provozovatele
260 25 418

3. Sídlo (bydliště)
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce provozovatele
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
Odpovědná osoba: Ing. Karel Ritter, Tel.: 604241324
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona
Název záměru: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav
Zařazení: tento záměr byl zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Dle dostupných dat
od provozovatele se bude jednat o podlimitní záměr k bodu 4.2 – Povrchová úprava kovů a
plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav).
Ještě jednou zdůrazňujeme, že se jedná o velmi malý provoz, který nebude dosahovat 10 000
m2/rok upravených ploch, provoz je tedy PODLIMITNÍM.
Dle vyjádření č.j.: KUJCK 37000/2014/OZZL tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení.
Čili oznámení záměru je vypracováno v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Příslušným úřadem, který povede zjišťovací řízení je Krajský úřad Jihočeského kraje.

2. Kapacita (rozsah záměru)
Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro výše
uvedený záměr: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav.
V současné době je závod RITTER PLAST s.r.o. umístěn na adrese Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou, technologie je umístěna v pronajatých halách. V poslední době dochází
k nárůstu nájemného ze strany majitele hal, navíc pronájem je zde smluvně ošetřen pouze do
listopadu 2015. Toto má nepříznivý vliv na ekonomiku provozu. Z tohoto důvodu se
provozovatel a majitel technologie rozhodl pro koupi pozemků v k.ú. Olešník – Nová Ves. Na
koupených pozemcích se nachází jeden bývalý zemědělský objekt, který není součástí tohoto
oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je budována nová hala „Zámečnická dílna „ ve které bude
umístěna technologie pro výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských
součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu nové haly „ Povrchových úprav „
kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v druhé etapě galvanická zinkovací
linka viz. popis v příslušné kapitole tohoto Oznámení. Hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1 v k.ú. Olešník.
Kapacita a počet provozních hodin jednotlivých technologií:
Nový záměr je výstavba „Dílny povrchových úprav“ navržen pro umístění:
1) Technologie omílání
Kapacita:
Zpracováno oceli/den: 50 - 100 kg (100 kg je maximálním stavem, ke kterému dochází
ojediněle)
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok.
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2) Galvanické zinkovací linky: tzn. vany s lázněmi pro proces moření, zinkování a
chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu ocelových a jiných kovových předmětů a jejich
zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně.
Kapacita:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný, 3 200 hodin/rok
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby.

Obrázek č. 1: Aktuální situační nákres

Kapacita pro stávající halu: Zámečnická dílna:
Zpracováno oceli/den: 50 kg/den
Počet provozních hodin: 2 500 hodin/den
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Obrázek č. 2: Umístění záměru v mapovém podkladu

3. Umístění záměru
Tabulka č. 1: Umístění záměru
Kraj
Jihočeský
Město nebo obec
Nová Ves
Katastrální území
Olešník
Dotčené pozemky záměrem:
Katastrální území: Olešník
Tabulka č. 2: Dotčené pozemky výstavbou nové haly (dílna povrchových )prav) a dostavby
stávající haly (zámečnická dílna)
Parcelní číslo
Vlastnické právo
Druh
pozemku/způsob
využití
1222/1
RITTER PLAST s.r.o., Nová Ostatní plocha/ manipulační
Ves 14, 375 01 Olešník
plocha
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Soulad projektu s územním plánem dle příslušného úřadu: Statutární město České
Budějovice – Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování:
Dle územního plánu sídelního útvaru Olešník, ve znění jeho pozdějších změn (dále jen
ÚPnSÚ) se pozemek par. č. 1222/1 v katastrálním území Olešník nachází v ploše: Z.3.2.NV.,
která je určena ke způsobu využití: plocha pro podnikatelské a výrobní aktivity.
Hlavní využití: obvyklé jsou činnosti a zařízení výrobního popřípadě skladového charakteru,
výrobních služeb, zařízení a provozovny, které nejsou přípustné v jiných zastavěných nebo
zastavitelných územích.
Přípustné využití: přípustné je v tomto území rovněž umisťovat zařízení pro obchod a
administrativu, služební bydlení, komunální provozovny, čerpací stanice pohonných hmot,
zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území a vyplývající
z přístupného využití území. Přípustné jsou i zařízení pro využití obnovitelných zdrojů
energie, pěstitelské areály, sady, případně i kompostárny.
Nepřípustné využití: nepřípustná je obytná funkce a funkce veřejné vybavenosti, které by byly
výrobními procesy rušeny nad míru přípustnou hygienickými normami a předpisy.
Podmínky prostorového uspořádání: Zastavitelnost pozemků je stanovena maximálně na 60 %
včetně zpevněných ploch a komunikací. Zbytek území je ponechán, jako zeleň. Po obvodu
areálu bude doplněna clona vysoké zeleně. Výšková hladina je stanovena maximálně
dvoupodlažní, přičemž konstrukční výška nepřesáhne 4 m.
Dále je ve vyjádření uvedeno, že západní část pozemku (cca 20 %) je součástí území
s archeologickými nálezy a v souladu s tímto limitem zde musí být dodrženy podmínky
stanovené příslušným archeologickým ústavem.
Dle vyjádření je závěrem uvedeno, že záměr dílny povrchových úprav a zpevněných
ploch na pozemku č. 1222/1 katastrálního území Olešník je v souladu s ÚPnSP.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je přesun stávající technologie do nově postavené budovy pro
technologii povrchových úprav.
Vzhledem k lokalitě a umístění projektovaného zdroje zde nepředpokládáme kumulaci
s jinými záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, respektive odmítnutí
Investor a provozovatel je vlastníkem pozemků p.č. 1222/1, 1451 určených pro PA viz. výše.
V současné době má provozovatel technologii v pronajatých budovách (pronájem smluvně
ošetřen do listopadu 2015), z těchto důvodů se rozhodl pro využití vlastních pozemků a
výstavbu hal pro své podnikání.

8

Číslo zakázky: 2014239

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Popis a parametry nově postavené haly: nově postavená hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1, hala bude v sousedství se stávajícím objektem bez č.p. stojícím na zastavěné ploše č.
1451 (též se jedná o objekt již budovaný investorem). Délka haly je dle projektové
dokumentace: 30 m, šířka: 8 m. Zastavěná plocha: 240 m2. Obestavěný prostor: 1 200 m3,
užitná plocha: 212 m2, plocha upravených zpevněných ploch: 120 m2.
Jak už jsme uvedli, hala bude sloužit pro umístění a následovný provoz technologie
povrchových úprav. Budou se zde provádět procesy:
1) Omílání
Technologický postup omílání:
Ve společnosti RITTER PLAST s.r.o. se omílání provádí za účelem odstraňování hrotů po
obrábění, obrušování dílů v brusných tělíscích (kamenech) ve vibračních strojích za přidání
oplachových vod a odmašťovacích, vyjasňovacích činidel.
Vibrační omílací stroj (žlab) VIS 100 a VIS 200 (celkem tedy 2 stroje):
Technologie omílání je podobná přírodnímu procesu ohlazování kamenů společným
působením vody a křemenného písku. Důležitý je zde vzájemný relativní pohyb broušeného
předmětu a brusiva. Moderní technologie omílání využívá uměle vytvořené brusné segmenty
tzv. omílací tělíska nejrůznějších tvarů, velikostí a účinnosti. Na dobrém výsledku procesu
omílání se podílí jak vhodné strojní zařízení, tak i vhodná omílací tělíska, čisticí prostředek a
voda. Pro představu si lze tuto technologii představit, jako činnost tisíců miniaturních
pilníčků. Pro rozměrné nebo pro křehké (choulostivé) obrobky je třeba použít vibrační omílací
žlab. Pracovní prostor žlabu lze rozdělit speciálními oddělovači na několik samostatných
komor. Tímto způsobem je zajištěno, že se obrobky vzájemně nedotknou a nepoškodí.
Některé obrobky lze upnout i do speciálně konstruovaných upínačů a omílat je v upnutém
stavu. Vibrační pohony jsou bezúdržbové a s trvalou mazací náplní. Vnitřní výstelka pracovní
nádoby je vyrobena ze speciálního materiálu.
Výrobce: Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
Rok výroby: cca 1980
Při omílání se využívá čisticí prostředek (tzv. compound), v provozovně RITTER PLAST
s.r.o. se jako čisticí prostředek používá jedlá soda hydrogen uhličitan sodný (NaHCO3).
Spotřeby čisticího prostředku:
VIS 100: 0,05 kg na jednu vsázku
VIS 200: 0,1 kg na jednu vsázku
Při předpokladu maximálního vytížení zařízení, kdy doba omílání jedné vsázky je 100 minut
+ 60 minut manipulace, lze při 8 pracovních hodinách za den kalkulovat spotřebu 1 kg jedlé
sody/den což je 250 kg/rok. Dle objemu připravené výroby bude vlastní spotřeba pouze
desetina maximální spotřeby tedy: 25 kg/rok.
Po omílání se výrobky suší v rotační sušce Water Troval, menších rozměrů. Zdrojem
tohoto zařízení je elektrický proud.
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2) Galvanické pokovení
Technologický postup prací:
tzn. běžné procesy moření HCl, zinkování či chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu
ocelových a jiných kovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně a
procesy bez použití lázní.
Tabulka č. 3: Technologie umístěna v nové hale – povrchová úprava kovů na bázi
galvanovny:
TYP
ROZMĚRY
MNOŽSTVÍ, POUŽITÍ
Zařízení odmašťování OTP9/4,5EN
40 x 90 x 45 cm
1 x odmašťovací lázeň
Jednostupňová vana
60 x 60 x 50 cm
2 x oplachová vana
1 x vyjasnění – HNO3
2 x chromátování
Dvoustupňová vana
90 x 60 x 60 cm
2 x oplach
1 x chromát
1 x prázdná
Zinkovací buben
120 x 80 x 60 cm
2 x kyselé zinkování
Zinkovací závěsná lázeň – malá
Zinkovací závěsná lázeň – velká
Digestoř DKIII

150 x 60 x 60 cm
160 x 80 x 10 cm
60 x 60 x 40 cm

1 x kyselé zinkování
1 x kyselé zinkování
4 x HCl moření

Zinkovací závěsná lázeň
200 x 100 x 80 cm
1 x alkalické zinkování
Celkový objem van v rámci galvanovny s použitím přípravků (mimo obsahů s vodou) činí 7,
218 m3.
Technologický postup:
Jednotlivé technologické části slouží k povrchovým úpravám a k pokovení dílců z oceli a
barevných kovů. Provozovna bude vybavena jednotlivými vanami, mezi kterými bude
přepravován materiál a to ručně či za pomoci přepravných košů nebo závěsných dopravníků.
Současný provoz (v pronajatých prostorech) je rozdělen na tři hlavní technologické celky:
moření HCl, zinkování, chromátování). Vzdušina odsávána od pracovních van
z technologického celku bude centrálně odsávána do společného výduchu V001.
Nejprve dojde k odmaštění v odmašťovací lázni, následuje oplach, moření v kyselině
chlorovodíkové, oplach od kyseliny, zinkování, oplach, další oplach s efektem vyjasnění za
pomoci kyseliny dusičné, chromátování, oplach a na konec sušení. V nové hale „Povrchová
úprava“ je počítáno s jedním centrálním výduchem o kapacitě 6 000 m3/hodinu.
Počet provozních hodin: provoz zdroje bude jednosměnný: 3 200 hodin/rok.
Z haly (zámečnická dílny) bude veden též jeden výduch V002. Plocha stávající budovy
umístěné na st.p.č.: 1451 má plochu využití: cca 715 m2.
Z výše uvedených technologií a postupů je patrné, že se jedná pouze o doplňkovou
technologii vlastní výroby, nezaměřenou na velkoobjemové využití pro komerční účely.
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Obrázek č. 3: Situační nákres stávající haly- Kolodějská 507, Týn nad Vltavou, kde jsou
v současné době vyvedeny celkem 3 výduchy (v nové hale budou tyto výduchy svedeny do
jednoho)

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení: koncem roku 2014
Termín dokončení: začátkem roku 2016

8. Výčet dotčených územně samosprávních celků
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální území: Olešník
Přesná lokalizace (obec): Nová Ves

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavce č. 4 a správních
úřadů, které budou toto rozhodnutí vydávat
Závěry oznámení: Krajský úřad Jihočeského kraje
Územní rozhodnutí a stavební povolení: Stavební úřad České Budějovice

11

Číslo zakázky: 2014239

Územně plánovací informaci poskytl příslušný Odbor územního plánování Magistrátu města
České Budějovice (viz příloha tohoto oznámení), dále bylo poskytnuto vyjádření Městského
úřadu Hluboká nad Vltavou (Odbor stavební a stavební úřad).

II.

ÚDAJE O VSTUPECH

Zábor půdy
Dle zákona č. 334/1992 Sb., §9 odstavce 2 b) 1 nebude zažádáno o vynětí půdy ze
zemědělského půdního fondu (ZPF). Dle katastru nemovitostí nemá daná parcela udělený kód
BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky a není součástí ZPF. Jedná se o plochy
manipulační, dříve využívané, jako zemědělské manipulační plochy.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
V rámci výstavby nové haly nedojde ke kácení dřevin. Dle terénního průzkumu a mapových
podkladů na daném místě nejsou žádné vzrostlé dřeviny. Naopak po výstavbě haly a
veškerých plánovaných zpevněných ploch, investor a provozovatel provede zahradní úpravy a
vysází několik dřevin.
Vyjmutí části pozemku z PUFL (pozemky určené k plnění funkce lesa):
Záměr nepředpokládá vynětí pozemků, nebo jejich částí určených k plnění funkce lesa.
Surovinové a energetické zdroje:
Nově postavená hala povrchových úprav bude připojena na stávající areálové vedení EI – ze
stávajícího areálového elektroměrového rozvaděče umístěného v sousední hale, bude zde
napojen nový podružný rozvaděč, umístěný v nové dílně. Hlavní areálový rozvaděč byl již
dimenzován na elektrický odběr dílny povrchových úprav. Nedojde zde k navýšení
elektrického příkonu.
Podružný rozvaděč RH.RPU – TVC-S: Pi = 75 kW, Ps = 55 kW
Napěťová soustava: 3PEN stř. 50 Hz, 400/230 V.
Celková spotřeba vody:
Během výstavby bude voda využívána minimálně, bude využit stávající zdroj vody. WC a
sprchy budou využity stávající (umístěné v nově postavené hale na st.p.č.: 1451).
Užitková voda je napojena ze stávajících vrtů umístěných na pozemku č.: 1222/1.
Období výstavby: surovinové zdroje, stavební materiál: v období stavby záměru lze v řešené
lokalitě zpozorovat zvýšený pohyb stavebních strojů a zařízení. Bude se jednat o výkopové
práce a dovoz stavebního materiálu. Dobu navážení či množství naváženého materiálu nelze
v této době přesně definovat. Materiál nebude navážen hromadně, nýbrž postupně pro celou
stavbu dle stavebního plánu.

III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

Emise do ovzduší
Mobilní zdroje během výstavby
12
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Během realizace záměru bude vznikat akceptovatelná intenzita dopravy, bude se jednat
především o nákladní dopravu, která bude na staveniště dovážet potřebný materiál ke stavbě.
Z hlediska znečištění ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje krátkodobého charakteru,
především tuhých znečišťujících látek (prachu), vznikajících na staveništích. Množství tohoto
prachu nelze přesně kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje bude nutné eliminovat v závislosti na
charakteru prací, na vlhkosti, použitých materiálech, klimatických podmínkách atd... Dalším
akceptovatelným zdrojem během výstavby bude exhalace z provozu stavebních a základních
strojů (automobilů). Výše uvedené případy lze z hlediska znečištění ovzduší hodnotit, jako
krátkodobé, přesně nedefinovatelné a při dodržení zásad správně prováděných postupů prací i
bez podstatných vlivů na zájmové území.
Mobilní zdroje během provozu technologie povrchových úprav:
Manipulace s materiálem se bude provádět uvnitř dílny za pomoci ručních paletizačních
vozíků a to v obou halách (stávající i nově přistavěné). Můžeme zde počítat též s osobními
automobily dvou zaměstnanců. Výroba je závislá ze 70 % – 80% na vlastní potřebě, čili
vyváženo je minimum výrobků, tudíž doprava je akceptovatelná. V průběhu dne se doprava
pohybuje kolem 2 maximálně 5 osobních či užitkových automobilů zákazníků. V noci lze
dopravu vyloučit úplně.
Pro odstavení vozidel je navržena štěrková zpevněná plocha o rozsahu celkem 120 m2
v souvislosti s novým záměrem haly.
Emise z technologie povrchových úprav – moření za pomoci HCl, zinkování,
chromátování:
Z nové haly povrchových úprav bude veden 1 centrální výduch nad střechu objektu:
Tabulka č. 4: Výduch V001
Popis výduchu – odtah od technologie galvanického
Výduch č.
zinkování, chromátování
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 000 m3/hod
V 001
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,503 m/s (při 0°C)
Emise z technologie povrchových úprav (zámečnická dílna):
Ze stávající haly (zámečnická dílna) je veden 1 výduch z technologie povrchových úprav
Tabulka č. 5: Výduch V002
Popis výduchu – z technologie povrchových úprav
Výduch č.
Odtah od technologie povrchových úprav
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 250 m3/hod
V 002
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,85 m/s (při 0°C)
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Z nové haly povrchových úprav budou emitovány aerosoly lázní s obsahem chlorovodíku
v minimálním množství. Ostatní znečišťující látky budou v emisích obsaženy
v zanedbatelném množství, i s ohledem na roční spotřebu přípravků.

Popis ventilátoru pro odtah z haly povrchových úprav
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/vda-500-8d-ip54-stresni-ventilator
Napětí: 400 V
Otáčky: 700 m.-1
Průtok: 6 250 m3/h
Příkon: 0,48 kW
Proud: 1,11 A
Akustický tlak: 59 dB(A)
Maximální teplota: 100 °C
Hmotnost: 40 kg

Výpočet emisí z nového stacionárního zdroje:
1) V001 – Emise z haly – dílna povrchových úprav:
Počet provozních hodin = 3 200 h/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 000 m3/h
Tabulka č. 6: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
Emise za rok (t/rok)
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
(Qv)
v m3/h
(mg/m3)
250 (omílání)
50
6 000
0,0075
TZL
3 200 (lázně)
10
6 000
0,0192
HCl
Celkový objem van s obsahem HNO3 je 0,18 m3. Dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném
znění, přílohy č. 8 části II. bod 3.8.1. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových
předmětů a jejich projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy
bez použití lázní (kód 4.12. dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,). Pro tento zdroj jsou
stanoveny emisní limity pro TZL, NOx a HCl. Emisní limit pro NOx nepočítá, jelikož celkový
objem lázní je 0,18 m3 čili do 3 m3.
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2) V002 – Emise z haly – zámečnická dílna
Počet provozních hodin = 2 500 hodin/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 250 m3/h
Tabulka č. 7: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
3
(mg/m )
v m3/h
TZL
2 500
50
6 250

Emise za rok (t/rok)
(Qv)
0,7813

Celkem znečišťujících látek ze zdroje:
= 0,808 t/rok.
Níže uvádíme vyhodnocení ročních emisí ze stávajícího zdroje umístěného v Týně nad
Vltavou na stávající adrese Kolodějská 507. Na tomto zdroji je pravidelně prováděno
autorizované měření emisí, jehož výstupem jsou protokoly o měření emisí. Na základě těchto
protokolů níže uvádíme výpočet emisního znečištění, který byl odeslán do registru souhrnné
provozní evidence za rok 2012 (poplatek) ze stávajícího zdroje. Pro výpočet byl použit
protokol měření emisí č.: 2011473/2097/HS ze dne 28.12.2011. Ze stávající technologie jsou
vyvedeny celkem 3 výduchy.
Pro srovnání uvádíme výpočet pro stávající zdroj – naprosto totožná technologie umístěná
v současném provoze Týn nad Vltavou:
Výpočet ročních emisí dle autorizovaného měření emisí pro stávající zdroj, kde jsou
vyústěny celkem 3 výduchy:
Tabulka č. 8: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V001
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,003
3 100
0,009
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 9: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V002
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,016
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 10: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném
v Týně nad Vltavou V003
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,0155
HCl
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Tabulka č. 11: Celkové emise ze zdroje (nová hala povrchových úprav):
Roční emise (t)
Znečišťující látka
TZL
0,025
HCl
0,0403
Celkem emise ze zdroje: 0,0653 t/rok.
Zařazení posuzovaného zdroje dle platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění je galvanovna zařazena dle
přílohy č. 2 uvedeného zákona pod kód: 4.12: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných
nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, proces bez
použití lázní.
Podmínky pro provoz pro ostatní stacionární zdroje jsou uvedeny v příloze č. 8 části II
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění:
3.8.1: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování
s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
kód 4.12 dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
Níže uvedené emisní limity platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se
na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace,
fosfátování a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování,
tryskání, metalizaci a související operace:
Tabulka č. 12: Emisní limity pro posuzovaný zdroj
Emisní limity (mg/m3)
Vztažné podmínky
TZL
NOx1)
HCl1)
502)
1 5003)
104)
C
Vysvětlivky:
1) Emisní limity platné pro lázně s objemem od 3 m3 do 30 m3 včetně, vyjma oplachu
2) Neplatí pro procesy s použitím lázní ve vodném prostředí
3) Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení
4) Platí při použití HCl u povrchových úprav

Obrázek č. 4: Hodnoty stávajícího imisního pozadí v posuzované lokalitě, hodnoty
pětiletých průměrů ve čtvercové síti 1 x 1 km (PM10 roční průměr):
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Tabulka č. 13: Hodnoty stávajícího imisního pozadí, hodnoty pětiletých průměrů
posuzované lokality:

Vody:
Stávající hala povrchových úprav – zámečnická dílna: v této hale je zabezpečené i sociální
zařízení pro zaměstnance (WC, sprchy), proto byl proveden níže uvedený výpočet spotřeby
vody dle zákona č.: 274/2001 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb., vypočtena dle
směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH a MZdr – hlavním hygienikem ČSR:
Tabulka č. 14: Výpočet spotřeby vody pro posuzované zařízení
Osob celkem
Skupina a Skupina Směrné
Směrné číslo Počet
druh
číslo roční roční
osob
potřeby
spotřeby
potřeby
vody
vody l/den
m3/rok,
(směnu)
3
2
m /rok*m
(ks)
VII provozovny
Voda se nepoužívá k výrobě
WC, U,Sp. VII/45
26
71,2
10
– SV + TV
Qp

10
l/den Směnnost
(hodin)

-

-

-

=

712

24

=

712

l/den

Tabulka byla překopírována z dodaných podkladů od provozovatele a investora.

Objekt celkem
Průměrná hodinová spotřeba
Maximální denní potřeba (souč. kd
1,5)
Maximální hodinová spotřeba (souč.
kh 2,1)
Maximální odběr
Týdenní potřeba
Měsíční potřeba

Qp
Qp-hod
Qm

=
=
=

712
0,030
1068

l/den
m3/hod
l/den

Qh

=

93,45

l/hod

Qh-s
Qtýden
Qměsíc

=
=
=

0,026
4,984
21,36

l/sec
m3/týden
m3/měsíc
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Roční potřeba (365)

Qrok

=

260

m3/rok

Odpadní vody:
Splaškové vody: uvedené množství koresponduje se spotřebou vody
Qden = 712 l/den
Qrok = 260 m3/rok
Dešťové vody z objektu budou zasakovány na pozemek investora.
Posouzení produkce znečištění: znečištění odpadních vod na odtoku z objektu:
Počet EO 10
BSK5:
Denní: -10 x 60 g/os.d = 600 g/den = 0,60 kg/den
Koncentrace: 240/384 = 0,625 g/l = 625 mg/l
CHSKCr: Denní:10 x 110 g/os.d = 1 100 g/den = 1,1 kg/den
Koncentrace: 440/384 = 1.146 g/l = 1 146 mg/l
NL
Denní: 10 x 55 f/os.d = 550 g/den = 0,55 kg/den
Koncentrace: 220/384 = 0,573 g/l = 573 mg/l
N-NH4: Denní: 10 x 16 g/os.d = 160 g/den = 0,16 kg/den
Koncentrace: 64/384 = 0,167 g/l = 167 mg/l
Pcelk:
Denní: 10 x 4 g/os.d = 40 g/den = 0,40 kg/den
Koncentrace: 16/384 = 0,042 g/l = 42 mg/l
Likvidace splaškových vod – ČOV:
Z objektu bude do čistírny odpadních vod veden kanalizační svod. Čištění odpadních vod
bude řešeno navrženou čistírnou ČOV STAINLESS CLEANER SC 8 (dodavatel REC. Ing
spol . sr.o. Náchod), osazenou na pozemku investora, na podkladní beton. ČOV je tvořena
nerezovou nádrží. Do čistírny budou natékat pouze splaškové vody z objektu skladové haly.
Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou svedeny do čerpací šachty. Z čerpací šachty budou
vyčištěné odpadní vody, budou přečerpávány do stávající koncové šachty obecní kanalizace.
Čerpací šachta bude vodotěsná, plastová.
Materiálem gravitační kanalizace budou trubky z PVC KG DN 150. Materiálem výtlaku
kanalizace bude PE potrubí třídy PE100RC SDR11. Potrubí bude uloženo do pískového lože
a obsypáno pískem 0,3 m nad vrchol trubky. Zásyp výkopu bude řádně hutněn a povrch
uveden do původního stavu. Technologie ČOV je samonosná a je dodávána jako smontovaný
celek, který je umístěn v nerezové nádrži. Objekt jemného mechanického předčištění je
umístěn před nátokem odpadní vody do denitrifikační nádrže a je tvořen pneumatickým
dezintegrátorem nečistot. Nádrž biologického reaktoru se skládá z předřazené denitrifikace,
aktivační – nitrifikační jednotky a dosazovací nádrže. Dosazovací nádrže ve tvaru půlkužele
v nitrifikační jednotce rozděluje nitrifikační aktivační objem na funkční prostory vzájemně
propojené s denitrifikační nádrží do uzavřeného cirkulačního okruhu a tím jsou zajištěny
všechny dílčí postupy komplexního čištění odpadní vody – tedy denitrifikace, aktivační
biodegradace, nitrifikace, separace aktivovaného kalu a jeho automatická recirkulace.
Nízkozátěžová aktivace použitá pro čištění odpadní vody zajišťuje aerobní stabilizaci kalu.
Přebytečný, aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván pomocí cisternového vozu případně jiné
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bezodtokové techniky. Předpokládá se odvoz 2 x ročně cca 2 m3 přebytečného kalu s ohledem
na zatížení ČOV.
Zásobování vodou: pro jímání užitkové vody bude využívána stávající studna, tento zdroj je
situován na pozemku investora a provozovatele. Vlastník pozemku nechal provést
hydrogeologickou zkoušku firmou: SaNo CB, zjištěné parametry studny jsou následovné.
Hladina podzemní vody sledovaného objektu byla ověřena v úrovni 3,25 m pod terénem.
Realizovanými zkouškami byl zjištěn koeficient filtrace zastiženého kolektoru 2,0 až 2,56 m/s
a objem vody přitékající do jímacího objektu za 24 hodin činil 30,5 m3.
Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo. Výtlak čerpadla z plastové trubky PE100RC
SDR11 bude zaveden do objektu. Čerpadlo bude napojeno na elektro rozvod objektu na
parcele. S ostatními úpravami studny investor a provozovatel nepočítá.
Nová hala povrchových úprav:
Tato stavba nebude napojena na kanalizaci ani vodovod.
Bilance maximálního množství dešťových vod:
Půdorysná plocha střechy S = 240 m2
Qds = 0,025 x Q x S = 0,025 x 1 x 240 = 6 l/s
Dešťové vody budou volně svedeny do vsaku na pozemek investora a provozovatele.
Kategorizace a množství odpadů:
V období výstavby budou produkovány i odpady, které budou separovány a odvezeny
jednotlivým specializovaným firmám v oblasti nakládání s odpady. S odpady se bude nakládat
dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Odpady vzniklé během provozu budou řádně přejímány odpovědnou společností RUMPOLD
01 – Vodňany s.r.o. Tato společnost má oprávnění k odstranění či dalšímu využití odpadu.
Platnost smlouvy je podepsána na dobu neurčitou – viz příloha tohoto oznámení.
Tabulka č. 15: Níže v tabulce uvádíme odpady vyprodukované během provozu posuzované
technologie z obou hal:
Kód
Název odpadu
Kategorie
odpadu
070199
Odpady jinak blíže neurčené – průmyslové smetky
N
080111
Odpadní barvy a laky
N
110105
Kyselé mořící roztoky
N
110106
Kyseliny blíže nespecifikované
N
110107
Alkalické mořící roztoky
N
110108
Kaly z fosfátování
N
120109
Odpadní řezné emulze
N
120114
Kaly z obrábění
N
120118
Kovový kal
N
130110
Nechlorované hydraulické oleje
N
130205
Nechlorované minerální oleje
N
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
140603
Jiná org. rozpouštědla
N
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150101
Papírové a lepenkové obaly recyklovatelné
150102
Plastové obaly – recyklovatelné (folie)
150102
Plastové obaly zneč,.
150104
Kovové obaly zneč.
150106
Směsné obaly
150107
Skleněné obaly zneč.
150110
Obaly obsahující zbytky neb. látek
150111
Kovové obaly obs. neb. hmotu včetně tlakových nádob
150202
Absorpční činidla, čisticí tkanina, filtr. mat. zneč., VAPEX
160213
Vyřazená zařízení
160601
Pb aku
170903
Jiné stav. odpady obs. NL
170604
Izolační materiály
200121
Zářivky
200123
Vyřazená zařízení – lednice
200301
Směsný komunální odpad – kontejner
200307
Objemový odpad
Přesné množství výše uvedených odpadů není v této fázi známo.

O
O
O/N
O/N
O
O/N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
O

Zdroje hluku
Stávající budova – dílna povrchových úprav na st. p.č.: 1451:
Stávající budova je již postavena, zdrojem hluku je vlastní výroba, která je však utlumena
dostatečným zdivem, ze kterého je objekt postaven. Další zdrojem hluku je následná doprava.
Vzhledem k nízké intenzitě dopravy spojené se záměrem bude tato doprava akceptovatelná.
Hluk z výstavby záměru nové budovy povrchových úprav: hlavním zdrojem hluku bude etapa
výstavby, tento hluk může ovlivnit akustickou situaci v posuzovaném území. Hluk šířící se ze
staveniště je závislý na množství, druhu či stavu používaných stavebních strojů, počtu
pracovníků, druhu prací, organizaci práce, ale i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit.
Všechny výše uvedené parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem
měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro výkopové a stavební práce budou
využity standardní stavební stroje a zařízení. Tento negativní vliv hluku bude pouze dočasný
– hluk ze staveniště bude neustále měnit, dle intenzity a použití stavebních strojů či zařízení.
Níže v tabulace uvádíme akustické výkony stavebních strojů a zařízení:
Tabulka č. 16: Hladiny akustických výkonů stavebních strojů a zařízení:
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Vlastní stavební práce budou probíhat pouze v denní dobu tak, aby nedošlo k překročení
hygienického limitu pro noční dobu. Hluk strojů na zemní práce se pohybuje kolem 80 – 90
dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových zařízení i méně. Hladina hluku se bude měnit v závislosti
na použití stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu a době či místě provozu. Pro
pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní
soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí (běžné manuální práce na
staveništi je nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění stanovena maximální přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8mi hodinovou směnu LAeq 85 dB(A)). Hlavním
kritériem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina akustického tlaku A (LAeq), která
představuje energetický průměr okamžitých hladin zvuku A a je vyjadřována v decibelech.
V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram stavebních prací tak, aby
byla vlastní práce a doprava minimalizována zejména pak ve večerních a nočních hodinách,
čili stavební výkopové práce nebudou prováděny v nočních hodinách.
Z hlediska následného provozu a instalace nové technologie je novým významným zdrojem
hluku nástřešní ventilátor a VZT jednotky. Hladina akustického výkonu Lwa v oktávových
pásmech v dB (A) nástřešního ventilátoru VDA 500/8D.
Tabulka č. 17: Akustický výkon Lwa v oktávových pásmech v dB(A)
Otáčky
125
250 500 1000
2000
4000
8000
-1
min
350
63
61
58
50
46
37
30
450
69
67
63
55
52
44
36
700
78
76
73
65
61
52
45
900
84
82
78
70
67
59
51
1400
94
92
88
81
77
71
61
Při uvedení haly do provozu doporučujeme provést autorizované měření hluku na hranici
chráněné zóny obytné zástavby. Toto měření ověří, že nedošlo k překročení hygienických
hlukových limitů v chráněné zóně obytné zástavby.
Sadové úpravy posuzovaného území:
Po dokončení stavebních prací, provozovatel a investor je ochoten provést sadbové úpravy
autochtonních rostlin či dřevin.
Rizika havárií
Riziko havárie s dopadem na povrchové nebo podzemní vody:
Případný únik lázní z technologie bude zachycen a jímán ve vlastní budově, jejíž snížená
podlaha pod úroveň vstupu vytvoří spolu s nepropustnou úpravou podlahy záchytnou vanou o
objemu 24 m3 (čili trojnásobný objem van).
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C. ÚDAJE
O
STAVU
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM PROSTŘEDÍ POSUZOVANÉHO ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Místo záměru se nachází na okraji obce Nová Ves, tato obec spadá do katastrálního území
Olešník u Českých Budějovic v Jihočeském kraji. Vlastní záměr nezasahuje do zvláště
chráněných ani chráněných oblastí. V místě záměru se dále nenachází žádné vodní dílo ani
vodní tok.
Zvláště chráněná území: z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění nespadá dané území do žádné oblasti se zvýšenou ochranou (§14 odstavec (2)
zákona č. 114/1992 Sb.,). V blízkém okolí se nenachází žádné velkoplošné chráněné území.
Nejblíže situovanou chráněnou oblastí jsou Hlubocké obory a Českobudějovické rybníky
atd... (zobrazeno viz obr. č. 6). Tyto chráněné oblasti se nacházejí v širším okolí záměru,
záměr je tedy v dostatečné vzdálenosti a nemá na chráněné oblasti žádný negativní vliv.
Obrázek č. 5: Zobrazení chráněných oblastí v okolí posuzovaného záměru

Záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny (ÚSES) ani
bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Nejblíže
situovaným nadregionálním biocentrem (EVL) je Hlubocká obora vzdálená od záměru cca
3,124 km od záměru. Jedná se o lesní komplex, který je z hlediska vegetační (geobotanické)
hodnoty velmi cenný. Je tvořen bukovými, buko-dubovými a z části i smrkovými porosty.
Porosty svým druhovým složením stromového patra (převaha buku, příměs dubu, ale i smrku
a lípy) představují jeden z mála zbytků porostů se složením bližším původnímu v oblasti
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přechodu výškových stupňů pahorkatiny a vrchoviny v Jižních Čechách. Z poměru smíšení i
s ohledem na strukturu (převážně přestárlé stejnověké porosty zvláště v oblasti velkého
Kameníku) i podle údajů historického průzkumu je zřejmé, že i tyto porosty postupným
uplatňováním hospodářských opatření doznaly od pralesovité fáze do dneška podstatnějších
změn. Přesto jde o zachovalé cenné zbytky s relativně přirozeným charakterem stanoviště i
prostorů. Bylinné patro je poměrně chudé a běžnými druhy acidofytů, což lze s ohledem na
dnešní druhové zastoupení přičíst spíše dlouhodobému ovlivnění koncentrovanými stavy
zvěře, než prvotnímu charakteru stanoviště. Nic to však nemění na celkové přírodovědecké
hodnotě porostů.
Dále se v dostatečné vzdálenosti nacházejí níže uvedená chráněná území:
EVL: Radomilická mokřina
Ptačí oblast: Českobudějovické rybníky
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků
EVL Radomilická mokřina: jedná se o přírodní rezervaci situovanou v Českobudějovické
pánvi ležící cca 0,5 km od Radomilic. Předmětem ochrany jsou mokřady s bohatým výskytem
zvláště chráněných druhů rostlin typických pro mokřadní vegetaci. V současné době se jedná
o významné hnízdiště a stanoviště vodního ptactva.
Ptačí oblast Českobudějovické rybníky: jedná se o rozlehlé území, kde se nachází až 50 různě
velkých rybníků. Největší je skoro čtyřsethektarový Bezdrev, mezi další rozlohou významné
rybníky patří Volešek, Vlhlavský, Blatec a soustava Vrbenských rybníků. Zbývající části
území pokrývají krom rozptýlených lidských sídel pole a louky, lesy se vyskytují jen
okrajově. Na hrázích rybníků tvoří významný biotop stará dubová stromořadí.
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků: jedná se o přírodní rezervaci
v Českobudějovické pánvi cca 1 km severozápadně od Zlivi. Rezervace zahrnuje nivu
Bezdrevského potoka (Soudného) nad severozápadní částí Zlivského rybníka. Rozkládá se na
ploše 64,46 ha. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991. Předmětem ochrany je souvislé území
rákosin a přirozených vlhkých luk, které jsou ve své podstatě posledním zbytkem vegetace
Zbudovských blat představující historicky rozsáhlé území, s ornitologicky a botanicky
cennými loukami a rákosinami.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně ovlivněny
C. II.1 Klimatická charakteristika posuzované oblasti
Klimaticky a teplotně patří zájmové území do oblasti mírně teplé, mírně vlhké s mírným
průběhem zimního období. Roční průměrná teplota se pohybuje kolem 7,5°C. Údaje o
teplotách stanic ČHMÚ v okolí jsou uvedeny v tabulce:
Tabulka č. 18: Teplotní údaje
Vodňany (°C)
České Budějovice (°C)
1. Průměrná teplota vzduchu v lednu
-2,8
-2,1
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2. Průměrná teplota vzduchu v červenci
17,9
18,2
3. Průměrná roční teplota vzduchu
7,7
8,2
V dlouhodobém průměru se roční srážky pohybují mezi 410 mm až 780 mm. Maximální
množství srážek spadne v červenci (kolem 100 mm), nejméně pak v únoru (22 mm).
Průměrné množství srážek z období 1931 – 1960 ze stanice Hluboká nad Vltavou, Dříteň,
Libějovice je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 19: Průměrné srážky
1 2
3
Hluboká – skleníky 24 30 29
Hluboká – obora
27 32 31
Dříteň
25 31 26
Libějovice
23 29 26

4
40
44
39
40

5
67
66
65
68

6
87
83
90
89

7
99
99
96
98

8
72
75
69
71

9
46
47
48
46

10
45
41
44
45

11
30
32
30
32

12
31
32
31
29

∑
600
609
594
596

Údaje o měsíčních výškách srážek jsou pravidelně získávány od ČHMÚ, atmosférické srážky
v lokalitě Mydlovary dle ČHMÚ v posledním období uvedeny v tabulce níže:

Tabulka č. 20: Výčet srážek v okolí záměru dle dat dostupných ČHMÚ
Rok
Množství
(mm)
2001
666
2002
967
2003
424
2004
604
2005
708
2006
724

C.II.2 Vody
Povrchové vody:
Záměr nebude narušovat žádné vodní toky, v blízkosti záměru se nenacházejí řeky, potoky,
rybníky či tůně.
Podzemní vody:
Z hydrologického hlediska patří posuzované území k hydrogeologickému rajonu č.: 2160. Na
níže uvedené mapě je evidentní, že těsně za obcí Nová Ves je hydrogeologický rajon č. 5320.
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Obrázek č. 6: Zobrazení chráněného území z hlediska ochrany vod:
Chráněná oblast přirozené
akumulace vod
(CHOPAV): Třeboňská
pánev

Místo záměru: Nová Ves

Ptačí oblasti:
Českobudějovické rybníky

Maloplošné chráněné území
s vazbou na vody: Libochovka

Maloplošné chráněné území s vazbou na
vody: Mokřiny u Vomáčků

Obrázek č. 7: Zobrazení hydrogeologického rajonu v posuzovaném území

Jak je uvedeno výše, zájmové území náleží do hydrogeologického rajonu 216 – Budějovická
pánev – terciérní a křídové pánevní sedimenty. Záměr je situován na severním okraji
českobudějovické pánve, jejíž výplň je tvořena svrchnokřídovými uloženinami klikovského
souvrství a terciérními sedimenty zlivského a mydlovarského souvrství. Podloží a okolí
pánevních uloženin tvoří moldanubické krystalinikum, reprezentované zejména biotickými
pararulami. Kolektorem podzemní vody jsou zejména propustnější písčité vrstvy křídy
terciéru a dále nevytěžené uhelné sloje. Transmisivita hornin klikovského a mydlovarského
souvrství je v důsledku jejich jílovitého vývoje velmi nízká, řádově 10-5m2s-1. Transmisivita
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hornin moldanubika je ještě nižší a v závislosti na hloubce zvětrání dociluje řádových hodnot
10-5 – 10-7 m2.s-1. Území odkališť je infiltrační oblastí budějovické pánve. Generální směr
proudění podzemní vody je v převážné části území odkaliště k jihozápadu, v oblasti Soudného
potoka se stáčí k jihovýchodu, směrem do drenážní oblasti pánevní struktury, rozkládající se
v údolí řeky Vltavy, od Českých Budějovic k Hluboké nad Vltavou.
Ve svrchních zvodněných kolektorech se projevuje vzdouvací účinek odkališť na hladinu
podzemní vody, která v některých místech vystupuje až nad terén. Rychlost proudění
podzemní vody, která v některých místech, která je velmi nízká (řádově několik metrů až
desítek metrů za rok), propustnější vrstvy mají navíc malý plošný rozsah a nejsou zřejmě
hydraulicky spojité na větší vzdálenost.
Tabulka č. 21: Evidovaná ložiska nerostných surovin v okolí posuzovaného záměru
Okres
Plocha (ha) Provozovatel Způsob
Surovina
Ložisko,
těžby
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
B3 250700 České
64,54
Calofrig a.s. Dosud
Žáruvzdorné
Dívčice,
Budějovice
Borovany
netěženo
jíly,
Dříteň
nežáruvzdorné
jíly
Ložisko,
Okres
Plocha (ha)
Provozovatel Způsob těžby Surovina
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
DP 700624 Písek
48,74
Wienerberger Dřívější
Cihlářská
Záblatí
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
D3 140601 Písek
22,43
Dosud
Cihlářská
Záboří
netěženo
surovina
B3 227 800
České
25,45
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
DP 701078 České
39,04
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí II
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
CHLÚ
České
42,08
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
B3 227900 Písek,
21,94
Geofond ČR, Dosud
Cihlářská
Záboří-jih
Strakonice
Praha
netěženo
surovina
P9
056800 České
97,35
Ministerstvo Dosud
Žáruvzdorné
netěženo
Záblatí
Budějovice
životního
jíly na ostřivo
prostředí
N5136600
České
1,28
Dřívější
Stavební
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Chlumec

Budějovice

povrchová

kámen

C.II.3 Půda
Kvalita půdního substrátu je dána geologickou podstatou daného území. Zastavěná plocha se
nemění. Pozemky nejsou dle k.u. součástí zemědělského půdního fondu. Záměrem nejsou
dotčeny pozemky k plnění funkce lesa.
Znečištění půd:
Kontaminace půdy na místě posuzovaného záměru nebyla prověřována. Vzhledem
k charakteru dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely, jako pojezdová a
manipulační plocha nelze kontaminaci předpokládat.
Na povrchovou kristaliniku se vyvinuly půdy hnědé nebo slabě oglejené. V částech
s pomalým povrchovým odtokem jsou zastoupeny půdy oglejené. V oblasti Mydlovarského
rybníka a na území Blat vznikla půda označována, jako oglejená - antropogenní.

C.II.4 Geomorfologie a geologie
Z hlediska geomorfologického členění náleží území k okrajové části Českobudějovické
pánve (I2B-1), která je součástí Jihočeské pánve (I2B). Terén je rovinný až mírně zvlněný.
Nadmořská výška kolísá mezi 384 a 440 m.n.m.
Geologicky patří zájmová oblast do jihočeských pánví a tvoří severozápadní okrajovou část
budějovické pánve. Oblast je tvořena sedimenty charakteristickými pro okrajové pánevní části
svou velkou faciální proměnlivostí. Na severu pak vystupuje metamorfované moldanubikum.
Budějovická pánev vznikla v místě křížení zlomků šumavského směru (SZ – JV) a směru
blanické brázdy (SSV – JJZ). Svým vznikem zlomy patří k variské orogenezi, k asturské fázi
vrásnění. Podloží pánve tvoří metamorfované horniny moldanubika a to jednotvárné a pestré
skupiny. Výplň je tvořena sedimenty svrchní křídy a terciérem. Základní horninou
moldanubika, která vystupuje severně od okrajového hlubockého zlomu, jsou biotické
respektive sillimanit-biotické pararuly s ojedinělými polohami odlišných typů metasedimentů
(kvarcit, erlan). Metamorfity v podlaží pánevní výplně a v blízkosti okrajového zlomu jsou do
značné hloubky zvětrány. Jílovitý charakter zvětralin a jejich zbarvení naznačují, že
k zvětrávání došlo převážně v křídě a miocénu.
Nejstarším členem pánevní výplně je svrchnokřídové souvrství limnických sedimentů. Je zde
zastoupeno spodním oddílem, který je tvořen nepravidelně se střídajícími vrstvami písků a
písčitých štěrků, které jsou často zpevněny na rozpadové pískovce a slepence, s jíly a
prachovitými jíly, respektive jílovci a prachovci. Lokálně jsou vyvinuty lavice železitých,
nebo sideritických pískovců. Typické zbarvení sedimentů klikovského souvrství je červené až
šedé různých odstínů. Tmavošedé vrstvy zpravidla obsahují zuhelnatělé zbytky rostlin.
V oblasti výrazně převažuje jílovitý vývoj sedimentace nad písčitým. Maximální mocnost
kolem 90 m dosahuje klikovské souvrství v jižní části popisovaného území.
Terciérní sedimenty jsou v popisované oblasti zastoupeny miocénním zlivským a
mydlovarským souvrstvím.
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Starší zlivské souvrství tvoří nezpevněné středně až hrubě zrnité písky obsahující
nepravidelné polohy a čočky bílých a nezelených jílů, nad kterými jsou vyvinuty zelenavé,
žlutavé až rezavé silicifikované písčité jíly až pískovce, nebo štěrčíkové slepence. Místi
bazální část souvrství chybí a zlivský slepenec nasedá přímo na klikovské souvrství nebo
krystalinické podlaží. Zlivské souvrství obvykle tvoří morfologicky nápadné erozní relikty na
výchozech klikovského souvrství. V podloží mydlovarského souvrství se vyskytuje pouze
lokálně. Největší mocnosti dosahuje souvrství v okolí Zlivy na jihovýchodním okraji
zájmového území (až 20 m).
Sedimenty mydlovarského souvrství jsou ve sledovaném území vyvinuty ve dvou genetických
formách. V tektonicky založeném pištínském příkopu je mydlovarské souvrství tvořeno
výhradně střídajícími se vrstvami písčitých a jílovitých sedimentů, diatomové a uhelné vrstvy
nejsou vyvinuty. Úplnější litologický vývoj má mydlovarské souvrství v severní části
zkoumaného území, kde jsou jím vyplněna stará lalokovitá koryta vyhloubená jak ve
svrchnokřídovém klikovském souvrství, tak i ve fosilně zvětralých horninách moladnubika.
Zde jsou většinou vyvinuty jak uhelné tak diatomové vrstvy, neboť zde v průběhu
sedimentace byly příznivé přírodní podmínky pro vznik uhlotvorného močálu. Mocnost
mydlovarského souvrství zde dosahuje 30 – 50 m. Od podloží se vyvíjely postupně psamity až
diatomové jíly. Lignitové sloje, jejichž celková mocnost činila 7 – 8 m, byly z převážné části
zájmového území vytěženy povrchovými doly Svatopluk, Pavel, Václav a Josef.
Kvartérní pokryv je tvořen sprašovými, soliflukčními a splachovými hlínami. Pleistocénní
spraše a soliflukční hlíny mají z pravidla nepatrnou mocnost přesahující pouze zřídka 1 m.
Větší mocnosti dosahují holocénní splachové hlíny vyplňující svahové deprese a svahová
úžlabí. Nejvýznamnějšími kvartérními sedimenty studovaného území jsou antropogenní
uloženiny pokrývající plochu cca 4 km2. Jsou umístěny jednak ve vytěžených důlních
prostorech, jednak v povrchově vybudovaných odkalištích. Nejvýznamnější zlomovou
strukturou studovaného území je okrajový hlubocký zlom ZSZ – VJV směru probíhající přes
severní část odkališť směrem k Nákří, oddělující sedimenty klikovského souvrství od
moldanobického krystalinika. Hlubocký zlom v zájmové oblasti již vyznívá. Zatímco u
Hluboké poklesla kra budějovické pánve oproti krystaliniku o 300 – 500 m, v zájmovém
území pokles zřejmě nepřesahuje 50 m. Tektonicky je zlom obdobného směru pravděpodobně
omezen i pištínský příkop v sousedství zájmové oblasti, vyplněný sedimenty mydlovarského
souvrství. Rozšíření tercierních sedimentů severně od pištínského příkopu, tedy i v našem
zájmovém území, není předurčeno zlomovou tektonikou. Sedimenty vyplňují erozní úžlabí a
koryta vzniklá v průběhu erozních cyklů následujících po inverzních pohybech pánve koncem
paleogénu a začátkem neogénu.
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Obrázek č. 8: Geologický poměr posuzované lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

Obrázek č. 9: Geomorfologické poměry okolí a lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

C.II.6 Fauna a flóra
Popisované území je součástí provincie středoevropských listnatých lesů, odprovincie
hercynské, bioregionu Českobudějovického (1.30), zájmové území se nachází v jeho severní
přechodové nereprezentativní zóně.
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Českobudějovický bioregion:
Tento bioregion zaobírá geomorfologický celek Českobudějovická pánev a jeho celková
plocha je 703 km2. Bioregion je tvořený pánví vyplněnou kyselými sedimenty s rozsáhlými
podmáčenými sníženinami. Převažuje biota 4 vegetačního stupně. Zvláštností jsou háje bez
habru a podmáčené lesy s dubem, jedlí a smrkem. Netypickou část tvoří kopce krystalinika.
Krajina je kulturní a vyvážená se značným podílem vodních ploch, vlhkých luk, kulturních
borů a orné půdy.
Bechyňský bioregion:
Tento bioregion se prakticky shoduje s geografickým celkem Táborská pahorkatina a jeho
celková plocha značně nepravidelného tvaru činí více než 1 600 km2. Bioregion je tvořen
rozsáhlými plošinami a hřbety rozříznutými průlomovým údolím Vltavy s jejími přítoky.
V současnosti převažuje orná půda, lesy jsou ponejvíce kulturní smrčiny, na svazích údolí a
hřbetech i s fragmenty dubohabřin a bučinami. Přilehlé plošiny mají bohaté umělé rybniční
soustavy, které jsou typické pro tuto oblast Čech. Vltavské údolí bylo velmi těžce poškozeno
výstavbou přehradních nádrží.
Místo výstavby je sporadicky pokryté místní vegetací (trávník s kulturními druhy). Část
nesečených nebo sporadicky sečených trávníků je zarostlá nebo zarůstající invazními druhy
rostlin jako důsledek dlouhodobého obohacení živinami ze zemědělské výroby. Podél
komunikací nebo podél odstavných ploch jsou rozvolněné porosty ruderálních a
synantropních bylin. Větší část území určená pro výstavbu haly je zarostlá různými
sukcesními stádii ruderální vegetace. To je dáno eutrofizací ze zemědělského areálu. Většina
ze zjištěných druhů vyšších rostlin patří mezi běžné druhy. Z bylinného patra se jedná o
druhy: psárka luční, jílek vytrvalý, pýr plazivý, jitrocel kopinatý, ovsík vyvýšený, bojínek
luční, řebříček obecný tolice vojtěška, jetel zvrhlý, pampeliška podzimní, jetel plazivý,
kopřiva dvoudomá, šťovík menší, šťovík tupolistý, svízel bílý, koukol polní, straček obecný,
pcháč oset...
Flóra:
Na posuzovaném území není předpokládána přítomnost vzácných či chráněných druhů
živočichů a rostlin. Pokud se týká fauny nejbližšího okolí, lze v daném území dnes očekávat
převážně synantropní druhy, vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské činnosti, dále
byly zastiženy některé druhy vázané na intenzivní agrocenózy a břehovou vegetaci malých
vodních toků (údolní nivy potoka), případně bylinné ruderální a lesní porosty. Na lokalitě lze
předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných fytofágních ev. oligofágních a
polyfágních druhů, významných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu. Na
ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy běžně
rozšířené.

Fauna:
Z ohledu výskytu obratlovců je možné předpokládat běžnou druhovou diverzitu:
Savci: hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, liška
obecná, srnec evropský.
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Ptáci: vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý,
sýkora koňadra, pěnkava obecná, straka, špaček, bažant obecný.
Obrázek č. 10: Sýkora koňadra (Parus major):

Stavba proběhne na pozemku investora a provozovatele, kde se již nachází jedna nová hala
pro předpokládaný (budoucí) provoz povrchových úprav. Areál není v přímém kontaktu
s prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), přírodní parky či významnými
krajinnými prvky. Nejbližší prvky ÚSES lokální biokoridor a biocentra nebudou vlastní
výstavbou a následným provozem dotčeny.
Vlastní území stavby nemá historicky význam a nejedná se ani o území hustě zalidněné.
Posuzované území není zatěžované nad míru únosného zatížení.
Obrázek č. 11: Zobrazení důlních činností dle (www.geology.cz) s vyobrazením
posuzované oblasti
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C.II.7 Ekosystémy
Územní systém ekologické stability:
Pro posuzované území je vypracovaný ÚSES, který charakterizuje funkční soustavu živých a
neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezuje biocentra a
biokoridory jako součástí systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě blízkých
ekosystémů. Biocentra představují genetické zásobárny pro uchování regionálního nebo
místního genofondu živých organismů, biokoridory zajišťující komunikaci mezi nimi, tedy
umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení
ekologické rovnováhy. Interakční prvky představují segmenty liniového charakteru,
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni. Lze
konstatovat, že předpokládaná výstavba haly se nebude dotýkat žádného z výše uvedeného
prvku.
Významné krajinné prvky:
Nejbližším významným krajinným prvkem jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
§3 vodoteče. Významné krajinné prvky zaregistrované dle §6 zákona č. 114/1992 Sb., se
přímo v lokalitě místa předpokládané výstavby nenacházejí.

C.II.8 Krajina
Charakteristika krajiny: Řešené území obce se nachází v oblasti starého osídlení. Příhodné
přírodní podmínky zde přály rozvoji zemědělství, a to zejména polních plodin, takže bylo celé
území plošně odlesněno. Obec se nachází v intenzivně zemědělsky využívané krajině, kde
největší plochu zaujímá zemědělská půda., převážně orná. Malou plochu mají sady a louky.
V případě lesů se jedná v převážné míře o stanoviště, nepůvodní lesy s porosty smrku a
borovice, místy s příměsí listnáčů. Větší průmyslové využití krajiny v okolí záměru není
evidováno, rekreační potenciál krajiny je suplován především objekty chalup v sídlech obce.
Nejblíže k předmětnému záměru je historický krajinný celek Hlubocko, který dosahuje
evropského významu. Jedná se o území o rozloze 60 km2, které se váže k zámeckému areálu
situovanému na skalnatém ostrovu vysoko nad řekou Vltavou, kde zámek vytváří
charakteristickou pohledovou dominantu velké části Českobudějovické kotliny. Soubor
zahrnuje zámecký areál s přírodně krajinářským parkem, na park situovaný na ostrovu
navazují pohledově i prostorově na severu rozsáhlé obory, rozložené po obou březích řeky
Vltavy. Historický celek dotváří na jihu a západě parkově upravená krajina, přehledná ze
zámeckého parku až k horizontu, kde jižní panoramata vytváří Blanský les s kletí, na západě
přechází v siluetu Šumavského pohoří, za dobré viditelnosti s vrchy Libínem a Boubínem.
V 15. století poznamenal vzhled krajiny především rozvoj rybářství, který nastal za vlády
Pernštejnů. Tehdy došlo k založení první na Hlubocku České ucelené rybniční soustavy
s největším rybníkem Bezdrevem (v roce cca 1490 s výměrou 450 ha), mezi ostatní rybníky
v soustavě patřily například: Munický (1494), Podskalský, Poříčský, Zvolenov. Dobře
hospodařící Pernštejnové založili na levém břehu řeky Vltavy v roce 1535 také malou oboru.
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Rozvoj myslivosti dále pokračoval za Marradasů, kteří v letech 1630 – 1660 oplotili okolí
zámku k chovu dančí zvěře.
V roce 1661 hlubocké panství zakoupil Jan Adolf Schwarzenberk, jehož rod držel Hlubokou
až do roku 1945. Za Swarzenberků docházelo k výrazným změnám a úpravám krajiny, které
nabývají značného rozsahu v souvislosti s rozvojem myslivosti v 18. století a vrcholí v období
romantismu kolem poloviny 19 století.
Jak uvádí archivní doklady, byla v roce 1664 vydána majitelem panství instrukce sázet na
vhodných místech duby pro zajištění obživy zvěře. Do této doby spadá počátek pro hlubockou
krajinu charakteristických dubových alejích. V krajině vznikají bažantnice a obory. Od roku
1680 se datují počátky chovu bažantů, doložené dodnes dochovanými pravidelně
uspořádanými bažantnicemi (Borek u rybníka Bezdrev, bažantnice u Vondrova). V letech
1708 – 1715 byl pražským stavitelem Pavlem Ignácem Bayerem postaven barokní lovecký
zámek mezi rybníky Munický a Zvolenovský. Zámek splňující představy nejvyšší lovecké
reprezentace nesl název Ohrada. Aby mohly pokračovat tehdejší společností oblíbené barokní
štvanice bez nebezpečí škod na polích, byla v roce 1766 zahájena stavba velké tzv. Staré
obory na levém břehu řeky Vltavy. Tato obora sloužila k chovu černé zvěře, daňků a od roku
1816 i k chovu muflonů. Pro chov jelení zvěře byla na pravém vltavském břehu v roce 1854
zřízena Nová nebo také Poněšická obora. V oborách byly velmi pečlivě chráněny staré
stromy, které dodnes tvoří překrásné stromové partie (ve Staré oboře – Zlatěšovické smrkyv Nové oboře autochtonní bučiny).
Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky:
V posuzované lokalitě a ani v jejím nejbližším okolí ovlivněném provozem zemědělské a
živočišné výroby se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR zákonem č.
218/2004 Sb., není v řešeném území navrhována žádná ptačí oblast ve smyslu ustanovení
§45e zákona. Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky významná lokalita ve
smyslu § 45 a – c zákona č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu
těchto lokalit podle § 45a zákona a NV č. 132/2005 Sb.,
Ptačí oblasti Jihočeského kraje jsou rozmístěny po území kraje a lokality jsou evidovány.
Žádná z oblastí nezasahuje přímo do posuzovaného území určeného pro výstavbu haly pro
technologii povrchových úprav.
Ochranná pásma:
Místo výstavby se nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů.
Nachází se zde nejbližší hranice chráněné obytné zóny, která je od záměru vzdálena cca 15 m.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod Třeboňská pánev je mimo posuzované území,
končí jižně od záměru. Území přírodního léčivého zdroje lázní Bechyně s ochranným pásmem
je mimo posuzované území.
Ostatní ochranná pásma:
- Ochranná pásma lesních porostů (§14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., - 50 m) nejsou
záměrem dotčena
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-

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,)
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena
Ochranná pásma nadzemních sítí (VVN) nejsou záměrem dotčena
Dále musíme uvažovat to, že dle vyjádření odboru územního plánování je dle Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZÚR), které jsou součástí územně
plánovací dokumentace kraje, součástí vymezeného koridoru nadmístního významu
pro veřejnou technickou infrastrukturu Et1 – Dálkový horkovod ETE – Chlumec –
Munice – České Budějovice v šíři 200 m. Tento koridor je v ZÚR vymezen, jako
veřejně prospěšná stavba. Platná ZÚR je k nahlédnutí na webových stránkách
Jihočeského kraje. Ve změně 3 ÚPnSÚ, která byla vydána zastupitelstvem obce
Olešník dne 28.12.2011je na základě ZÚR upravena a zpřesněna poloha koridoru
technické infrastruktury (horkovod JETE – České Budějovice) včetně ochranného
pásma tak, že je navržena podél východní hranice plochy Z.3.2.NV a nezasahuje do
zájmového pozemku.

C.II.9. Obyvatelstvo
Posuzované místo výstavby se nachází na okraji obce nová Ves, která je součástí obce
Olešník v k.ú. Olešník. Celkem zde žije 29 obyvatel (údaj o sčítání obyvatel z roku 2009).

C.II.10 Hmotný majetek, kulturní památky
Západní část pozemku cca z 20 % je součástí území s archeologickými nálezy, v souladu
s tímto limitem využité zde musí být dodrženy podmínky stanovené příslušným
archeologickým ústavem. Provozovatel je povinen stanovené podmínky dodržet.
Do roku 1887 patřila k okresnímu hejtmanství Týn nad Vltavou a tímto dnem přešla
k okresnímu hejtmanství v Českých Budějovicích. Do roku 1880 tvořila část místní obce
Kočín. První zpráva o ní je spjata s rokem 1598. V tomto roce Bohuslav Malovec na Dřítni
koupil od Jáchyma z Hradce hlubocké panství s příslušenstvím, mezi nimiž byla uvedena i
Nová Ves Nevděkov, Nová Ves se tehdy jmenovala Nevděkov, ale již v roce 1617 bylo užito
jejího dnešního názvu. Obecným zemským zřízením v roce 1943 byly sloučeny obce Chlumec
a Nová ves v jednu obec s názvem Chlumec, kde setrvala až do roku 1945.
Původně školou patřila k Dříteni. Teprve v roce 1919 byla zřízena škola. Farou patří
k Purkarci.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Radonové riziko
Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro
všechny regiony české republiky v měřítku 1:50 000 a která hodnotí radonové riziko ve třech
stupních, leží posuzovaná lokalita v oblasti se středním rizikem 2 Qt.
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Obrázek č. 12: Mapa zobrazující území s výskytem radonu

Posuzovaná lokalita: Nová Ves

Popis: v posuzované lokalitě je stanoven převažující radonový index č. 2, čili střední.
Zásobování vodou:
Mydlovary, Zahájí a Olešník + místní části jsou zásobovány pitnou vodou z vodárenské
nádrže Římov. Ve Zlivi je tento zdroj posílen ze 4 vrtů rybníka Bezdreva.
Vodohospodářský potenciál povrchových a podzemních vod dle Atlasu životního prostředí a
zdraví obyvatelstva ČSFR je v zájmovém území nízký.
Obrázek č.: Vrtná prozkoumanost posuzovaného území
č. 2

č. 1

Popis zobrazených vrtů:
Vrt č. 1:
Název vrtu: V-44
Druh: vrt svislý
Hloubka: 3,5 m
Hornina: rula
Rok: 1985
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Vrt č. 2:
Název vrtu: HV-1
Druh: vrt svislý
Hloubka: 28 m
Hornina: pararula
Rok: 1997

Oblasti surovinových zdrojů:
Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních
bohatství. Ložiska surovin se nacházejí v okolí, jsou dostatečně vzdálena od záměru výstavby
haly pro technologie povrchových úprav.
Vztah k územně plánovací dokumentaci: Územní plán obce Olešník, jejíž místní částí je i
Nová Ves:
Územní plán byl zpracován pro obec Olešník společností A + U DESIGN, s.r.o. v roce 1997,
schválen v roce 1999. Návrhové období 2015.
Záměr je v souladu s aktuálním územním plánem obce.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Stavba haly úzce navazuje na stávající již postavenou halu. Bude zde vybudováno zázemí
společnosti, která v současné době podniká a má své technologické zařízení pro povrchové
úpravy umístěnou v pronajatých objektech. Provozovatel a majitel společnosti se přiklonil
k stavbě vlastních hal, kde bude instalováno zařízení s BAT technologiemi pro záchyt
znečišťujících látek do ovzduší.
Kvalita ovzduší je v současné době ovlivňována z velké části lokální topeniště, které jsou
nejčastěji na tuhá paliva.

D. Údaje o vlivech projektu na obyvatelstvo a na životní prostředí
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Za nejzávaznější problémy technologie povrchových úprav lze považovat:
- Znečišťující látky TZL
- Uskladnění vstupních a výstupních látek s možností úniku a případné kontaminace
půdy (musíme však uvést, že provozovatel má dle projektové dokumentace opatření
k záchytu případných úniků).
Další vlivy na životní prostředí se mění dle konkrétních podmínek posuzovaného provozu.
V případě změny užívání hal k povrchovým úpravám nelze předpokládat další významné
vlivy na životní prostředí.
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Vlivy na obyvatelstvo:
Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během výstavby je vzhledem k rozsahu prací
akceptovatelný. Práce budou probíhat pouze ve vlastním areálu (halách) provozovatele.
Vzhledem k charakteru provozu lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby
nebude obyvatelstvo negativně zasaženo.
V době provozu technologie povrchových úprav je porušení pachů v dané lokalitě vyloučené.
Obyvatelé obce Nová Ves u Olešníku nebudou během provozu výroby obtěžováni nadměrnou
dopravní intenzitou.
Můžeme tedy uvést, že vliv na obyvatelstvo z výstavby a následného provozu technologie
povrchových úprav bude akceptovatelné.

D.I.1 Vlivy na ovzduší
Během nastávající výroby se vlivy na ovzduší a klima předpokládají v podlimitním rozsahu.
Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi: TZL, NOx a HCl.
Z hlediska stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou
vlivy provozu zanedbatelné a podlimitní. Jak jsme již uvedli výše, vlastní technologie je
v současné době v provozu v Týně nad Vltavou v pronajatých prostorech, jedná se o
dlouholetý provoz, kde již bylo několikrát prováděno autorizované měření emisí. Výsledky
z tohoto měření nikdy nepřekračovali. Jelikož dojde k přesunu technologie do nových prostor,
můžeme tedy předpokládat stejné emisní znečištění, případně i o něco nižší, jelikož zde bude
instalováno nové čisticí zařízení.
Dle výpočtů uvedených v příslušné kapitole tohoto oznámení a výše uvedených předpokladů
můžeme předpokládat vliv na ovzduší, jako akceptovatelný.

D.I.2 Vlivy na vody
Vliv na povrchové a podzemní vody zde můžeme vyloučit. Lokalita záměru nepatří do
zranitelných oblastí (k.ú. Olešník).

D.I.3. Vlivy na faunu a flóru
Vzhledem k charakteru a umístění stavby s následným umístěním technologie pro povrchové
úpravy, není předpokládán žádný závažný vliv na stávající faunu a flóru.
Každý zásah člověka do jednotlivých složek životního prostředí lze hodnotit, jako negativní.
V tomto případě je však akceptovatelný a to z toho hlediska, že nedochází k rozlehlému
záboru půdy.
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D.I.4 Vliv na půdu
Záměr bude vystaven na ploše dle územního plánu určené mimo jiné i k tomuto účelu.
S ohledem na velikost okolních ploch, na stav přírodního prostředí, můžeme tento záměr
hodnotit, jako akceptovatelný.

D.I.5 Vliv na krajinu
Krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, který je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa a oblasti, je chráněna před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Na jedné straně existuje krajina přírodní či
přírodě blízká, na druhé straně je krajina urbanizovaná či městská. Ochrana krajinného rázu je
nejvíce uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a estetickými hodnotami,
dochovanými stopami historického vývoje osídlení a kultivace a výraznou harmonií měřítka a
vztahů v krajině. Krajinný ráz je dán kulturní, přírodní a historickou charakteristikou oblasti či
místa. To znamená, že ráz určitého segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami
přírodními (morfologie terénu, vodní toky, plochy a charakter vegetačního krytu), tak
kulturními (formou a strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině,
kulturním významem daného místa) a historickými (přítomnosti prvků a vazeb dokladující
historický vývoj krajiny, jeho kontinentu). Jedná se jak o fyzickou přítomnost jevů (například
přírodních lokalit a cenností, rysů kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o
vnější projev – zpravidla viditelnosti – v prostorových vztazích krajinné scény. Ne každá část
krajiny vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je krajinný ráz
nevýznamný, indeferentní a nevyznačuje se a nevyznačuje se žádnými pozitivními znaky
(krajina není rázovitého typu). Posouzení krajinného rázu závisí na subjektivním hledisku
posuzovatele, přesto existují faktory, které krajinný ráz výrazně narušují, čímž jsou například
vysoké budovy, hlavní dopravní trasy, které krajinu segmentují v menší krajinné celky
pozbývající typický krajinný charakter krajinného rázu atd...
V případě posuzovaného záměru se nebude jednat o neakceptovatelný zásah do krajinného
rázu, nebude se jednat o objekt přesahující svou výškou ostatní obytné budovy, jedná se o
nízkou stavbu halového charakteru. Záměr bude mít akceptovatelný vliv na místní krajinný
ráz.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populací
Zábor půdy:
Záměrem dojde k akceptovatelnému záboru půdy na pozemku investora a provozovatele.
Přirozené přírodní prostředí v dané lokalitě nebude nějak zásadně záměrem dotčeno. Vliv
na půdní poměry v dané lokalitě bude akceptovatelný.
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Klasifikace významnosti: 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)
Vliv na povrchové vody:
Splaškové vody z objektu haly budou sváděny na navržené ČOV STAINLESS CLEANER
SC8. Tato čistička odpadních vod bude osazena na pozemku investora, na podkladní beton,
ČOV bude tvořena nerezovou nádrží. Dle projektové dokumentace se přepokládá odvoz
přebytečného kalu s ohledem na zatížení ČOV a to v periodě 2x do roka cca 2 m3.
Dešťové vody budou zasakovány na pozemek investora.
V blízkém okolí posuzovaného záměru se nenachází žádné významné toky, které by byly
výstavbou a následným provozem narušeny či nějak ohroženy. Vliv tedy lze hodnotit, jako
akceptovatelný.
Klasifikace významu – 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)

Jiné vlivy:
Dle posuzované technologie můžeme jiné (ostatní) vlivy vyloučit.

Shrnutí vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana: po důkladném přezkoumání výstavby
a předpokládané technologie umístěné v halách je vliv na životní prostředí vyhodnocen, jako
malý, bez podstatného negativního působení. Na vytápění se využívá elektrická energie – čili
nevzniká zdroj znečišťování ovzduší. Oplachové vody budou zachytávány a odváženy
k externí likvidaci u smluvního partnera (smlouva viz příloha tohoto oznámení). Případné
chemické látky budou umístěny v mobilním skladu uvnitř budovy (například MC-VARIO
3320-L2 – od výrobce Denios s.r.o. Strakonice). V hale se nebude nakládat s látkami vysoce
ohrožujícími životní prostředí. Likvidace odpadů vzniklých během stavby se bude řídit
platným zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny předávány pouze právnické nebo
fyzické osobě, která má oprávnění k podnikání a je provozovatelem zařízení na využití nebo
likvidací odpadů.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Vznik nepříznivých vlivů přesahující státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění
záměru předpokládat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření ochrany proti hluku:
V průběhu stavebních prací by neměli být překročeny stanovené ekvivalentní hladiny hluku,
pro trvale obydlené zástavby v blízkosti zástavby, stavební a výkopové práce nebudou
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prováděny v nočních hodinách, pouze v denní 8mi hodinové pracovní době. Pokud dojde
k překročení hygienického limitu, bude to pouze krátkodobá akceptovatelná záležitost. Během
následných technologických prací v době běžného provozu technologie povrchových úprav
nebude docházet k překročení hygienických limitů akustického tlaku.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Dle našeho názoru lze získané materiály hodnotit, jako dostačující pro vypracování oznámení
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 3. Vstupní údaje byly získány
od provozovatele a vlastníka společnosti RITTER PLAST s.r.o. pana Rittra, který nám
poskytl základní údaje o provozu a dále technickou zprávu předpokládaného záměru. Dále
jsme využily odborné literatury, map z veřejně dostupných serverů a z vlastní návštěvy
provozu. D8le bylo použito legislativních předpisů, správních předpisů a normativních
standardů a dále využití vlastních zkušeností s obdobnou technologií a provozem.
Neurčitosti a nejistoty vstupních materiálů jsou následovné:
- Přesně nedefinovaná bilance vstupních a výstupních odpadů během výstavby a
následného provozu popisované technologie.
Tato neurčitost je velmi malého rozsahu a nemůže tak ovlivnit kvalitu ani stupeň zpracování
tohoto oznámení. Hlavní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nebyly opomenuty a
zmiňované nejistoty jejich vyhodnocení nemohli ovlivnit.

E. POROVNÁNÍ VARIANT
PŘEDLOŽENY)

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Záměr je jednoznačný, vychází z navrženého řešení a návrhu projektanta. Záměr je podáván
pouze v jedné variantě, vychází z předpokládaných potřeb provozovatele a investora
společnosti, který chce zachovat a zdokonalit své podnikání, které se dosud uskutečňuje
v pronajatých halách.
Záměr je tedy řešen jako jeden celek a investorem byl předložen pouze v jedné variantě.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Situační nákres posuzovaného záměru (je uvedený v přílohách tohoto oznámení).
2. Další podstatné informace zpracovatele
Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s investorem, oznamovatelem a
projektantem, dále pak posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na
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odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a
funkční využití posuzovaného území, nebyla zamlčena.

G. VŠEOBECNĚ
SROZUMITELNÉSHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Tabulka č. 22: Shrnutí záměru
Oznamovatel:

RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
RITTER PLAST s.r.o.
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Nová Ves 14
375 01 Olešník
RITTER PLAST s.r.o.
Název záměru:
Nová Ves, parcelní číslo 1222/1 v katastrálním
Umístění záměru:
území Olešník
Jihočeský
Kraj:
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den:
50 – 100 kg (100 kg je maximální hodnota)
Počet provozních hodin za rok:
250
Kapacita technologie galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van:
7,218 m3
Počet provozních hodin za rok:
3 200 h/rok
Celková plocha úprav:
8 000 m3 maximálně 8 500 m3
Kapacita technologie zámečnické dílny – povrchové úpravy:
Zpracováno oceli za den:
50 kg
Počet provozních hodin za rok:
2 500 h/rok
Tabulka č. 23: Z hlediska výstupů byl kvantifikován vliv na jednotlivé složky životního
prostředí. Celkově je možné jednotlivé vlivy shrnout do těchto závěrů:
Oblast ovlivnění
Způsob ovlivnění
Obyvatelstvo
Včetně sociálně ekonomických
vlivů
Ovzduší a klima

Záměr bude mít akceptovatelný vliv na obyvatelstvo.
Záměr je situován na okraji obce Nová Ves.
Z hlediska sociálně ekonomických vlivů nebude mít
záměr žádný vliv.
Klimatické podmínky nebudou výstavbou ovlivněny.
Z technologie budou vyvedeny celkem dva výduchy,
ze kterých bude odváděna odpadní vzdušina. Dle
výpočtů a naměřených hodnot autorizovanou firmou
na stávajícím zdroji s totožnou technologií nedochází
k překročení stanovených emisních limitů dle platné
legislativy, tudíž předpokládáme, že ani z nového
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zdroje, kam bude stávající technologie časem
přesunuta,
bude
docházet
k akceptovatelnému
znečištění ovzduší, které je charakteristické pro provoz
posuzované technologie.
Hlukové vlivy ve fázi výstavby budou pouze v denní
době, kdy bude docházet ke stavebním a podzemním
pracím. V průběhu provozu nebude překračován
stanovený hygienický limit. Z hlediska hlukové situace
bude posuzovaný záměr akceptovatelný.

Hluková studie

Povrchové a podzemní vody

Z objektu bude vyveden kanalizační svod odpadních
vod do navržené čistírny odpadních vod: ČOV
STAINLESS CLEANER SC 8. Lázně budou mít
záchytné vany pro případné úniky, které provozovatel
nepředpokládá. Z hlediska vlivů na povrchové a
podzemní vody daný provoz hodnotíme, jako
akceptovatelný, v blízkosti záměru se nenachází žádná
významná vodoteč či vodní nádrž.

Půda

Záměrem dojde k trvalému vynětí půdy a k zástavbě
akceptovatelného území, jedná se pouze o halu pro
technologii povrchových úprav, jejíž rozměry jsou pro
tento druh výroby běžné, oproti velkokapacitním
parkovacím plochám zde nedojde k zásadnímu
omezení retenční schopnosti půdy.

Horninové prostředí a přírodní Záměr bude mít akceptovatelný vliv na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
zdroje
Fauna, flóra a ekosystémy

Záměr nebude mít žádný zásadní vliv na flóru a faunu
v okolí.

Krajina

Vliv na krajinu bude akceptovatelný, jedná se o
umístění technologických hal pro výrobu. Nejedná se o
výškové stavby, ale pouze o haly s maximální výškou
4 m nad zemí. Ve stávající krajině je znát velký vliv
zemědělské činnosti, nejedná se o zalesněný komplex
ani o chráněné území.

Hmotný
památky

majetek

a

Narušení faktorů pohody

kulturní Dle Magistrátu města České Budějovice Odboru
územního plánování je západní část pozemku z cca 20
% součástí území s archeologickými nálezy. Z tohoto
důvodu zde musí být dodržovány podmínky
příslušného archeologického ústavu.
Případné negativní vlivy na pobytovou pohodu
obyvatelstva budou nevýznamné a v době výstavby
dočasné.
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Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro záměr:
RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav, jehož realizace je navrhována v k.ú.
Olešník v obci Nová Ves v Jihočeském kraji.
Provozovatel, oznamovatel a investor RITTER PLAST s.r.o. má v současné době technologii
povrchových úprav umístěnou v pronajatých budovách na adrese: Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou. Jelikož v posledních letech dochází k neustálému nárůstu nájemného ze
strany majitele budov a z důvodu toho, že pronájem je smluvně ošetřen pouze do listopadu
2015 se majitel rozhodl pro zakoupení vlastních pozemků a výstavby hal.
Pozemky jsou situovány v katastrálním území Olešník, Nová Ves. Na pozemcích se nachází
bývalý objekt ŽV, který není součástí tohoto oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je v současné
době budována nová hala – ZÁMEČNICKÁ DÍLNA, ve které bude umístěna technologie pro
výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu další haly – DÍLNA POVRCHOVÝCH
ÚPRAV, kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v etapě druhé pak galvanická
zinkovací linka. Hala dílny povrchových úprav je navržena na pozemku č.p. 1222/1 v k.ú.
Olešník – Nová Ves.
Z každé haly bude vyveden jeden výduch pro odtah znečišťujících látek ze stacionárního
zdroje znečištění.
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den: 50 – 100 kg
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok. Tato provozní doba se shoduje s ročním zpracovaným množstvím
materiálu a k poměru zadaných zakázek v současné době.
Kapacita galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný s maximálním předpokladem provozních hodin: 3 200 hodin/rok.
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby, jedná se o malý, vesměs rodinný podnik.
Kapacita zámečnické dílny:
Zpracováno oceli za den: 50 kg
Počet provozních hodin za rok: 2 500 hodin/rok
Z běžných hlášení a provozní evidence provozovatele vyplívá, že povrchová úprava kovů a
plastických materiálů (celková plocha úprav) je do 8 000 maximálně však do 8 500 m2/rok,
čili dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 2 se jedná o podlimitní záměr
k bodu 4.2: Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do
50 000 m2/rok celkové plochy úprav.
Výstavba bude vedena, jako trvalá.
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Datum zpracování oznámení: červenec – srpen 2014
Zpracoval: Ing. František Hezina a kolektiv (Bc. Petra Prokopová, DiS., Mg. Markéta
Hezinová, Ing. Ondřej Šmíd....).
Tel.: 774 100 572, 774 100 570

Razítko a podpis zpracovatele záměru:

.................................................
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Oznámení záměru
Podle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v rozsahu dle
přílohy č. 3

RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav

Oznamovatel:

RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

Lokalita:

Katastrální území – Olešník, obec Nová Ves

Datum zpracování:

Srpen 2014

Číslo zakázky:

2014239
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
Investor a provozovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

2. IČ provozovatele
260 25 418

3. Sídlo (bydliště)
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce provozovatele
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
Odpovědná osoba: Ing. Karel Ritter, Tel.: 604241324
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona
Název záměru: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav
Zařazení: tento záměr byl zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Dle dostupných dat
od provozovatele se bude jednat o podlimitní záměr k bodu 4.2 – Povrchová úprava kovů a
plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav).
Ještě jednou zdůrazňujeme, že se jedná o velmi malý provoz, který nebude dosahovat 10 000
m2/rok upravených ploch, provoz je tedy PODLIMITNÍM.
Dle vyjádření č.j.: KUJCK 37000/2014/OZZL tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení.
Čili oznámení záměru je vypracováno v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Příslušným úřadem, který povede zjišťovací řízení je Krajský úřad Jihočeského kraje.

2. Kapacita (rozsah záměru)
Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro výše
uvedený záměr: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav.
V současné době je závod RITTER PLAST s.r.o. umístěn na adrese Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou, technologie je umístěna v pronajatých halách. V poslední době dochází
k nárůstu nájemného ze strany majitele hal, navíc pronájem je zde smluvně ošetřen pouze do
listopadu 2015. Toto má nepříznivý vliv na ekonomiku provozu. Z tohoto důvodu se
provozovatel a majitel technologie rozhodl pro koupi pozemků v k.ú. Olešník – Nová Ves. Na
koupených pozemcích se nachází jeden bývalý zemědělský objekt, který není součástí tohoto
oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je budována nová hala „Zámečnická dílna „ ve které bude
umístěna technologie pro výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských
součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu nové haly „ Povrchových úprav „
kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v druhé etapě galvanická zinkovací
linka viz. popis v příslušné kapitole tohoto Oznámení. Hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1 v k.ú. Olešník.
Kapacita a počet provozních hodin jednotlivých technologií:
Nový záměr je výstavba „Dílny povrchových úprav“ navržen pro umístění:
1) Technologie omílání
Kapacita:
Zpracováno oceli/den: 50 - 100 kg (100 kg je maximálním stavem, ke kterému dochází
ojediněle)
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok.
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2) Galvanické zinkovací linky: tzn. vany s lázněmi pro proces moření, zinkování a
chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu ocelových a jiných kovových předmětů a jejich
zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně.
Kapacita:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný, 3 200 hodin/rok
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby.

Obrázek č. 1: Aktuální situační nákres

Kapacita pro stávající halu: Zámečnická dílna:
Zpracováno oceli/den: 50 kg/den
Počet provozních hodin: 2 500 hodin/den
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Obrázek č. 2: Umístění záměru v mapovém podkladu

3. Umístění záměru
Tabulka č. 1: Umístění záměru
Kraj
Jihočeský
Město nebo obec
Nová Ves
Katastrální území
Olešník
Dotčené pozemky záměrem:
Katastrální území: Olešník
Tabulka č. 2: Dotčené pozemky výstavbou nové haly (dílna povrchových )prav) a dostavby
stávající haly (zámečnická dílna)
Parcelní číslo
Vlastnické právo
Druh
pozemku/způsob
využití
1222/1
RITTER PLAST s.r.o., Nová Ostatní plocha/ manipulační
Ves 14, 375 01 Olešník
plocha
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Soulad projektu s územním plánem dle příslušného úřadu: Statutární město České
Budějovice – Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování:
Dle územního plánu sídelního útvaru Olešník, ve znění jeho pozdějších změn (dále jen
ÚPnSÚ) se pozemek par. č. 1222/1 v katastrálním území Olešník nachází v ploše: Z.3.2.NV.,
která je určena ke způsobu využití: plocha pro podnikatelské a výrobní aktivity.
Hlavní využití: obvyklé jsou činnosti a zařízení výrobního popřípadě skladového charakteru,
výrobních služeb, zařízení a provozovny, které nejsou přípustné v jiných zastavěných nebo
zastavitelných územích.
Přípustné využití: přípustné je v tomto území rovněž umisťovat zařízení pro obchod a
administrativu, služební bydlení, komunální provozovny, čerpací stanice pohonných hmot,
zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území a vyplývající
z přístupného využití území. Přípustné jsou i zařízení pro využití obnovitelných zdrojů
energie, pěstitelské areály, sady, případně i kompostárny.
Nepřípustné využití: nepřípustná je obytná funkce a funkce veřejné vybavenosti, které by byly
výrobními procesy rušeny nad míru přípustnou hygienickými normami a předpisy.
Podmínky prostorového uspořádání: Zastavitelnost pozemků je stanovena maximálně na 60 %
včetně zpevněných ploch a komunikací. Zbytek území je ponechán, jako zeleň. Po obvodu
areálu bude doplněna clona vysoké zeleně. Výšková hladina je stanovena maximálně
dvoupodlažní, přičemž konstrukční výška nepřesáhne 4 m.
Dále je ve vyjádření uvedeno, že západní část pozemku (cca 20 %) je součástí území
s archeologickými nálezy a v souladu s tímto limitem zde musí být dodrženy podmínky
stanovené příslušným archeologickým ústavem.
Dle vyjádření je závěrem uvedeno, že záměr dílny povrchových úprav a zpevněných
ploch na pozemku č. 1222/1 katastrálního území Olešník je v souladu s ÚPnSP.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je přesun stávající technologie do nově postavené budovy pro
technologii povrchových úprav.
Vzhledem k lokalitě a umístění projektovaného zdroje zde nepředpokládáme kumulaci
s jinými záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, respektive odmítnutí
Investor a provozovatel je vlastníkem pozemků p.č. 1222/1, 1451 určených pro PA viz. výše.
V současné době má provozovatel technologii v pronajatých budovách (pronájem smluvně
ošetřen do listopadu 2015), z těchto důvodů se rozhodl pro využití vlastních pozemků a
výstavbu hal pro své podnikání.

8

Číslo zakázky: 2014239

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Popis a parametry nově postavené haly: nově postavená hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1, hala bude v sousedství se stávajícím objektem bez č.p. stojícím na zastavěné ploše č.
1451 (též se jedná o objekt již budovaný investorem). Délka haly je dle projektové
dokumentace: 30 m, šířka: 8 m. Zastavěná plocha: 240 m2. Obestavěný prostor: 1 200 m3,
užitná plocha: 212 m2, plocha upravených zpevněných ploch: 120 m2.
Jak už jsme uvedli, hala bude sloužit pro umístění a následovný provoz technologie
povrchových úprav. Budou se zde provádět procesy:
1) Omílání
Technologický postup omílání:
Ve společnosti RITTER PLAST s.r.o. se omílání provádí za účelem odstraňování hrotů po
obrábění, obrušování dílů v brusných tělíscích (kamenech) ve vibračních strojích za přidání
oplachových vod a odmašťovacích, vyjasňovacích činidel.
Vibrační omílací stroj (žlab) VIS 100 a VIS 200 (celkem tedy 2 stroje):
Technologie omílání je podobná přírodnímu procesu ohlazování kamenů společným
působením vody a křemenného písku. Důležitý je zde vzájemný relativní pohyb broušeného
předmětu a brusiva. Moderní technologie omílání využívá uměle vytvořené brusné segmenty
tzv. omílací tělíska nejrůznějších tvarů, velikostí a účinnosti. Na dobrém výsledku procesu
omílání se podílí jak vhodné strojní zařízení, tak i vhodná omílací tělíska, čisticí prostředek a
voda. Pro představu si lze tuto technologii představit, jako činnost tisíců miniaturních
pilníčků. Pro rozměrné nebo pro křehké (choulostivé) obrobky je třeba použít vibrační omílací
žlab. Pracovní prostor žlabu lze rozdělit speciálními oddělovači na několik samostatných
komor. Tímto způsobem je zajištěno, že se obrobky vzájemně nedotknou a nepoškodí.
Některé obrobky lze upnout i do speciálně konstruovaných upínačů a omílat je v upnutém
stavu. Vibrační pohony jsou bezúdržbové a s trvalou mazací náplní. Vnitřní výstelka pracovní
nádoby je vyrobena ze speciálního materiálu.
Výrobce: Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
Rok výroby: cca 1980
Při omílání se využívá čisticí prostředek (tzv. compound), v provozovně RITTER PLAST
s.r.o. se jako čisticí prostředek používá jedlá soda hydrogen uhličitan sodný (NaHCO3).
Spotřeby čisticího prostředku:
VIS 100: 0,05 kg na jednu vsázku
VIS 200: 0,1 kg na jednu vsázku
Při předpokladu maximálního vytížení zařízení, kdy doba omílání jedné vsázky je 100 minut
+ 60 minut manipulace, lze při 8 pracovních hodinách za den kalkulovat spotřebu 1 kg jedlé
sody/den což je 250 kg/rok. Dle objemu připravené výroby bude vlastní spotřeba pouze
desetina maximální spotřeby tedy: 25 kg/rok.
Po omílání se výrobky suší v rotační sušce Water Troval, menších rozměrů. Zdrojem
tohoto zařízení je elektrický proud.
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2) Galvanické pokovení
Technologický postup prací:
tzn. běžné procesy moření HCl, zinkování či chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu
ocelových a jiných kovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně a
procesy bez použití lázní.
Tabulka č. 3: Technologie umístěna v nové hale – povrchová úprava kovů na bázi
galvanovny:
TYP
ROZMĚRY
MNOŽSTVÍ, POUŽITÍ
Zařízení odmašťování OTP9/4,5EN
40 x 90 x 45 cm
1 x odmašťovací lázeň
Jednostupňová vana
60 x 60 x 50 cm
2 x oplachová vana
1 x vyjasnění – HNO3
2 x chromátování
Dvoustupňová vana
90 x 60 x 60 cm
2 x oplach
1 x chromát
1 x prázdná
Zinkovací buben
120 x 80 x 60 cm
2 x kyselé zinkování
Zinkovací závěsná lázeň – malá
Zinkovací závěsná lázeň – velká
Digestoř DKIII

150 x 60 x 60 cm
160 x 80 x 10 cm
60 x 60 x 40 cm

1 x kyselé zinkování
1 x kyselé zinkování
4 x HCl moření

Zinkovací závěsná lázeň
200 x 100 x 80 cm
1 x alkalické zinkování
Celkový objem van v rámci galvanovny s použitím přípravků (mimo obsahů s vodou) činí 7,
218 m3.
Technologický postup:
Jednotlivé technologické části slouží k povrchovým úpravám a k pokovení dílců z oceli a
barevných kovů. Provozovna bude vybavena jednotlivými vanami, mezi kterými bude
přepravován materiál a to ručně či za pomoci přepravných košů nebo závěsných dopravníků.
Současný provoz (v pronajatých prostorech) je rozdělen na tři hlavní technologické celky:
moření HCl, zinkování, chromátování). Vzdušina odsávána od pracovních van
z technologického celku bude centrálně odsávána do společného výduchu V001.
Nejprve dojde k odmaštění v odmašťovací lázni, následuje oplach, moření v kyselině
chlorovodíkové, oplach od kyseliny, zinkování, oplach, další oplach s efektem vyjasnění za
pomoci kyseliny dusičné, chromátování, oplach a na konec sušení. V nové hale „Povrchová
úprava“ je počítáno s jedním centrálním výduchem o kapacitě 6 000 m3/hodinu.
Počet provozních hodin: provoz zdroje bude jednosměnný: 3 200 hodin/rok.
Z haly (zámečnická dílny) bude veden též jeden výduch V002. Plocha stávající budovy
umístěné na st.p.č.: 1451 má plochu využití: cca 715 m2.
Z výše uvedených technologií a postupů je patrné, že se jedná pouze o doplňkovou
technologii vlastní výroby, nezaměřenou na velkoobjemové využití pro komerční účely.
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Obrázek č. 3: Situační nákres stávající haly- Kolodějská 507, Týn nad Vltavou, kde jsou
v současné době vyvedeny celkem 3 výduchy (v nové hale budou tyto výduchy svedeny do
jednoho)

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení: koncem roku 2014
Termín dokončení: začátkem roku 2016

8. Výčet dotčených územně samosprávních celků
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální území: Olešník
Přesná lokalizace (obec): Nová Ves

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavce č. 4 a správních
úřadů, které budou toto rozhodnutí vydávat
Závěry oznámení: Krajský úřad Jihočeského kraje
Územní rozhodnutí a stavební povolení: Stavební úřad České Budějovice
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Územně plánovací informaci poskytl příslušný Odbor územního plánování Magistrátu města
České Budějovice (viz příloha tohoto oznámení), dále bylo poskytnuto vyjádření Městského
úřadu Hluboká nad Vltavou (Odbor stavební a stavební úřad).

II.

ÚDAJE O VSTUPECH

Zábor půdy
Dle zákona č. 334/1992 Sb., §9 odstavce 2 b) 1 nebude zažádáno o vynětí půdy ze
zemědělského půdního fondu (ZPF). Dle katastru nemovitostí nemá daná parcela udělený kód
BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky a není součástí ZPF. Jedná se o plochy
manipulační, dříve využívané, jako zemědělské manipulační plochy.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
V rámci výstavby nové haly nedojde ke kácení dřevin. Dle terénního průzkumu a mapových
podkladů na daném místě nejsou žádné vzrostlé dřeviny. Naopak po výstavbě haly a
veškerých plánovaných zpevněných ploch, investor a provozovatel provede zahradní úpravy a
vysází několik dřevin.
Vyjmutí části pozemku z PUFL (pozemky určené k plnění funkce lesa):
Záměr nepředpokládá vynětí pozemků, nebo jejich částí určených k plnění funkce lesa.
Surovinové a energetické zdroje:
Nově postavená hala povrchových úprav bude připojena na stávající areálové vedení EI – ze
stávajícího areálového elektroměrového rozvaděče umístěného v sousední hale, bude zde
napojen nový podružný rozvaděč, umístěný v nové dílně. Hlavní areálový rozvaděč byl již
dimenzován na elektrický odběr dílny povrchových úprav. Nedojde zde k navýšení
elektrického příkonu.
Podružný rozvaděč RH.RPU – TVC-S: Pi = 75 kW, Ps = 55 kW
Napěťová soustava: 3PEN stř. 50 Hz, 400/230 V.
Celková spotřeba vody:
Během výstavby bude voda využívána minimálně, bude využit stávající zdroj vody. WC a
sprchy budou využity stávající (umístěné v nově postavené hale na st.p.č.: 1451).
Užitková voda je napojena ze stávajících vrtů umístěných na pozemku č.: 1222/1.
Období výstavby: surovinové zdroje, stavební materiál: v období stavby záměru lze v řešené
lokalitě zpozorovat zvýšený pohyb stavebních strojů a zařízení. Bude se jednat o výkopové
práce a dovoz stavebního materiálu. Dobu navážení či množství naváženého materiálu nelze
v této době přesně definovat. Materiál nebude navážen hromadně, nýbrž postupně pro celou
stavbu dle stavebního plánu.

III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

Emise do ovzduší
Mobilní zdroje během výstavby
12
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Během realizace záměru bude vznikat akceptovatelná intenzita dopravy, bude se jednat
především o nákladní dopravu, která bude na staveniště dovážet potřebný materiál ke stavbě.
Z hlediska znečištění ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje krátkodobého charakteru,
především tuhých znečišťujících látek (prachu), vznikajících na staveništích. Množství tohoto
prachu nelze přesně kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje bude nutné eliminovat v závislosti na
charakteru prací, na vlhkosti, použitých materiálech, klimatických podmínkách atd... Dalším
akceptovatelným zdrojem během výstavby bude exhalace z provozu stavebních a základních
strojů (automobilů). Výše uvedené případy lze z hlediska znečištění ovzduší hodnotit, jako
krátkodobé, přesně nedefinovatelné a při dodržení zásad správně prováděných postupů prací i
bez podstatných vlivů na zájmové území.
Mobilní zdroje během provozu technologie povrchových úprav:
Manipulace s materiálem se bude provádět uvnitř dílny za pomoci ručních paletizačních
vozíků a to v obou halách (stávající i nově přistavěné). Můžeme zde počítat též s osobními
automobily dvou zaměstnanců. Výroba je závislá ze 70 % – 80% na vlastní potřebě, čili
vyváženo je minimum výrobků, tudíž doprava je akceptovatelná. V průběhu dne se doprava
pohybuje kolem 2 maximálně 5 osobních či užitkových automobilů zákazníků. V noci lze
dopravu vyloučit úplně.
Pro odstavení vozidel je navržena štěrková zpevněná plocha o rozsahu celkem 120 m2
v souvislosti s novým záměrem haly.
Emise z technologie povrchových úprav – moření za pomoci HCl, zinkování,
chromátování:
Z nové haly povrchových úprav bude veden 1 centrální výduch nad střechu objektu:
Tabulka č. 4: Výduch V001
Popis výduchu – odtah od technologie galvanického
Výduch č.
zinkování, chromátování
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 000 m3/hod
V 001
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,503 m/s (při 0°C)
Emise z technologie povrchových úprav (zámečnická dílna):
Ze stávající haly (zámečnická dílna) je veden 1 výduch z technologie povrchových úprav
Tabulka č. 5: Výduch V002
Popis výduchu – z technologie povrchových úprav
Výduch č.
Odtah od technologie povrchových úprav
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 250 m3/hod
V 002
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,85 m/s (při 0°C)
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Z nové haly povrchových úprav budou emitovány aerosoly lázní s obsahem chlorovodíku
v minimálním množství. Ostatní znečišťující látky budou v emisích obsaženy
v zanedbatelném množství, i s ohledem na roční spotřebu přípravků.

Popis ventilátoru pro odtah z haly povrchových úprav
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/vda-500-8d-ip54-stresni-ventilator
Napětí: 400 V
Otáčky: 700 m.-1
Průtok: 6 250 m3/h
Příkon: 0,48 kW
Proud: 1,11 A
Akustický tlak: 59 dB(A)
Maximální teplota: 100 °C
Hmotnost: 40 kg

Výpočet emisí z nového stacionárního zdroje:
1) V001 – Emise z haly – dílna povrchových úprav:
Počet provozních hodin = 3 200 h/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 000 m3/h
Tabulka č. 6: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
Emise za rok (t/rok)
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
(Qv)
v m3/h
(mg/m3)
250 (omílání)
50
6 000
0,0075
TZL
3 200 (lázně)
10
6 000
0,0192
HCl
Celkový objem van s obsahem HNO3 je 0,18 m3. Dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném
znění, přílohy č. 8 části II. bod 3.8.1. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových
předmětů a jejich projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy
bez použití lázní (kód 4.12. dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,). Pro tento zdroj jsou
stanoveny emisní limity pro TZL, NOx a HCl. Emisní limit pro NOx nepočítá, jelikož celkový
objem lázní je 0,18 m3 čili do 3 m3.

14

Číslo zakázky: 2014239

2) V002 – Emise z haly – zámečnická dílna
Počet provozních hodin = 2 500 hodin/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 250 m3/h
Tabulka č. 7: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
3
(mg/m )
v m3/h
TZL
2 500
50
6 250

Emise za rok (t/rok)
(Qv)
0,7813

Celkem znečišťujících látek ze zdroje:
= 0,808 t/rok.
Níže uvádíme vyhodnocení ročních emisí ze stávajícího zdroje umístěného v Týně nad
Vltavou na stávající adrese Kolodějská 507. Na tomto zdroji je pravidelně prováděno
autorizované měření emisí, jehož výstupem jsou protokoly o měření emisí. Na základě těchto
protokolů níže uvádíme výpočet emisního znečištění, který byl odeslán do registru souhrnné
provozní evidence za rok 2012 (poplatek) ze stávajícího zdroje. Pro výpočet byl použit
protokol měření emisí č.: 2011473/2097/HS ze dne 28.12.2011. Ze stávající technologie jsou
vyvedeny celkem 3 výduchy.
Pro srovnání uvádíme výpočet pro stávající zdroj – naprosto totožná technologie umístěná
v současném provoze Týn nad Vltavou:
Výpočet ročních emisí dle autorizovaného měření emisí pro stávající zdroj, kde jsou
vyústěny celkem 3 výduchy:
Tabulka č. 8: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V001
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,003
3 100
0,009
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 9: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V002
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,016
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 10: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném
v Týně nad Vltavou V003
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,0155
HCl
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Tabulka č. 11: Celkové emise ze zdroje (nová hala povrchových úprav):
Roční emise (t)
Znečišťující látka
TZL
0,025
HCl
0,0403
Celkem emise ze zdroje: 0,0653 t/rok.
Zařazení posuzovaného zdroje dle platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění je galvanovna zařazena dle
přílohy č. 2 uvedeného zákona pod kód: 4.12: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných
nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, proces bez
použití lázní.
Podmínky pro provoz pro ostatní stacionární zdroje jsou uvedeny v příloze č. 8 části II
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění:
3.8.1: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování
s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
kód 4.12 dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
Níže uvedené emisní limity platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se
na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace,
fosfátování a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování,
tryskání, metalizaci a související operace:
Tabulka č. 12: Emisní limity pro posuzovaný zdroj
Emisní limity (mg/m3)
Vztažné podmínky
TZL
NOx1)
HCl1)
502)
1 5003)
104)
C
Vysvětlivky:
1) Emisní limity platné pro lázně s objemem od 3 m3 do 30 m3 včetně, vyjma oplachu
2) Neplatí pro procesy s použitím lázní ve vodném prostředí
3) Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení
4) Platí při použití HCl u povrchových úprav

Obrázek č. 4: Hodnoty stávajícího imisního pozadí v posuzované lokalitě, hodnoty
pětiletých průměrů ve čtvercové síti 1 x 1 km (PM10 roční průměr):
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Tabulka č. 13: Hodnoty stávajícího imisního pozadí, hodnoty pětiletých průměrů
posuzované lokality:

Vody:
Stávající hala povrchových úprav – zámečnická dílna: v této hale je zabezpečené i sociální
zařízení pro zaměstnance (WC, sprchy), proto byl proveden níže uvedený výpočet spotřeby
vody dle zákona č.: 274/2001 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb., vypočtena dle
směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH a MZdr – hlavním hygienikem ČSR:
Tabulka č. 14: Výpočet spotřeby vody pro posuzované zařízení
Osob celkem
Skupina a Skupina Směrné
Směrné číslo Počet
druh
číslo roční roční
osob
potřeby
spotřeby
potřeby
vody
vody l/den
m3/rok,
(směnu)
3
2
m /rok*m
(ks)
VII provozovny
Voda se nepoužívá k výrobě
WC, U,Sp. VII/45
26
71,2
10
– SV + TV
Qp

10
l/den Směnnost
(hodin)

-

-

-

=

712

24

=

712

l/den

Tabulka byla překopírována z dodaných podkladů od provozovatele a investora.

Objekt celkem
Průměrná hodinová spotřeba
Maximální denní potřeba (souč. kd
1,5)
Maximální hodinová spotřeba (souč.
kh 2,1)
Maximální odběr
Týdenní potřeba
Měsíční potřeba

Qp
Qp-hod
Qm

=
=
=

712
0,030
1068

l/den
m3/hod
l/den

Qh

=

93,45

l/hod

Qh-s
Qtýden
Qměsíc

=
=
=

0,026
4,984
21,36

l/sec
m3/týden
m3/měsíc
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Roční potřeba (365)

Qrok

=

260

m3/rok

Odpadní vody:
Splaškové vody: uvedené množství koresponduje se spotřebou vody
Qden = 712 l/den
Qrok = 260 m3/rok
Dešťové vody z objektu budou zasakovány na pozemek investora.
Posouzení produkce znečištění: znečištění odpadních vod na odtoku z objektu:
Počet EO 10
BSK5:
Denní: -10 x 60 g/os.d = 600 g/den = 0,60 kg/den
Koncentrace: 240/384 = 0,625 g/l = 625 mg/l
CHSKCr: Denní:10 x 110 g/os.d = 1 100 g/den = 1,1 kg/den
Koncentrace: 440/384 = 1.146 g/l = 1 146 mg/l
NL
Denní: 10 x 55 f/os.d = 550 g/den = 0,55 kg/den
Koncentrace: 220/384 = 0,573 g/l = 573 mg/l
N-NH4: Denní: 10 x 16 g/os.d = 160 g/den = 0,16 kg/den
Koncentrace: 64/384 = 0,167 g/l = 167 mg/l
Pcelk:
Denní: 10 x 4 g/os.d = 40 g/den = 0,40 kg/den
Koncentrace: 16/384 = 0,042 g/l = 42 mg/l
Likvidace splaškových vod – ČOV:
Z objektu bude do čistírny odpadních vod veden kanalizační svod. Čištění odpadních vod
bude řešeno navrženou čistírnou ČOV STAINLESS CLEANER SC 8 (dodavatel REC. Ing
spol . sr.o. Náchod), osazenou na pozemku investora, na podkladní beton. ČOV je tvořena
nerezovou nádrží. Do čistírny budou natékat pouze splaškové vody z objektu skladové haly.
Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou svedeny do čerpací šachty. Z čerpací šachty budou
vyčištěné odpadní vody, budou přečerpávány do stávající koncové šachty obecní kanalizace.
Čerpací šachta bude vodotěsná, plastová.
Materiálem gravitační kanalizace budou trubky z PVC KG DN 150. Materiálem výtlaku
kanalizace bude PE potrubí třídy PE100RC SDR11. Potrubí bude uloženo do pískového lože
a obsypáno pískem 0,3 m nad vrchol trubky. Zásyp výkopu bude řádně hutněn a povrch
uveden do původního stavu. Technologie ČOV je samonosná a je dodávána jako smontovaný
celek, který je umístěn v nerezové nádrži. Objekt jemného mechanického předčištění je
umístěn před nátokem odpadní vody do denitrifikační nádrže a je tvořen pneumatickým
dezintegrátorem nečistot. Nádrž biologického reaktoru se skládá z předřazené denitrifikace,
aktivační – nitrifikační jednotky a dosazovací nádrže. Dosazovací nádrže ve tvaru půlkužele
v nitrifikační jednotce rozděluje nitrifikační aktivační objem na funkční prostory vzájemně
propojené s denitrifikační nádrží do uzavřeného cirkulačního okruhu a tím jsou zajištěny
všechny dílčí postupy komplexního čištění odpadní vody – tedy denitrifikace, aktivační
biodegradace, nitrifikace, separace aktivovaného kalu a jeho automatická recirkulace.
Nízkozátěžová aktivace použitá pro čištění odpadní vody zajišťuje aerobní stabilizaci kalu.
Přebytečný, aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván pomocí cisternového vozu případně jiné
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bezodtokové techniky. Předpokládá se odvoz 2 x ročně cca 2 m3 přebytečného kalu s ohledem
na zatížení ČOV.
Zásobování vodou: pro jímání užitkové vody bude využívána stávající studna, tento zdroj je
situován na pozemku investora a provozovatele. Vlastník pozemku nechal provést
hydrogeologickou zkoušku firmou: SaNo CB, zjištěné parametry studny jsou následovné.
Hladina podzemní vody sledovaného objektu byla ověřena v úrovni 3,25 m pod terénem.
Realizovanými zkouškami byl zjištěn koeficient filtrace zastiženého kolektoru 2,0 až 2,56 m/s
a objem vody přitékající do jímacího objektu za 24 hodin činil 30,5 m3.
Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo. Výtlak čerpadla z plastové trubky PE100RC
SDR11 bude zaveden do objektu. Čerpadlo bude napojeno na elektro rozvod objektu na
parcele. S ostatními úpravami studny investor a provozovatel nepočítá.
Nová hala povrchových úprav:
Tato stavba nebude napojena na kanalizaci ani vodovod.
Bilance maximálního množství dešťových vod:
Půdorysná plocha střechy S = 240 m2
Qds = 0,025 x Q x S = 0,025 x 1 x 240 = 6 l/s
Dešťové vody budou volně svedeny do vsaku na pozemek investora a provozovatele.
Kategorizace a množství odpadů:
V období výstavby budou produkovány i odpady, které budou separovány a odvezeny
jednotlivým specializovaným firmám v oblasti nakládání s odpady. S odpady se bude nakládat
dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Odpady vzniklé během provozu budou řádně přejímány odpovědnou společností RUMPOLD
01 – Vodňany s.r.o. Tato společnost má oprávnění k odstranění či dalšímu využití odpadu.
Platnost smlouvy je podepsána na dobu neurčitou – viz příloha tohoto oznámení.
Tabulka č. 15: Níže v tabulce uvádíme odpady vyprodukované během provozu posuzované
technologie z obou hal:
Kód
Název odpadu
Kategorie
odpadu
070199
Odpady jinak blíže neurčené – průmyslové smetky
N
080111
Odpadní barvy a laky
N
110105
Kyselé mořící roztoky
N
110106
Kyseliny blíže nespecifikované
N
110107
Alkalické mořící roztoky
N
110108
Kaly z fosfátování
N
120109
Odpadní řezné emulze
N
120114
Kaly z obrábění
N
120118
Kovový kal
N
130110
Nechlorované hydraulické oleje
N
130205
Nechlorované minerální oleje
N
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
140603
Jiná org. rozpouštědla
N
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150101
Papírové a lepenkové obaly recyklovatelné
150102
Plastové obaly – recyklovatelné (folie)
150102
Plastové obaly zneč,.
150104
Kovové obaly zneč.
150106
Směsné obaly
150107
Skleněné obaly zneč.
150110
Obaly obsahující zbytky neb. látek
150111
Kovové obaly obs. neb. hmotu včetně tlakových nádob
150202
Absorpční činidla, čisticí tkanina, filtr. mat. zneč., VAPEX
160213
Vyřazená zařízení
160601
Pb aku
170903
Jiné stav. odpady obs. NL
170604
Izolační materiály
200121
Zářivky
200123
Vyřazená zařízení – lednice
200301
Směsný komunální odpad – kontejner
200307
Objemový odpad
Přesné množství výše uvedených odpadů není v této fázi známo.

O
O
O/N
O/N
O
O/N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
O

Zdroje hluku
Stávající budova – dílna povrchových úprav na st. p.č.: 1451:
Stávající budova je již postavena, zdrojem hluku je vlastní výroba, která je však utlumena
dostatečným zdivem, ze kterého je objekt postaven. Další zdrojem hluku je následná doprava.
Vzhledem k nízké intenzitě dopravy spojené se záměrem bude tato doprava akceptovatelná.
Hluk z výstavby záměru nové budovy povrchových úprav: hlavním zdrojem hluku bude etapa
výstavby, tento hluk může ovlivnit akustickou situaci v posuzovaném území. Hluk šířící se ze
staveniště je závislý na množství, druhu či stavu používaných stavebních strojů, počtu
pracovníků, druhu prací, organizaci práce, ale i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit.
Všechny výše uvedené parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem
měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro výkopové a stavební práce budou
využity standardní stavební stroje a zařízení. Tento negativní vliv hluku bude pouze dočasný
– hluk ze staveniště bude neustále měnit, dle intenzity a použití stavebních strojů či zařízení.
Níže v tabulace uvádíme akustické výkony stavebních strojů a zařízení:
Tabulka č. 16: Hladiny akustických výkonů stavebních strojů a zařízení:
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Vlastní stavební práce budou probíhat pouze v denní dobu tak, aby nedošlo k překročení
hygienického limitu pro noční dobu. Hluk strojů na zemní práce se pohybuje kolem 80 – 90
dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových zařízení i méně. Hladina hluku se bude měnit v závislosti
na použití stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu a době či místě provozu. Pro
pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní
soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí (běžné manuální práce na
staveništi je nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění stanovena maximální přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8mi hodinovou směnu LAeq 85 dB(A)). Hlavním
kritériem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina akustického tlaku A (LAeq), která
představuje energetický průměr okamžitých hladin zvuku A a je vyjadřována v decibelech.
V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram stavebních prací tak, aby
byla vlastní práce a doprava minimalizována zejména pak ve večerních a nočních hodinách,
čili stavební výkopové práce nebudou prováděny v nočních hodinách.
Z hlediska následného provozu a instalace nové technologie je novým významným zdrojem
hluku nástřešní ventilátor a VZT jednotky. Hladina akustického výkonu Lwa v oktávových
pásmech v dB (A) nástřešního ventilátoru VDA 500/8D.
Tabulka č. 17: Akustický výkon Lwa v oktávových pásmech v dB(A)
Otáčky
125
250 500 1000
2000
4000
8000
-1
min
350
63
61
58
50
46
37
30
450
69
67
63
55
52
44
36
700
78
76
73
65
61
52
45
900
84
82
78
70
67
59
51
1400
94
92
88
81
77
71
61
Při uvedení haly do provozu doporučujeme provést autorizované měření hluku na hranici
chráněné zóny obytné zástavby. Toto měření ověří, že nedošlo k překročení hygienických
hlukových limitů v chráněné zóně obytné zástavby.
Sadové úpravy posuzovaného území:
Po dokončení stavebních prací, provozovatel a investor je ochoten provést sadbové úpravy
autochtonních rostlin či dřevin.
Rizika havárií
Riziko havárie s dopadem na povrchové nebo podzemní vody:
Případný únik lázní z technologie bude zachycen a jímán ve vlastní budově, jejíž snížená
podlaha pod úroveň vstupu vytvoří spolu s nepropustnou úpravou podlahy záchytnou vanou o
objemu 24 m3 (čili trojnásobný objem van).
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C. ÚDAJE
O
STAVU
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM PROSTŘEDÍ POSUZOVANÉHO ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Místo záměru se nachází na okraji obce Nová Ves, tato obec spadá do katastrálního území
Olešník u Českých Budějovic v Jihočeském kraji. Vlastní záměr nezasahuje do zvláště
chráněných ani chráněných oblastí. V místě záměru se dále nenachází žádné vodní dílo ani
vodní tok.
Zvláště chráněná území: z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění nespadá dané území do žádné oblasti se zvýšenou ochranou (§14 odstavec (2)
zákona č. 114/1992 Sb.,). V blízkém okolí se nenachází žádné velkoplošné chráněné území.
Nejblíže situovanou chráněnou oblastí jsou Hlubocké obory a Českobudějovické rybníky
atd... (zobrazeno viz obr. č. 6). Tyto chráněné oblasti se nacházejí v širším okolí záměru,
záměr je tedy v dostatečné vzdálenosti a nemá na chráněné oblasti žádný negativní vliv.
Obrázek č. 5: Zobrazení chráněných oblastí v okolí posuzovaného záměru

Záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny (ÚSES) ani
bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Nejblíže
situovaným nadregionálním biocentrem (EVL) je Hlubocká obora vzdálená od záměru cca
3,124 km od záměru. Jedná se o lesní komplex, který je z hlediska vegetační (geobotanické)
hodnoty velmi cenný. Je tvořen bukovými, buko-dubovými a z části i smrkovými porosty.
Porosty svým druhovým složením stromového patra (převaha buku, příměs dubu, ale i smrku
a lípy) představují jeden z mála zbytků porostů se složením bližším původnímu v oblasti
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přechodu výškových stupňů pahorkatiny a vrchoviny v Jižních Čechách. Z poměru smíšení i
s ohledem na strukturu (převážně přestárlé stejnověké porosty zvláště v oblasti velkého
Kameníku) i podle údajů historického průzkumu je zřejmé, že i tyto porosty postupným
uplatňováním hospodářských opatření doznaly od pralesovité fáze do dneška podstatnějších
změn. Přesto jde o zachovalé cenné zbytky s relativně přirozeným charakterem stanoviště i
prostorů. Bylinné patro je poměrně chudé a běžnými druhy acidofytů, což lze s ohledem na
dnešní druhové zastoupení přičíst spíše dlouhodobému ovlivnění koncentrovanými stavy
zvěře, než prvotnímu charakteru stanoviště. Nic to však nemění na celkové přírodovědecké
hodnotě porostů.
Dále se v dostatečné vzdálenosti nacházejí níže uvedená chráněná území:
EVL: Radomilická mokřina
Ptačí oblast: Českobudějovické rybníky
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků
EVL Radomilická mokřina: jedná se o přírodní rezervaci situovanou v Českobudějovické
pánvi ležící cca 0,5 km od Radomilic. Předmětem ochrany jsou mokřady s bohatým výskytem
zvláště chráněných druhů rostlin typických pro mokřadní vegetaci. V současné době se jedná
o významné hnízdiště a stanoviště vodního ptactva.
Ptačí oblast Českobudějovické rybníky: jedná se o rozlehlé území, kde se nachází až 50 různě
velkých rybníků. Největší je skoro čtyřsethektarový Bezdrev, mezi další rozlohou významné
rybníky patří Volešek, Vlhlavský, Blatec a soustava Vrbenských rybníků. Zbývající části
území pokrývají krom rozptýlených lidských sídel pole a louky, lesy se vyskytují jen
okrajově. Na hrázích rybníků tvoří významný biotop stará dubová stromořadí.
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků: jedná se o přírodní rezervaci
v Českobudějovické pánvi cca 1 km severozápadně od Zlivi. Rezervace zahrnuje nivu
Bezdrevského potoka (Soudného) nad severozápadní částí Zlivského rybníka. Rozkládá se na
ploše 64,46 ha. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991. Předmětem ochrany je souvislé území
rákosin a přirozených vlhkých luk, které jsou ve své podstatě posledním zbytkem vegetace
Zbudovských blat představující historicky rozsáhlé území, s ornitologicky a botanicky
cennými loukami a rákosinami.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně ovlivněny
C. II.1 Klimatická charakteristika posuzované oblasti
Klimaticky a teplotně patří zájmové území do oblasti mírně teplé, mírně vlhké s mírným
průběhem zimního období. Roční průměrná teplota se pohybuje kolem 7,5°C. Údaje o
teplotách stanic ČHMÚ v okolí jsou uvedeny v tabulce:
Tabulka č. 18: Teplotní údaje
Vodňany (°C)
České Budějovice (°C)
1. Průměrná teplota vzduchu v lednu
-2,8
-2,1
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2. Průměrná teplota vzduchu v červenci
17,9
18,2
3. Průměrná roční teplota vzduchu
7,7
8,2
V dlouhodobém průměru se roční srážky pohybují mezi 410 mm až 780 mm. Maximální
množství srážek spadne v červenci (kolem 100 mm), nejméně pak v únoru (22 mm).
Průměrné množství srážek z období 1931 – 1960 ze stanice Hluboká nad Vltavou, Dříteň,
Libějovice je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 19: Průměrné srážky
1 2
3
Hluboká – skleníky 24 30 29
Hluboká – obora
27 32 31
Dříteň
25 31 26
Libějovice
23 29 26

4
40
44
39
40

5
67
66
65
68

6
87
83
90
89

7
99
99
96
98

8
72
75
69
71

9
46
47
48
46

10
45
41
44
45

11
30
32
30
32

12
31
32
31
29

∑
600
609
594
596

Údaje o měsíčních výškách srážek jsou pravidelně získávány od ČHMÚ, atmosférické srážky
v lokalitě Mydlovary dle ČHMÚ v posledním období uvedeny v tabulce níže:

Tabulka č. 20: Výčet srážek v okolí záměru dle dat dostupných ČHMÚ
Rok
Množství
(mm)
2001
666
2002
967
2003
424
2004
604
2005
708
2006
724

C.II.2 Vody
Povrchové vody:
Záměr nebude narušovat žádné vodní toky, v blízkosti záměru se nenacházejí řeky, potoky,
rybníky či tůně.
Podzemní vody:
Z hydrologického hlediska patří posuzované území k hydrogeologickému rajonu č.: 2160. Na
níže uvedené mapě je evidentní, že těsně za obcí Nová Ves je hydrogeologický rajon č. 5320.

24

Číslo zakázky: 2014239

Obrázek č. 6: Zobrazení chráněného území z hlediska ochrany vod:
Chráněná oblast přirozené
akumulace vod
(CHOPAV): Třeboňská
pánev

Místo záměru: Nová Ves

Ptačí oblasti:
Českobudějovické rybníky

Maloplošné chráněné území
s vazbou na vody: Libochovka

Maloplošné chráněné území s vazbou na
vody: Mokřiny u Vomáčků

Obrázek č. 7: Zobrazení hydrogeologického rajonu v posuzovaném území

Jak je uvedeno výše, zájmové území náleží do hydrogeologického rajonu 216 – Budějovická
pánev – terciérní a křídové pánevní sedimenty. Záměr je situován na severním okraji
českobudějovické pánve, jejíž výplň je tvořena svrchnokřídovými uloženinami klikovského
souvrství a terciérními sedimenty zlivského a mydlovarského souvrství. Podloží a okolí
pánevních uloženin tvoří moldanubické krystalinikum, reprezentované zejména biotickými
pararulami. Kolektorem podzemní vody jsou zejména propustnější písčité vrstvy křídy
terciéru a dále nevytěžené uhelné sloje. Transmisivita hornin klikovského a mydlovarského
souvrství je v důsledku jejich jílovitého vývoje velmi nízká, řádově 10-5m2s-1. Transmisivita
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hornin moldanubika je ještě nižší a v závislosti na hloubce zvětrání dociluje řádových hodnot
10-5 – 10-7 m2.s-1. Území odkališť je infiltrační oblastí budějovické pánve. Generální směr
proudění podzemní vody je v převážné části území odkaliště k jihozápadu, v oblasti Soudného
potoka se stáčí k jihovýchodu, směrem do drenážní oblasti pánevní struktury, rozkládající se
v údolí řeky Vltavy, od Českých Budějovic k Hluboké nad Vltavou.
Ve svrchních zvodněných kolektorech se projevuje vzdouvací účinek odkališť na hladinu
podzemní vody, která v některých místech vystupuje až nad terén. Rychlost proudění
podzemní vody, která v některých místech, která je velmi nízká (řádově několik metrů až
desítek metrů za rok), propustnější vrstvy mají navíc malý plošný rozsah a nejsou zřejmě
hydraulicky spojité na větší vzdálenost.
Tabulka č. 21: Evidovaná ložiska nerostných surovin v okolí posuzovaného záměru
Okres
Plocha (ha) Provozovatel Způsob
Surovina
Ložisko,
těžby
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
B3 250700 České
64,54
Calofrig a.s. Dosud
Žáruvzdorné
Dívčice,
Budějovice
Borovany
netěženo
jíly,
Dříteň
nežáruvzdorné
jíly
Ložisko,
Okres
Plocha (ha)
Provozovatel Způsob těžby Surovina
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
DP 700624 Písek
48,74
Wienerberger Dřívější
Cihlářská
Záblatí
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
D3 140601 Písek
22,43
Dosud
Cihlářská
Záboří
netěženo
surovina
B3 227 800
České
25,45
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
DP 701078 České
39,04
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí II
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
CHLÚ
České
42,08
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
B3 227900 Písek,
21,94
Geofond ČR, Dosud
Cihlářská
Záboří-jih
Strakonice
Praha
netěženo
surovina
P9
056800 České
97,35
Ministerstvo Dosud
Žáruvzdorné
netěženo
Záblatí
Budějovice
životního
jíly na ostřivo
prostředí
N5136600
České
1,28
Dřívější
Stavební
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Chlumec

Budějovice

povrchová

kámen

C.II.3 Půda
Kvalita půdního substrátu je dána geologickou podstatou daného území. Zastavěná plocha se
nemění. Pozemky nejsou dle k.u. součástí zemědělského půdního fondu. Záměrem nejsou
dotčeny pozemky k plnění funkce lesa.
Znečištění půd:
Kontaminace půdy na místě posuzovaného záměru nebyla prověřována. Vzhledem
k charakteru dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely, jako pojezdová a
manipulační plocha nelze kontaminaci předpokládat.
Na povrchovou kristaliniku se vyvinuly půdy hnědé nebo slabě oglejené. V částech
s pomalým povrchovým odtokem jsou zastoupeny půdy oglejené. V oblasti Mydlovarského
rybníka a na území Blat vznikla půda označována, jako oglejená - antropogenní.

C.II.4 Geomorfologie a geologie
Z hlediska geomorfologického členění náleží území k okrajové části Českobudějovické
pánve (I2B-1), která je součástí Jihočeské pánve (I2B). Terén je rovinný až mírně zvlněný.
Nadmořská výška kolísá mezi 384 a 440 m.n.m.
Geologicky patří zájmová oblast do jihočeských pánví a tvoří severozápadní okrajovou část
budějovické pánve. Oblast je tvořena sedimenty charakteristickými pro okrajové pánevní části
svou velkou faciální proměnlivostí. Na severu pak vystupuje metamorfované moldanubikum.
Budějovická pánev vznikla v místě křížení zlomků šumavského směru (SZ – JV) a směru
blanické brázdy (SSV – JJZ). Svým vznikem zlomy patří k variské orogenezi, k asturské fázi
vrásnění. Podloží pánve tvoří metamorfované horniny moldanubika a to jednotvárné a pestré
skupiny. Výplň je tvořena sedimenty svrchní křídy a terciérem. Základní horninou
moldanubika, která vystupuje severně od okrajového hlubockého zlomu, jsou biotické
respektive sillimanit-biotické pararuly s ojedinělými polohami odlišných typů metasedimentů
(kvarcit, erlan). Metamorfity v podlaží pánevní výplně a v blízkosti okrajového zlomu jsou do
značné hloubky zvětrány. Jílovitý charakter zvětralin a jejich zbarvení naznačují, že
k zvětrávání došlo převážně v křídě a miocénu.
Nejstarším členem pánevní výplně je svrchnokřídové souvrství limnických sedimentů. Je zde
zastoupeno spodním oddílem, který je tvořen nepravidelně se střídajícími vrstvami písků a
písčitých štěrků, které jsou často zpevněny na rozpadové pískovce a slepence, s jíly a
prachovitými jíly, respektive jílovci a prachovci. Lokálně jsou vyvinuty lavice železitých,
nebo sideritických pískovců. Typické zbarvení sedimentů klikovského souvrství je červené až
šedé různých odstínů. Tmavošedé vrstvy zpravidla obsahují zuhelnatělé zbytky rostlin.
V oblasti výrazně převažuje jílovitý vývoj sedimentace nad písčitým. Maximální mocnost
kolem 90 m dosahuje klikovské souvrství v jižní části popisovaného území.
Terciérní sedimenty jsou v popisované oblasti zastoupeny miocénním zlivským a
mydlovarským souvrstvím.
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Starší zlivské souvrství tvoří nezpevněné středně až hrubě zrnité písky obsahující
nepravidelné polohy a čočky bílých a nezelených jílů, nad kterými jsou vyvinuty zelenavé,
žlutavé až rezavé silicifikované písčité jíly až pískovce, nebo štěrčíkové slepence. Místi
bazální část souvrství chybí a zlivský slepenec nasedá přímo na klikovské souvrství nebo
krystalinické podlaží. Zlivské souvrství obvykle tvoří morfologicky nápadné erozní relikty na
výchozech klikovského souvrství. V podloží mydlovarského souvrství se vyskytuje pouze
lokálně. Největší mocnosti dosahuje souvrství v okolí Zlivy na jihovýchodním okraji
zájmového území (až 20 m).
Sedimenty mydlovarského souvrství jsou ve sledovaném území vyvinuty ve dvou genetických
formách. V tektonicky založeném pištínském příkopu je mydlovarské souvrství tvořeno
výhradně střídajícími se vrstvami písčitých a jílovitých sedimentů, diatomové a uhelné vrstvy
nejsou vyvinuty. Úplnější litologický vývoj má mydlovarské souvrství v severní části
zkoumaného území, kde jsou jím vyplněna stará lalokovitá koryta vyhloubená jak ve
svrchnokřídovém klikovském souvrství, tak i ve fosilně zvětralých horninách moladnubika.
Zde jsou většinou vyvinuty jak uhelné tak diatomové vrstvy, neboť zde v průběhu
sedimentace byly příznivé přírodní podmínky pro vznik uhlotvorného močálu. Mocnost
mydlovarského souvrství zde dosahuje 30 – 50 m. Od podloží se vyvíjely postupně psamity až
diatomové jíly. Lignitové sloje, jejichž celková mocnost činila 7 – 8 m, byly z převážné části
zájmového území vytěženy povrchovými doly Svatopluk, Pavel, Václav a Josef.
Kvartérní pokryv je tvořen sprašovými, soliflukčními a splachovými hlínami. Pleistocénní
spraše a soliflukční hlíny mají z pravidla nepatrnou mocnost přesahující pouze zřídka 1 m.
Větší mocnosti dosahují holocénní splachové hlíny vyplňující svahové deprese a svahová
úžlabí. Nejvýznamnějšími kvartérními sedimenty studovaného území jsou antropogenní
uloženiny pokrývající plochu cca 4 km2. Jsou umístěny jednak ve vytěžených důlních
prostorech, jednak v povrchově vybudovaných odkalištích. Nejvýznamnější zlomovou
strukturou studovaného území je okrajový hlubocký zlom ZSZ – VJV směru probíhající přes
severní část odkališť směrem k Nákří, oddělující sedimenty klikovského souvrství od
moldanobického krystalinika. Hlubocký zlom v zájmové oblasti již vyznívá. Zatímco u
Hluboké poklesla kra budějovické pánve oproti krystaliniku o 300 – 500 m, v zájmovém
území pokles zřejmě nepřesahuje 50 m. Tektonicky je zlom obdobného směru pravděpodobně
omezen i pištínský příkop v sousedství zájmové oblasti, vyplněný sedimenty mydlovarského
souvrství. Rozšíření tercierních sedimentů severně od pištínského příkopu, tedy i v našem
zájmovém území, není předurčeno zlomovou tektonikou. Sedimenty vyplňují erozní úžlabí a
koryta vzniklá v průběhu erozních cyklů následujících po inverzních pohybech pánve koncem
paleogénu a začátkem neogénu.
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Obrázek č. 8: Geologický poměr posuzované lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

Obrázek č. 9: Geomorfologické poměry okolí a lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

C.II.6 Fauna a flóra
Popisované území je součástí provincie středoevropských listnatých lesů, odprovincie
hercynské, bioregionu Českobudějovického (1.30), zájmové území se nachází v jeho severní
přechodové nereprezentativní zóně.
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Českobudějovický bioregion:
Tento bioregion zaobírá geomorfologický celek Českobudějovická pánev a jeho celková
plocha je 703 km2. Bioregion je tvořený pánví vyplněnou kyselými sedimenty s rozsáhlými
podmáčenými sníženinami. Převažuje biota 4 vegetačního stupně. Zvláštností jsou háje bez
habru a podmáčené lesy s dubem, jedlí a smrkem. Netypickou část tvoří kopce krystalinika.
Krajina je kulturní a vyvážená se značným podílem vodních ploch, vlhkých luk, kulturních
borů a orné půdy.
Bechyňský bioregion:
Tento bioregion se prakticky shoduje s geografickým celkem Táborská pahorkatina a jeho
celková plocha značně nepravidelného tvaru činí více než 1 600 km2. Bioregion je tvořen
rozsáhlými plošinami a hřbety rozříznutými průlomovým údolím Vltavy s jejími přítoky.
V současnosti převažuje orná půda, lesy jsou ponejvíce kulturní smrčiny, na svazích údolí a
hřbetech i s fragmenty dubohabřin a bučinami. Přilehlé plošiny mají bohaté umělé rybniční
soustavy, které jsou typické pro tuto oblast Čech. Vltavské údolí bylo velmi těžce poškozeno
výstavbou přehradních nádrží.
Místo výstavby je sporadicky pokryté místní vegetací (trávník s kulturními druhy). Část
nesečených nebo sporadicky sečených trávníků je zarostlá nebo zarůstající invazními druhy
rostlin jako důsledek dlouhodobého obohacení živinami ze zemědělské výroby. Podél
komunikací nebo podél odstavných ploch jsou rozvolněné porosty ruderálních a
synantropních bylin. Větší část území určená pro výstavbu haly je zarostlá různými
sukcesními stádii ruderální vegetace. To je dáno eutrofizací ze zemědělského areálu. Většina
ze zjištěných druhů vyšších rostlin patří mezi běžné druhy. Z bylinného patra se jedná o
druhy: psárka luční, jílek vytrvalý, pýr plazivý, jitrocel kopinatý, ovsík vyvýšený, bojínek
luční, řebříček obecný tolice vojtěška, jetel zvrhlý, pampeliška podzimní, jetel plazivý,
kopřiva dvoudomá, šťovík menší, šťovík tupolistý, svízel bílý, koukol polní, straček obecný,
pcháč oset...
Flóra:
Na posuzovaném území není předpokládána přítomnost vzácných či chráněných druhů
živočichů a rostlin. Pokud se týká fauny nejbližšího okolí, lze v daném území dnes očekávat
převážně synantropní druhy, vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské činnosti, dále
byly zastiženy některé druhy vázané na intenzivní agrocenózy a břehovou vegetaci malých
vodních toků (údolní nivy potoka), případně bylinné ruderální a lesní porosty. Na lokalitě lze
předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných fytofágních ev. oligofágních a
polyfágních druhů, významných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu. Na
ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy běžně
rozšířené.

Fauna:
Z ohledu výskytu obratlovců je možné předpokládat běžnou druhovou diverzitu:
Savci: hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, liška
obecná, srnec evropský.
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Ptáci: vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý,
sýkora koňadra, pěnkava obecná, straka, špaček, bažant obecný.
Obrázek č. 10: Sýkora koňadra (Parus major):

Stavba proběhne na pozemku investora a provozovatele, kde se již nachází jedna nová hala
pro předpokládaný (budoucí) provoz povrchových úprav. Areál není v přímém kontaktu
s prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), přírodní parky či významnými
krajinnými prvky. Nejbližší prvky ÚSES lokální biokoridor a biocentra nebudou vlastní
výstavbou a následným provozem dotčeny.
Vlastní území stavby nemá historicky význam a nejedná se ani o území hustě zalidněné.
Posuzované území není zatěžované nad míru únosného zatížení.
Obrázek č. 11: Zobrazení důlních činností dle (www.geology.cz) s vyobrazením
posuzované oblasti
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C.II.7 Ekosystémy
Územní systém ekologické stability:
Pro posuzované území je vypracovaný ÚSES, který charakterizuje funkční soustavu živých a
neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezuje biocentra a
biokoridory jako součástí systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě blízkých
ekosystémů. Biocentra představují genetické zásobárny pro uchování regionálního nebo
místního genofondu živých organismů, biokoridory zajišťující komunikaci mezi nimi, tedy
umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení
ekologické rovnováhy. Interakční prvky představují segmenty liniového charakteru,
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni. Lze
konstatovat, že předpokládaná výstavba haly se nebude dotýkat žádného z výše uvedeného
prvku.
Významné krajinné prvky:
Nejbližším významným krajinným prvkem jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
§3 vodoteče. Významné krajinné prvky zaregistrované dle §6 zákona č. 114/1992 Sb., se
přímo v lokalitě místa předpokládané výstavby nenacházejí.

C.II.8 Krajina
Charakteristika krajiny: Řešené území obce se nachází v oblasti starého osídlení. Příhodné
přírodní podmínky zde přály rozvoji zemědělství, a to zejména polních plodin, takže bylo celé
území plošně odlesněno. Obec se nachází v intenzivně zemědělsky využívané krajině, kde
největší plochu zaujímá zemědělská půda., převážně orná. Malou plochu mají sady a louky.
V případě lesů se jedná v převážné míře o stanoviště, nepůvodní lesy s porosty smrku a
borovice, místy s příměsí listnáčů. Větší průmyslové využití krajiny v okolí záměru není
evidováno, rekreační potenciál krajiny je suplován především objekty chalup v sídlech obce.
Nejblíže k předmětnému záměru je historický krajinný celek Hlubocko, který dosahuje
evropského významu. Jedná se o území o rozloze 60 km2, které se váže k zámeckému areálu
situovanému na skalnatém ostrovu vysoko nad řekou Vltavou, kde zámek vytváří
charakteristickou pohledovou dominantu velké části Českobudějovické kotliny. Soubor
zahrnuje zámecký areál s přírodně krajinářským parkem, na park situovaný na ostrovu
navazují pohledově i prostorově na severu rozsáhlé obory, rozložené po obou březích řeky
Vltavy. Historický celek dotváří na jihu a západě parkově upravená krajina, přehledná ze
zámeckého parku až k horizontu, kde jižní panoramata vytváří Blanský les s kletí, na západě
přechází v siluetu Šumavského pohoří, za dobré viditelnosti s vrchy Libínem a Boubínem.
V 15. století poznamenal vzhled krajiny především rozvoj rybářství, který nastal za vlády
Pernštejnů. Tehdy došlo k založení první na Hlubocku České ucelené rybniční soustavy
s největším rybníkem Bezdrevem (v roce cca 1490 s výměrou 450 ha), mezi ostatní rybníky
v soustavě patřily například: Munický (1494), Podskalský, Poříčský, Zvolenov. Dobře
hospodařící Pernštejnové založili na levém břehu řeky Vltavy v roce 1535 také malou oboru.
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Rozvoj myslivosti dále pokračoval za Marradasů, kteří v letech 1630 – 1660 oplotili okolí
zámku k chovu dančí zvěře.
V roce 1661 hlubocké panství zakoupil Jan Adolf Schwarzenberk, jehož rod držel Hlubokou
až do roku 1945. Za Swarzenberků docházelo k výrazným změnám a úpravám krajiny, které
nabývají značného rozsahu v souvislosti s rozvojem myslivosti v 18. století a vrcholí v období
romantismu kolem poloviny 19 století.
Jak uvádí archivní doklady, byla v roce 1664 vydána majitelem panství instrukce sázet na
vhodných místech duby pro zajištění obživy zvěře. Do této doby spadá počátek pro hlubockou
krajinu charakteristických dubových alejích. V krajině vznikají bažantnice a obory. Od roku
1680 se datují počátky chovu bažantů, doložené dodnes dochovanými pravidelně
uspořádanými bažantnicemi (Borek u rybníka Bezdrev, bažantnice u Vondrova). V letech
1708 – 1715 byl pražským stavitelem Pavlem Ignácem Bayerem postaven barokní lovecký
zámek mezi rybníky Munický a Zvolenovský. Zámek splňující představy nejvyšší lovecké
reprezentace nesl název Ohrada. Aby mohly pokračovat tehdejší společností oblíbené barokní
štvanice bez nebezpečí škod na polích, byla v roce 1766 zahájena stavba velké tzv. Staré
obory na levém břehu řeky Vltavy. Tato obora sloužila k chovu černé zvěře, daňků a od roku
1816 i k chovu muflonů. Pro chov jelení zvěře byla na pravém vltavském břehu v roce 1854
zřízena Nová nebo také Poněšická obora. V oborách byly velmi pečlivě chráněny staré
stromy, které dodnes tvoří překrásné stromové partie (ve Staré oboře – Zlatěšovické smrkyv Nové oboře autochtonní bučiny).
Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky:
V posuzované lokalitě a ani v jejím nejbližším okolí ovlivněném provozem zemědělské a
živočišné výroby se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR zákonem č.
218/2004 Sb., není v řešeném území navrhována žádná ptačí oblast ve smyslu ustanovení
§45e zákona. Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky významná lokalita ve
smyslu § 45 a – c zákona č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu
těchto lokalit podle § 45a zákona a NV č. 132/2005 Sb.,
Ptačí oblasti Jihočeského kraje jsou rozmístěny po území kraje a lokality jsou evidovány.
Žádná z oblastí nezasahuje přímo do posuzovaného území určeného pro výstavbu haly pro
technologii povrchových úprav.
Ochranná pásma:
Místo výstavby se nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů.
Nachází se zde nejbližší hranice chráněné obytné zóny, která je od záměru vzdálena cca 15 m.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod Třeboňská pánev je mimo posuzované území,
končí jižně od záměru. Území přírodního léčivého zdroje lázní Bechyně s ochranným pásmem
je mimo posuzované území.
Ostatní ochranná pásma:
- Ochranná pásma lesních porostů (§14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., - 50 m) nejsou
záměrem dotčena
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-

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,)
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena
Ochranná pásma nadzemních sítí (VVN) nejsou záměrem dotčena
Dále musíme uvažovat to, že dle vyjádření odboru územního plánování je dle Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZÚR), které jsou součástí územně
plánovací dokumentace kraje, součástí vymezeného koridoru nadmístního významu
pro veřejnou technickou infrastrukturu Et1 – Dálkový horkovod ETE – Chlumec –
Munice – České Budějovice v šíři 200 m. Tento koridor je v ZÚR vymezen, jako
veřejně prospěšná stavba. Platná ZÚR je k nahlédnutí na webových stránkách
Jihočeského kraje. Ve změně 3 ÚPnSÚ, která byla vydána zastupitelstvem obce
Olešník dne 28.12.2011je na základě ZÚR upravena a zpřesněna poloha koridoru
technické infrastruktury (horkovod JETE – České Budějovice) včetně ochranného
pásma tak, že je navržena podél východní hranice plochy Z.3.2.NV a nezasahuje do
zájmového pozemku.

C.II.9. Obyvatelstvo
Posuzované místo výstavby se nachází na okraji obce nová Ves, která je součástí obce
Olešník v k.ú. Olešník. Celkem zde žije 29 obyvatel (údaj o sčítání obyvatel z roku 2009).

C.II.10 Hmotný majetek, kulturní památky
Západní část pozemku cca z 20 % je součástí území s archeologickými nálezy, v souladu
s tímto limitem využité zde musí být dodrženy podmínky stanovené příslušným
archeologickým ústavem. Provozovatel je povinen stanovené podmínky dodržet.
Do roku 1887 patřila k okresnímu hejtmanství Týn nad Vltavou a tímto dnem přešla
k okresnímu hejtmanství v Českých Budějovicích. Do roku 1880 tvořila část místní obce
Kočín. První zpráva o ní je spjata s rokem 1598. V tomto roce Bohuslav Malovec na Dřítni
koupil od Jáchyma z Hradce hlubocké panství s příslušenstvím, mezi nimiž byla uvedena i
Nová Ves Nevděkov, Nová Ves se tehdy jmenovala Nevděkov, ale již v roce 1617 bylo užito
jejího dnešního názvu. Obecným zemským zřízením v roce 1943 byly sloučeny obce Chlumec
a Nová ves v jednu obec s názvem Chlumec, kde setrvala až do roku 1945.
Původně školou patřila k Dříteni. Teprve v roce 1919 byla zřízena škola. Farou patří
k Purkarci.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Radonové riziko
Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro
všechny regiony české republiky v měřítku 1:50 000 a která hodnotí radonové riziko ve třech
stupních, leží posuzovaná lokalita v oblasti se středním rizikem 2 Qt.
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Obrázek č. 12: Mapa zobrazující území s výskytem radonu

Posuzovaná lokalita: Nová Ves

Popis: v posuzované lokalitě je stanoven převažující radonový index č. 2, čili střední.
Zásobování vodou:
Mydlovary, Zahájí a Olešník + místní části jsou zásobovány pitnou vodou z vodárenské
nádrže Římov. Ve Zlivi je tento zdroj posílen ze 4 vrtů rybníka Bezdreva.
Vodohospodářský potenciál povrchových a podzemních vod dle Atlasu životního prostředí a
zdraví obyvatelstva ČSFR je v zájmovém území nízký.
Obrázek č.: Vrtná prozkoumanost posuzovaného území
č. 2

č. 1

Popis zobrazených vrtů:
Vrt č. 1:
Název vrtu: V-44
Druh: vrt svislý
Hloubka: 3,5 m
Hornina: rula
Rok: 1985
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Vrt č. 2:
Název vrtu: HV-1
Druh: vrt svislý
Hloubka: 28 m
Hornina: pararula
Rok: 1997

Oblasti surovinových zdrojů:
Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních
bohatství. Ložiska surovin se nacházejí v okolí, jsou dostatečně vzdálena od záměru výstavby
haly pro technologie povrchových úprav.
Vztah k územně plánovací dokumentaci: Územní plán obce Olešník, jejíž místní částí je i
Nová Ves:
Územní plán byl zpracován pro obec Olešník společností A + U DESIGN, s.r.o. v roce 1997,
schválen v roce 1999. Návrhové období 2015.
Záměr je v souladu s aktuálním územním plánem obce.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Stavba haly úzce navazuje na stávající již postavenou halu. Bude zde vybudováno zázemí
společnosti, která v současné době podniká a má své technologické zařízení pro povrchové
úpravy umístěnou v pronajatých objektech. Provozovatel a majitel společnosti se přiklonil
k stavbě vlastních hal, kde bude instalováno zařízení s BAT technologiemi pro záchyt
znečišťujících látek do ovzduší.
Kvalita ovzduší je v současné době ovlivňována z velké části lokální topeniště, které jsou
nejčastěji na tuhá paliva.

D. Údaje o vlivech projektu na obyvatelstvo a na životní prostředí
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Za nejzávaznější problémy technologie povrchových úprav lze považovat:
- Znečišťující látky TZL
- Uskladnění vstupních a výstupních látek s možností úniku a případné kontaminace
půdy (musíme však uvést, že provozovatel má dle projektové dokumentace opatření
k záchytu případných úniků).
Další vlivy na životní prostředí se mění dle konkrétních podmínek posuzovaného provozu.
V případě změny užívání hal k povrchovým úpravám nelze předpokládat další významné
vlivy na životní prostředí.
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Vlivy na obyvatelstvo:
Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během výstavby je vzhledem k rozsahu prací
akceptovatelný. Práce budou probíhat pouze ve vlastním areálu (halách) provozovatele.
Vzhledem k charakteru provozu lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby
nebude obyvatelstvo negativně zasaženo.
V době provozu technologie povrchových úprav je porušení pachů v dané lokalitě vyloučené.
Obyvatelé obce Nová Ves u Olešníku nebudou během provozu výroby obtěžováni nadměrnou
dopravní intenzitou.
Můžeme tedy uvést, že vliv na obyvatelstvo z výstavby a následného provozu technologie
povrchových úprav bude akceptovatelné.

D.I.1 Vlivy na ovzduší
Během nastávající výroby se vlivy na ovzduší a klima předpokládají v podlimitním rozsahu.
Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi: TZL, NOx a HCl.
Z hlediska stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou
vlivy provozu zanedbatelné a podlimitní. Jak jsme již uvedli výše, vlastní technologie je
v současné době v provozu v Týně nad Vltavou v pronajatých prostorech, jedná se o
dlouholetý provoz, kde již bylo několikrát prováděno autorizované měření emisí. Výsledky
z tohoto měření nikdy nepřekračovali. Jelikož dojde k přesunu technologie do nových prostor,
můžeme tedy předpokládat stejné emisní znečištění, případně i o něco nižší, jelikož zde bude
instalováno nové čisticí zařízení.
Dle výpočtů uvedených v příslušné kapitole tohoto oznámení a výše uvedených předpokladů
můžeme předpokládat vliv na ovzduší, jako akceptovatelný.

D.I.2 Vlivy na vody
Vliv na povrchové a podzemní vody zde můžeme vyloučit. Lokalita záměru nepatří do
zranitelných oblastí (k.ú. Olešník).

D.I.3. Vlivy na faunu a flóru
Vzhledem k charakteru a umístění stavby s následným umístěním technologie pro povrchové
úpravy, není předpokládán žádný závažný vliv na stávající faunu a flóru.
Každý zásah člověka do jednotlivých složek životního prostředí lze hodnotit, jako negativní.
V tomto případě je však akceptovatelný a to z toho hlediska, že nedochází k rozlehlému
záboru půdy.
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D.I.4 Vliv na půdu
Záměr bude vystaven na ploše dle územního plánu určené mimo jiné i k tomuto účelu.
S ohledem na velikost okolních ploch, na stav přírodního prostředí, můžeme tento záměr
hodnotit, jako akceptovatelný.

D.I.5 Vliv na krajinu
Krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, který je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa a oblasti, je chráněna před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Na jedné straně existuje krajina přírodní či
přírodě blízká, na druhé straně je krajina urbanizovaná či městská. Ochrana krajinného rázu je
nejvíce uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a estetickými hodnotami,
dochovanými stopami historického vývoje osídlení a kultivace a výraznou harmonií měřítka a
vztahů v krajině. Krajinný ráz je dán kulturní, přírodní a historickou charakteristikou oblasti či
místa. To znamená, že ráz určitého segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami
přírodními (morfologie terénu, vodní toky, plochy a charakter vegetačního krytu), tak
kulturními (formou a strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině,
kulturním významem daného místa) a historickými (přítomnosti prvků a vazeb dokladující
historický vývoj krajiny, jeho kontinentu). Jedná se jak o fyzickou přítomnost jevů (například
přírodních lokalit a cenností, rysů kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o
vnější projev – zpravidla viditelnosti – v prostorových vztazích krajinné scény. Ne každá část
krajiny vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je krajinný ráz
nevýznamný, indeferentní a nevyznačuje se a nevyznačuje se žádnými pozitivními znaky
(krajina není rázovitého typu). Posouzení krajinného rázu závisí na subjektivním hledisku
posuzovatele, přesto existují faktory, které krajinný ráz výrazně narušují, čímž jsou například
vysoké budovy, hlavní dopravní trasy, které krajinu segmentují v menší krajinné celky
pozbývající typický krajinný charakter krajinného rázu atd...
V případě posuzovaného záměru se nebude jednat o neakceptovatelný zásah do krajinného
rázu, nebude se jednat o objekt přesahující svou výškou ostatní obytné budovy, jedná se o
nízkou stavbu halového charakteru. Záměr bude mít akceptovatelný vliv na místní krajinný
ráz.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populací
Zábor půdy:
Záměrem dojde k akceptovatelnému záboru půdy na pozemku investora a provozovatele.
Přirozené přírodní prostředí v dané lokalitě nebude nějak zásadně záměrem dotčeno. Vliv
na půdní poměry v dané lokalitě bude akceptovatelný.
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Klasifikace významnosti: 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)
Vliv na povrchové vody:
Splaškové vody z objektu haly budou sváděny na navržené ČOV STAINLESS CLEANER
SC8. Tato čistička odpadních vod bude osazena na pozemku investora, na podkladní beton,
ČOV bude tvořena nerezovou nádrží. Dle projektové dokumentace se přepokládá odvoz
přebytečného kalu s ohledem na zatížení ČOV a to v periodě 2x do roka cca 2 m3.
Dešťové vody budou zasakovány na pozemek investora.
V blízkém okolí posuzovaného záměru se nenachází žádné významné toky, které by byly
výstavbou a následným provozem narušeny či nějak ohroženy. Vliv tedy lze hodnotit, jako
akceptovatelný.
Klasifikace významu – 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)

Jiné vlivy:
Dle posuzované technologie můžeme jiné (ostatní) vlivy vyloučit.

Shrnutí vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana: po důkladném přezkoumání výstavby
a předpokládané technologie umístěné v halách je vliv na životní prostředí vyhodnocen, jako
malý, bez podstatného negativního působení. Na vytápění se využívá elektrická energie – čili
nevzniká zdroj znečišťování ovzduší. Oplachové vody budou zachytávány a odváženy
k externí likvidaci u smluvního partnera (smlouva viz příloha tohoto oznámení). Případné
chemické látky budou umístěny v mobilním skladu uvnitř budovy (například MC-VARIO
3320-L2 – od výrobce Denios s.r.o. Strakonice). V hale se nebude nakládat s látkami vysoce
ohrožujícími životní prostředí. Likvidace odpadů vzniklých během stavby se bude řídit
platným zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny předávány pouze právnické nebo
fyzické osobě, která má oprávnění k podnikání a je provozovatelem zařízení na využití nebo
likvidací odpadů.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Vznik nepříznivých vlivů přesahující státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění
záměru předpokládat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření ochrany proti hluku:
V průběhu stavebních prací by neměli být překročeny stanovené ekvivalentní hladiny hluku,
pro trvale obydlené zástavby v blízkosti zástavby, stavební a výkopové práce nebudou
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prováděny v nočních hodinách, pouze v denní 8mi hodinové pracovní době. Pokud dojde
k překročení hygienického limitu, bude to pouze krátkodobá akceptovatelná záležitost. Během
následných technologických prací v době běžného provozu technologie povrchových úprav
nebude docházet k překročení hygienických limitů akustického tlaku.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Dle našeho názoru lze získané materiály hodnotit, jako dostačující pro vypracování oznámení
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 3. Vstupní údaje byly získány
od provozovatele a vlastníka společnosti RITTER PLAST s.r.o. pana Rittra, který nám
poskytl základní údaje o provozu a dále technickou zprávu předpokládaného záměru. Dále
jsme využily odborné literatury, map z veřejně dostupných serverů a z vlastní návštěvy
provozu. D8le bylo použito legislativních předpisů, správních předpisů a normativních
standardů a dále využití vlastních zkušeností s obdobnou technologií a provozem.
Neurčitosti a nejistoty vstupních materiálů jsou následovné:
- Přesně nedefinovaná bilance vstupních a výstupních odpadů během výstavby a
následného provozu popisované technologie.
Tato neurčitost je velmi malého rozsahu a nemůže tak ovlivnit kvalitu ani stupeň zpracování
tohoto oznámení. Hlavní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nebyly opomenuty a
zmiňované nejistoty jejich vyhodnocení nemohli ovlivnit.

E. POROVNÁNÍ VARIANT
PŘEDLOŽENY)

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Záměr je jednoznačný, vychází z navrženého řešení a návrhu projektanta. Záměr je podáván
pouze v jedné variantě, vychází z předpokládaných potřeb provozovatele a investora
společnosti, který chce zachovat a zdokonalit své podnikání, které se dosud uskutečňuje
v pronajatých halách.
Záměr je tedy řešen jako jeden celek a investorem byl předložen pouze v jedné variantě.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Situační nákres posuzovaného záměru (je uvedený v přílohách tohoto oznámení).
2. Další podstatné informace zpracovatele
Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s investorem, oznamovatelem a
projektantem, dále pak posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na
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odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a
funkční využití posuzovaného území, nebyla zamlčena.

G. VŠEOBECNĚ
SROZUMITELNÉSHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Tabulka č. 22: Shrnutí záměru
Oznamovatel:

RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
RITTER PLAST s.r.o.
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Nová Ves 14
375 01 Olešník
RITTER PLAST s.r.o.
Název záměru:
Nová Ves, parcelní číslo 1222/1 v katastrálním
Umístění záměru:
území Olešník
Jihočeský
Kraj:
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den:
50 – 100 kg (100 kg je maximální hodnota)
Počet provozních hodin za rok:
250
Kapacita technologie galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van:
7,218 m3
Počet provozních hodin za rok:
3 200 h/rok
Celková plocha úprav:
8 000 m3 maximálně 8 500 m3
Kapacita technologie zámečnické dílny – povrchové úpravy:
Zpracováno oceli za den:
50 kg
Počet provozních hodin za rok:
2 500 h/rok
Tabulka č. 23: Z hlediska výstupů byl kvantifikován vliv na jednotlivé složky životního
prostředí. Celkově je možné jednotlivé vlivy shrnout do těchto závěrů:
Oblast ovlivnění
Způsob ovlivnění
Obyvatelstvo
Včetně sociálně ekonomických
vlivů
Ovzduší a klima

Záměr bude mít akceptovatelný vliv na obyvatelstvo.
Záměr je situován na okraji obce Nová Ves.
Z hlediska sociálně ekonomických vlivů nebude mít
záměr žádný vliv.
Klimatické podmínky nebudou výstavbou ovlivněny.
Z technologie budou vyvedeny celkem dva výduchy,
ze kterých bude odváděna odpadní vzdušina. Dle
výpočtů a naměřených hodnot autorizovanou firmou
na stávajícím zdroji s totožnou technologií nedochází
k překročení stanovených emisních limitů dle platné
legislativy, tudíž předpokládáme, že ani z nového
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zdroje, kam bude stávající technologie časem
přesunuta,
bude
docházet
k akceptovatelnému
znečištění ovzduší, které je charakteristické pro provoz
posuzované technologie.
Hlukové vlivy ve fázi výstavby budou pouze v denní
době, kdy bude docházet ke stavebním a podzemním
pracím. V průběhu provozu nebude překračován
stanovený hygienický limit. Z hlediska hlukové situace
bude posuzovaný záměr akceptovatelný.

Hluková studie

Povrchové a podzemní vody

Z objektu bude vyveden kanalizační svod odpadních
vod do navržené čistírny odpadních vod: ČOV
STAINLESS CLEANER SC 8. Lázně budou mít
záchytné vany pro případné úniky, které provozovatel
nepředpokládá. Z hlediska vlivů na povrchové a
podzemní vody daný provoz hodnotíme, jako
akceptovatelný, v blízkosti záměru se nenachází žádná
významná vodoteč či vodní nádrž.

Půda

Záměrem dojde k trvalému vynětí půdy a k zástavbě
akceptovatelného území, jedná se pouze o halu pro
technologii povrchových úprav, jejíž rozměry jsou pro
tento druh výroby běžné, oproti velkokapacitním
parkovacím plochám zde nedojde k zásadnímu
omezení retenční schopnosti půdy.

Horninové prostředí a přírodní Záměr bude mít akceptovatelný vliv na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
zdroje
Fauna, flóra a ekosystémy

Záměr nebude mít žádný zásadní vliv na flóru a faunu
v okolí.

Krajina

Vliv na krajinu bude akceptovatelný, jedná se o
umístění technologických hal pro výrobu. Nejedná se o
výškové stavby, ale pouze o haly s maximální výškou
4 m nad zemí. Ve stávající krajině je znát velký vliv
zemědělské činnosti, nejedná se o zalesněný komplex
ani o chráněné území.

Hmotný
památky

majetek

a

Narušení faktorů pohody

kulturní Dle Magistrátu města České Budějovice Odboru
územního plánování je západní část pozemku z cca 20
% součástí území s archeologickými nálezy. Z tohoto
důvodu zde musí být dodržovány podmínky
příslušného archeologického ústavu.
Případné negativní vlivy na pobytovou pohodu
obyvatelstva budou nevýznamné a v době výstavby
dočasné.
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Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro záměr:
RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav, jehož realizace je navrhována v k.ú.
Olešník v obci Nová Ves v Jihočeském kraji.
Provozovatel, oznamovatel a investor RITTER PLAST s.r.o. má v současné době technologii
povrchových úprav umístěnou v pronajatých budovách na adrese: Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou. Jelikož v posledních letech dochází k neustálému nárůstu nájemného ze
strany majitele budov a z důvodu toho, že pronájem je smluvně ošetřen pouze do listopadu
2015 se majitel rozhodl pro zakoupení vlastních pozemků a výstavby hal.
Pozemky jsou situovány v katastrálním území Olešník, Nová Ves. Na pozemcích se nachází
bývalý objekt ŽV, který není součástí tohoto oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je v současné
době budována nová hala – ZÁMEČNICKÁ DÍLNA, ve které bude umístěna technologie pro
výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu další haly – DÍLNA POVRCHOVÝCH
ÚPRAV, kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v etapě druhé pak galvanická
zinkovací linka. Hala dílny povrchových úprav je navržena na pozemku č.p. 1222/1 v k.ú.
Olešník – Nová Ves.
Z každé haly bude vyveden jeden výduch pro odtah znečišťujících látek ze stacionárního
zdroje znečištění.
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den: 50 – 100 kg
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok. Tato provozní doba se shoduje s ročním zpracovaným množstvím
materiálu a k poměru zadaných zakázek v současné době.
Kapacita galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný s maximálním předpokladem provozních hodin: 3 200 hodin/rok.
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby, jedná se o malý, vesměs rodinný podnik.
Kapacita zámečnické dílny:
Zpracováno oceli za den: 50 kg
Počet provozních hodin za rok: 2 500 hodin/rok
Z běžných hlášení a provozní evidence provozovatele vyplívá, že povrchová úprava kovů a
plastických materiálů (celková plocha úprav) je do 8 000 maximálně však do 8 500 m2/rok,
čili dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 2 se jedná o podlimitní záměr
k bodu 4.2: Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do
50 000 m2/rok celkové plochy úprav.
Výstavba bude vedena, jako trvalá.

H. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Vyjádření z hlediska územního plánování Statutárního města České Budějovice
Příloha č. 2: Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje – stávající provoz
Příloha č. 3: Územně plánovací informace
Příloha č. 4: Smlouva o převzetí a odstranění odpadů (Společností Rumpold 01 – Vodňany
s.r.o.)
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Příloha č. 5: Zakreslení území výstavby do mapového podkladu
Příloha č. 6: Aktuální situační nákres (situační plán)
Příloha č. 7: Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění.
Příloha č. 8: Mapa návrhu změny územního plánu č. 3
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Příloha č. 1: Vyjádření z hlediska územního plánování Statutárního města České
Budějovice
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Příloha č. 2: Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje – pro stávající provoz
umístěný v Týně nad Vltavou
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s.r.o.)
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Datum zpracování oznámení: červenec – srpen 2014
Zpracoval: Ing. František Hezina a kolektiv (Bc. Petra Prokopová, DiS., Mg. Markéta
Hezinová, Ing. Ondřej Šmíd....).
Tel.: 774 100 572, 774 100 570

Razítko a podpis zpracovatele záměru:

.................................................
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Oznámení záměru
Podle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v rozsahu dle
přílohy č. 3

RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav

Oznamovatel:

RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

Lokalita:

Katastrální území – Olešník, obec Nová Ves

Datum zpracování:

Srpen 2014

Číslo zakázky:

2014239
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
Investor a provozovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

2. IČ provozovatele
260 25 418

3. Sídlo (bydliště)
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce provozovatele
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
Odpovědná osoba: Ing. Karel Ritter, Tel.: 604241324
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona
Název záměru: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav
Zařazení: tento záměr byl zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Dle dostupných dat
od provozovatele se bude jednat o podlimitní záměr k bodu 4.2 – Povrchová úprava kovů a
plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav).
Ještě jednou zdůrazňujeme, že se jedná o velmi malý provoz, který nebude dosahovat 10 000
m2/rok upravených ploch, provoz je tedy PODLIMITNÍM.
Dle vyjádření č.j.: KUJCK 37000/2014/OZZL tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení.
Čili oznámení záměru je vypracováno v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Příslušným úřadem, který povede zjišťovací řízení je Krajský úřad Jihočeského kraje.

2. Kapacita (rozsah záměru)
Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro výše
uvedený záměr: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav.
V současné době je závod RITTER PLAST s.r.o. umístěn na adrese Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou, technologie je umístěna v pronajatých halách. V poslední době dochází
k nárůstu nájemného ze strany majitele hal, navíc pronájem je zde smluvně ošetřen pouze do
listopadu 2015. Toto má nepříznivý vliv na ekonomiku provozu. Z tohoto důvodu se
provozovatel a majitel technologie rozhodl pro koupi pozemků v k.ú. Olešník – Nová Ves. Na
koupených pozemcích se nachází jeden bývalý zemědělský objekt, který není součástí tohoto
oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je budována nová hala „Zámečnická dílna „ ve které bude
umístěna technologie pro výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských
součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu nové haly „ Povrchových úprav „
kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v druhé etapě galvanická zinkovací
linka viz. popis v příslušné kapitole tohoto Oznámení. Hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1 v k.ú. Olešník.
Kapacita a počet provozních hodin jednotlivých technologií:
Nový záměr je výstavba „Dílny povrchových úprav“ navržen pro umístění:
1) Technologie omílání
Kapacita:
Zpracováno oceli/den: 50 - 100 kg (100 kg je maximálním stavem, ke kterému dochází
ojediněle)
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok.
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2) Galvanické zinkovací linky: tzn. vany s lázněmi pro proces moření, zinkování a
chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu ocelových a jiných kovových předmětů a jejich
zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně.
Kapacita:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný, 3 200 hodin/rok
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby.

Obrázek č. 1: Aktuální situační nákres

Kapacita pro stávající halu: Zámečnická dílna:
Zpracováno oceli/den: 50 kg/den
Počet provozních hodin: 2 500 hodin/den
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Obrázek č. 2: Umístění záměru v mapovém podkladu

3. Umístění záměru
Tabulka č. 1: Umístění záměru
Kraj
Jihočeský
Město nebo obec
Nová Ves
Katastrální území
Olešník
Dotčené pozemky záměrem:
Katastrální území: Olešník
Tabulka č. 2: Dotčené pozemky výstavbou nové haly (dílna povrchových )prav) a dostavby
stávající haly (zámečnická dílna)
Parcelní číslo
Vlastnické právo
Druh
pozemku/způsob
využití
1222/1
RITTER PLAST s.r.o., Nová Ostatní plocha/ manipulační
Ves 14, 375 01 Olešník
plocha
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Soulad projektu s územním plánem dle příslušného úřadu: Statutární město České
Budějovice – Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování:
Dle územního plánu sídelního útvaru Olešník, ve znění jeho pozdějších změn (dále jen
ÚPnSÚ) se pozemek par. č. 1222/1 v katastrálním území Olešník nachází v ploše: Z.3.2.NV.,
která je určena ke způsobu využití: plocha pro podnikatelské a výrobní aktivity.
Hlavní využití: obvyklé jsou činnosti a zařízení výrobního popřípadě skladového charakteru,
výrobních služeb, zařízení a provozovny, které nejsou přípustné v jiných zastavěných nebo
zastavitelných územích.
Přípustné využití: přípustné je v tomto území rovněž umisťovat zařízení pro obchod a
administrativu, služební bydlení, komunální provozovny, čerpací stanice pohonných hmot,
zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území a vyplývající
z přístupného využití území. Přípustné jsou i zařízení pro využití obnovitelných zdrojů
energie, pěstitelské areály, sady, případně i kompostárny.
Nepřípustné využití: nepřípustná je obytná funkce a funkce veřejné vybavenosti, které by byly
výrobními procesy rušeny nad míru přípustnou hygienickými normami a předpisy.
Podmínky prostorového uspořádání: Zastavitelnost pozemků je stanovena maximálně na 60 %
včetně zpevněných ploch a komunikací. Zbytek území je ponechán, jako zeleň. Po obvodu
areálu bude doplněna clona vysoké zeleně. Výšková hladina je stanovena maximálně
dvoupodlažní, přičemž konstrukční výška nepřesáhne 4 m.
Dále je ve vyjádření uvedeno, že západní část pozemku (cca 20 %) je součástí území
s archeologickými nálezy a v souladu s tímto limitem zde musí být dodrženy podmínky
stanovené příslušným archeologickým ústavem.
Dle vyjádření je závěrem uvedeno, že záměr dílny povrchových úprav a zpevněných
ploch na pozemku č. 1222/1 katastrálního území Olešník je v souladu s ÚPnSP.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je přesun stávající technologie do nově postavené budovy pro
technologii povrchových úprav.
Vzhledem k lokalitě a umístění projektovaného zdroje zde nepředpokládáme kumulaci
s jinými záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, respektive odmítnutí
Investor a provozovatel je vlastníkem pozemků p.č. 1222/1, 1451 určených pro PA viz. výše.
V současné době má provozovatel technologii v pronajatých budovách (pronájem smluvně
ošetřen do listopadu 2015), z těchto důvodů se rozhodl pro využití vlastních pozemků a
výstavbu hal pro své podnikání.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Popis a parametry nově postavené haly: nově postavená hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1, hala bude v sousedství se stávajícím objektem bez č.p. stojícím na zastavěné ploše č.
1451 (též se jedná o objekt již budovaný investorem). Délka haly je dle projektové
dokumentace: 30 m, šířka: 8 m. Zastavěná plocha: 240 m2. Obestavěný prostor: 1 200 m3,
užitná plocha: 212 m2, plocha upravených zpevněných ploch: 120 m2.
Jak už jsme uvedli, hala bude sloužit pro umístění a následovný provoz technologie
povrchových úprav. Budou se zde provádět procesy:
1) Omílání
Technologický postup omílání:
Ve společnosti RITTER PLAST s.r.o. se omílání provádí za účelem odstraňování hrotů po
obrábění, obrušování dílů v brusných tělíscích (kamenech) ve vibračních strojích za přidání
oplachových vod a odmašťovacích, vyjasňovacích činidel.
Vibrační omílací stroj (žlab) VIS 100 a VIS 200 (celkem tedy 2 stroje):
Technologie omílání je podobná přírodnímu procesu ohlazování kamenů společným
působením vody a křemenného písku. Důležitý je zde vzájemný relativní pohyb broušeného
předmětu a brusiva. Moderní technologie omílání využívá uměle vytvořené brusné segmenty
tzv. omílací tělíska nejrůznějších tvarů, velikostí a účinnosti. Na dobrém výsledku procesu
omílání se podílí jak vhodné strojní zařízení, tak i vhodná omílací tělíska, čisticí prostředek a
voda. Pro představu si lze tuto technologii představit, jako činnost tisíců miniaturních
pilníčků. Pro rozměrné nebo pro křehké (choulostivé) obrobky je třeba použít vibrační omílací
žlab. Pracovní prostor žlabu lze rozdělit speciálními oddělovači na několik samostatných
komor. Tímto způsobem je zajištěno, že se obrobky vzájemně nedotknou a nepoškodí.
Některé obrobky lze upnout i do speciálně konstruovaných upínačů a omílat je v upnutém
stavu. Vibrační pohony jsou bezúdržbové a s trvalou mazací náplní. Vnitřní výstelka pracovní
nádoby je vyrobena ze speciálního materiálu.
Výrobce: Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
Rok výroby: cca 1980
Při omílání se využívá čisticí prostředek (tzv. compound), v provozovně RITTER PLAST
s.r.o. se jako čisticí prostředek používá jedlá soda hydrogen uhličitan sodný (NaHCO3).
Spotřeby čisticího prostředku:
VIS 100: 0,05 kg na jednu vsázku
VIS 200: 0,1 kg na jednu vsázku
Při předpokladu maximálního vytížení zařízení, kdy doba omílání jedné vsázky je 100 minut
+ 60 minut manipulace, lze při 8 pracovních hodinách za den kalkulovat spotřebu 1 kg jedlé
sody/den což je 250 kg/rok. Dle objemu připravené výroby bude vlastní spotřeba pouze
desetina maximální spotřeby tedy: 25 kg/rok.
Po omílání se výrobky suší v rotační sušce Water Troval, menších rozměrů. Zdrojem
tohoto zařízení je elektrický proud.
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2) Galvanické pokovení
Technologický postup prací:
tzn. běžné procesy moření HCl, zinkování či chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu
ocelových a jiných kovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně a
procesy bez použití lázní.
Tabulka č. 3: Technologie umístěna v nové hale – povrchová úprava kovů na bázi
galvanovny:
TYP
ROZMĚRY
MNOŽSTVÍ, POUŽITÍ
Zařízení odmašťování OTP9/4,5EN
40 x 90 x 45 cm
1 x odmašťovací lázeň
Jednostupňová vana
60 x 60 x 50 cm
2 x oplachová vana
1 x vyjasnění – HNO3
2 x chromátování
Dvoustupňová vana
90 x 60 x 60 cm
2 x oplach
1 x chromát
1 x prázdná
Zinkovací buben
120 x 80 x 60 cm
2 x kyselé zinkování
Zinkovací závěsná lázeň – malá
Zinkovací závěsná lázeň – velká
Digestoř DKIII

150 x 60 x 60 cm
160 x 80 x 10 cm
60 x 60 x 40 cm

1 x kyselé zinkování
1 x kyselé zinkování
4 x HCl moření

Zinkovací závěsná lázeň
200 x 100 x 80 cm
1 x alkalické zinkování
Celkový objem van v rámci galvanovny s použitím přípravků (mimo obsahů s vodou) činí 7,
218 m3.
Technologický postup:
Jednotlivé technologické části slouží k povrchovým úpravám a k pokovení dílců z oceli a
barevných kovů. Provozovna bude vybavena jednotlivými vanami, mezi kterými bude
přepravován materiál a to ručně či za pomoci přepravných košů nebo závěsných dopravníků.
Současný provoz (v pronajatých prostorech) je rozdělen na tři hlavní technologické celky:
moření HCl, zinkování, chromátování). Vzdušina odsávána od pracovních van
z technologického celku bude centrálně odsávána do společného výduchu V001.
Nejprve dojde k odmaštění v odmašťovací lázni, následuje oplach, moření v kyselině
chlorovodíkové, oplach od kyseliny, zinkování, oplach, další oplach s efektem vyjasnění za
pomoci kyseliny dusičné, chromátování, oplach a na konec sušení. V nové hale „Povrchová
úprava“ je počítáno s jedním centrálním výduchem o kapacitě 6 000 m3/hodinu.
Počet provozních hodin: provoz zdroje bude jednosměnný: 3 200 hodin/rok.
Z haly (zámečnická dílny) bude veden též jeden výduch V002. Plocha stávající budovy
umístěné na st.p.č.: 1451 má plochu využití: cca 715 m2.
Z výše uvedených technologií a postupů je patrné, že se jedná pouze o doplňkovou
technologii vlastní výroby, nezaměřenou na velkoobjemové využití pro komerční účely.
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Obrázek č. 3: Situační nákres stávající haly- Kolodějská 507, Týn nad Vltavou, kde jsou
v současné době vyvedeny celkem 3 výduchy (v nové hale budou tyto výduchy svedeny do
jednoho)

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení: koncem roku 2014
Termín dokončení: začátkem roku 2016

8. Výčet dotčených územně samosprávních celků
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální území: Olešník
Přesná lokalizace (obec): Nová Ves

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavce č. 4 a správních
úřadů, které budou toto rozhodnutí vydávat
Závěry oznámení: Krajský úřad Jihočeského kraje
Územní rozhodnutí a stavební povolení: Stavební úřad České Budějovice
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Územně plánovací informaci poskytl příslušný Odbor územního plánování Magistrátu města
České Budějovice (viz příloha tohoto oznámení), dále bylo poskytnuto vyjádření Městského
úřadu Hluboká nad Vltavou (Odbor stavební a stavební úřad).

II.

ÚDAJE O VSTUPECH

Zábor půdy
Dle zákona č. 334/1992 Sb., §9 odstavce 2 b) 1 nebude zažádáno o vynětí půdy ze
zemědělského půdního fondu (ZPF). Dle katastru nemovitostí nemá daná parcela udělený kód
BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky a není součástí ZPF. Jedná se o plochy
manipulační, dříve využívané, jako zemědělské manipulační plochy.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
V rámci výstavby nové haly nedojde ke kácení dřevin. Dle terénního průzkumu a mapových
podkladů na daném místě nejsou žádné vzrostlé dřeviny. Naopak po výstavbě haly a
veškerých plánovaných zpevněných ploch, investor a provozovatel provede zahradní úpravy a
vysází několik dřevin.
Vyjmutí části pozemku z PUFL (pozemky určené k plnění funkce lesa):
Záměr nepředpokládá vynětí pozemků, nebo jejich částí určených k plnění funkce lesa.
Surovinové a energetické zdroje:
Nově postavená hala povrchových úprav bude připojena na stávající areálové vedení EI – ze
stávajícího areálového elektroměrového rozvaděče umístěného v sousední hale, bude zde
napojen nový podružný rozvaděč, umístěný v nové dílně. Hlavní areálový rozvaděč byl již
dimenzován na elektrický odběr dílny povrchových úprav. Nedojde zde k navýšení
elektrického příkonu.
Podružný rozvaděč RH.RPU – TVC-S: Pi = 75 kW, Ps = 55 kW
Napěťová soustava: 3PEN stř. 50 Hz, 400/230 V.
Celková spotřeba vody:
Během výstavby bude voda využívána minimálně, bude využit stávající zdroj vody. WC a
sprchy budou využity stávající (umístěné v nově postavené hale na st.p.č.: 1451).
Užitková voda je napojena ze stávajících vrtů umístěných na pozemku č.: 1222/1.
Období výstavby: surovinové zdroje, stavební materiál: v období stavby záměru lze v řešené
lokalitě zpozorovat zvýšený pohyb stavebních strojů a zařízení. Bude se jednat o výkopové
práce a dovoz stavebního materiálu. Dobu navážení či množství naváženého materiálu nelze
v této době přesně definovat. Materiál nebude navážen hromadně, nýbrž postupně pro celou
stavbu dle stavebního plánu.

III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

Emise do ovzduší
Mobilní zdroje během výstavby
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Během realizace záměru bude vznikat akceptovatelná intenzita dopravy, bude se jednat
především o nákladní dopravu, která bude na staveniště dovážet potřebný materiál ke stavbě.
Z hlediska znečištění ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje krátkodobého charakteru,
především tuhých znečišťujících látek (prachu), vznikajících na staveništích. Množství tohoto
prachu nelze přesně kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje bude nutné eliminovat v závislosti na
charakteru prací, na vlhkosti, použitých materiálech, klimatických podmínkách atd... Dalším
akceptovatelným zdrojem během výstavby bude exhalace z provozu stavebních a základních
strojů (automobilů). Výše uvedené případy lze z hlediska znečištění ovzduší hodnotit, jako
krátkodobé, přesně nedefinovatelné a při dodržení zásad správně prováděných postupů prací i
bez podstatných vlivů na zájmové území.
Mobilní zdroje během provozu technologie povrchových úprav:
Manipulace s materiálem se bude provádět uvnitř dílny za pomoci ručních paletizačních
vozíků a to v obou halách (stávající i nově přistavěné). Můžeme zde počítat též s osobními
automobily dvou zaměstnanců. Výroba je závislá ze 70 % – 80% na vlastní potřebě, čili
vyváženo je minimum výrobků, tudíž doprava je akceptovatelná. V průběhu dne se doprava
pohybuje kolem 2 maximálně 5 osobních či užitkových automobilů zákazníků. V noci lze
dopravu vyloučit úplně.
Pro odstavení vozidel je navržena štěrková zpevněná plocha o rozsahu celkem 120 m2
v souvislosti s novým záměrem haly.
Emise z technologie povrchových úprav – moření za pomoci HCl, zinkování,
chromátování:
Z nové haly povrchových úprav bude veden 1 centrální výduch nad střechu objektu:
Tabulka č. 4: Výduch V001
Popis výduchu – odtah od technologie galvanického
Výduch č.
zinkování, chromátování
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 000 m3/hod
V 001
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,503 m/s (při 0°C)
Emise z technologie povrchových úprav (zámečnická dílna):
Ze stávající haly (zámečnická dílna) je veden 1 výduch z technologie povrchových úprav
Tabulka č. 5: Výduch V002
Popis výduchu – z technologie povrchových úprav
Výduch č.
Odtah od technologie povrchových úprav
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 250 m3/hod
V 002
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,85 m/s (při 0°C)
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Z nové haly povrchových úprav budou emitovány aerosoly lázní s obsahem chlorovodíku
v minimálním množství. Ostatní znečišťující látky budou v emisích obsaženy
v zanedbatelném množství, i s ohledem na roční spotřebu přípravků.

Popis ventilátoru pro odtah z haly povrchových úprav
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/vda-500-8d-ip54-stresni-ventilator
Napětí: 400 V
Otáčky: 700 m.-1
Průtok: 6 250 m3/h
Příkon: 0,48 kW
Proud: 1,11 A
Akustický tlak: 59 dB(A)
Maximální teplota: 100 °C
Hmotnost: 40 kg

Výpočet emisí z nového stacionárního zdroje:
1) V001 – Emise z haly – dílna povrchových úprav:
Počet provozních hodin = 3 200 h/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 000 m3/h
Tabulka č. 6: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
Emise za rok (t/rok)
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
(Qv)
v m3/h
(mg/m3)
250 (omílání)
50
6 000
0,0075
TZL
3 200 (lázně)
10
6 000
0,0192
HCl
Celkový objem van s obsahem HNO3 je 0,18 m3. Dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném
znění, přílohy č. 8 části II. bod 3.8.1. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových
předmětů a jejich projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy
bez použití lázní (kód 4.12. dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,). Pro tento zdroj jsou
stanoveny emisní limity pro TZL, NOx a HCl. Emisní limit pro NOx nepočítá, jelikož celkový
objem lázní je 0,18 m3 čili do 3 m3.

14

Číslo zakázky: 2014239

2) V002 – Emise z haly – zámečnická dílna
Počet provozních hodin = 2 500 hodin/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 250 m3/h
Tabulka č. 7: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
3
(mg/m )
v m3/h
TZL
2 500
50
6 250

Emise za rok (t/rok)
(Qv)
0,7813

Celkem znečišťujících látek ze zdroje:
= 0,808 t/rok.
Níže uvádíme vyhodnocení ročních emisí ze stávajícího zdroje umístěného v Týně nad
Vltavou na stávající adrese Kolodějská 507. Na tomto zdroji je pravidelně prováděno
autorizované měření emisí, jehož výstupem jsou protokoly o měření emisí. Na základě těchto
protokolů níže uvádíme výpočet emisního znečištění, který byl odeslán do registru souhrnné
provozní evidence za rok 2012 (poplatek) ze stávajícího zdroje. Pro výpočet byl použit
protokol měření emisí č.: 2011473/2097/HS ze dne 28.12.2011. Ze stávající technologie jsou
vyvedeny celkem 3 výduchy.
Pro srovnání uvádíme výpočet pro stávající zdroj – naprosto totožná technologie umístěná
v současném provoze Týn nad Vltavou:
Výpočet ročních emisí dle autorizovaného měření emisí pro stávající zdroj, kde jsou
vyústěny celkem 3 výduchy:
Tabulka č. 8: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V001
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,003
3 100
0,009
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 9: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V002
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,016
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 10: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném
v Týně nad Vltavou V003
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,0155
HCl
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Tabulka č. 11: Celkové emise ze zdroje (nová hala povrchových úprav):
Roční emise (t)
Znečišťující látka
TZL
0,025
HCl
0,0403
Celkem emise ze zdroje: 0,0653 t/rok.
Zařazení posuzovaného zdroje dle platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění je galvanovna zařazena dle
přílohy č. 2 uvedeného zákona pod kód: 4.12: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných
nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, proces bez
použití lázní.
Podmínky pro provoz pro ostatní stacionární zdroje jsou uvedeny v příloze č. 8 části II
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění:
3.8.1: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování
s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
kód 4.12 dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
Níže uvedené emisní limity platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se
na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace,
fosfátování a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování,
tryskání, metalizaci a související operace:
Tabulka č. 12: Emisní limity pro posuzovaný zdroj
Emisní limity (mg/m3)
Vztažné podmínky
TZL
NOx1)
HCl1)
502)
1 5003)
104)
C
Vysvětlivky:
1) Emisní limity platné pro lázně s objemem od 3 m3 do 30 m3 včetně, vyjma oplachu
2) Neplatí pro procesy s použitím lázní ve vodném prostředí
3) Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení
4) Platí při použití HCl u povrchových úprav

Obrázek č. 4: Hodnoty stávajícího imisního pozadí v posuzované lokalitě, hodnoty
pětiletých průměrů ve čtvercové síti 1 x 1 km (PM10 roční průměr):
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Tabulka č. 13: Hodnoty stávajícího imisního pozadí, hodnoty pětiletých průměrů
posuzované lokality:

Vody:
Stávající hala povrchových úprav – zámečnická dílna: v této hale je zabezpečené i sociální
zařízení pro zaměstnance (WC, sprchy), proto byl proveden níže uvedený výpočet spotřeby
vody dle zákona č.: 274/2001 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb., vypočtena dle
směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH a MZdr – hlavním hygienikem ČSR:
Tabulka č. 14: Výpočet spotřeby vody pro posuzované zařízení
Osob celkem
Skupina a Skupina Směrné
Směrné číslo Počet
druh
číslo roční roční
osob
potřeby
spotřeby
potřeby
vody
vody l/den
m3/rok,
(směnu)
3
2
m /rok*m
(ks)
VII provozovny
Voda se nepoužívá k výrobě
WC, U,Sp. VII/45
26
71,2
10
– SV + TV
Qp

10
l/den Směnnost
(hodin)

-

-

-

=

712

24

=

712

l/den

Tabulka byla překopírována z dodaných podkladů od provozovatele a investora.

Objekt celkem
Průměrná hodinová spotřeba
Maximální denní potřeba (souč. kd
1,5)
Maximální hodinová spotřeba (souč.
kh 2,1)
Maximální odběr
Týdenní potřeba
Měsíční potřeba

Qp
Qp-hod
Qm

=
=
=

712
0,030
1068

l/den
m3/hod
l/den

Qh

=

93,45

l/hod

Qh-s
Qtýden
Qměsíc

=
=
=

0,026
4,984
21,36

l/sec
m3/týden
m3/měsíc
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Roční potřeba (365)

Qrok

=

260

m3/rok

Odpadní vody:
Splaškové vody: uvedené množství koresponduje se spotřebou vody
Qden = 712 l/den
Qrok = 260 m3/rok
Dešťové vody z objektu budou zasakovány na pozemek investora.
Posouzení produkce znečištění: znečištění odpadních vod na odtoku z objektu:
Počet EO 10
BSK5:
Denní: -10 x 60 g/os.d = 600 g/den = 0,60 kg/den
Koncentrace: 240/384 = 0,625 g/l = 625 mg/l
CHSKCr: Denní:10 x 110 g/os.d = 1 100 g/den = 1,1 kg/den
Koncentrace: 440/384 = 1.146 g/l = 1 146 mg/l
NL
Denní: 10 x 55 f/os.d = 550 g/den = 0,55 kg/den
Koncentrace: 220/384 = 0,573 g/l = 573 mg/l
N-NH4: Denní: 10 x 16 g/os.d = 160 g/den = 0,16 kg/den
Koncentrace: 64/384 = 0,167 g/l = 167 mg/l
Pcelk:
Denní: 10 x 4 g/os.d = 40 g/den = 0,40 kg/den
Koncentrace: 16/384 = 0,042 g/l = 42 mg/l
Likvidace splaškových vod – ČOV:
Z objektu bude do čistírny odpadních vod veden kanalizační svod. Čištění odpadních vod
bude řešeno navrženou čistírnou ČOV STAINLESS CLEANER SC 8 (dodavatel REC. Ing
spol . sr.o. Náchod), osazenou na pozemku investora, na podkladní beton. ČOV je tvořena
nerezovou nádrží. Do čistírny budou natékat pouze splaškové vody z objektu skladové haly.
Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou svedeny do čerpací šachty. Z čerpací šachty budou
vyčištěné odpadní vody, budou přečerpávány do stávající koncové šachty obecní kanalizace.
Čerpací šachta bude vodotěsná, plastová.
Materiálem gravitační kanalizace budou trubky z PVC KG DN 150. Materiálem výtlaku
kanalizace bude PE potrubí třídy PE100RC SDR11. Potrubí bude uloženo do pískového lože
a obsypáno pískem 0,3 m nad vrchol trubky. Zásyp výkopu bude řádně hutněn a povrch
uveden do původního stavu. Technologie ČOV je samonosná a je dodávána jako smontovaný
celek, který je umístěn v nerezové nádrži. Objekt jemného mechanického předčištění je
umístěn před nátokem odpadní vody do denitrifikační nádrže a je tvořen pneumatickým
dezintegrátorem nečistot. Nádrž biologického reaktoru se skládá z předřazené denitrifikace,
aktivační – nitrifikační jednotky a dosazovací nádrže. Dosazovací nádrže ve tvaru půlkužele
v nitrifikační jednotce rozděluje nitrifikační aktivační objem na funkční prostory vzájemně
propojené s denitrifikační nádrží do uzavřeného cirkulačního okruhu a tím jsou zajištěny
všechny dílčí postupy komplexního čištění odpadní vody – tedy denitrifikace, aktivační
biodegradace, nitrifikace, separace aktivovaného kalu a jeho automatická recirkulace.
Nízkozátěžová aktivace použitá pro čištění odpadní vody zajišťuje aerobní stabilizaci kalu.
Přebytečný, aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván pomocí cisternového vozu případně jiné
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bezodtokové techniky. Předpokládá se odvoz 2 x ročně cca 2 m3 přebytečného kalu s ohledem
na zatížení ČOV.
Zásobování vodou: pro jímání užitkové vody bude využívána stávající studna, tento zdroj je
situován na pozemku investora a provozovatele. Vlastník pozemku nechal provést
hydrogeologickou zkoušku firmou: SaNo CB, zjištěné parametry studny jsou následovné.
Hladina podzemní vody sledovaného objektu byla ověřena v úrovni 3,25 m pod terénem.
Realizovanými zkouškami byl zjištěn koeficient filtrace zastiženého kolektoru 2,0 až 2,56 m/s
a objem vody přitékající do jímacího objektu za 24 hodin činil 30,5 m3.
Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo. Výtlak čerpadla z plastové trubky PE100RC
SDR11 bude zaveden do objektu. Čerpadlo bude napojeno na elektro rozvod objektu na
parcele. S ostatními úpravami studny investor a provozovatel nepočítá.
Nová hala povrchových úprav:
Tato stavba nebude napojena na kanalizaci ani vodovod.
Bilance maximálního množství dešťových vod:
Půdorysná plocha střechy S = 240 m2
Qds = 0,025 x Q x S = 0,025 x 1 x 240 = 6 l/s
Dešťové vody budou volně svedeny do vsaku na pozemek investora a provozovatele.
Kategorizace a množství odpadů:
V období výstavby budou produkovány i odpady, které budou separovány a odvezeny
jednotlivým specializovaným firmám v oblasti nakládání s odpady. S odpady se bude nakládat
dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Odpady vzniklé během provozu budou řádně přejímány odpovědnou společností RUMPOLD
01 – Vodňany s.r.o. Tato společnost má oprávnění k odstranění či dalšímu využití odpadu.
Platnost smlouvy je podepsána na dobu neurčitou – viz příloha tohoto oznámení.
Tabulka č. 15: Níže v tabulce uvádíme odpady vyprodukované během provozu posuzované
technologie z obou hal:
Kód
Název odpadu
Kategorie
odpadu
070199
Odpady jinak blíže neurčené – průmyslové smetky
N
080111
Odpadní barvy a laky
N
110105
Kyselé mořící roztoky
N
110106
Kyseliny blíže nespecifikované
N
110107
Alkalické mořící roztoky
N
110108
Kaly z fosfátování
N
120109
Odpadní řezné emulze
N
120114
Kaly z obrábění
N
120118
Kovový kal
N
130110
Nechlorované hydraulické oleje
N
130205
Nechlorované minerální oleje
N
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
140603
Jiná org. rozpouštědla
N
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150101
Papírové a lepenkové obaly recyklovatelné
150102
Plastové obaly – recyklovatelné (folie)
150102
Plastové obaly zneč,.
150104
Kovové obaly zneč.
150106
Směsné obaly
150107
Skleněné obaly zneč.
150110
Obaly obsahující zbytky neb. látek
150111
Kovové obaly obs. neb. hmotu včetně tlakových nádob
150202
Absorpční činidla, čisticí tkanina, filtr. mat. zneč., VAPEX
160213
Vyřazená zařízení
160601
Pb aku
170903
Jiné stav. odpady obs. NL
170604
Izolační materiály
200121
Zářivky
200123
Vyřazená zařízení – lednice
200301
Směsný komunální odpad – kontejner
200307
Objemový odpad
Přesné množství výše uvedených odpadů není v této fázi známo.

O
O
O/N
O/N
O
O/N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
O

Zdroje hluku
Stávající budova – dílna povrchových úprav na st. p.č.: 1451:
Stávající budova je již postavena, zdrojem hluku je vlastní výroba, která je však utlumena
dostatečným zdivem, ze kterého je objekt postaven. Další zdrojem hluku je následná doprava.
Vzhledem k nízké intenzitě dopravy spojené se záměrem bude tato doprava akceptovatelná.
Hluk z výstavby záměru nové budovy povrchových úprav: hlavním zdrojem hluku bude etapa
výstavby, tento hluk může ovlivnit akustickou situaci v posuzovaném území. Hluk šířící se ze
staveniště je závislý na množství, druhu či stavu používaných stavebních strojů, počtu
pracovníků, druhu prací, organizaci práce, ale i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit.
Všechny výše uvedené parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem
měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro výkopové a stavební práce budou
využity standardní stavební stroje a zařízení. Tento negativní vliv hluku bude pouze dočasný
– hluk ze staveniště bude neustále měnit, dle intenzity a použití stavebních strojů či zařízení.
Níže v tabulace uvádíme akustické výkony stavebních strojů a zařízení:
Tabulka č. 16: Hladiny akustických výkonů stavebních strojů a zařízení:
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Vlastní stavební práce budou probíhat pouze v denní dobu tak, aby nedošlo k překročení
hygienického limitu pro noční dobu. Hluk strojů na zemní práce se pohybuje kolem 80 – 90
dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových zařízení i méně. Hladina hluku se bude měnit v závislosti
na použití stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu a době či místě provozu. Pro
pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní
soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí (běžné manuální práce na
staveništi je nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění stanovena maximální přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8mi hodinovou směnu LAeq 85 dB(A)). Hlavním
kritériem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina akustického tlaku A (LAeq), která
představuje energetický průměr okamžitých hladin zvuku A a je vyjadřována v decibelech.
V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram stavebních prací tak, aby
byla vlastní práce a doprava minimalizována zejména pak ve večerních a nočních hodinách,
čili stavební výkopové práce nebudou prováděny v nočních hodinách.
Z hlediska následného provozu a instalace nové technologie je novým významným zdrojem
hluku nástřešní ventilátor a VZT jednotky. Hladina akustického výkonu Lwa v oktávových
pásmech v dB (A) nástřešního ventilátoru VDA 500/8D.
Tabulka č. 17: Akustický výkon Lwa v oktávových pásmech v dB(A)
Otáčky
125
250 500 1000
2000
4000
8000
-1
min
350
63
61
58
50
46
37
30
450
69
67
63
55
52
44
36
700
78
76
73
65
61
52
45
900
84
82
78
70
67
59
51
1400
94
92
88
81
77
71
61
Při uvedení haly do provozu doporučujeme provést autorizované měření hluku na hranici
chráněné zóny obytné zástavby. Toto měření ověří, že nedošlo k překročení hygienických
hlukových limitů v chráněné zóně obytné zástavby.
Sadové úpravy posuzovaného území:
Po dokončení stavebních prací, provozovatel a investor je ochoten provést sadbové úpravy
autochtonních rostlin či dřevin.
Rizika havárií
Riziko havárie s dopadem na povrchové nebo podzemní vody:
Případný únik lázní z technologie bude zachycen a jímán ve vlastní budově, jejíž snížená
podlaha pod úroveň vstupu vytvoří spolu s nepropustnou úpravou podlahy záchytnou vanou o
objemu 24 m3 (čili trojnásobný objem van).
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C. ÚDAJE
O
STAVU
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM PROSTŘEDÍ POSUZOVANÉHO ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Místo záměru se nachází na okraji obce Nová Ves, tato obec spadá do katastrálního území
Olešník u Českých Budějovic v Jihočeském kraji. Vlastní záměr nezasahuje do zvláště
chráněných ani chráněných oblastí. V místě záměru se dále nenachází žádné vodní dílo ani
vodní tok.
Zvláště chráněná území: z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění nespadá dané území do žádné oblasti se zvýšenou ochranou (§14 odstavec (2)
zákona č. 114/1992 Sb.,). V blízkém okolí se nenachází žádné velkoplošné chráněné území.
Nejblíže situovanou chráněnou oblastí jsou Hlubocké obory a Českobudějovické rybníky
atd... (zobrazeno viz obr. č. 6). Tyto chráněné oblasti se nacházejí v širším okolí záměru,
záměr je tedy v dostatečné vzdálenosti a nemá na chráněné oblasti žádný negativní vliv.
Obrázek č. 5: Zobrazení chráněných oblastí v okolí posuzovaného záměru

Záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny (ÚSES) ani
bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Nejblíže
situovaným nadregionálním biocentrem (EVL) je Hlubocká obora vzdálená od záměru cca
3,124 km od záměru. Jedná se o lesní komplex, který je z hlediska vegetační (geobotanické)
hodnoty velmi cenný. Je tvořen bukovými, buko-dubovými a z části i smrkovými porosty.
Porosty svým druhovým složením stromového patra (převaha buku, příměs dubu, ale i smrku
a lípy) představují jeden z mála zbytků porostů se složením bližším původnímu v oblasti
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přechodu výškových stupňů pahorkatiny a vrchoviny v Jižních Čechách. Z poměru smíšení i
s ohledem na strukturu (převážně přestárlé stejnověké porosty zvláště v oblasti velkého
Kameníku) i podle údajů historického průzkumu je zřejmé, že i tyto porosty postupným
uplatňováním hospodářských opatření doznaly od pralesovité fáze do dneška podstatnějších
změn. Přesto jde o zachovalé cenné zbytky s relativně přirozeným charakterem stanoviště i
prostorů. Bylinné patro je poměrně chudé a běžnými druhy acidofytů, což lze s ohledem na
dnešní druhové zastoupení přičíst spíše dlouhodobému ovlivnění koncentrovanými stavy
zvěře, než prvotnímu charakteru stanoviště. Nic to však nemění na celkové přírodovědecké
hodnotě porostů.
Dále se v dostatečné vzdálenosti nacházejí níže uvedená chráněná území:
EVL: Radomilická mokřina
Ptačí oblast: Českobudějovické rybníky
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků
EVL Radomilická mokřina: jedná se o přírodní rezervaci situovanou v Českobudějovické
pánvi ležící cca 0,5 km od Radomilic. Předmětem ochrany jsou mokřady s bohatým výskytem
zvláště chráněných druhů rostlin typických pro mokřadní vegetaci. V současné době se jedná
o významné hnízdiště a stanoviště vodního ptactva.
Ptačí oblast Českobudějovické rybníky: jedná se o rozlehlé území, kde se nachází až 50 různě
velkých rybníků. Největší je skoro čtyřsethektarový Bezdrev, mezi další rozlohou významné
rybníky patří Volešek, Vlhlavský, Blatec a soustava Vrbenských rybníků. Zbývající části
území pokrývají krom rozptýlených lidských sídel pole a louky, lesy se vyskytují jen
okrajově. Na hrázích rybníků tvoří významný biotop stará dubová stromořadí.
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků: jedná se o přírodní rezervaci
v Českobudějovické pánvi cca 1 km severozápadně od Zlivi. Rezervace zahrnuje nivu
Bezdrevského potoka (Soudného) nad severozápadní částí Zlivského rybníka. Rozkládá se na
ploše 64,46 ha. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991. Předmětem ochrany je souvislé území
rákosin a přirozených vlhkých luk, které jsou ve své podstatě posledním zbytkem vegetace
Zbudovských blat představující historicky rozsáhlé území, s ornitologicky a botanicky
cennými loukami a rákosinami.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně ovlivněny
C. II.1 Klimatická charakteristika posuzované oblasti
Klimaticky a teplotně patří zájmové území do oblasti mírně teplé, mírně vlhké s mírným
průběhem zimního období. Roční průměrná teplota se pohybuje kolem 7,5°C. Údaje o
teplotách stanic ČHMÚ v okolí jsou uvedeny v tabulce:
Tabulka č. 18: Teplotní údaje
Vodňany (°C)
České Budějovice (°C)
1. Průměrná teplota vzduchu v lednu
-2,8
-2,1
23
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2. Průměrná teplota vzduchu v červenci
17,9
18,2
3. Průměrná roční teplota vzduchu
7,7
8,2
V dlouhodobém průměru se roční srážky pohybují mezi 410 mm až 780 mm. Maximální
množství srážek spadne v červenci (kolem 100 mm), nejméně pak v únoru (22 mm).
Průměrné množství srážek z období 1931 – 1960 ze stanice Hluboká nad Vltavou, Dříteň,
Libějovice je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 19: Průměrné srážky
1 2
3
Hluboká – skleníky 24 30 29
Hluboká – obora
27 32 31
Dříteň
25 31 26
Libějovice
23 29 26

4
40
44
39
40

5
67
66
65
68

6
87
83
90
89

7
99
99
96
98

8
72
75
69
71

9
46
47
48
46

10
45
41
44
45

11
30
32
30
32

12
31
32
31
29

∑
600
609
594
596

Údaje o měsíčních výškách srážek jsou pravidelně získávány od ČHMÚ, atmosférické srážky
v lokalitě Mydlovary dle ČHMÚ v posledním období uvedeny v tabulce níže:

Tabulka č. 20: Výčet srážek v okolí záměru dle dat dostupných ČHMÚ
Rok
Množství
(mm)
2001
666
2002
967
2003
424
2004
604
2005
708
2006
724

C.II.2 Vody
Povrchové vody:
Záměr nebude narušovat žádné vodní toky, v blízkosti záměru se nenacházejí řeky, potoky,
rybníky či tůně.
Podzemní vody:
Z hydrologického hlediska patří posuzované území k hydrogeologickému rajonu č.: 2160. Na
níže uvedené mapě je evidentní, že těsně za obcí Nová Ves je hydrogeologický rajon č. 5320.
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Obrázek č. 6: Zobrazení chráněného území z hlediska ochrany vod:
Chráněná oblast přirozené
akumulace vod
(CHOPAV): Třeboňská
pánev

Místo záměru: Nová Ves

Ptačí oblasti:
Českobudějovické rybníky

Maloplošné chráněné území
s vazbou na vody: Libochovka

Maloplošné chráněné území s vazbou na
vody: Mokřiny u Vomáčků

Obrázek č. 7: Zobrazení hydrogeologického rajonu v posuzovaném území

Jak je uvedeno výše, zájmové území náleží do hydrogeologického rajonu 216 – Budějovická
pánev – terciérní a křídové pánevní sedimenty. Záměr je situován na severním okraji
českobudějovické pánve, jejíž výplň je tvořena svrchnokřídovými uloženinami klikovského
souvrství a terciérními sedimenty zlivského a mydlovarského souvrství. Podloží a okolí
pánevních uloženin tvoří moldanubické krystalinikum, reprezentované zejména biotickými
pararulami. Kolektorem podzemní vody jsou zejména propustnější písčité vrstvy křídy
terciéru a dále nevytěžené uhelné sloje. Transmisivita hornin klikovského a mydlovarského
souvrství je v důsledku jejich jílovitého vývoje velmi nízká, řádově 10-5m2s-1. Transmisivita
25

Číslo zakázky: 2014239

hornin moldanubika je ještě nižší a v závislosti na hloubce zvětrání dociluje řádových hodnot
10-5 – 10-7 m2.s-1. Území odkališť je infiltrační oblastí budějovické pánve. Generální směr
proudění podzemní vody je v převážné části území odkaliště k jihozápadu, v oblasti Soudného
potoka se stáčí k jihovýchodu, směrem do drenážní oblasti pánevní struktury, rozkládající se
v údolí řeky Vltavy, od Českých Budějovic k Hluboké nad Vltavou.
Ve svrchních zvodněných kolektorech se projevuje vzdouvací účinek odkališť na hladinu
podzemní vody, která v některých místech vystupuje až nad terén. Rychlost proudění
podzemní vody, která v některých místech, která je velmi nízká (řádově několik metrů až
desítek metrů za rok), propustnější vrstvy mají navíc malý plošný rozsah a nejsou zřejmě
hydraulicky spojité na větší vzdálenost.
Tabulka č. 21: Evidovaná ložiska nerostných surovin v okolí posuzovaného záměru
Okres
Plocha (ha) Provozovatel Způsob
Surovina
Ložisko,
těžby
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
B3 250700 České
64,54
Calofrig a.s. Dosud
Žáruvzdorné
Dívčice,
Budějovice
Borovany
netěženo
jíly,
Dříteň
nežáruvzdorné
jíly
Ložisko,
Okres
Plocha (ha)
Provozovatel Způsob těžby Surovina
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
DP 700624 Písek
48,74
Wienerberger Dřívější
Cihlářská
Záblatí
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
D3 140601 Písek
22,43
Dosud
Cihlářská
Záboří
netěženo
surovina
B3 227 800
České
25,45
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
DP 701078 České
39,04
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí II
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
CHLÚ
České
42,08
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
B3 227900 Písek,
21,94
Geofond ČR, Dosud
Cihlářská
Záboří-jih
Strakonice
Praha
netěženo
surovina
P9
056800 České
97,35
Ministerstvo Dosud
Žáruvzdorné
netěženo
Záblatí
Budějovice
životního
jíly na ostřivo
prostředí
N5136600
České
1,28
Dřívější
Stavební
26
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Chlumec

Budějovice

povrchová

kámen

C.II.3 Půda
Kvalita půdního substrátu je dána geologickou podstatou daného území. Zastavěná plocha se
nemění. Pozemky nejsou dle k.u. součástí zemědělského půdního fondu. Záměrem nejsou
dotčeny pozemky k plnění funkce lesa.
Znečištění půd:
Kontaminace půdy na místě posuzovaného záměru nebyla prověřována. Vzhledem
k charakteru dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely, jako pojezdová a
manipulační plocha nelze kontaminaci předpokládat.
Na povrchovou kristaliniku se vyvinuly půdy hnědé nebo slabě oglejené. V částech
s pomalým povrchovým odtokem jsou zastoupeny půdy oglejené. V oblasti Mydlovarského
rybníka a na území Blat vznikla půda označována, jako oglejená - antropogenní.

C.II.4 Geomorfologie a geologie
Z hlediska geomorfologického členění náleží území k okrajové části Českobudějovické
pánve (I2B-1), která je součástí Jihočeské pánve (I2B). Terén je rovinný až mírně zvlněný.
Nadmořská výška kolísá mezi 384 a 440 m.n.m.
Geologicky patří zájmová oblast do jihočeských pánví a tvoří severozápadní okrajovou část
budějovické pánve. Oblast je tvořena sedimenty charakteristickými pro okrajové pánevní části
svou velkou faciální proměnlivostí. Na severu pak vystupuje metamorfované moldanubikum.
Budějovická pánev vznikla v místě křížení zlomků šumavského směru (SZ – JV) a směru
blanické brázdy (SSV – JJZ). Svým vznikem zlomy patří k variské orogenezi, k asturské fázi
vrásnění. Podloží pánve tvoří metamorfované horniny moldanubika a to jednotvárné a pestré
skupiny. Výplň je tvořena sedimenty svrchní křídy a terciérem. Základní horninou
moldanubika, která vystupuje severně od okrajového hlubockého zlomu, jsou biotické
respektive sillimanit-biotické pararuly s ojedinělými polohami odlišných typů metasedimentů
(kvarcit, erlan). Metamorfity v podlaží pánevní výplně a v blízkosti okrajového zlomu jsou do
značné hloubky zvětrány. Jílovitý charakter zvětralin a jejich zbarvení naznačují, že
k zvětrávání došlo převážně v křídě a miocénu.
Nejstarším členem pánevní výplně je svrchnokřídové souvrství limnických sedimentů. Je zde
zastoupeno spodním oddílem, který je tvořen nepravidelně se střídajícími vrstvami písků a
písčitých štěrků, které jsou často zpevněny na rozpadové pískovce a slepence, s jíly a
prachovitými jíly, respektive jílovci a prachovci. Lokálně jsou vyvinuty lavice železitých,
nebo sideritických pískovců. Typické zbarvení sedimentů klikovského souvrství je červené až
šedé různých odstínů. Tmavošedé vrstvy zpravidla obsahují zuhelnatělé zbytky rostlin.
V oblasti výrazně převažuje jílovitý vývoj sedimentace nad písčitým. Maximální mocnost
kolem 90 m dosahuje klikovské souvrství v jižní části popisovaného území.
Terciérní sedimenty jsou v popisované oblasti zastoupeny miocénním zlivským a
mydlovarským souvrstvím.
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Starší zlivské souvrství tvoří nezpevněné středně až hrubě zrnité písky obsahující
nepravidelné polohy a čočky bílých a nezelených jílů, nad kterými jsou vyvinuty zelenavé,
žlutavé až rezavé silicifikované písčité jíly až pískovce, nebo štěrčíkové slepence. Místi
bazální část souvrství chybí a zlivský slepenec nasedá přímo na klikovské souvrství nebo
krystalinické podlaží. Zlivské souvrství obvykle tvoří morfologicky nápadné erozní relikty na
výchozech klikovského souvrství. V podloží mydlovarského souvrství se vyskytuje pouze
lokálně. Největší mocnosti dosahuje souvrství v okolí Zlivy na jihovýchodním okraji
zájmového území (až 20 m).
Sedimenty mydlovarského souvrství jsou ve sledovaném území vyvinuty ve dvou genetických
formách. V tektonicky založeném pištínském příkopu je mydlovarské souvrství tvořeno
výhradně střídajícími se vrstvami písčitých a jílovitých sedimentů, diatomové a uhelné vrstvy
nejsou vyvinuty. Úplnější litologický vývoj má mydlovarské souvrství v severní části
zkoumaného území, kde jsou jím vyplněna stará lalokovitá koryta vyhloubená jak ve
svrchnokřídovém klikovském souvrství, tak i ve fosilně zvětralých horninách moladnubika.
Zde jsou většinou vyvinuty jak uhelné tak diatomové vrstvy, neboť zde v průběhu
sedimentace byly příznivé přírodní podmínky pro vznik uhlotvorného močálu. Mocnost
mydlovarského souvrství zde dosahuje 30 – 50 m. Od podloží se vyvíjely postupně psamity až
diatomové jíly. Lignitové sloje, jejichž celková mocnost činila 7 – 8 m, byly z převážné části
zájmového území vytěženy povrchovými doly Svatopluk, Pavel, Václav a Josef.
Kvartérní pokryv je tvořen sprašovými, soliflukčními a splachovými hlínami. Pleistocénní
spraše a soliflukční hlíny mají z pravidla nepatrnou mocnost přesahující pouze zřídka 1 m.
Větší mocnosti dosahují holocénní splachové hlíny vyplňující svahové deprese a svahová
úžlabí. Nejvýznamnějšími kvartérními sedimenty studovaného území jsou antropogenní
uloženiny pokrývající plochu cca 4 km2. Jsou umístěny jednak ve vytěžených důlních
prostorech, jednak v povrchově vybudovaných odkalištích. Nejvýznamnější zlomovou
strukturou studovaného území je okrajový hlubocký zlom ZSZ – VJV směru probíhající přes
severní část odkališť směrem k Nákří, oddělující sedimenty klikovského souvrství od
moldanobického krystalinika. Hlubocký zlom v zájmové oblasti již vyznívá. Zatímco u
Hluboké poklesla kra budějovické pánve oproti krystaliniku o 300 – 500 m, v zájmovém
území pokles zřejmě nepřesahuje 50 m. Tektonicky je zlom obdobného směru pravděpodobně
omezen i pištínský příkop v sousedství zájmové oblasti, vyplněný sedimenty mydlovarského
souvrství. Rozšíření tercierních sedimentů severně od pištínského příkopu, tedy i v našem
zájmovém území, není předurčeno zlomovou tektonikou. Sedimenty vyplňují erozní úžlabí a
koryta vzniklá v průběhu erozních cyklů následujících po inverzních pohybech pánve koncem
paleogénu a začátkem neogénu.
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Obrázek č. 8: Geologický poměr posuzované lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

Obrázek č. 9: Geomorfologické poměry okolí a lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

C.II.6 Fauna a flóra
Popisované území je součástí provincie středoevropských listnatých lesů, odprovincie
hercynské, bioregionu Českobudějovického (1.30), zájmové území se nachází v jeho severní
přechodové nereprezentativní zóně.
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Českobudějovický bioregion:
Tento bioregion zaobírá geomorfologický celek Českobudějovická pánev a jeho celková
plocha je 703 km2. Bioregion je tvořený pánví vyplněnou kyselými sedimenty s rozsáhlými
podmáčenými sníženinami. Převažuje biota 4 vegetačního stupně. Zvláštností jsou háje bez
habru a podmáčené lesy s dubem, jedlí a smrkem. Netypickou část tvoří kopce krystalinika.
Krajina je kulturní a vyvážená se značným podílem vodních ploch, vlhkých luk, kulturních
borů a orné půdy.
Bechyňský bioregion:
Tento bioregion se prakticky shoduje s geografickým celkem Táborská pahorkatina a jeho
celková plocha značně nepravidelného tvaru činí více než 1 600 km2. Bioregion je tvořen
rozsáhlými plošinami a hřbety rozříznutými průlomovým údolím Vltavy s jejími přítoky.
V současnosti převažuje orná půda, lesy jsou ponejvíce kulturní smrčiny, na svazích údolí a
hřbetech i s fragmenty dubohabřin a bučinami. Přilehlé plošiny mají bohaté umělé rybniční
soustavy, které jsou typické pro tuto oblast Čech. Vltavské údolí bylo velmi těžce poškozeno
výstavbou přehradních nádrží.
Místo výstavby je sporadicky pokryté místní vegetací (trávník s kulturními druhy). Část
nesečených nebo sporadicky sečených trávníků je zarostlá nebo zarůstající invazními druhy
rostlin jako důsledek dlouhodobého obohacení živinami ze zemědělské výroby. Podél
komunikací nebo podél odstavných ploch jsou rozvolněné porosty ruderálních a
synantropních bylin. Větší část území určená pro výstavbu haly je zarostlá různými
sukcesními stádii ruderální vegetace. To je dáno eutrofizací ze zemědělského areálu. Většina
ze zjištěných druhů vyšších rostlin patří mezi běžné druhy. Z bylinného patra se jedná o
druhy: psárka luční, jílek vytrvalý, pýr plazivý, jitrocel kopinatý, ovsík vyvýšený, bojínek
luční, řebříček obecný tolice vojtěška, jetel zvrhlý, pampeliška podzimní, jetel plazivý,
kopřiva dvoudomá, šťovík menší, šťovík tupolistý, svízel bílý, koukol polní, straček obecný,
pcháč oset...
Flóra:
Na posuzovaném území není předpokládána přítomnost vzácných či chráněných druhů
živočichů a rostlin. Pokud se týká fauny nejbližšího okolí, lze v daném území dnes očekávat
převážně synantropní druhy, vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské činnosti, dále
byly zastiženy některé druhy vázané na intenzivní agrocenózy a břehovou vegetaci malých
vodních toků (údolní nivy potoka), případně bylinné ruderální a lesní porosty. Na lokalitě lze
předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných fytofágních ev. oligofágních a
polyfágních druhů, významných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu. Na
ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy běžně
rozšířené.

Fauna:
Z ohledu výskytu obratlovců je možné předpokládat běžnou druhovou diverzitu:
Savci: hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, liška
obecná, srnec evropský.
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Ptáci: vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý,
sýkora koňadra, pěnkava obecná, straka, špaček, bažant obecný.
Obrázek č. 10: Sýkora koňadra (Parus major):

Stavba proběhne na pozemku investora a provozovatele, kde se již nachází jedna nová hala
pro předpokládaný (budoucí) provoz povrchových úprav. Areál není v přímém kontaktu
s prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), přírodní parky či významnými
krajinnými prvky. Nejbližší prvky ÚSES lokální biokoridor a biocentra nebudou vlastní
výstavbou a následným provozem dotčeny.
Vlastní území stavby nemá historicky význam a nejedná se ani o území hustě zalidněné.
Posuzované území není zatěžované nad míru únosného zatížení.
Obrázek č. 11: Zobrazení důlních činností dle (www.geology.cz) s vyobrazením
posuzované oblasti
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C.II.7 Ekosystémy
Územní systém ekologické stability:
Pro posuzované území je vypracovaný ÚSES, který charakterizuje funkční soustavu živých a
neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezuje biocentra a
biokoridory jako součástí systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě blízkých
ekosystémů. Biocentra představují genetické zásobárny pro uchování regionálního nebo
místního genofondu živých organismů, biokoridory zajišťující komunikaci mezi nimi, tedy
umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení
ekologické rovnováhy. Interakční prvky představují segmenty liniového charakteru,
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni. Lze
konstatovat, že předpokládaná výstavba haly se nebude dotýkat žádného z výše uvedeného
prvku.
Významné krajinné prvky:
Nejbližším významným krajinným prvkem jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
§3 vodoteče. Významné krajinné prvky zaregistrované dle §6 zákona č. 114/1992 Sb., se
přímo v lokalitě místa předpokládané výstavby nenacházejí.

C.II.8 Krajina
Charakteristika krajiny: Řešené území obce se nachází v oblasti starého osídlení. Příhodné
přírodní podmínky zde přály rozvoji zemědělství, a to zejména polních plodin, takže bylo celé
území plošně odlesněno. Obec se nachází v intenzivně zemědělsky využívané krajině, kde
největší plochu zaujímá zemědělská půda., převážně orná. Malou plochu mají sady a louky.
V případě lesů se jedná v převážné míře o stanoviště, nepůvodní lesy s porosty smrku a
borovice, místy s příměsí listnáčů. Větší průmyslové využití krajiny v okolí záměru není
evidováno, rekreační potenciál krajiny je suplován především objekty chalup v sídlech obce.
Nejblíže k předmětnému záměru je historický krajinný celek Hlubocko, který dosahuje
evropského významu. Jedná se o území o rozloze 60 km2, které se váže k zámeckému areálu
situovanému na skalnatém ostrovu vysoko nad řekou Vltavou, kde zámek vytváří
charakteristickou pohledovou dominantu velké části Českobudějovické kotliny. Soubor
zahrnuje zámecký areál s přírodně krajinářským parkem, na park situovaný na ostrovu
navazují pohledově i prostorově na severu rozsáhlé obory, rozložené po obou březích řeky
Vltavy. Historický celek dotváří na jihu a západě parkově upravená krajina, přehledná ze
zámeckého parku až k horizontu, kde jižní panoramata vytváří Blanský les s kletí, na západě
přechází v siluetu Šumavského pohoří, za dobré viditelnosti s vrchy Libínem a Boubínem.
V 15. století poznamenal vzhled krajiny především rozvoj rybářství, který nastal za vlády
Pernštejnů. Tehdy došlo k založení první na Hlubocku České ucelené rybniční soustavy
s největším rybníkem Bezdrevem (v roce cca 1490 s výměrou 450 ha), mezi ostatní rybníky
v soustavě patřily například: Munický (1494), Podskalský, Poříčský, Zvolenov. Dobře
hospodařící Pernštejnové založili na levém břehu řeky Vltavy v roce 1535 také malou oboru.
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Rozvoj myslivosti dále pokračoval za Marradasů, kteří v letech 1630 – 1660 oplotili okolí
zámku k chovu dančí zvěře.
V roce 1661 hlubocké panství zakoupil Jan Adolf Schwarzenberk, jehož rod držel Hlubokou
až do roku 1945. Za Swarzenberků docházelo k výrazným změnám a úpravám krajiny, které
nabývají značného rozsahu v souvislosti s rozvojem myslivosti v 18. století a vrcholí v období
romantismu kolem poloviny 19 století.
Jak uvádí archivní doklady, byla v roce 1664 vydána majitelem panství instrukce sázet na
vhodných místech duby pro zajištění obživy zvěře. Do této doby spadá počátek pro hlubockou
krajinu charakteristických dubových alejích. V krajině vznikají bažantnice a obory. Od roku
1680 se datují počátky chovu bažantů, doložené dodnes dochovanými pravidelně
uspořádanými bažantnicemi (Borek u rybníka Bezdrev, bažantnice u Vondrova). V letech
1708 – 1715 byl pražským stavitelem Pavlem Ignácem Bayerem postaven barokní lovecký
zámek mezi rybníky Munický a Zvolenovský. Zámek splňující představy nejvyšší lovecké
reprezentace nesl název Ohrada. Aby mohly pokračovat tehdejší společností oblíbené barokní
štvanice bez nebezpečí škod na polích, byla v roce 1766 zahájena stavba velké tzv. Staré
obory na levém břehu řeky Vltavy. Tato obora sloužila k chovu černé zvěře, daňků a od roku
1816 i k chovu muflonů. Pro chov jelení zvěře byla na pravém vltavském břehu v roce 1854
zřízena Nová nebo také Poněšická obora. V oborách byly velmi pečlivě chráněny staré
stromy, které dodnes tvoří překrásné stromové partie (ve Staré oboře – Zlatěšovické smrkyv Nové oboře autochtonní bučiny).
Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky:
V posuzované lokalitě a ani v jejím nejbližším okolí ovlivněném provozem zemědělské a
živočišné výroby se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR zákonem č.
218/2004 Sb., není v řešeném území navrhována žádná ptačí oblast ve smyslu ustanovení
§45e zákona. Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky významná lokalita ve
smyslu § 45 a – c zákona č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu
těchto lokalit podle § 45a zákona a NV č. 132/2005 Sb.,
Ptačí oblasti Jihočeského kraje jsou rozmístěny po území kraje a lokality jsou evidovány.
Žádná z oblastí nezasahuje přímo do posuzovaného území určeného pro výstavbu haly pro
technologii povrchových úprav.
Ochranná pásma:
Místo výstavby se nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů.
Nachází se zde nejbližší hranice chráněné obytné zóny, která je od záměru vzdálena cca 15 m.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod Třeboňská pánev je mimo posuzované území,
končí jižně od záměru. Území přírodního léčivého zdroje lázní Bechyně s ochranným pásmem
je mimo posuzované území.
Ostatní ochranná pásma:
- Ochranná pásma lesních porostů (§14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., - 50 m) nejsou
záměrem dotčena
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-

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,)
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena
Ochranná pásma nadzemních sítí (VVN) nejsou záměrem dotčena
Dále musíme uvažovat to, že dle vyjádření odboru územního plánování je dle Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZÚR), které jsou součástí územně
plánovací dokumentace kraje, součástí vymezeného koridoru nadmístního významu
pro veřejnou technickou infrastrukturu Et1 – Dálkový horkovod ETE – Chlumec –
Munice – České Budějovice v šíři 200 m. Tento koridor je v ZÚR vymezen, jako
veřejně prospěšná stavba. Platná ZÚR je k nahlédnutí na webových stránkách
Jihočeského kraje. Ve změně 3 ÚPnSÚ, která byla vydána zastupitelstvem obce
Olešník dne 28.12.2011je na základě ZÚR upravena a zpřesněna poloha koridoru
technické infrastruktury (horkovod JETE – České Budějovice) včetně ochranného
pásma tak, že je navržena podél východní hranice plochy Z.3.2.NV a nezasahuje do
zájmového pozemku.

C.II.9. Obyvatelstvo
Posuzované místo výstavby se nachází na okraji obce nová Ves, která je součástí obce
Olešník v k.ú. Olešník. Celkem zde žije 29 obyvatel (údaj o sčítání obyvatel z roku 2009).

C.II.10 Hmotný majetek, kulturní památky
Západní část pozemku cca z 20 % je součástí území s archeologickými nálezy, v souladu
s tímto limitem využité zde musí být dodrženy podmínky stanovené příslušným
archeologickým ústavem. Provozovatel je povinen stanovené podmínky dodržet.
Do roku 1887 patřila k okresnímu hejtmanství Týn nad Vltavou a tímto dnem přešla
k okresnímu hejtmanství v Českých Budějovicích. Do roku 1880 tvořila část místní obce
Kočín. První zpráva o ní je spjata s rokem 1598. V tomto roce Bohuslav Malovec na Dřítni
koupil od Jáchyma z Hradce hlubocké panství s příslušenstvím, mezi nimiž byla uvedena i
Nová Ves Nevděkov, Nová Ves se tehdy jmenovala Nevděkov, ale již v roce 1617 bylo užito
jejího dnešního názvu. Obecným zemským zřízením v roce 1943 byly sloučeny obce Chlumec
a Nová ves v jednu obec s názvem Chlumec, kde setrvala až do roku 1945.
Původně školou patřila k Dříteni. Teprve v roce 1919 byla zřízena škola. Farou patří
k Purkarci.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Radonové riziko
Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro
všechny regiony české republiky v měřítku 1:50 000 a která hodnotí radonové riziko ve třech
stupních, leží posuzovaná lokalita v oblasti se středním rizikem 2 Qt.
34

Číslo zakázky: 2014239

Obrázek č. 12: Mapa zobrazující území s výskytem radonu

Posuzovaná lokalita: Nová Ves

Popis: v posuzované lokalitě je stanoven převažující radonový index č. 2, čili střední.
Zásobování vodou:
Mydlovary, Zahájí a Olešník + místní části jsou zásobovány pitnou vodou z vodárenské
nádrže Římov. Ve Zlivi je tento zdroj posílen ze 4 vrtů rybníka Bezdreva.
Vodohospodářský potenciál povrchových a podzemních vod dle Atlasu životního prostředí a
zdraví obyvatelstva ČSFR je v zájmovém území nízký.
Obrázek č.: Vrtná prozkoumanost posuzovaného území
č. 2

č. 1

Popis zobrazených vrtů:
Vrt č. 1:
Název vrtu: V-44
Druh: vrt svislý
Hloubka: 3,5 m
Hornina: rula
Rok: 1985
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Vrt č. 2:
Název vrtu: HV-1
Druh: vrt svislý
Hloubka: 28 m
Hornina: pararula
Rok: 1997

Oblasti surovinových zdrojů:
Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních
bohatství. Ložiska surovin se nacházejí v okolí, jsou dostatečně vzdálena od záměru výstavby
haly pro technologie povrchových úprav.
Vztah k územně plánovací dokumentaci: Územní plán obce Olešník, jejíž místní částí je i
Nová Ves:
Územní plán byl zpracován pro obec Olešník společností A + U DESIGN, s.r.o. v roce 1997,
schválen v roce 1999. Návrhové období 2015.
Záměr je v souladu s aktuálním územním plánem obce.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Stavba haly úzce navazuje na stávající již postavenou halu. Bude zde vybudováno zázemí
společnosti, která v současné době podniká a má své technologické zařízení pro povrchové
úpravy umístěnou v pronajatých objektech. Provozovatel a majitel společnosti se přiklonil
k stavbě vlastních hal, kde bude instalováno zařízení s BAT technologiemi pro záchyt
znečišťujících látek do ovzduší.
Kvalita ovzduší je v současné době ovlivňována z velké části lokální topeniště, které jsou
nejčastěji na tuhá paliva.

D. Údaje o vlivech projektu na obyvatelstvo a na životní prostředí
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Za nejzávaznější problémy technologie povrchových úprav lze považovat:
- Znečišťující látky TZL
- Uskladnění vstupních a výstupních látek s možností úniku a případné kontaminace
půdy (musíme však uvést, že provozovatel má dle projektové dokumentace opatření
k záchytu případných úniků).
Další vlivy na životní prostředí se mění dle konkrétních podmínek posuzovaného provozu.
V případě změny užívání hal k povrchovým úpravám nelze předpokládat další významné
vlivy na životní prostředí.
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Vlivy na obyvatelstvo:
Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během výstavby je vzhledem k rozsahu prací
akceptovatelný. Práce budou probíhat pouze ve vlastním areálu (halách) provozovatele.
Vzhledem k charakteru provozu lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby
nebude obyvatelstvo negativně zasaženo.
V době provozu technologie povrchových úprav je porušení pachů v dané lokalitě vyloučené.
Obyvatelé obce Nová Ves u Olešníku nebudou během provozu výroby obtěžováni nadměrnou
dopravní intenzitou.
Můžeme tedy uvést, že vliv na obyvatelstvo z výstavby a následného provozu technologie
povrchových úprav bude akceptovatelné.

D.I.1 Vlivy na ovzduší
Během nastávající výroby se vlivy na ovzduší a klima předpokládají v podlimitním rozsahu.
Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi: TZL, NOx a HCl.
Z hlediska stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou
vlivy provozu zanedbatelné a podlimitní. Jak jsme již uvedli výše, vlastní technologie je
v současné době v provozu v Týně nad Vltavou v pronajatých prostorech, jedná se o
dlouholetý provoz, kde již bylo několikrát prováděno autorizované měření emisí. Výsledky
z tohoto měření nikdy nepřekračovali. Jelikož dojde k přesunu technologie do nových prostor,
můžeme tedy předpokládat stejné emisní znečištění, případně i o něco nižší, jelikož zde bude
instalováno nové čisticí zařízení.
Dle výpočtů uvedených v příslušné kapitole tohoto oznámení a výše uvedených předpokladů
můžeme předpokládat vliv na ovzduší, jako akceptovatelný.

D.I.2 Vlivy na vody
Vliv na povrchové a podzemní vody zde můžeme vyloučit. Lokalita záměru nepatří do
zranitelných oblastí (k.ú. Olešník).

D.I.3. Vlivy na faunu a flóru
Vzhledem k charakteru a umístění stavby s následným umístěním technologie pro povrchové
úpravy, není předpokládán žádný závažný vliv na stávající faunu a flóru.
Každý zásah člověka do jednotlivých složek životního prostředí lze hodnotit, jako negativní.
V tomto případě je však akceptovatelný a to z toho hlediska, že nedochází k rozlehlému
záboru půdy.
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D.I.4 Vliv na půdu
Záměr bude vystaven na ploše dle územního plánu určené mimo jiné i k tomuto účelu.
S ohledem na velikost okolních ploch, na stav přírodního prostředí, můžeme tento záměr
hodnotit, jako akceptovatelný.

D.I.5 Vliv na krajinu
Krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, který je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa a oblasti, je chráněna před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Na jedné straně existuje krajina přírodní či
přírodě blízká, na druhé straně je krajina urbanizovaná či městská. Ochrana krajinného rázu je
nejvíce uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a estetickými hodnotami,
dochovanými stopami historického vývoje osídlení a kultivace a výraznou harmonií měřítka a
vztahů v krajině. Krajinný ráz je dán kulturní, přírodní a historickou charakteristikou oblasti či
místa. To znamená, že ráz určitého segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami
přírodními (morfologie terénu, vodní toky, plochy a charakter vegetačního krytu), tak
kulturními (formou a strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině,
kulturním významem daného místa) a historickými (přítomnosti prvků a vazeb dokladující
historický vývoj krajiny, jeho kontinentu). Jedná se jak o fyzickou přítomnost jevů (například
přírodních lokalit a cenností, rysů kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o
vnější projev – zpravidla viditelnosti – v prostorových vztazích krajinné scény. Ne každá část
krajiny vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je krajinný ráz
nevýznamný, indeferentní a nevyznačuje se a nevyznačuje se žádnými pozitivními znaky
(krajina není rázovitého typu). Posouzení krajinného rázu závisí na subjektivním hledisku
posuzovatele, přesto existují faktory, které krajinný ráz výrazně narušují, čímž jsou například
vysoké budovy, hlavní dopravní trasy, které krajinu segmentují v menší krajinné celky
pozbývající typický krajinný charakter krajinného rázu atd...
V případě posuzovaného záměru se nebude jednat o neakceptovatelný zásah do krajinného
rázu, nebude se jednat o objekt přesahující svou výškou ostatní obytné budovy, jedná se o
nízkou stavbu halového charakteru. Záměr bude mít akceptovatelný vliv na místní krajinný
ráz.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populací
Zábor půdy:
Záměrem dojde k akceptovatelnému záboru půdy na pozemku investora a provozovatele.
Přirozené přírodní prostředí v dané lokalitě nebude nějak zásadně záměrem dotčeno. Vliv
na půdní poměry v dané lokalitě bude akceptovatelný.
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Klasifikace významnosti: 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)
Vliv na povrchové vody:
Splaškové vody z objektu haly budou sváděny na navržené ČOV STAINLESS CLEANER
SC8. Tato čistička odpadních vod bude osazena na pozemku investora, na podkladní beton,
ČOV bude tvořena nerezovou nádrží. Dle projektové dokumentace se přepokládá odvoz
přebytečného kalu s ohledem na zatížení ČOV a to v periodě 2x do roka cca 2 m3.
Dešťové vody budou zasakovány na pozemek investora.
V blízkém okolí posuzovaného záměru se nenachází žádné významné toky, které by byly
výstavbou a následným provozem narušeny či nějak ohroženy. Vliv tedy lze hodnotit, jako
akceptovatelný.
Klasifikace významu – 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)

Jiné vlivy:
Dle posuzované technologie můžeme jiné (ostatní) vlivy vyloučit.

Shrnutí vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana: po důkladném přezkoumání výstavby
a předpokládané technologie umístěné v halách je vliv na životní prostředí vyhodnocen, jako
malý, bez podstatného negativního působení. Na vytápění se využívá elektrická energie – čili
nevzniká zdroj znečišťování ovzduší. Oplachové vody budou zachytávány a odváženy
k externí likvidaci u smluvního partnera (smlouva viz příloha tohoto oznámení). Případné
chemické látky budou umístěny v mobilním skladu uvnitř budovy (například MC-VARIO
3320-L2 – od výrobce Denios s.r.o. Strakonice). V hale se nebude nakládat s látkami vysoce
ohrožujícími životní prostředí. Likvidace odpadů vzniklých během stavby se bude řídit
platným zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny předávány pouze právnické nebo
fyzické osobě, která má oprávnění k podnikání a je provozovatelem zařízení na využití nebo
likvidací odpadů.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Vznik nepříznivých vlivů přesahující státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění
záměru předpokládat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření ochrany proti hluku:
V průběhu stavebních prací by neměli být překročeny stanovené ekvivalentní hladiny hluku,
pro trvale obydlené zástavby v blízkosti zástavby, stavební a výkopové práce nebudou
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prováděny v nočních hodinách, pouze v denní 8mi hodinové pracovní době. Pokud dojde
k překročení hygienického limitu, bude to pouze krátkodobá akceptovatelná záležitost. Během
následných technologických prací v době běžného provozu technologie povrchových úprav
nebude docházet k překročení hygienických limitů akustického tlaku.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Dle našeho názoru lze získané materiály hodnotit, jako dostačující pro vypracování oznámení
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 3. Vstupní údaje byly získány
od provozovatele a vlastníka společnosti RITTER PLAST s.r.o. pana Rittra, který nám
poskytl základní údaje o provozu a dále technickou zprávu předpokládaného záměru. Dále
jsme využily odborné literatury, map z veřejně dostupných serverů a z vlastní návštěvy
provozu. D8le bylo použito legislativních předpisů, správních předpisů a normativních
standardů a dále využití vlastních zkušeností s obdobnou technologií a provozem.
Neurčitosti a nejistoty vstupních materiálů jsou následovné:
- Přesně nedefinovaná bilance vstupních a výstupních odpadů během výstavby a
následného provozu popisované technologie.
Tato neurčitost je velmi malého rozsahu a nemůže tak ovlivnit kvalitu ani stupeň zpracování
tohoto oznámení. Hlavní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nebyly opomenuty a
zmiňované nejistoty jejich vyhodnocení nemohli ovlivnit.

E. POROVNÁNÍ VARIANT
PŘEDLOŽENY)

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Záměr je jednoznačný, vychází z navrženého řešení a návrhu projektanta. Záměr je podáván
pouze v jedné variantě, vychází z předpokládaných potřeb provozovatele a investora
společnosti, který chce zachovat a zdokonalit své podnikání, které se dosud uskutečňuje
v pronajatých halách.
Záměr je tedy řešen jako jeden celek a investorem byl předložen pouze v jedné variantě.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Situační nákres posuzovaného záměru (je uvedený v přílohách tohoto oznámení).
2. Další podstatné informace zpracovatele
Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s investorem, oznamovatelem a
projektantem, dále pak posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na
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odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a
funkční využití posuzovaného území, nebyla zamlčena.

G. VŠEOBECNĚ
SROZUMITELNÉSHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Tabulka č. 22: Shrnutí záměru
Oznamovatel:

RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
RITTER PLAST s.r.o.
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Nová Ves 14
375 01 Olešník
RITTER PLAST s.r.o.
Název záměru:
Nová Ves, parcelní číslo 1222/1 v katastrálním
Umístění záměru:
území Olešník
Jihočeský
Kraj:
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den:
50 – 100 kg (100 kg je maximální hodnota)
Počet provozních hodin za rok:
250
Kapacita technologie galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van:
7,218 m3
Počet provozních hodin za rok:
3 200 h/rok
Celková plocha úprav:
8 000 m3 maximálně 8 500 m3
Kapacita technologie zámečnické dílny – povrchové úpravy:
Zpracováno oceli za den:
50 kg
Počet provozních hodin za rok:
2 500 h/rok
Tabulka č. 23: Z hlediska výstupů byl kvantifikován vliv na jednotlivé složky životního
prostředí. Celkově je možné jednotlivé vlivy shrnout do těchto závěrů:
Oblast ovlivnění
Způsob ovlivnění
Obyvatelstvo
Včetně sociálně ekonomických
vlivů
Ovzduší a klima

Záměr bude mít akceptovatelný vliv na obyvatelstvo.
Záměr je situován na okraji obce Nová Ves.
Z hlediska sociálně ekonomických vlivů nebude mít
záměr žádný vliv.
Klimatické podmínky nebudou výstavbou ovlivněny.
Z technologie budou vyvedeny celkem dva výduchy,
ze kterých bude odváděna odpadní vzdušina. Dle
výpočtů a naměřených hodnot autorizovanou firmou
na stávajícím zdroji s totožnou technologií nedochází
k překročení stanovených emisních limitů dle platné
legislativy, tudíž předpokládáme, že ani z nového
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zdroje, kam bude stávající technologie časem
přesunuta,
bude
docházet
k akceptovatelnému
znečištění ovzduší, které je charakteristické pro provoz
posuzované technologie.
Hlukové vlivy ve fázi výstavby budou pouze v denní
době, kdy bude docházet ke stavebním a podzemním
pracím. V průběhu provozu nebude překračován
stanovený hygienický limit. Z hlediska hlukové situace
bude posuzovaný záměr akceptovatelný.

Hluková studie

Povrchové a podzemní vody

Z objektu bude vyveden kanalizační svod odpadních
vod do navržené čistírny odpadních vod: ČOV
STAINLESS CLEANER SC 8. Lázně budou mít
záchytné vany pro případné úniky, které provozovatel
nepředpokládá. Z hlediska vlivů na povrchové a
podzemní vody daný provoz hodnotíme, jako
akceptovatelný, v blízkosti záměru se nenachází žádná
významná vodoteč či vodní nádrž.

Půda

Záměrem dojde k trvalému vynětí půdy a k zástavbě
akceptovatelného území, jedná se pouze o halu pro
technologii povrchových úprav, jejíž rozměry jsou pro
tento druh výroby běžné, oproti velkokapacitním
parkovacím plochám zde nedojde k zásadnímu
omezení retenční schopnosti půdy.

Horninové prostředí a přírodní Záměr bude mít akceptovatelný vliv na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
zdroje
Fauna, flóra a ekosystémy

Záměr nebude mít žádný zásadní vliv na flóru a faunu
v okolí.

Krajina

Vliv na krajinu bude akceptovatelný, jedná se o
umístění technologických hal pro výrobu. Nejedná se o
výškové stavby, ale pouze o haly s maximální výškou
4 m nad zemí. Ve stávající krajině je znát velký vliv
zemědělské činnosti, nejedná se o zalesněný komplex
ani o chráněné území.

Hmotný
památky

majetek

a

Narušení faktorů pohody

kulturní Dle Magistrátu města České Budějovice Odboru
územního plánování je západní část pozemku z cca 20
% součástí území s archeologickými nálezy. Z tohoto
důvodu zde musí být dodržovány podmínky
příslušného archeologického ústavu.
Případné negativní vlivy na pobytovou pohodu
obyvatelstva budou nevýznamné a v době výstavby
dočasné.
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Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro záměr:
RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav, jehož realizace je navrhována v k.ú.
Olešník v obci Nová Ves v Jihočeském kraji.
Provozovatel, oznamovatel a investor RITTER PLAST s.r.o. má v současné době technologii
povrchových úprav umístěnou v pronajatých budovách na adrese: Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou. Jelikož v posledních letech dochází k neustálému nárůstu nájemného ze
strany majitele budov a z důvodu toho, že pronájem je smluvně ošetřen pouze do listopadu
2015 se majitel rozhodl pro zakoupení vlastních pozemků a výstavby hal.
Pozemky jsou situovány v katastrálním území Olešník, Nová Ves. Na pozemcích se nachází
bývalý objekt ŽV, který není součástí tohoto oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je v současné
době budována nová hala – ZÁMEČNICKÁ DÍLNA, ve které bude umístěna technologie pro
výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu další haly – DÍLNA POVRCHOVÝCH
ÚPRAV, kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v etapě druhé pak galvanická
zinkovací linka. Hala dílny povrchových úprav je navržena na pozemku č.p. 1222/1 v k.ú.
Olešník – Nová Ves.
Z každé haly bude vyveden jeden výduch pro odtah znečišťujících látek ze stacionárního
zdroje znečištění.
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den: 50 – 100 kg
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok. Tato provozní doba se shoduje s ročním zpracovaným množstvím
materiálu a k poměru zadaných zakázek v současné době.
Kapacita galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný s maximálním předpokladem provozních hodin: 3 200 hodin/rok.
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby, jedná se o malý, vesměs rodinný podnik.
Kapacita zámečnické dílny:
Zpracováno oceli za den: 50 kg
Počet provozních hodin za rok: 2 500 hodin/rok
Z běžných hlášení a provozní evidence provozovatele vyplívá, že povrchová úprava kovů a
plastických materiálů (celková plocha úprav) je do 8 000 maximálně však do 8 500 m2/rok,
čili dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 2 se jedná o podlimitní záměr
k bodu 4.2: Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do
50 000 m2/rok celkové plochy úprav.
Výstavba bude vedena, jako trvalá.

H. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Vyjádření z hlediska územního plánování Statutárního města České Budějovice
Příloha č. 2: Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje – stávající provoz
Příloha č. 3: Územně plánovací informace
Příloha č. 4: Smlouva o převzetí a odstranění odpadů (Společností Rumpold 01 – Vodňany
s.r.o.)
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Příloha č. 5: Zakreslení území výstavby do mapového podkladu
Příloha č. 6: Aktuální situační nákres (situační plán)
Příloha č. 7: Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění.
Příloha č. 8: Mapa návrhu změny územního plánu č. 3
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Příloha č. 1: Vyjádření z hlediska územního plánování Statutárního města České
Budějovice
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Příloha č. 2: Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje – pro stávající provoz
umístěný v Týně nad Vltavou
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Příloha č. 4: Smlouva o převzetí a odstranění odpadů (Společností Rumpold 01 – Vodňany
s.r.o.)
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Příloha č. 6: Aktuální situační nákres (situační plán)
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Příloha č. 7: Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
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Příloha č. 8: Mapa návrhu změny územního plánu č. 3
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Datum zpracování oznámení: červenec – srpen 2014
Zpracoval: Ing. František Hezina a kolektiv (Bc. Petra Prokopová, DiS., Mg. Markéta
Hezinová, Ing. Ondřej Šmíd....).
Tel.: 774 100 572, 774 100 570

Razítko a podpis zpracovatele záměru:

.................................................
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Oznámení záměru
Podle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v rozsahu dle
přílohy č. 3

RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav

Oznamovatel:

RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

Lokalita:

Katastrální území – Olešník, obec Nová Ves

Datum zpracování:

Srpen 2014

Číslo zakázky:

2014239
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
Investor a provozovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

2. IČ provozovatele
260 25 418

3. Sídlo (bydliště)
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce provozovatele
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
Odpovědná osoba: Ing. Karel Ritter, Tel.: 604241324
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona
Název záměru: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav
Zařazení: tento záměr byl zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Dle dostupných dat
od provozovatele se bude jednat o podlimitní záměr k bodu 4.2 – Povrchová úprava kovů a
plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav).
Ještě jednou zdůrazňujeme, že se jedná o velmi malý provoz, který nebude dosahovat 10 000
m2/rok upravených ploch, provoz je tedy PODLIMITNÍM.
Dle vyjádření č.j.: KUJCK 37000/2014/OZZL tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení.
Čili oznámení záměru je vypracováno v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Příslušným úřadem, který povede zjišťovací řízení je Krajský úřad Jihočeského kraje.

2. Kapacita (rozsah záměru)
Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro výše
uvedený záměr: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav.
V současné době je závod RITTER PLAST s.r.o. umístěn na adrese Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou, technologie je umístěna v pronajatých halách. V poslední době dochází
k nárůstu nájemného ze strany majitele hal, navíc pronájem je zde smluvně ošetřen pouze do
listopadu 2015. Toto má nepříznivý vliv na ekonomiku provozu. Z tohoto důvodu se
provozovatel a majitel technologie rozhodl pro koupi pozemků v k.ú. Olešník – Nová Ves. Na
koupených pozemcích se nachází jeden bývalý zemědělský objekt, který není součástí tohoto
oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je budována nová hala „Zámečnická dílna „ ve které bude
umístěna technologie pro výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských
součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu nové haly „ Povrchových úprav „
kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v druhé etapě galvanická zinkovací
linka viz. popis v příslušné kapitole tohoto Oznámení. Hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1 v k.ú. Olešník.
Kapacita a počet provozních hodin jednotlivých technologií:
Nový záměr je výstavba „Dílny povrchových úprav“ navržen pro umístění:
1) Technologie omílání
Kapacita:
Zpracováno oceli/den: 50 - 100 kg (100 kg je maximálním stavem, ke kterému dochází
ojediněle)
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok.
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2) Galvanické zinkovací linky: tzn. vany s lázněmi pro proces moření, zinkování a
chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu ocelových a jiných kovových předmětů a jejich
zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně.
Kapacita:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný, 3 200 hodin/rok
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby.

Obrázek č. 1: Aktuální situační nákres

Kapacita pro stávající halu: Zámečnická dílna:
Zpracováno oceli/den: 50 kg/den
Počet provozních hodin: 2 500 hodin/den
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Obrázek č. 2: Umístění záměru v mapovém podkladu

3. Umístění záměru
Tabulka č. 1: Umístění záměru
Kraj
Jihočeský
Město nebo obec
Nová Ves
Katastrální území
Olešník
Dotčené pozemky záměrem:
Katastrální území: Olešník
Tabulka č. 2: Dotčené pozemky výstavbou nové haly (dílna povrchových )prav) a dostavby
stávající haly (zámečnická dílna)
Parcelní číslo
Vlastnické právo
Druh
pozemku/způsob
využití
1222/1
RITTER PLAST s.r.o., Nová Ostatní plocha/ manipulační
Ves 14, 375 01 Olešník
plocha

7

Číslo zakázky: 2014239

Soulad projektu s územním plánem dle příslušného úřadu: Statutární město České
Budějovice – Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování:
Dle územního plánu sídelního útvaru Olešník, ve znění jeho pozdějších změn (dále jen
ÚPnSÚ) se pozemek par. č. 1222/1 v katastrálním území Olešník nachází v ploše: Z.3.2.NV.,
která je určena ke způsobu využití: plocha pro podnikatelské a výrobní aktivity.
Hlavní využití: obvyklé jsou činnosti a zařízení výrobního popřípadě skladového charakteru,
výrobních služeb, zařízení a provozovny, které nejsou přípustné v jiných zastavěných nebo
zastavitelných územích.
Přípustné využití: přípustné je v tomto území rovněž umisťovat zařízení pro obchod a
administrativu, služební bydlení, komunální provozovny, čerpací stanice pohonných hmot,
zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území a vyplývající
z přístupného využití území. Přípustné jsou i zařízení pro využití obnovitelných zdrojů
energie, pěstitelské areály, sady, případně i kompostárny.
Nepřípustné využití: nepřípustná je obytná funkce a funkce veřejné vybavenosti, které by byly
výrobními procesy rušeny nad míru přípustnou hygienickými normami a předpisy.
Podmínky prostorového uspořádání: Zastavitelnost pozemků je stanovena maximálně na 60 %
včetně zpevněných ploch a komunikací. Zbytek území je ponechán, jako zeleň. Po obvodu
areálu bude doplněna clona vysoké zeleně. Výšková hladina je stanovena maximálně
dvoupodlažní, přičemž konstrukční výška nepřesáhne 4 m.
Dále je ve vyjádření uvedeno, že západní část pozemku (cca 20 %) je součástí území
s archeologickými nálezy a v souladu s tímto limitem zde musí být dodrženy podmínky
stanovené příslušným archeologickým ústavem.
Dle vyjádření je závěrem uvedeno, že záměr dílny povrchových úprav a zpevněných
ploch na pozemku č. 1222/1 katastrálního území Olešník je v souladu s ÚPnSP.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je přesun stávající technologie do nově postavené budovy pro
technologii povrchových úprav.
Vzhledem k lokalitě a umístění projektovaného zdroje zde nepředpokládáme kumulaci
s jinými záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, respektive odmítnutí
Investor a provozovatel je vlastníkem pozemků p.č. 1222/1, 1451 určených pro PA viz. výše.
V současné době má provozovatel technologii v pronajatých budovách (pronájem smluvně
ošetřen do listopadu 2015), z těchto důvodů se rozhodl pro využití vlastních pozemků a
výstavbu hal pro své podnikání.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Popis a parametry nově postavené haly: nově postavená hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1, hala bude v sousedství se stávajícím objektem bez č.p. stojícím na zastavěné ploše č.
1451 (též se jedná o objekt již budovaný investorem). Délka haly je dle projektové
dokumentace: 30 m, šířka: 8 m. Zastavěná plocha: 240 m2. Obestavěný prostor: 1 200 m3,
užitná plocha: 212 m2, plocha upravených zpevněných ploch: 120 m2.
Jak už jsme uvedli, hala bude sloužit pro umístění a následovný provoz technologie
povrchových úprav. Budou se zde provádět procesy:
1) Omílání
Technologický postup omílání:
Ve společnosti RITTER PLAST s.r.o. se omílání provádí za účelem odstraňování hrotů po
obrábění, obrušování dílů v brusných tělíscích (kamenech) ve vibračních strojích za přidání
oplachových vod a odmašťovacích, vyjasňovacích činidel.
Vibrační omílací stroj (žlab) VIS 100 a VIS 200 (celkem tedy 2 stroje):
Technologie omílání je podobná přírodnímu procesu ohlazování kamenů společným
působením vody a křemenného písku. Důležitý je zde vzájemný relativní pohyb broušeného
předmětu a brusiva. Moderní technologie omílání využívá uměle vytvořené brusné segmenty
tzv. omílací tělíska nejrůznějších tvarů, velikostí a účinnosti. Na dobrém výsledku procesu
omílání se podílí jak vhodné strojní zařízení, tak i vhodná omílací tělíska, čisticí prostředek a
voda. Pro představu si lze tuto technologii představit, jako činnost tisíců miniaturních
pilníčků. Pro rozměrné nebo pro křehké (choulostivé) obrobky je třeba použít vibrační omílací
žlab. Pracovní prostor žlabu lze rozdělit speciálními oddělovači na několik samostatných
komor. Tímto způsobem je zajištěno, že se obrobky vzájemně nedotknou a nepoškodí.
Některé obrobky lze upnout i do speciálně konstruovaných upínačů a omílat je v upnutém
stavu. Vibrační pohony jsou bezúdržbové a s trvalou mazací náplní. Vnitřní výstelka pracovní
nádoby je vyrobena ze speciálního materiálu.
Výrobce: Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
Rok výroby: cca 1980
Při omílání se využívá čisticí prostředek (tzv. compound), v provozovně RITTER PLAST
s.r.o. se jako čisticí prostředek používá jedlá soda hydrogen uhličitan sodný (NaHCO3).
Spotřeby čisticího prostředku:
VIS 100: 0,05 kg na jednu vsázku
VIS 200: 0,1 kg na jednu vsázku
Při předpokladu maximálního vytížení zařízení, kdy doba omílání jedné vsázky je 100 minut
+ 60 minut manipulace, lze při 8 pracovních hodinách za den kalkulovat spotřebu 1 kg jedlé
sody/den což je 250 kg/rok. Dle objemu připravené výroby bude vlastní spotřeba pouze
desetina maximální spotřeby tedy: 25 kg/rok.
Po omílání se výrobky suší v rotační sušce Water Troval, menších rozměrů. Zdrojem
tohoto zařízení je elektrický proud.
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2) Galvanické pokovení
Technologický postup prací:
tzn. běžné procesy moření HCl, zinkování či chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu
ocelových a jiných kovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně a
procesy bez použití lázní.
Tabulka č. 3: Technologie umístěna v nové hale – povrchová úprava kovů na bázi
galvanovny:
TYP
ROZMĚRY
MNOŽSTVÍ, POUŽITÍ
Zařízení odmašťování OTP9/4,5EN
40 x 90 x 45 cm
1 x odmašťovací lázeň
Jednostupňová vana
60 x 60 x 50 cm
2 x oplachová vana
1 x vyjasnění – HNO3
2 x chromátování
Dvoustupňová vana
90 x 60 x 60 cm
2 x oplach
1 x chromát
1 x prázdná
Zinkovací buben
120 x 80 x 60 cm
2 x kyselé zinkování
Zinkovací závěsná lázeň – malá
Zinkovací závěsná lázeň – velká
Digestoř DKIII

150 x 60 x 60 cm
160 x 80 x 10 cm
60 x 60 x 40 cm

1 x kyselé zinkování
1 x kyselé zinkování
4 x HCl moření

Zinkovací závěsná lázeň
200 x 100 x 80 cm
1 x alkalické zinkování
Celkový objem van v rámci galvanovny s použitím přípravků (mimo obsahů s vodou) činí 7,
218 m3.
Technologický postup:
Jednotlivé technologické části slouží k povrchovým úpravám a k pokovení dílců z oceli a
barevných kovů. Provozovna bude vybavena jednotlivými vanami, mezi kterými bude
přepravován materiál a to ručně či za pomoci přepravných košů nebo závěsných dopravníků.
Současný provoz (v pronajatých prostorech) je rozdělen na tři hlavní technologické celky:
moření HCl, zinkování, chromátování). Vzdušina odsávána od pracovních van
z technologického celku bude centrálně odsávána do společného výduchu V001.
Nejprve dojde k odmaštění v odmašťovací lázni, následuje oplach, moření v kyselině
chlorovodíkové, oplach od kyseliny, zinkování, oplach, další oplach s efektem vyjasnění za
pomoci kyseliny dusičné, chromátování, oplach a na konec sušení. V nové hale „Povrchová
úprava“ je počítáno s jedním centrálním výduchem o kapacitě 6 000 m3/hodinu.
Počet provozních hodin: provoz zdroje bude jednosměnný: 3 200 hodin/rok.
Z haly (zámečnická dílny) bude veden též jeden výduch V002. Plocha stávající budovy
umístěné na st.p.č.: 1451 má plochu využití: cca 715 m2.
Z výše uvedených technologií a postupů je patrné, že se jedná pouze o doplňkovou
technologii vlastní výroby, nezaměřenou na velkoobjemové využití pro komerční účely.
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Obrázek č. 3: Situační nákres stávající haly- Kolodějská 507, Týn nad Vltavou, kde jsou
v současné době vyvedeny celkem 3 výduchy (v nové hale budou tyto výduchy svedeny do
jednoho)

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení: koncem roku 2014
Termín dokončení: začátkem roku 2016

8. Výčet dotčených územně samosprávních celků
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální území: Olešník
Přesná lokalizace (obec): Nová Ves

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavce č. 4 a správních
úřadů, které budou toto rozhodnutí vydávat
Závěry oznámení: Krajský úřad Jihočeského kraje
Územní rozhodnutí a stavební povolení: Stavební úřad České Budějovice
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Územně plánovací informaci poskytl příslušný Odbor územního plánování Magistrátu města
České Budějovice (viz příloha tohoto oznámení), dále bylo poskytnuto vyjádření Městského
úřadu Hluboká nad Vltavou (Odbor stavební a stavební úřad).

II.

ÚDAJE O VSTUPECH

Zábor půdy
Dle zákona č. 334/1992 Sb., §9 odstavce 2 b) 1 nebude zažádáno o vynětí půdy ze
zemědělského půdního fondu (ZPF). Dle katastru nemovitostí nemá daná parcela udělený kód
BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky a není součástí ZPF. Jedná se o plochy
manipulační, dříve využívané, jako zemědělské manipulační plochy.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
V rámci výstavby nové haly nedojde ke kácení dřevin. Dle terénního průzkumu a mapových
podkladů na daném místě nejsou žádné vzrostlé dřeviny. Naopak po výstavbě haly a
veškerých plánovaných zpevněných ploch, investor a provozovatel provede zahradní úpravy a
vysází několik dřevin.
Vyjmutí části pozemku z PUFL (pozemky určené k plnění funkce lesa):
Záměr nepředpokládá vynětí pozemků, nebo jejich částí určených k plnění funkce lesa.
Surovinové a energetické zdroje:
Nově postavená hala povrchových úprav bude připojena na stávající areálové vedení EI – ze
stávajícího areálového elektroměrového rozvaděče umístěného v sousední hale, bude zde
napojen nový podružný rozvaděč, umístěný v nové dílně. Hlavní areálový rozvaděč byl již
dimenzován na elektrický odběr dílny povrchových úprav. Nedojde zde k navýšení
elektrického příkonu.
Podružný rozvaděč RH.RPU – TVC-S: Pi = 75 kW, Ps = 55 kW
Napěťová soustava: 3PEN stř. 50 Hz, 400/230 V.
Celková spotřeba vody:
Během výstavby bude voda využívána minimálně, bude využit stávající zdroj vody. WC a
sprchy budou využity stávající (umístěné v nově postavené hale na st.p.č.: 1451).
Užitková voda je napojena ze stávajících vrtů umístěných na pozemku č.: 1222/1.
Období výstavby: surovinové zdroje, stavební materiál: v období stavby záměru lze v řešené
lokalitě zpozorovat zvýšený pohyb stavebních strojů a zařízení. Bude se jednat o výkopové
práce a dovoz stavebního materiálu. Dobu navážení či množství naváženého materiálu nelze
v této době přesně definovat. Materiál nebude navážen hromadně, nýbrž postupně pro celou
stavbu dle stavebního plánu.

III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

Emise do ovzduší
Mobilní zdroje během výstavby
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Během realizace záměru bude vznikat akceptovatelná intenzita dopravy, bude se jednat
především o nákladní dopravu, která bude na staveniště dovážet potřebný materiál ke stavbě.
Z hlediska znečištění ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje krátkodobého charakteru,
především tuhých znečišťujících látek (prachu), vznikajících na staveništích. Množství tohoto
prachu nelze přesně kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje bude nutné eliminovat v závislosti na
charakteru prací, na vlhkosti, použitých materiálech, klimatických podmínkách atd... Dalším
akceptovatelným zdrojem během výstavby bude exhalace z provozu stavebních a základních
strojů (automobilů). Výše uvedené případy lze z hlediska znečištění ovzduší hodnotit, jako
krátkodobé, přesně nedefinovatelné a při dodržení zásad správně prováděných postupů prací i
bez podstatných vlivů na zájmové území.
Mobilní zdroje během provozu technologie povrchových úprav:
Manipulace s materiálem se bude provádět uvnitř dílny za pomoci ručních paletizačních
vozíků a to v obou halách (stávající i nově přistavěné). Můžeme zde počítat též s osobními
automobily dvou zaměstnanců. Výroba je závislá ze 70 % – 80% na vlastní potřebě, čili
vyváženo je minimum výrobků, tudíž doprava je akceptovatelná. V průběhu dne se doprava
pohybuje kolem 2 maximálně 5 osobních či užitkových automobilů zákazníků. V noci lze
dopravu vyloučit úplně.
Pro odstavení vozidel je navržena štěrková zpevněná plocha o rozsahu celkem 120 m2
v souvislosti s novým záměrem haly.
Emise z technologie povrchových úprav – moření za pomoci HCl, zinkování,
chromátování:
Z nové haly povrchových úprav bude veden 1 centrální výduch nad střechu objektu:
Tabulka č. 4: Výduch V001
Popis výduchu – odtah od technologie galvanického
Výduch č.
zinkování, chromátování
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 000 m3/hod
V 001
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,503 m/s (při 0°C)
Emise z technologie povrchových úprav (zámečnická dílna):
Ze stávající haly (zámečnická dílna) je veden 1 výduch z technologie povrchových úprav
Tabulka č. 5: Výduch V002
Popis výduchu – z technologie povrchových úprav
Výduch č.
Odtah od technologie povrchových úprav
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 250 m3/hod
V 002
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,85 m/s (při 0°C)
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Z nové haly povrchových úprav budou emitovány aerosoly lázní s obsahem chlorovodíku
v minimálním množství. Ostatní znečišťující látky budou v emisích obsaženy
v zanedbatelném množství, i s ohledem na roční spotřebu přípravků.

Popis ventilátoru pro odtah z haly povrchových úprav
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/vda-500-8d-ip54-stresni-ventilator
Napětí: 400 V
Otáčky: 700 m.-1
Průtok: 6 250 m3/h
Příkon: 0,48 kW
Proud: 1,11 A
Akustický tlak: 59 dB(A)
Maximální teplota: 100 °C
Hmotnost: 40 kg

Výpočet emisí z nového stacionárního zdroje:
1) V001 – Emise z haly – dílna povrchových úprav:
Počet provozních hodin = 3 200 h/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 000 m3/h
Tabulka č. 6: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
Emise za rok (t/rok)
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
(Qv)
v m3/h
(mg/m3)
250 (omílání)
50
6 000
0,0075
TZL
3 200 (lázně)
10
6 000
0,0192
HCl
Celkový objem van s obsahem HNO3 je 0,18 m3. Dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném
znění, přílohy č. 8 části II. bod 3.8.1. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových
předmětů a jejich projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy
bez použití lázní (kód 4.12. dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,). Pro tento zdroj jsou
stanoveny emisní limity pro TZL, NOx a HCl. Emisní limit pro NOx nepočítá, jelikož celkový
objem lázní je 0,18 m3 čili do 3 m3.
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2) V002 – Emise z haly – zámečnická dílna
Počet provozních hodin = 2 500 hodin/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 250 m3/h
Tabulka č. 7: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
3
(mg/m )
v m3/h
TZL
2 500
50
6 250

Emise za rok (t/rok)
(Qv)
0,7813

Celkem znečišťujících látek ze zdroje:
= 0,808 t/rok.
Níže uvádíme vyhodnocení ročních emisí ze stávajícího zdroje umístěného v Týně nad
Vltavou na stávající adrese Kolodějská 507. Na tomto zdroji je pravidelně prováděno
autorizované měření emisí, jehož výstupem jsou protokoly o měření emisí. Na základě těchto
protokolů níže uvádíme výpočet emisního znečištění, který byl odeslán do registru souhrnné
provozní evidence za rok 2012 (poplatek) ze stávajícího zdroje. Pro výpočet byl použit
protokol měření emisí č.: 2011473/2097/HS ze dne 28.12.2011. Ze stávající technologie jsou
vyvedeny celkem 3 výduchy.
Pro srovnání uvádíme výpočet pro stávající zdroj – naprosto totožná technologie umístěná
v současném provoze Týn nad Vltavou:
Výpočet ročních emisí dle autorizovaného měření emisí pro stávající zdroj, kde jsou
vyústěny celkem 3 výduchy:
Tabulka č. 8: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V001
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,003
3 100
0,009
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 9: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V002
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,016
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 10: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném
v Týně nad Vltavou V003
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,0155
HCl
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Tabulka č. 11: Celkové emise ze zdroje (nová hala povrchových úprav):
Roční emise (t)
Znečišťující látka
TZL
0,025
HCl
0,0403
Celkem emise ze zdroje: 0,0653 t/rok.
Zařazení posuzovaného zdroje dle platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění je galvanovna zařazena dle
přílohy č. 2 uvedeného zákona pod kód: 4.12: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných
nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, proces bez
použití lázní.
Podmínky pro provoz pro ostatní stacionární zdroje jsou uvedeny v příloze č. 8 části II
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění:
3.8.1: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování
s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
kód 4.12 dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
Níže uvedené emisní limity platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se
na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace,
fosfátování a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování,
tryskání, metalizaci a související operace:
Tabulka č. 12: Emisní limity pro posuzovaný zdroj
Emisní limity (mg/m3)
Vztažné podmínky
TZL
NOx1)
HCl1)
502)
1 5003)
104)
C
Vysvětlivky:
1) Emisní limity platné pro lázně s objemem od 3 m3 do 30 m3 včetně, vyjma oplachu
2) Neplatí pro procesy s použitím lázní ve vodném prostředí
3) Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení
4) Platí při použití HCl u povrchových úprav

Obrázek č. 4: Hodnoty stávajícího imisního pozadí v posuzované lokalitě, hodnoty
pětiletých průměrů ve čtvercové síti 1 x 1 km (PM10 roční průměr):

16

Číslo zakázky: 2014239

Tabulka č. 13: Hodnoty stávajícího imisního pozadí, hodnoty pětiletých průměrů
posuzované lokality:

Vody:
Stávající hala povrchových úprav – zámečnická dílna: v této hale je zabezpečené i sociální
zařízení pro zaměstnance (WC, sprchy), proto byl proveden níže uvedený výpočet spotřeby
vody dle zákona č.: 274/2001 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb., vypočtena dle
směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH a MZdr – hlavním hygienikem ČSR:
Tabulka č. 14: Výpočet spotřeby vody pro posuzované zařízení
Osob celkem
Skupina a Skupina Směrné
Směrné číslo Počet
druh
číslo roční roční
osob
potřeby
spotřeby
potřeby
vody
vody l/den
m3/rok,
(směnu)
3
2
m /rok*m
(ks)
VII provozovny
Voda se nepoužívá k výrobě
WC, U,Sp. VII/45
26
71,2
10
– SV + TV
Qp

10
l/den Směnnost
(hodin)

-

-

-

=

712

24

=

712

l/den

Tabulka byla překopírována z dodaných podkladů od provozovatele a investora.

Objekt celkem
Průměrná hodinová spotřeba
Maximální denní potřeba (souč. kd
1,5)
Maximální hodinová spotřeba (souč.
kh 2,1)
Maximální odběr
Týdenní potřeba
Měsíční potřeba

Qp
Qp-hod
Qm

=
=
=

712
0,030
1068

l/den
m3/hod
l/den

Qh

=

93,45

l/hod

Qh-s
Qtýden
Qměsíc

=
=
=

0,026
4,984
21,36

l/sec
m3/týden
m3/měsíc
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Roční potřeba (365)

Qrok

=

260

m3/rok

Odpadní vody:
Splaškové vody: uvedené množství koresponduje se spotřebou vody
Qden = 712 l/den
Qrok = 260 m3/rok
Dešťové vody z objektu budou zasakovány na pozemek investora.
Posouzení produkce znečištění: znečištění odpadních vod na odtoku z objektu:
Počet EO 10
BSK5:
Denní: -10 x 60 g/os.d = 600 g/den = 0,60 kg/den
Koncentrace: 240/384 = 0,625 g/l = 625 mg/l
CHSKCr: Denní:10 x 110 g/os.d = 1 100 g/den = 1,1 kg/den
Koncentrace: 440/384 = 1.146 g/l = 1 146 mg/l
NL
Denní: 10 x 55 f/os.d = 550 g/den = 0,55 kg/den
Koncentrace: 220/384 = 0,573 g/l = 573 mg/l
N-NH4: Denní: 10 x 16 g/os.d = 160 g/den = 0,16 kg/den
Koncentrace: 64/384 = 0,167 g/l = 167 mg/l
Pcelk:
Denní: 10 x 4 g/os.d = 40 g/den = 0,40 kg/den
Koncentrace: 16/384 = 0,042 g/l = 42 mg/l
Likvidace splaškových vod – ČOV:
Z objektu bude do čistírny odpadních vod veden kanalizační svod. Čištění odpadních vod
bude řešeno navrženou čistírnou ČOV STAINLESS CLEANER SC 8 (dodavatel REC. Ing
spol . sr.o. Náchod), osazenou na pozemku investora, na podkladní beton. ČOV je tvořena
nerezovou nádrží. Do čistírny budou natékat pouze splaškové vody z objektu skladové haly.
Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou svedeny do čerpací šachty. Z čerpací šachty budou
vyčištěné odpadní vody, budou přečerpávány do stávající koncové šachty obecní kanalizace.
Čerpací šachta bude vodotěsná, plastová.
Materiálem gravitační kanalizace budou trubky z PVC KG DN 150. Materiálem výtlaku
kanalizace bude PE potrubí třídy PE100RC SDR11. Potrubí bude uloženo do pískového lože
a obsypáno pískem 0,3 m nad vrchol trubky. Zásyp výkopu bude řádně hutněn a povrch
uveden do původního stavu. Technologie ČOV je samonosná a je dodávána jako smontovaný
celek, který je umístěn v nerezové nádrži. Objekt jemného mechanického předčištění je
umístěn před nátokem odpadní vody do denitrifikační nádrže a je tvořen pneumatickým
dezintegrátorem nečistot. Nádrž biologického reaktoru se skládá z předřazené denitrifikace,
aktivační – nitrifikační jednotky a dosazovací nádrže. Dosazovací nádrže ve tvaru půlkužele
v nitrifikační jednotce rozděluje nitrifikační aktivační objem na funkční prostory vzájemně
propojené s denitrifikační nádrží do uzavřeného cirkulačního okruhu a tím jsou zajištěny
všechny dílčí postupy komplexního čištění odpadní vody – tedy denitrifikace, aktivační
biodegradace, nitrifikace, separace aktivovaného kalu a jeho automatická recirkulace.
Nízkozátěžová aktivace použitá pro čištění odpadní vody zajišťuje aerobní stabilizaci kalu.
Přebytečný, aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván pomocí cisternového vozu případně jiné
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bezodtokové techniky. Předpokládá se odvoz 2 x ročně cca 2 m3 přebytečného kalu s ohledem
na zatížení ČOV.
Zásobování vodou: pro jímání užitkové vody bude využívána stávající studna, tento zdroj je
situován na pozemku investora a provozovatele. Vlastník pozemku nechal provést
hydrogeologickou zkoušku firmou: SaNo CB, zjištěné parametry studny jsou následovné.
Hladina podzemní vody sledovaného objektu byla ověřena v úrovni 3,25 m pod terénem.
Realizovanými zkouškami byl zjištěn koeficient filtrace zastiženého kolektoru 2,0 až 2,56 m/s
a objem vody přitékající do jímacího objektu za 24 hodin činil 30,5 m3.
Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo. Výtlak čerpadla z plastové trubky PE100RC
SDR11 bude zaveden do objektu. Čerpadlo bude napojeno na elektro rozvod objektu na
parcele. S ostatními úpravami studny investor a provozovatel nepočítá.
Nová hala povrchových úprav:
Tato stavba nebude napojena na kanalizaci ani vodovod.
Bilance maximálního množství dešťových vod:
Půdorysná plocha střechy S = 240 m2
Qds = 0,025 x Q x S = 0,025 x 1 x 240 = 6 l/s
Dešťové vody budou volně svedeny do vsaku na pozemek investora a provozovatele.
Kategorizace a množství odpadů:
V období výstavby budou produkovány i odpady, které budou separovány a odvezeny
jednotlivým specializovaným firmám v oblasti nakládání s odpady. S odpady se bude nakládat
dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Odpady vzniklé během provozu budou řádně přejímány odpovědnou společností RUMPOLD
01 – Vodňany s.r.o. Tato společnost má oprávnění k odstranění či dalšímu využití odpadu.
Platnost smlouvy je podepsána na dobu neurčitou – viz příloha tohoto oznámení.
Tabulka č. 15: Níže v tabulce uvádíme odpady vyprodukované během provozu posuzované
technologie z obou hal:
Kód
Název odpadu
Kategorie
odpadu
070199
Odpady jinak blíže neurčené – průmyslové smetky
N
080111
Odpadní barvy a laky
N
110105
Kyselé mořící roztoky
N
110106
Kyseliny blíže nespecifikované
N
110107
Alkalické mořící roztoky
N
110108
Kaly z fosfátování
N
120109
Odpadní řezné emulze
N
120114
Kaly z obrábění
N
120118
Kovový kal
N
130110
Nechlorované hydraulické oleje
N
130205
Nechlorované minerální oleje
N
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
140603
Jiná org. rozpouštědla
N
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150101
Papírové a lepenkové obaly recyklovatelné
150102
Plastové obaly – recyklovatelné (folie)
150102
Plastové obaly zneč,.
150104
Kovové obaly zneč.
150106
Směsné obaly
150107
Skleněné obaly zneč.
150110
Obaly obsahující zbytky neb. látek
150111
Kovové obaly obs. neb. hmotu včetně tlakových nádob
150202
Absorpční činidla, čisticí tkanina, filtr. mat. zneč., VAPEX
160213
Vyřazená zařízení
160601
Pb aku
170903
Jiné stav. odpady obs. NL
170604
Izolační materiály
200121
Zářivky
200123
Vyřazená zařízení – lednice
200301
Směsný komunální odpad – kontejner
200307
Objemový odpad
Přesné množství výše uvedených odpadů není v této fázi známo.

O
O
O/N
O/N
O
O/N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
O

Zdroje hluku
Stávající budova – dílna povrchových úprav na st. p.č.: 1451:
Stávající budova je již postavena, zdrojem hluku je vlastní výroba, která je však utlumena
dostatečným zdivem, ze kterého je objekt postaven. Další zdrojem hluku je následná doprava.
Vzhledem k nízké intenzitě dopravy spojené se záměrem bude tato doprava akceptovatelná.
Hluk z výstavby záměru nové budovy povrchových úprav: hlavním zdrojem hluku bude etapa
výstavby, tento hluk může ovlivnit akustickou situaci v posuzovaném území. Hluk šířící se ze
staveniště je závislý na množství, druhu či stavu používaných stavebních strojů, počtu
pracovníků, druhu prací, organizaci práce, ale i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit.
Všechny výše uvedené parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem
měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro výkopové a stavební práce budou
využity standardní stavební stroje a zařízení. Tento negativní vliv hluku bude pouze dočasný
– hluk ze staveniště bude neustále měnit, dle intenzity a použití stavebních strojů či zařízení.
Níže v tabulace uvádíme akustické výkony stavebních strojů a zařízení:
Tabulka č. 16: Hladiny akustických výkonů stavebních strojů a zařízení:
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Vlastní stavební práce budou probíhat pouze v denní dobu tak, aby nedošlo k překročení
hygienického limitu pro noční dobu. Hluk strojů na zemní práce se pohybuje kolem 80 – 90
dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových zařízení i méně. Hladina hluku se bude měnit v závislosti
na použití stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu a době či místě provozu. Pro
pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní
soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí (běžné manuální práce na
staveništi je nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění stanovena maximální přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8mi hodinovou směnu LAeq 85 dB(A)). Hlavním
kritériem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina akustického tlaku A (LAeq), která
představuje energetický průměr okamžitých hladin zvuku A a je vyjadřována v decibelech.
V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram stavebních prací tak, aby
byla vlastní práce a doprava minimalizována zejména pak ve večerních a nočních hodinách,
čili stavební výkopové práce nebudou prováděny v nočních hodinách.
Z hlediska následného provozu a instalace nové technologie je novým významným zdrojem
hluku nástřešní ventilátor a VZT jednotky. Hladina akustického výkonu Lwa v oktávových
pásmech v dB (A) nástřešního ventilátoru VDA 500/8D.
Tabulka č. 17: Akustický výkon Lwa v oktávových pásmech v dB(A)
Otáčky
125
250 500 1000
2000
4000
8000
-1
min
350
63
61
58
50
46
37
30
450
69
67
63
55
52
44
36
700
78
76
73
65
61
52
45
900
84
82
78
70
67
59
51
1400
94
92
88
81
77
71
61
Při uvedení haly do provozu doporučujeme provést autorizované měření hluku na hranici
chráněné zóny obytné zástavby. Toto měření ověří, že nedošlo k překročení hygienických
hlukových limitů v chráněné zóně obytné zástavby.
Sadové úpravy posuzovaného území:
Po dokončení stavebních prací, provozovatel a investor je ochoten provést sadbové úpravy
autochtonních rostlin či dřevin.
Rizika havárií
Riziko havárie s dopadem na povrchové nebo podzemní vody:
Případný únik lázní z technologie bude zachycen a jímán ve vlastní budově, jejíž snížená
podlaha pod úroveň vstupu vytvoří spolu s nepropustnou úpravou podlahy záchytnou vanou o
objemu 24 m3 (čili trojnásobný objem van).
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C. ÚDAJE
O
STAVU
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM PROSTŘEDÍ POSUZOVANÉHO ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Místo záměru se nachází na okraji obce Nová Ves, tato obec spadá do katastrálního území
Olešník u Českých Budějovic v Jihočeském kraji. Vlastní záměr nezasahuje do zvláště
chráněných ani chráněných oblastí. V místě záměru se dále nenachází žádné vodní dílo ani
vodní tok.
Zvláště chráněná území: z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění nespadá dané území do žádné oblasti se zvýšenou ochranou (§14 odstavec (2)
zákona č. 114/1992 Sb.,). V blízkém okolí se nenachází žádné velkoplošné chráněné území.
Nejblíže situovanou chráněnou oblastí jsou Hlubocké obory a Českobudějovické rybníky
atd... (zobrazeno viz obr. č. 6). Tyto chráněné oblasti se nacházejí v širším okolí záměru,
záměr je tedy v dostatečné vzdálenosti a nemá na chráněné oblasti žádný negativní vliv.
Obrázek č. 5: Zobrazení chráněných oblastí v okolí posuzovaného záměru

Záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny (ÚSES) ani
bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Nejblíže
situovaným nadregionálním biocentrem (EVL) je Hlubocká obora vzdálená od záměru cca
3,124 km od záměru. Jedná se o lesní komplex, který je z hlediska vegetační (geobotanické)
hodnoty velmi cenný. Je tvořen bukovými, buko-dubovými a z části i smrkovými porosty.
Porosty svým druhovým složením stromového patra (převaha buku, příměs dubu, ale i smrku
a lípy) představují jeden z mála zbytků porostů se složením bližším původnímu v oblasti
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přechodu výškových stupňů pahorkatiny a vrchoviny v Jižních Čechách. Z poměru smíšení i
s ohledem na strukturu (převážně přestárlé stejnověké porosty zvláště v oblasti velkého
Kameníku) i podle údajů historického průzkumu je zřejmé, že i tyto porosty postupným
uplatňováním hospodářských opatření doznaly od pralesovité fáze do dneška podstatnějších
změn. Přesto jde o zachovalé cenné zbytky s relativně přirozeným charakterem stanoviště i
prostorů. Bylinné patro je poměrně chudé a běžnými druhy acidofytů, což lze s ohledem na
dnešní druhové zastoupení přičíst spíše dlouhodobému ovlivnění koncentrovanými stavy
zvěře, než prvotnímu charakteru stanoviště. Nic to však nemění na celkové přírodovědecké
hodnotě porostů.
Dále se v dostatečné vzdálenosti nacházejí níže uvedená chráněná území:
EVL: Radomilická mokřina
Ptačí oblast: Českobudějovické rybníky
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků
EVL Radomilická mokřina: jedná se o přírodní rezervaci situovanou v Českobudějovické
pánvi ležící cca 0,5 km od Radomilic. Předmětem ochrany jsou mokřady s bohatým výskytem
zvláště chráněných druhů rostlin typických pro mokřadní vegetaci. V současné době se jedná
o významné hnízdiště a stanoviště vodního ptactva.
Ptačí oblast Českobudějovické rybníky: jedná se o rozlehlé území, kde se nachází až 50 různě
velkých rybníků. Největší je skoro čtyřsethektarový Bezdrev, mezi další rozlohou významné
rybníky patří Volešek, Vlhlavský, Blatec a soustava Vrbenských rybníků. Zbývající části
území pokrývají krom rozptýlených lidských sídel pole a louky, lesy se vyskytují jen
okrajově. Na hrázích rybníků tvoří významný biotop stará dubová stromořadí.
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků: jedná se o přírodní rezervaci
v Českobudějovické pánvi cca 1 km severozápadně od Zlivi. Rezervace zahrnuje nivu
Bezdrevského potoka (Soudného) nad severozápadní částí Zlivského rybníka. Rozkládá se na
ploše 64,46 ha. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991. Předmětem ochrany je souvislé území
rákosin a přirozených vlhkých luk, které jsou ve své podstatě posledním zbytkem vegetace
Zbudovských blat představující historicky rozsáhlé území, s ornitologicky a botanicky
cennými loukami a rákosinami.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně ovlivněny
C. II.1 Klimatická charakteristika posuzované oblasti
Klimaticky a teplotně patří zájmové území do oblasti mírně teplé, mírně vlhké s mírným
průběhem zimního období. Roční průměrná teplota se pohybuje kolem 7,5°C. Údaje o
teplotách stanic ČHMÚ v okolí jsou uvedeny v tabulce:
Tabulka č. 18: Teplotní údaje
Vodňany (°C)
České Budějovice (°C)
1. Průměrná teplota vzduchu v lednu
-2,8
-2,1
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2. Průměrná teplota vzduchu v červenci
17,9
18,2
3. Průměrná roční teplota vzduchu
7,7
8,2
V dlouhodobém průměru se roční srážky pohybují mezi 410 mm až 780 mm. Maximální
množství srážek spadne v červenci (kolem 100 mm), nejméně pak v únoru (22 mm).
Průměrné množství srážek z období 1931 – 1960 ze stanice Hluboká nad Vltavou, Dříteň,
Libějovice je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 19: Průměrné srážky
1 2
3
Hluboká – skleníky 24 30 29
Hluboká – obora
27 32 31
Dříteň
25 31 26
Libějovice
23 29 26

4
40
44
39
40

5
67
66
65
68

6
87
83
90
89

7
99
99
96
98

8
72
75
69
71

9
46
47
48
46

10
45
41
44
45

11
30
32
30
32

12
31
32
31
29

∑
600
609
594
596

Údaje o měsíčních výškách srážek jsou pravidelně získávány od ČHMÚ, atmosférické srážky
v lokalitě Mydlovary dle ČHMÚ v posledním období uvedeny v tabulce níže:

Tabulka č. 20: Výčet srážek v okolí záměru dle dat dostupných ČHMÚ
Rok
Množství
(mm)
2001
666
2002
967
2003
424
2004
604
2005
708
2006
724

C.II.2 Vody
Povrchové vody:
Záměr nebude narušovat žádné vodní toky, v blízkosti záměru se nenacházejí řeky, potoky,
rybníky či tůně.
Podzemní vody:
Z hydrologického hlediska patří posuzované území k hydrogeologickému rajonu č.: 2160. Na
níže uvedené mapě je evidentní, že těsně za obcí Nová Ves je hydrogeologický rajon č. 5320.
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Obrázek č. 6: Zobrazení chráněného území z hlediska ochrany vod:
Chráněná oblast přirozené
akumulace vod
(CHOPAV): Třeboňská
pánev

Místo záměru: Nová Ves

Ptačí oblasti:
Českobudějovické rybníky

Maloplošné chráněné území
s vazbou na vody: Libochovka

Maloplošné chráněné území s vazbou na
vody: Mokřiny u Vomáčků

Obrázek č. 7: Zobrazení hydrogeologického rajonu v posuzovaném území

Jak je uvedeno výše, zájmové území náleží do hydrogeologického rajonu 216 – Budějovická
pánev – terciérní a křídové pánevní sedimenty. Záměr je situován na severním okraji
českobudějovické pánve, jejíž výplň je tvořena svrchnokřídovými uloženinami klikovského
souvrství a terciérními sedimenty zlivského a mydlovarského souvrství. Podloží a okolí
pánevních uloženin tvoří moldanubické krystalinikum, reprezentované zejména biotickými
pararulami. Kolektorem podzemní vody jsou zejména propustnější písčité vrstvy křídy
terciéru a dále nevytěžené uhelné sloje. Transmisivita hornin klikovského a mydlovarského
souvrství je v důsledku jejich jílovitého vývoje velmi nízká, řádově 10-5m2s-1. Transmisivita
25

Číslo zakázky: 2014239

hornin moldanubika je ještě nižší a v závislosti na hloubce zvětrání dociluje řádových hodnot
10-5 – 10-7 m2.s-1. Území odkališť je infiltrační oblastí budějovické pánve. Generální směr
proudění podzemní vody je v převážné části území odkaliště k jihozápadu, v oblasti Soudného
potoka se stáčí k jihovýchodu, směrem do drenážní oblasti pánevní struktury, rozkládající se
v údolí řeky Vltavy, od Českých Budějovic k Hluboké nad Vltavou.
Ve svrchních zvodněných kolektorech se projevuje vzdouvací účinek odkališť na hladinu
podzemní vody, která v některých místech vystupuje až nad terén. Rychlost proudění
podzemní vody, která v některých místech, která je velmi nízká (řádově několik metrů až
desítek metrů za rok), propustnější vrstvy mají navíc malý plošný rozsah a nejsou zřejmě
hydraulicky spojité na větší vzdálenost.
Tabulka č. 21: Evidovaná ložiska nerostných surovin v okolí posuzovaného záměru
Okres
Plocha (ha) Provozovatel Způsob
Surovina
Ložisko,
těžby
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
B3 250700 České
64,54
Calofrig a.s. Dosud
Žáruvzdorné
Dívčice,
Budějovice
Borovany
netěženo
jíly,
Dříteň
nežáruvzdorné
jíly
Ložisko,
Okres
Plocha (ha)
Provozovatel Způsob těžby Surovina
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
DP 700624 Písek
48,74
Wienerberger Dřívější
Cihlářská
Záblatí
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
D3 140601 Písek
22,43
Dosud
Cihlářská
Záboří
netěženo
surovina
B3 227 800
České
25,45
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
DP 701078 České
39,04
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí II
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
CHLÚ
České
42,08
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
B3 227900 Písek,
21,94
Geofond ČR, Dosud
Cihlářská
Záboří-jih
Strakonice
Praha
netěženo
surovina
P9
056800 České
97,35
Ministerstvo Dosud
Žáruvzdorné
netěženo
Záblatí
Budějovice
životního
jíly na ostřivo
prostředí
N5136600
České
1,28
Dřívější
Stavební
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Chlumec

Budějovice

povrchová

kámen

C.II.3 Půda
Kvalita půdního substrátu je dána geologickou podstatou daného území. Zastavěná plocha se
nemění. Pozemky nejsou dle k.u. součástí zemědělského půdního fondu. Záměrem nejsou
dotčeny pozemky k plnění funkce lesa.
Znečištění půd:
Kontaminace půdy na místě posuzovaného záměru nebyla prověřována. Vzhledem
k charakteru dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely, jako pojezdová a
manipulační plocha nelze kontaminaci předpokládat.
Na povrchovou kristaliniku se vyvinuly půdy hnědé nebo slabě oglejené. V částech
s pomalým povrchovým odtokem jsou zastoupeny půdy oglejené. V oblasti Mydlovarského
rybníka a na území Blat vznikla půda označována, jako oglejená - antropogenní.

C.II.4 Geomorfologie a geologie
Z hlediska geomorfologického členění náleží území k okrajové části Českobudějovické
pánve (I2B-1), která je součástí Jihočeské pánve (I2B). Terén je rovinný až mírně zvlněný.
Nadmořská výška kolísá mezi 384 a 440 m.n.m.
Geologicky patří zájmová oblast do jihočeských pánví a tvoří severozápadní okrajovou část
budějovické pánve. Oblast je tvořena sedimenty charakteristickými pro okrajové pánevní části
svou velkou faciální proměnlivostí. Na severu pak vystupuje metamorfované moldanubikum.
Budějovická pánev vznikla v místě křížení zlomků šumavského směru (SZ – JV) a směru
blanické brázdy (SSV – JJZ). Svým vznikem zlomy patří k variské orogenezi, k asturské fázi
vrásnění. Podloží pánve tvoří metamorfované horniny moldanubika a to jednotvárné a pestré
skupiny. Výplň je tvořena sedimenty svrchní křídy a terciérem. Základní horninou
moldanubika, která vystupuje severně od okrajového hlubockého zlomu, jsou biotické
respektive sillimanit-biotické pararuly s ojedinělými polohami odlišných typů metasedimentů
(kvarcit, erlan). Metamorfity v podlaží pánevní výplně a v blízkosti okrajového zlomu jsou do
značné hloubky zvětrány. Jílovitý charakter zvětralin a jejich zbarvení naznačují, že
k zvětrávání došlo převážně v křídě a miocénu.
Nejstarším členem pánevní výplně je svrchnokřídové souvrství limnických sedimentů. Je zde
zastoupeno spodním oddílem, který je tvořen nepravidelně se střídajícími vrstvami písků a
písčitých štěrků, které jsou často zpevněny na rozpadové pískovce a slepence, s jíly a
prachovitými jíly, respektive jílovci a prachovci. Lokálně jsou vyvinuty lavice železitých,
nebo sideritických pískovců. Typické zbarvení sedimentů klikovského souvrství je červené až
šedé různých odstínů. Tmavošedé vrstvy zpravidla obsahují zuhelnatělé zbytky rostlin.
V oblasti výrazně převažuje jílovitý vývoj sedimentace nad písčitým. Maximální mocnost
kolem 90 m dosahuje klikovské souvrství v jižní části popisovaného území.
Terciérní sedimenty jsou v popisované oblasti zastoupeny miocénním zlivským a
mydlovarským souvrstvím.
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Starší zlivské souvrství tvoří nezpevněné středně až hrubě zrnité písky obsahující
nepravidelné polohy a čočky bílých a nezelených jílů, nad kterými jsou vyvinuty zelenavé,
žlutavé až rezavé silicifikované písčité jíly až pískovce, nebo štěrčíkové slepence. Místi
bazální část souvrství chybí a zlivský slepenec nasedá přímo na klikovské souvrství nebo
krystalinické podlaží. Zlivské souvrství obvykle tvoří morfologicky nápadné erozní relikty na
výchozech klikovského souvrství. V podloží mydlovarského souvrství se vyskytuje pouze
lokálně. Největší mocnosti dosahuje souvrství v okolí Zlivy na jihovýchodním okraji
zájmového území (až 20 m).
Sedimenty mydlovarského souvrství jsou ve sledovaném území vyvinuty ve dvou genetických
formách. V tektonicky založeném pištínském příkopu je mydlovarské souvrství tvořeno
výhradně střídajícími se vrstvami písčitých a jílovitých sedimentů, diatomové a uhelné vrstvy
nejsou vyvinuty. Úplnější litologický vývoj má mydlovarské souvrství v severní části
zkoumaného území, kde jsou jím vyplněna stará lalokovitá koryta vyhloubená jak ve
svrchnokřídovém klikovském souvrství, tak i ve fosilně zvětralých horninách moladnubika.
Zde jsou většinou vyvinuty jak uhelné tak diatomové vrstvy, neboť zde v průběhu
sedimentace byly příznivé přírodní podmínky pro vznik uhlotvorného močálu. Mocnost
mydlovarského souvrství zde dosahuje 30 – 50 m. Od podloží se vyvíjely postupně psamity až
diatomové jíly. Lignitové sloje, jejichž celková mocnost činila 7 – 8 m, byly z převážné části
zájmového území vytěženy povrchovými doly Svatopluk, Pavel, Václav a Josef.
Kvartérní pokryv je tvořen sprašovými, soliflukčními a splachovými hlínami. Pleistocénní
spraše a soliflukční hlíny mají z pravidla nepatrnou mocnost přesahující pouze zřídka 1 m.
Větší mocnosti dosahují holocénní splachové hlíny vyplňující svahové deprese a svahová
úžlabí. Nejvýznamnějšími kvartérními sedimenty studovaného území jsou antropogenní
uloženiny pokrývající plochu cca 4 km2. Jsou umístěny jednak ve vytěžených důlních
prostorech, jednak v povrchově vybudovaných odkalištích. Nejvýznamnější zlomovou
strukturou studovaného území je okrajový hlubocký zlom ZSZ – VJV směru probíhající přes
severní část odkališť směrem k Nákří, oddělující sedimenty klikovského souvrství od
moldanobického krystalinika. Hlubocký zlom v zájmové oblasti již vyznívá. Zatímco u
Hluboké poklesla kra budějovické pánve oproti krystaliniku o 300 – 500 m, v zájmovém
území pokles zřejmě nepřesahuje 50 m. Tektonicky je zlom obdobného směru pravděpodobně
omezen i pištínský příkop v sousedství zájmové oblasti, vyplněný sedimenty mydlovarského
souvrství. Rozšíření tercierních sedimentů severně od pištínského příkopu, tedy i v našem
zájmovém území, není předurčeno zlomovou tektonikou. Sedimenty vyplňují erozní úžlabí a
koryta vzniklá v průběhu erozních cyklů následujících po inverzních pohybech pánve koncem
paleogénu a začátkem neogénu.
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Obrázek č. 8: Geologický poměr posuzované lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

Obrázek č. 9: Geomorfologické poměry okolí a lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

C.II.6 Fauna a flóra
Popisované území je součástí provincie středoevropských listnatých lesů, odprovincie
hercynské, bioregionu Českobudějovického (1.30), zájmové území se nachází v jeho severní
přechodové nereprezentativní zóně.
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Českobudějovický bioregion:
Tento bioregion zaobírá geomorfologický celek Českobudějovická pánev a jeho celková
plocha je 703 km2. Bioregion je tvořený pánví vyplněnou kyselými sedimenty s rozsáhlými
podmáčenými sníženinami. Převažuje biota 4 vegetačního stupně. Zvláštností jsou háje bez
habru a podmáčené lesy s dubem, jedlí a smrkem. Netypickou část tvoří kopce krystalinika.
Krajina je kulturní a vyvážená se značným podílem vodních ploch, vlhkých luk, kulturních
borů a orné půdy.
Bechyňský bioregion:
Tento bioregion se prakticky shoduje s geografickým celkem Táborská pahorkatina a jeho
celková plocha značně nepravidelného tvaru činí více než 1 600 km2. Bioregion je tvořen
rozsáhlými plošinami a hřbety rozříznutými průlomovým údolím Vltavy s jejími přítoky.
V současnosti převažuje orná půda, lesy jsou ponejvíce kulturní smrčiny, na svazích údolí a
hřbetech i s fragmenty dubohabřin a bučinami. Přilehlé plošiny mají bohaté umělé rybniční
soustavy, které jsou typické pro tuto oblast Čech. Vltavské údolí bylo velmi těžce poškozeno
výstavbou přehradních nádrží.
Místo výstavby je sporadicky pokryté místní vegetací (trávník s kulturními druhy). Část
nesečených nebo sporadicky sečených trávníků je zarostlá nebo zarůstající invazními druhy
rostlin jako důsledek dlouhodobého obohacení živinami ze zemědělské výroby. Podél
komunikací nebo podél odstavných ploch jsou rozvolněné porosty ruderálních a
synantropních bylin. Větší část území určená pro výstavbu haly je zarostlá různými
sukcesními stádii ruderální vegetace. To je dáno eutrofizací ze zemědělského areálu. Většina
ze zjištěných druhů vyšších rostlin patří mezi běžné druhy. Z bylinného patra se jedná o
druhy: psárka luční, jílek vytrvalý, pýr plazivý, jitrocel kopinatý, ovsík vyvýšený, bojínek
luční, řebříček obecný tolice vojtěška, jetel zvrhlý, pampeliška podzimní, jetel plazivý,
kopřiva dvoudomá, šťovík menší, šťovík tupolistý, svízel bílý, koukol polní, straček obecný,
pcháč oset...
Flóra:
Na posuzovaném území není předpokládána přítomnost vzácných či chráněných druhů
živočichů a rostlin. Pokud se týká fauny nejbližšího okolí, lze v daném území dnes očekávat
převážně synantropní druhy, vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské činnosti, dále
byly zastiženy některé druhy vázané na intenzivní agrocenózy a břehovou vegetaci malých
vodních toků (údolní nivy potoka), případně bylinné ruderální a lesní porosty. Na lokalitě lze
předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných fytofágních ev. oligofágních a
polyfágních druhů, významných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu. Na
ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy běžně
rozšířené.

Fauna:
Z ohledu výskytu obratlovců je možné předpokládat běžnou druhovou diverzitu:
Savci: hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, liška
obecná, srnec evropský.
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Ptáci: vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý,
sýkora koňadra, pěnkava obecná, straka, špaček, bažant obecný.
Obrázek č. 10: Sýkora koňadra (Parus major):

Stavba proběhne na pozemku investora a provozovatele, kde se již nachází jedna nová hala
pro předpokládaný (budoucí) provoz povrchových úprav. Areál není v přímém kontaktu
s prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), přírodní parky či významnými
krajinnými prvky. Nejbližší prvky ÚSES lokální biokoridor a biocentra nebudou vlastní
výstavbou a následným provozem dotčeny.
Vlastní území stavby nemá historicky význam a nejedná se ani o území hustě zalidněné.
Posuzované území není zatěžované nad míru únosného zatížení.
Obrázek č. 11: Zobrazení důlních činností dle (www.geology.cz) s vyobrazením
posuzované oblasti
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C.II.7 Ekosystémy
Územní systém ekologické stability:
Pro posuzované území je vypracovaný ÚSES, který charakterizuje funkční soustavu živých a
neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezuje biocentra a
biokoridory jako součástí systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě blízkých
ekosystémů. Biocentra představují genetické zásobárny pro uchování regionálního nebo
místního genofondu živých organismů, biokoridory zajišťující komunikaci mezi nimi, tedy
umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení
ekologické rovnováhy. Interakční prvky představují segmenty liniového charakteru,
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni. Lze
konstatovat, že předpokládaná výstavba haly se nebude dotýkat žádného z výše uvedeného
prvku.
Významné krajinné prvky:
Nejbližším významným krajinným prvkem jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
§3 vodoteče. Významné krajinné prvky zaregistrované dle §6 zákona č. 114/1992 Sb., se
přímo v lokalitě místa předpokládané výstavby nenacházejí.

C.II.8 Krajina
Charakteristika krajiny: Řešené území obce se nachází v oblasti starého osídlení. Příhodné
přírodní podmínky zde přály rozvoji zemědělství, a to zejména polních plodin, takže bylo celé
území plošně odlesněno. Obec se nachází v intenzivně zemědělsky využívané krajině, kde
největší plochu zaujímá zemědělská půda., převážně orná. Malou plochu mají sady a louky.
V případě lesů se jedná v převážné míře o stanoviště, nepůvodní lesy s porosty smrku a
borovice, místy s příměsí listnáčů. Větší průmyslové využití krajiny v okolí záměru není
evidováno, rekreační potenciál krajiny je suplován především objekty chalup v sídlech obce.
Nejblíže k předmětnému záměru je historický krajinný celek Hlubocko, který dosahuje
evropského významu. Jedná se o území o rozloze 60 km2, které se váže k zámeckému areálu
situovanému na skalnatém ostrovu vysoko nad řekou Vltavou, kde zámek vytváří
charakteristickou pohledovou dominantu velké části Českobudějovické kotliny. Soubor
zahrnuje zámecký areál s přírodně krajinářským parkem, na park situovaný na ostrovu
navazují pohledově i prostorově na severu rozsáhlé obory, rozložené po obou březích řeky
Vltavy. Historický celek dotváří na jihu a západě parkově upravená krajina, přehledná ze
zámeckého parku až k horizontu, kde jižní panoramata vytváří Blanský les s kletí, na západě
přechází v siluetu Šumavského pohoří, za dobré viditelnosti s vrchy Libínem a Boubínem.
V 15. století poznamenal vzhled krajiny především rozvoj rybářství, který nastal za vlády
Pernštejnů. Tehdy došlo k založení první na Hlubocku České ucelené rybniční soustavy
s největším rybníkem Bezdrevem (v roce cca 1490 s výměrou 450 ha), mezi ostatní rybníky
v soustavě patřily například: Munický (1494), Podskalský, Poříčský, Zvolenov. Dobře
hospodařící Pernštejnové založili na levém břehu řeky Vltavy v roce 1535 také malou oboru.
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Rozvoj myslivosti dále pokračoval za Marradasů, kteří v letech 1630 – 1660 oplotili okolí
zámku k chovu dančí zvěře.
V roce 1661 hlubocké panství zakoupil Jan Adolf Schwarzenberk, jehož rod držel Hlubokou
až do roku 1945. Za Swarzenberků docházelo k výrazným změnám a úpravám krajiny, které
nabývají značného rozsahu v souvislosti s rozvojem myslivosti v 18. století a vrcholí v období
romantismu kolem poloviny 19 století.
Jak uvádí archivní doklady, byla v roce 1664 vydána majitelem panství instrukce sázet na
vhodných místech duby pro zajištění obživy zvěře. Do této doby spadá počátek pro hlubockou
krajinu charakteristických dubových alejích. V krajině vznikají bažantnice a obory. Od roku
1680 se datují počátky chovu bažantů, doložené dodnes dochovanými pravidelně
uspořádanými bažantnicemi (Borek u rybníka Bezdrev, bažantnice u Vondrova). V letech
1708 – 1715 byl pražským stavitelem Pavlem Ignácem Bayerem postaven barokní lovecký
zámek mezi rybníky Munický a Zvolenovský. Zámek splňující představy nejvyšší lovecké
reprezentace nesl název Ohrada. Aby mohly pokračovat tehdejší společností oblíbené barokní
štvanice bez nebezpečí škod na polích, byla v roce 1766 zahájena stavba velké tzv. Staré
obory na levém břehu řeky Vltavy. Tato obora sloužila k chovu černé zvěře, daňků a od roku
1816 i k chovu muflonů. Pro chov jelení zvěře byla na pravém vltavském břehu v roce 1854
zřízena Nová nebo také Poněšická obora. V oborách byly velmi pečlivě chráněny staré
stromy, které dodnes tvoří překrásné stromové partie (ve Staré oboře – Zlatěšovické smrkyv Nové oboře autochtonní bučiny).
Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky:
V posuzované lokalitě a ani v jejím nejbližším okolí ovlivněném provozem zemědělské a
živočišné výroby se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR zákonem č.
218/2004 Sb., není v řešeném území navrhována žádná ptačí oblast ve smyslu ustanovení
§45e zákona. Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky významná lokalita ve
smyslu § 45 a – c zákona č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu
těchto lokalit podle § 45a zákona a NV č. 132/2005 Sb.,
Ptačí oblasti Jihočeského kraje jsou rozmístěny po území kraje a lokality jsou evidovány.
Žádná z oblastí nezasahuje přímo do posuzovaného území určeného pro výstavbu haly pro
technologii povrchových úprav.
Ochranná pásma:
Místo výstavby se nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů.
Nachází se zde nejbližší hranice chráněné obytné zóny, která je od záměru vzdálena cca 15 m.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod Třeboňská pánev je mimo posuzované území,
končí jižně od záměru. Území přírodního léčivého zdroje lázní Bechyně s ochranným pásmem
je mimo posuzované území.
Ostatní ochranná pásma:
- Ochranná pásma lesních porostů (§14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., - 50 m) nejsou
záměrem dotčena
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-

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,)
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena
Ochranná pásma nadzemních sítí (VVN) nejsou záměrem dotčena
Dále musíme uvažovat to, že dle vyjádření odboru územního plánování je dle Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZÚR), které jsou součástí územně
plánovací dokumentace kraje, součástí vymezeného koridoru nadmístního významu
pro veřejnou technickou infrastrukturu Et1 – Dálkový horkovod ETE – Chlumec –
Munice – České Budějovice v šíři 200 m. Tento koridor je v ZÚR vymezen, jako
veřejně prospěšná stavba. Platná ZÚR je k nahlédnutí na webových stránkách
Jihočeského kraje. Ve změně 3 ÚPnSÚ, která byla vydána zastupitelstvem obce
Olešník dne 28.12.2011je na základě ZÚR upravena a zpřesněna poloha koridoru
technické infrastruktury (horkovod JETE – České Budějovice) včetně ochranného
pásma tak, že je navržena podél východní hranice plochy Z.3.2.NV a nezasahuje do
zájmového pozemku.

C.II.9. Obyvatelstvo
Posuzované místo výstavby se nachází na okraji obce nová Ves, která je součástí obce
Olešník v k.ú. Olešník. Celkem zde žije 29 obyvatel (údaj o sčítání obyvatel z roku 2009).

C.II.10 Hmotný majetek, kulturní památky
Západní část pozemku cca z 20 % je součástí území s archeologickými nálezy, v souladu
s tímto limitem využité zde musí být dodrženy podmínky stanovené příslušným
archeologickým ústavem. Provozovatel je povinen stanovené podmínky dodržet.
Do roku 1887 patřila k okresnímu hejtmanství Týn nad Vltavou a tímto dnem přešla
k okresnímu hejtmanství v Českých Budějovicích. Do roku 1880 tvořila část místní obce
Kočín. První zpráva o ní je spjata s rokem 1598. V tomto roce Bohuslav Malovec na Dřítni
koupil od Jáchyma z Hradce hlubocké panství s příslušenstvím, mezi nimiž byla uvedena i
Nová Ves Nevděkov, Nová Ves se tehdy jmenovala Nevděkov, ale již v roce 1617 bylo užito
jejího dnešního názvu. Obecným zemským zřízením v roce 1943 byly sloučeny obce Chlumec
a Nová ves v jednu obec s názvem Chlumec, kde setrvala až do roku 1945.
Původně školou patřila k Dříteni. Teprve v roce 1919 byla zřízena škola. Farou patří
k Purkarci.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Radonové riziko
Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro
všechny regiony české republiky v měřítku 1:50 000 a která hodnotí radonové riziko ve třech
stupních, leží posuzovaná lokalita v oblasti se středním rizikem 2 Qt.
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Obrázek č. 12: Mapa zobrazující území s výskytem radonu

Posuzovaná lokalita: Nová Ves

Popis: v posuzované lokalitě je stanoven převažující radonový index č. 2, čili střední.
Zásobování vodou:
Mydlovary, Zahájí a Olešník + místní části jsou zásobovány pitnou vodou z vodárenské
nádrže Římov. Ve Zlivi je tento zdroj posílen ze 4 vrtů rybníka Bezdreva.
Vodohospodářský potenciál povrchových a podzemních vod dle Atlasu životního prostředí a
zdraví obyvatelstva ČSFR je v zájmovém území nízký.
Obrázek č.: Vrtná prozkoumanost posuzovaného území
č. 2

č. 1

Popis zobrazených vrtů:
Vrt č. 1:
Název vrtu: V-44
Druh: vrt svislý
Hloubka: 3,5 m
Hornina: rula
Rok: 1985
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Vrt č. 2:
Název vrtu: HV-1
Druh: vrt svislý
Hloubka: 28 m
Hornina: pararula
Rok: 1997

Oblasti surovinových zdrojů:
Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních
bohatství. Ložiska surovin se nacházejí v okolí, jsou dostatečně vzdálena od záměru výstavby
haly pro technologie povrchových úprav.
Vztah k územně plánovací dokumentaci: Územní plán obce Olešník, jejíž místní částí je i
Nová Ves:
Územní plán byl zpracován pro obec Olešník společností A + U DESIGN, s.r.o. v roce 1997,
schválen v roce 1999. Návrhové období 2015.
Záměr je v souladu s aktuálním územním plánem obce.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Stavba haly úzce navazuje na stávající již postavenou halu. Bude zde vybudováno zázemí
společnosti, která v současné době podniká a má své technologické zařízení pro povrchové
úpravy umístěnou v pronajatých objektech. Provozovatel a majitel společnosti se přiklonil
k stavbě vlastních hal, kde bude instalováno zařízení s BAT technologiemi pro záchyt
znečišťujících látek do ovzduší.
Kvalita ovzduší je v současné době ovlivňována z velké části lokální topeniště, které jsou
nejčastěji na tuhá paliva.

D. Údaje o vlivech projektu na obyvatelstvo a na životní prostředí
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Za nejzávaznější problémy technologie povrchových úprav lze považovat:
- Znečišťující látky TZL
- Uskladnění vstupních a výstupních látek s možností úniku a případné kontaminace
půdy (musíme však uvést, že provozovatel má dle projektové dokumentace opatření
k záchytu případných úniků).
Další vlivy na životní prostředí se mění dle konkrétních podmínek posuzovaného provozu.
V případě změny užívání hal k povrchovým úpravám nelze předpokládat další významné
vlivy na životní prostředí.
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Vlivy na obyvatelstvo:
Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během výstavby je vzhledem k rozsahu prací
akceptovatelný. Práce budou probíhat pouze ve vlastním areálu (halách) provozovatele.
Vzhledem k charakteru provozu lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby
nebude obyvatelstvo negativně zasaženo.
V době provozu technologie povrchových úprav je porušení pachů v dané lokalitě vyloučené.
Obyvatelé obce Nová Ves u Olešníku nebudou během provozu výroby obtěžováni nadměrnou
dopravní intenzitou.
Můžeme tedy uvést, že vliv na obyvatelstvo z výstavby a následného provozu technologie
povrchových úprav bude akceptovatelné.

D.I.1 Vlivy na ovzduší
Během nastávající výroby se vlivy na ovzduší a klima předpokládají v podlimitním rozsahu.
Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi: TZL, NOx a HCl.
Z hlediska stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou
vlivy provozu zanedbatelné a podlimitní. Jak jsme již uvedli výše, vlastní technologie je
v současné době v provozu v Týně nad Vltavou v pronajatých prostorech, jedná se o
dlouholetý provoz, kde již bylo několikrát prováděno autorizované měření emisí. Výsledky
z tohoto měření nikdy nepřekračovali. Jelikož dojde k přesunu technologie do nových prostor,
můžeme tedy předpokládat stejné emisní znečištění, případně i o něco nižší, jelikož zde bude
instalováno nové čisticí zařízení.
Dle výpočtů uvedených v příslušné kapitole tohoto oznámení a výše uvedených předpokladů
můžeme předpokládat vliv na ovzduší, jako akceptovatelný.

D.I.2 Vlivy na vody
Vliv na povrchové a podzemní vody zde můžeme vyloučit. Lokalita záměru nepatří do
zranitelných oblastí (k.ú. Olešník).

D.I.3. Vlivy na faunu a flóru
Vzhledem k charakteru a umístění stavby s následným umístěním technologie pro povrchové
úpravy, není předpokládán žádný závažný vliv na stávající faunu a flóru.
Každý zásah člověka do jednotlivých složek životního prostředí lze hodnotit, jako negativní.
V tomto případě je však akceptovatelný a to z toho hlediska, že nedochází k rozlehlému
záboru půdy.
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D.I.4 Vliv na půdu
Záměr bude vystaven na ploše dle územního plánu určené mimo jiné i k tomuto účelu.
S ohledem na velikost okolních ploch, na stav přírodního prostředí, můžeme tento záměr
hodnotit, jako akceptovatelný.

D.I.5 Vliv na krajinu
Krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, který je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa a oblasti, je chráněna před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Na jedné straně existuje krajina přírodní či
přírodě blízká, na druhé straně je krajina urbanizovaná či městská. Ochrana krajinného rázu je
nejvíce uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a estetickými hodnotami,
dochovanými stopami historického vývoje osídlení a kultivace a výraznou harmonií měřítka a
vztahů v krajině. Krajinný ráz je dán kulturní, přírodní a historickou charakteristikou oblasti či
místa. To znamená, že ráz určitého segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami
přírodními (morfologie terénu, vodní toky, plochy a charakter vegetačního krytu), tak
kulturními (formou a strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině,
kulturním významem daného místa) a historickými (přítomnosti prvků a vazeb dokladující
historický vývoj krajiny, jeho kontinentu). Jedná se jak o fyzickou přítomnost jevů (například
přírodních lokalit a cenností, rysů kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o
vnější projev – zpravidla viditelnosti – v prostorových vztazích krajinné scény. Ne každá část
krajiny vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je krajinný ráz
nevýznamný, indeferentní a nevyznačuje se a nevyznačuje se žádnými pozitivními znaky
(krajina není rázovitého typu). Posouzení krajinného rázu závisí na subjektivním hledisku
posuzovatele, přesto existují faktory, které krajinný ráz výrazně narušují, čímž jsou například
vysoké budovy, hlavní dopravní trasy, které krajinu segmentují v menší krajinné celky
pozbývající typický krajinný charakter krajinného rázu atd...
V případě posuzovaného záměru se nebude jednat o neakceptovatelný zásah do krajinného
rázu, nebude se jednat o objekt přesahující svou výškou ostatní obytné budovy, jedná se o
nízkou stavbu halového charakteru. Záměr bude mít akceptovatelný vliv na místní krajinný
ráz.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populací
Zábor půdy:
Záměrem dojde k akceptovatelnému záboru půdy na pozemku investora a provozovatele.
Přirozené přírodní prostředí v dané lokalitě nebude nějak zásadně záměrem dotčeno. Vliv
na půdní poměry v dané lokalitě bude akceptovatelný.
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Klasifikace významnosti: 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)
Vliv na povrchové vody:
Splaškové vody z objektu haly budou sváděny na navržené ČOV STAINLESS CLEANER
SC8. Tato čistička odpadních vod bude osazena na pozemku investora, na podkladní beton,
ČOV bude tvořena nerezovou nádrží. Dle projektové dokumentace se přepokládá odvoz
přebytečného kalu s ohledem na zatížení ČOV a to v periodě 2x do roka cca 2 m3.
Dešťové vody budou zasakovány na pozemek investora.
V blízkém okolí posuzovaného záměru se nenachází žádné významné toky, které by byly
výstavbou a následným provozem narušeny či nějak ohroženy. Vliv tedy lze hodnotit, jako
akceptovatelný.
Klasifikace významu – 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)

Jiné vlivy:
Dle posuzované technologie můžeme jiné (ostatní) vlivy vyloučit.

Shrnutí vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana: po důkladném přezkoumání výstavby
a předpokládané technologie umístěné v halách je vliv na životní prostředí vyhodnocen, jako
malý, bez podstatného negativního působení. Na vytápění se využívá elektrická energie – čili
nevzniká zdroj znečišťování ovzduší. Oplachové vody budou zachytávány a odváženy
k externí likvidaci u smluvního partnera (smlouva viz příloha tohoto oznámení). Případné
chemické látky budou umístěny v mobilním skladu uvnitř budovy (například MC-VARIO
3320-L2 – od výrobce Denios s.r.o. Strakonice). V hale se nebude nakládat s látkami vysoce
ohrožujícími životní prostředí. Likvidace odpadů vzniklých během stavby se bude řídit
platným zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny předávány pouze právnické nebo
fyzické osobě, která má oprávnění k podnikání a je provozovatelem zařízení na využití nebo
likvidací odpadů.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Vznik nepříznivých vlivů přesahující státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění
záměru předpokládat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření ochrany proti hluku:
V průběhu stavebních prací by neměli být překročeny stanovené ekvivalentní hladiny hluku,
pro trvale obydlené zástavby v blízkosti zástavby, stavební a výkopové práce nebudou
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prováděny v nočních hodinách, pouze v denní 8mi hodinové pracovní době. Pokud dojde
k překročení hygienického limitu, bude to pouze krátkodobá akceptovatelná záležitost. Během
následných technologických prací v době běžného provozu technologie povrchových úprav
nebude docházet k překročení hygienických limitů akustického tlaku.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Dle našeho názoru lze získané materiály hodnotit, jako dostačující pro vypracování oznámení
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 3. Vstupní údaje byly získány
od provozovatele a vlastníka společnosti RITTER PLAST s.r.o. pana Rittra, který nám
poskytl základní údaje o provozu a dále technickou zprávu předpokládaného záměru. Dále
jsme využily odborné literatury, map z veřejně dostupných serverů a z vlastní návštěvy
provozu. D8le bylo použito legislativních předpisů, správních předpisů a normativních
standardů a dále využití vlastních zkušeností s obdobnou technologií a provozem.
Neurčitosti a nejistoty vstupních materiálů jsou následovné:
- Přesně nedefinovaná bilance vstupních a výstupních odpadů během výstavby a
následného provozu popisované technologie.
Tato neurčitost je velmi malého rozsahu a nemůže tak ovlivnit kvalitu ani stupeň zpracování
tohoto oznámení. Hlavní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nebyly opomenuty a
zmiňované nejistoty jejich vyhodnocení nemohli ovlivnit.

E. POROVNÁNÍ VARIANT
PŘEDLOŽENY)

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Záměr je jednoznačný, vychází z navrženého řešení a návrhu projektanta. Záměr je podáván
pouze v jedné variantě, vychází z předpokládaných potřeb provozovatele a investora
společnosti, který chce zachovat a zdokonalit své podnikání, které se dosud uskutečňuje
v pronajatých halách.
Záměr je tedy řešen jako jeden celek a investorem byl předložen pouze v jedné variantě.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Situační nákres posuzovaného záměru (je uvedený v přílohách tohoto oznámení).
2. Další podstatné informace zpracovatele
Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s investorem, oznamovatelem a
projektantem, dále pak posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na
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odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a
funkční využití posuzovaného území, nebyla zamlčena.

G. VŠEOBECNĚ
SROZUMITELNÉSHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Tabulka č. 22: Shrnutí záměru
Oznamovatel:

RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
RITTER PLAST s.r.o.
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Nová Ves 14
375 01 Olešník
RITTER PLAST s.r.o.
Název záměru:
Nová Ves, parcelní číslo 1222/1 v katastrálním
Umístění záměru:
území Olešník
Jihočeský
Kraj:
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den:
50 – 100 kg (100 kg je maximální hodnota)
Počet provozních hodin za rok:
250
Kapacita technologie galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van:
7,218 m3
Počet provozních hodin za rok:
3 200 h/rok
Celková plocha úprav:
8 000 m3 maximálně 8 500 m3
Kapacita technologie zámečnické dílny – povrchové úpravy:
Zpracováno oceli za den:
50 kg
Počet provozních hodin za rok:
2 500 h/rok
Tabulka č. 23: Z hlediska výstupů byl kvantifikován vliv na jednotlivé složky životního
prostředí. Celkově je možné jednotlivé vlivy shrnout do těchto závěrů:
Oblast ovlivnění
Způsob ovlivnění
Obyvatelstvo
Včetně sociálně ekonomických
vlivů
Ovzduší a klima

Záměr bude mít akceptovatelný vliv na obyvatelstvo.
Záměr je situován na okraji obce Nová Ves.
Z hlediska sociálně ekonomických vlivů nebude mít
záměr žádný vliv.
Klimatické podmínky nebudou výstavbou ovlivněny.
Z technologie budou vyvedeny celkem dva výduchy,
ze kterých bude odváděna odpadní vzdušina. Dle
výpočtů a naměřených hodnot autorizovanou firmou
na stávajícím zdroji s totožnou technologií nedochází
k překročení stanovených emisních limitů dle platné
legislativy, tudíž předpokládáme, že ani z nového
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zdroje, kam bude stávající technologie časem
přesunuta,
bude
docházet
k akceptovatelnému
znečištění ovzduší, které je charakteristické pro provoz
posuzované technologie.
Hlukové vlivy ve fázi výstavby budou pouze v denní
době, kdy bude docházet ke stavebním a podzemním
pracím. V průběhu provozu nebude překračován
stanovený hygienický limit. Z hlediska hlukové situace
bude posuzovaný záměr akceptovatelný.

Hluková studie

Povrchové a podzemní vody

Z objektu bude vyveden kanalizační svod odpadních
vod do navržené čistírny odpadních vod: ČOV
STAINLESS CLEANER SC 8. Lázně budou mít
záchytné vany pro případné úniky, které provozovatel
nepředpokládá. Z hlediska vlivů na povrchové a
podzemní vody daný provoz hodnotíme, jako
akceptovatelný, v blízkosti záměru se nenachází žádná
významná vodoteč či vodní nádrž.

Půda

Záměrem dojde k trvalému vynětí půdy a k zástavbě
akceptovatelného území, jedná se pouze o halu pro
technologii povrchových úprav, jejíž rozměry jsou pro
tento druh výroby běžné, oproti velkokapacitním
parkovacím plochám zde nedojde k zásadnímu
omezení retenční schopnosti půdy.

Horninové prostředí a přírodní Záměr bude mít akceptovatelný vliv na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
zdroje
Fauna, flóra a ekosystémy

Záměr nebude mít žádný zásadní vliv na flóru a faunu
v okolí.

Krajina

Vliv na krajinu bude akceptovatelný, jedná se o
umístění technologických hal pro výrobu. Nejedná se o
výškové stavby, ale pouze o haly s maximální výškou
4 m nad zemí. Ve stávající krajině je znát velký vliv
zemědělské činnosti, nejedná se o zalesněný komplex
ani o chráněné území.

Hmotný
památky

majetek

a

Narušení faktorů pohody

kulturní Dle Magistrátu města České Budějovice Odboru
územního plánování je západní část pozemku z cca 20
% součástí území s archeologickými nálezy. Z tohoto
důvodu zde musí být dodržovány podmínky
příslušného archeologického ústavu.
Případné negativní vlivy na pobytovou pohodu
obyvatelstva budou nevýznamné a v době výstavby
dočasné.
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Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro záměr:
RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav, jehož realizace je navrhována v k.ú.
Olešník v obci Nová Ves v Jihočeském kraji.
Provozovatel, oznamovatel a investor RITTER PLAST s.r.o. má v současné době technologii
povrchových úprav umístěnou v pronajatých budovách na adrese: Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou. Jelikož v posledních letech dochází k neustálému nárůstu nájemného ze
strany majitele budov a z důvodu toho, že pronájem je smluvně ošetřen pouze do listopadu
2015 se majitel rozhodl pro zakoupení vlastních pozemků a výstavby hal.
Pozemky jsou situovány v katastrálním území Olešník, Nová Ves. Na pozemcích se nachází
bývalý objekt ŽV, který není součástí tohoto oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je v současné
době budována nová hala – ZÁMEČNICKÁ DÍLNA, ve které bude umístěna technologie pro
výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu další haly – DÍLNA POVRCHOVÝCH
ÚPRAV, kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v etapě druhé pak galvanická
zinkovací linka. Hala dílny povrchových úprav je navržena na pozemku č.p. 1222/1 v k.ú.
Olešník – Nová Ves.
Z každé haly bude vyveden jeden výduch pro odtah znečišťujících látek ze stacionárního
zdroje znečištění.
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den: 50 – 100 kg
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok. Tato provozní doba se shoduje s ročním zpracovaným množstvím
materiálu a k poměru zadaných zakázek v současné době.
Kapacita galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný s maximálním předpokladem provozních hodin: 3 200 hodin/rok.
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby, jedná se o malý, vesměs rodinný podnik.
Kapacita zámečnické dílny:
Zpracováno oceli za den: 50 kg
Počet provozních hodin za rok: 2 500 hodin/rok
Z běžných hlášení a provozní evidence provozovatele vyplívá, že povrchová úprava kovů a
plastických materiálů (celková plocha úprav) je do 8 000 maximálně však do 8 500 m2/rok,
čili dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 2 se jedná o podlimitní záměr
k bodu 4.2: Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do
50 000 m2/rok celkové plochy úprav.
Výstavba bude vedena, jako trvalá.

H. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Vyjádření z hlediska územního plánování Statutárního města České Budějovice
Příloha č. 2: Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje – stávající provoz
Příloha č. 3: Územně plánovací informace
Příloha č. 4: Smlouva o převzetí a odstranění odpadů (Společností Rumpold 01 – Vodňany
s.r.o.)
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Příloha č. 5: Zakreslení území výstavby do mapového podkladu
Příloha č. 6: Aktuální situační nákres (situační plán)
Příloha č. 7: Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění.
Příloha č. 8: Mapa návrhu změny územního plánu č. 3
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Příloha č. 1: Vyjádření z hlediska územního plánování Statutárního města České
Budějovice
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Příloha č. 2: Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje – pro stávající provoz
umístěný v Týně nad Vltavou
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Příloha č. 3: Územně plánovací informace

51

Číslo zakázky: 2014239

52

Číslo zakázky: 2014239

53

Číslo zakázky: 2014239

Příloha č. 4: Smlouva o převzetí a odstranění odpadů (Společností Rumpold 01 – Vodňany
s.r.o.)
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Příloha č. 5: Zakreslení území výstavby do mapového podkladu
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Příloha č. 6: Aktuální situační nákres (situační plán)
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Příloha č. 7: Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
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Příloha č. 8: Mapa návrhu změny územního plánu č. 3
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Datum zpracování oznámení: červenec – srpen 2014
Zpracoval: Ing. František Hezina a kolektiv (Bc. Petra Prokopová, DiS., Mg. Markéta
Hezinová, Ing. Ondřej Šmíd....).
Tel.: 774 100 572, 774 100 570

Razítko a podpis zpracovatele záměru:

.................................................
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Oznámení záměru
Podle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v rozsahu dle
přílohy č. 3

RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav

Oznamovatel:

RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

Lokalita:

Katastrální území – Olešník, obec Nová Ves

Datum zpracování:

Srpen 2014

Číslo zakázky:

2014239
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
Investor a provozovatel
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

2. IČ provozovatele
260 25 418

3. Sídlo (bydliště)
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce provozovatele
RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
Odpovědná osoba: Ing. Karel Ritter, Tel.: 604241324
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona
Název záměru: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav
Zařazení: tento záměr byl zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Dle dostupných dat
od provozovatele se bude jednat o podlimitní záměr k bodu 4.2 – Povrchová úprava kovů a
plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav).
Ještě jednou zdůrazňujeme, že se jedná o velmi malý provoz, který nebude dosahovat 10 000
m2/rok upravených ploch, provoz je tedy PODLIMITNÍM.
Dle vyjádření č.j.: KUJCK 37000/2014/OZZL tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení.
Čili oznámení záměru je vypracováno v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Příslušným úřadem, který povede zjišťovací řízení je Krajský úřad Jihočeského kraje.

2. Kapacita (rozsah záměru)
Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro výše
uvedený záměr: RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav.
V současné době je závod RITTER PLAST s.r.o. umístěn na adrese Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou, technologie je umístěna v pronajatých halách. V poslední době dochází
k nárůstu nájemného ze strany majitele hal, navíc pronájem je zde smluvně ošetřen pouze do
listopadu 2015. Toto má nepříznivý vliv na ekonomiku provozu. Z tohoto důvodu se
provozovatel a majitel technologie rozhodl pro koupi pozemků v k.ú. Olešník – Nová Ves. Na
koupených pozemcích se nachází jeden bývalý zemědělský objekt, který není součástí tohoto
oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je budována nová hala „Zámečnická dílna „ ve které bude
umístěna technologie pro výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských
součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu nové haly „ Povrchových úprav „
kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v druhé etapě galvanická zinkovací
linka viz. popis v příslušné kapitole tohoto Oznámení. Hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1 v k.ú. Olešník.
Kapacita a počet provozních hodin jednotlivých technologií:
Nový záměr je výstavba „Dílny povrchových úprav“ navržen pro umístění:
1) Technologie omílání
Kapacita:
Zpracováno oceli/den: 50 - 100 kg (100 kg je maximálním stavem, ke kterému dochází
ojediněle)
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok.
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2) Galvanické zinkovací linky: tzn. vany s lázněmi pro proces moření, zinkování a
chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu ocelových a jiných kovových předmětů a jejich
zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně.
Kapacita:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný, 3 200 hodin/rok
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby.

Obrázek č. 1: Aktuální situační nákres

Kapacita pro stávající halu: Zámečnická dílna:
Zpracováno oceli/den: 50 kg/den
Počet provozních hodin: 2 500 hodin/den
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Obrázek č. 2: Umístění záměru v mapovém podkladu

3. Umístění záměru
Tabulka č. 1: Umístění záměru
Kraj
Jihočeský
Město nebo obec
Nová Ves
Katastrální území
Olešník
Dotčené pozemky záměrem:
Katastrální území: Olešník
Tabulka č. 2: Dotčené pozemky výstavbou nové haly (dílna povrchových )prav) a dostavby
stávající haly (zámečnická dílna)
Parcelní číslo
Vlastnické právo
Druh
pozemku/způsob
využití
1222/1
RITTER PLAST s.r.o., Nová Ostatní plocha/ manipulační
Ves 14, 375 01 Olešník
plocha
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Soulad projektu s územním plánem dle příslušného úřadu: Statutární město České
Budějovice – Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování:
Dle územního plánu sídelního útvaru Olešník, ve znění jeho pozdějších změn (dále jen
ÚPnSÚ) se pozemek par. č. 1222/1 v katastrálním území Olešník nachází v ploše: Z.3.2.NV.,
která je určena ke způsobu využití: plocha pro podnikatelské a výrobní aktivity.
Hlavní využití: obvyklé jsou činnosti a zařízení výrobního popřípadě skladového charakteru,
výrobních služeb, zařízení a provozovny, které nejsou přípustné v jiných zastavěných nebo
zastavitelných územích.
Přípustné využití: přípustné je v tomto území rovněž umisťovat zařízení pro obchod a
administrativu, služební bydlení, komunální provozovny, čerpací stanice pohonných hmot,
zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území a vyplývající
z přístupného využití území. Přípustné jsou i zařízení pro využití obnovitelných zdrojů
energie, pěstitelské areály, sady, případně i kompostárny.
Nepřípustné využití: nepřípustná je obytná funkce a funkce veřejné vybavenosti, které by byly
výrobními procesy rušeny nad míru přípustnou hygienickými normami a předpisy.
Podmínky prostorového uspořádání: Zastavitelnost pozemků je stanovena maximálně na 60 %
včetně zpevněných ploch a komunikací. Zbytek území je ponechán, jako zeleň. Po obvodu
areálu bude doplněna clona vysoké zeleně. Výšková hladina je stanovena maximálně
dvoupodlažní, přičemž konstrukční výška nepřesáhne 4 m.
Dále je ve vyjádření uvedeno, že západní část pozemku (cca 20 %) je součástí území
s archeologickými nálezy a v souladu s tímto limitem zde musí být dodrženy podmínky
stanovené příslušným archeologickým ústavem.
Dle vyjádření je závěrem uvedeno, že záměr dílny povrchových úprav a zpevněných
ploch na pozemku č. 1222/1 katastrálního území Olešník je v souladu s ÚPnSP.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je přesun stávající technologie do nově postavené budovy pro
technologii povrchových úprav.
Vzhledem k lokalitě a umístění projektovaného zdroje zde nepředpokládáme kumulaci
s jinými záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, respektive odmítnutí
Investor a provozovatel je vlastníkem pozemků p.č. 1222/1, 1451 určených pro PA viz. výše.
V současné době má provozovatel technologii v pronajatých budovách (pronájem smluvně
ošetřen do listopadu 2015), z těchto důvodů se rozhodl pro využití vlastních pozemků a
výstavbu hal pro své podnikání.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Popis a parametry nově postavené haly: nově postavená hala bude postavena na pozemku č.:
1222/1, hala bude v sousedství se stávajícím objektem bez č.p. stojícím na zastavěné ploše č.
1451 (též se jedná o objekt již budovaný investorem). Délka haly je dle projektové
dokumentace: 30 m, šířka: 8 m. Zastavěná plocha: 240 m2. Obestavěný prostor: 1 200 m3,
užitná plocha: 212 m2, plocha upravených zpevněných ploch: 120 m2.
Jak už jsme uvedli, hala bude sloužit pro umístění a následovný provoz technologie
povrchových úprav. Budou se zde provádět procesy:
1) Omílání
Technologický postup omílání:
Ve společnosti RITTER PLAST s.r.o. se omílání provádí za účelem odstraňování hrotů po
obrábění, obrušování dílů v brusných tělíscích (kamenech) ve vibračních strojích za přidání
oplachových vod a odmašťovacích, vyjasňovacích činidel.
Vibrační omílací stroj (žlab) VIS 100 a VIS 200 (celkem tedy 2 stroje):
Technologie omílání je podobná přírodnímu procesu ohlazování kamenů společným
působením vody a křemenného písku. Důležitý je zde vzájemný relativní pohyb broušeného
předmětu a brusiva. Moderní technologie omílání využívá uměle vytvořené brusné segmenty
tzv. omílací tělíska nejrůznějších tvarů, velikostí a účinnosti. Na dobrém výsledku procesu
omílání se podílí jak vhodné strojní zařízení, tak i vhodná omílací tělíska, čisticí prostředek a
voda. Pro představu si lze tuto technologii představit, jako činnost tisíců miniaturních
pilníčků. Pro rozměrné nebo pro křehké (choulostivé) obrobky je třeba použít vibrační omílací
žlab. Pracovní prostor žlabu lze rozdělit speciálními oddělovači na několik samostatných
komor. Tímto způsobem je zajištěno, že se obrobky vzájemně nedotknou a nepoškodí.
Některé obrobky lze upnout i do speciálně konstruovaných upínačů a omílat je v upnutém
stavu. Vibrační pohony jsou bezúdržbové a s trvalou mazací náplní. Vnitřní výstelka pracovní
nádoby je vyrobena ze speciálního materiálu.
Výrobce: Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
Rok výroby: cca 1980
Při omílání se využívá čisticí prostředek (tzv. compound), v provozovně RITTER PLAST
s.r.o. se jako čisticí prostředek používá jedlá soda hydrogen uhličitan sodný (NaHCO3).
Spotřeby čisticího prostředku:
VIS 100: 0,05 kg na jednu vsázku
VIS 200: 0,1 kg na jednu vsázku
Při předpokladu maximálního vytížení zařízení, kdy doba omílání jedné vsázky je 100 minut
+ 60 minut manipulace, lze při 8 pracovních hodinách za den kalkulovat spotřebu 1 kg jedlé
sody/den což je 250 kg/rok. Dle objemu připravené výroby bude vlastní spotřeba pouze
desetina maximální spotřeby tedy: 25 kg/rok.
Po omílání se výrobky suší v rotační sušce Water Troval, menších rozměrů. Zdrojem
tohoto zařízení je elektrický proud.
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2) Galvanické pokovení
Technologický postup prací:
tzn. běžné procesy moření HCl, zinkování či chromátování. Jedná se o povrchovou úpravu
ocelových a jiných kovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázní do 30 m3 včetně a
procesy bez použití lázní.
Tabulka č. 3: Technologie umístěna v nové hale – povrchová úprava kovů na bázi
galvanovny:
TYP
ROZMĚRY
MNOŽSTVÍ, POUŽITÍ
Zařízení odmašťování OTP9/4,5EN
40 x 90 x 45 cm
1 x odmašťovací lázeň
Jednostupňová vana
60 x 60 x 50 cm
2 x oplachová vana
1 x vyjasnění – HNO3
2 x chromátování
Dvoustupňová vana
90 x 60 x 60 cm
2 x oplach
1 x chromát
1 x prázdná
Zinkovací buben
120 x 80 x 60 cm
2 x kyselé zinkování
Zinkovací závěsná lázeň – malá
Zinkovací závěsná lázeň – velká
Digestoř DKIII

150 x 60 x 60 cm
160 x 80 x 10 cm
60 x 60 x 40 cm

1 x kyselé zinkování
1 x kyselé zinkování
4 x HCl moření

Zinkovací závěsná lázeň
200 x 100 x 80 cm
1 x alkalické zinkování
Celkový objem van v rámci galvanovny s použitím přípravků (mimo obsahů s vodou) činí 7,
218 m3.
Technologický postup:
Jednotlivé technologické části slouží k povrchovým úpravám a k pokovení dílců z oceli a
barevných kovů. Provozovna bude vybavena jednotlivými vanami, mezi kterými bude
přepravován materiál a to ručně či za pomoci přepravných košů nebo závěsných dopravníků.
Současný provoz (v pronajatých prostorech) je rozdělen na tři hlavní technologické celky:
moření HCl, zinkování, chromátování). Vzdušina odsávána od pracovních van
z technologického celku bude centrálně odsávána do společného výduchu V001.
Nejprve dojde k odmaštění v odmašťovací lázni, následuje oplach, moření v kyselině
chlorovodíkové, oplach od kyseliny, zinkování, oplach, další oplach s efektem vyjasnění za
pomoci kyseliny dusičné, chromátování, oplach a na konec sušení. V nové hale „Povrchová
úprava“ je počítáno s jedním centrálním výduchem o kapacitě 6 000 m3/hodinu.
Počet provozních hodin: provoz zdroje bude jednosměnný: 3 200 hodin/rok.
Z haly (zámečnická dílny) bude veden též jeden výduch V002. Plocha stávající budovy
umístěné na st.p.č.: 1451 má plochu využití: cca 715 m2.
Z výše uvedených technologií a postupů je patrné, že se jedná pouze o doplňkovou
technologii vlastní výroby, nezaměřenou na velkoobjemové využití pro komerční účely.
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Obrázek č. 3: Situační nákres stávající haly- Kolodějská 507, Týn nad Vltavou, kde jsou
v současné době vyvedeny celkem 3 výduchy (v nové hale budou tyto výduchy svedeny do
jednoho)

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení: koncem roku 2014
Termín dokončení: začátkem roku 2016

8. Výčet dotčených územně samosprávních celků
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální území: Olešník
Přesná lokalizace (obec): Nová Ves

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavce č. 4 a správních
úřadů, které budou toto rozhodnutí vydávat
Závěry oznámení: Krajský úřad Jihočeského kraje
Územní rozhodnutí a stavební povolení: Stavební úřad České Budějovice
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Územně plánovací informaci poskytl příslušný Odbor územního plánování Magistrátu města
České Budějovice (viz příloha tohoto oznámení), dále bylo poskytnuto vyjádření Městského
úřadu Hluboká nad Vltavou (Odbor stavební a stavební úřad).

II.

ÚDAJE O VSTUPECH

Zábor půdy
Dle zákona č. 334/1992 Sb., §9 odstavce 2 b) 1 nebude zažádáno o vynětí půdy ze
zemědělského půdního fondu (ZPF). Dle katastru nemovitostí nemá daná parcela udělený kód
BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky a není součástí ZPF. Jedná se o plochy
manipulační, dříve využívané, jako zemědělské manipulační plochy.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
V rámci výstavby nové haly nedojde ke kácení dřevin. Dle terénního průzkumu a mapových
podkladů na daném místě nejsou žádné vzrostlé dřeviny. Naopak po výstavbě haly a
veškerých plánovaných zpevněných ploch, investor a provozovatel provede zahradní úpravy a
vysází několik dřevin.
Vyjmutí části pozemku z PUFL (pozemky určené k plnění funkce lesa):
Záměr nepředpokládá vynětí pozemků, nebo jejich částí určených k plnění funkce lesa.
Surovinové a energetické zdroje:
Nově postavená hala povrchových úprav bude připojena na stávající areálové vedení EI – ze
stávajícího areálového elektroměrového rozvaděče umístěného v sousední hale, bude zde
napojen nový podružný rozvaděč, umístěný v nové dílně. Hlavní areálový rozvaděč byl již
dimenzován na elektrický odběr dílny povrchových úprav. Nedojde zde k navýšení
elektrického příkonu.
Podružný rozvaděč RH.RPU – TVC-S: Pi = 75 kW, Ps = 55 kW
Napěťová soustava: 3PEN stř. 50 Hz, 400/230 V.
Celková spotřeba vody:
Během výstavby bude voda využívána minimálně, bude využit stávající zdroj vody. WC a
sprchy budou využity stávající (umístěné v nově postavené hale na st.p.č.: 1451).
Užitková voda je napojena ze stávajících vrtů umístěných na pozemku č.: 1222/1.
Období výstavby: surovinové zdroje, stavební materiál: v období stavby záměru lze v řešené
lokalitě zpozorovat zvýšený pohyb stavebních strojů a zařízení. Bude se jednat o výkopové
práce a dovoz stavebního materiálu. Dobu navážení či množství naváženého materiálu nelze
v této době přesně definovat. Materiál nebude navážen hromadně, nýbrž postupně pro celou
stavbu dle stavebního plánu.

III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

Emise do ovzduší
Mobilní zdroje během výstavby
12

Číslo zakázky: 2014239

Během realizace záměru bude vznikat akceptovatelná intenzita dopravy, bude se jednat
především o nákladní dopravu, která bude na staveniště dovážet potřebný materiál ke stavbě.
Z hlediska znečištění ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje krátkodobého charakteru,
především tuhých znečišťujících látek (prachu), vznikajících na staveništích. Množství tohoto
prachu nelze přesně kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje bude nutné eliminovat v závislosti na
charakteru prací, na vlhkosti, použitých materiálech, klimatických podmínkách atd... Dalším
akceptovatelným zdrojem během výstavby bude exhalace z provozu stavebních a základních
strojů (automobilů). Výše uvedené případy lze z hlediska znečištění ovzduší hodnotit, jako
krátkodobé, přesně nedefinovatelné a při dodržení zásad správně prováděných postupů prací i
bez podstatných vlivů na zájmové území.
Mobilní zdroje během provozu technologie povrchových úprav:
Manipulace s materiálem se bude provádět uvnitř dílny za pomoci ručních paletizačních
vozíků a to v obou halách (stávající i nově přistavěné). Můžeme zde počítat též s osobními
automobily dvou zaměstnanců. Výroba je závislá ze 70 % – 80% na vlastní potřebě, čili
vyváženo je minimum výrobků, tudíž doprava je akceptovatelná. V průběhu dne se doprava
pohybuje kolem 2 maximálně 5 osobních či užitkových automobilů zákazníků. V noci lze
dopravu vyloučit úplně.
Pro odstavení vozidel je navržena štěrková zpevněná plocha o rozsahu celkem 120 m2
v souvislosti s novým záměrem haly.
Emise z technologie povrchových úprav – moření za pomoci HCl, zinkování,
chromátování:
Z nové haly povrchových úprav bude veden 1 centrální výduch nad střechu objektu:
Tabulka č. 4: Výduch V001
Popis výduchu – odtah od technologie galvanického
Výduch č.
zinkování, chromátování
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 000 m3/hod
V 001
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,503 m/s (při 0°C)
Emise z technologie povrchových úprav (zámečnická dílna):
Ze stávající haly (zámečnická dílna) je veden 1 výduch z technologie povrchových úprav
Tabulka č. 5: Výduch V002
Popis výduchu – z technologie povrchových úprav
Výduch č.
Odtah od technologie povrchových úprav
Množství vzdušiny (Qv) = max. 6 250 m3/hod
V 002
Průměr výduchu (D) = 500 mm
Plocha průřezu výduchu (S) = 0,196 m2
Výška (h) = 4 m
Maximální rychlost vzdušiny v potrubí = 8,85 m/s (při 0°C)
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Z nové haly povrchových úprav budou emitovány aerosoly lázní s obsahem chlorovodíku
v minimálním množství. Ostatní znečišťující látky budou v emisích obsaženy
v zanedbatelném množství, i s ohledem na roční spotřebu přípravků.

Popis ventilátoru pro odtah z haly povrchových úprav
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/vda-500-8d-ip54-stresni-ventilator
Napětí: 400 V
Otáčky: 700 m.-1
Průtok: 6 250 m3/h
Příkon: 0,48 kW
Proud: 1,11 A
Akustický tlak: 59 dB(A)
Maximální teplota: 100 °C
Hmotnost: 40 kg

Výpočet emisí z nového stacionárního zdroje:
1) V001 – Emise z haly – dílna povrchových úprav:
Počet provozních hodin = 3 200 h/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 000 m3/h
Tabulka č. 6: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
Emise za rok (t/rok)
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
(Qv)
v m3/h
(mg/m3)
250 (omílání)
50
6 000
0,0075
TZL
3 200 (lázně)
10
6 000
0,0192
HCl
Celkový objem van s obsahem HNO3 je 0,18 m3. Dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném
znění, přílohy č. 8 části II. bod 3.8.1. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových
předmětů a jejich projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy
bez použití lázní (kód 4.12. dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,). Pro tento zdroj jsou
stanoveny emisní limity pro TZL, NOx a HCl. Emisní limit pro NOx nepočítá, jelikož celkový
objem lázní je 0,18 m3 čili do 3 m3.
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2) V002 – Emise z haly – zámečnická dílna
Počet provozních hodin = 2 500 hodin/rok
Množství vzdušiny Qv = 6 250 m3/h
Tabulka č. 7: Výpočet emisí z posuzovaného zdroje
Znečišťující Počet provozních Emisní
Množství
látka
hodin (h/rok)
limit
vzdušiny
3
(mg/m )
v m3/h
TZL
2 500
50
6 250

Emise za rok (t/rok)
(Qv)
0,7813

Celkem znečišťujících látek ze zdroje:
= 0,808 t/rok.
Níže uvádíme vyhodnocení ročních emisí ze stávajícího zdroje umístěného v Týně nad
Vltavou na stávající adrese Kolodějská 507. Na tomto zdroji je pravidelně prováděno
autorizované měření emisí, jehož výstupem jsou protokoly o měření emisí. Na základě těchto
protokolů níže uvádíme výpočet emisního znečištění, který byl odeslán do registru souhrnné
provozní evidence za rok 2012 (poplatek) ze stávajícího zdroje. Pro výpočet byl použit
protokol měření emisí č.: 2011473/2097/HS ze dne 28.12.2011. Ze stávající technologie jsou
vyvedeny celkem 3 výduchy.
Pro srovnání uvádíme výpočet pro stávající zdroj – naprosto totožná technologie umístěná
v současném provoze Týn nad Vltavou:
Výpočet ročních emisí dle autorizovaného měření emisí pro stávající zdroj, kde jsou
vyústěny celkem 3 výduchy:
Tabulka č. 8: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V001
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,003
3 100
0,009
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 9: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném v Týně
nad Vltavou z výduchu V002
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,016
TZL
0,004
3 100
0,0124
HCl
Tabulka č. 10: Výpočet emisí dle naměřených hodnot na stávajícím zdroji umístěném
v Týně nad Vltavou V003
Znečišťující
Hmotnostní tok Počet provozních Roční emise (t)
látka
(kg.h-1)
hodin
0,005
3 100
0,0155
HCl
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Tabulka č. 11: Celkové emise ze zdroje (nová hala povrchových úprav):
Roční emise (t)
Znečišťující látka
TZL
0,025
HCl
0,0403
Celkem emise ze zdroje: 0,0653 t/rok.
Zařazení posuzovaného zdroje dle platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění je galvanovna zařazena dle
přílohy č. 2 uvedeného zákona pod kód: 4.12: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných
nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, proces bez
použití lázní.
Podmínky pro provoz pro ostatní stacionární zdroje jsou uvedeny v příloze č. 8 části II
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění:
3.8.1: Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování
s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
kód 4.12 dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
Níže uvedené emisní limity platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se
na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace,
fosfátování a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování,
tryskání, metalizaci a související operace:
Tabulka č. 12: Emisní limity pro posuzovaný zdroj
Emisní limity (mg/m3)
Vztažné podmínky
TZL
NOx1)
HCl1)
502)
1 5003)
104)
C
Vysvětlivky:
1) Emisní limity platné pro lázně s objemem od 3 m3 do 30 m3 včetně, vyjma oplachu
2) Neplatí pro procesy s použitím lázní ve vodném prostředí
3) Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení
4) Platí při použití HCl u povrchových úprav

Obrázek č. 4: Hodnoty stávajícího imisního pozadí v posuzované lokalitě, hodnoty
pětiletých průměrů ve čtvercové síti 1 x 1 km (PM10 roční průměr):
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Tabulka č. 13: Hodnoty stávajícího imisního pozadí, hodnoty pětiletých průměrů
posuzované lokality:

Vody:
Stávající hala povrchových úprav – zámečnická dílna: v této hale je zabezpečené i sociální
zařízení pro zaměstnance (WC, sprchy), proto byl proveden níže uvedený výpočet spotřeby
vody dle zákona č.: 274/2001 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb., vypočtena dle
směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH a MZdr – hlavním hygienikem ČSR:
Tabulka č. 14: Výpočet spotřeby vody pro posuzované zařízení
Osob celkem
Skupina a Skupina Směrné
Směrné číslo Počet
druh
číslo roční roční
osob
potřeby
spotřeby
potřeby
vody
vody l/den
m3/rok,
(směnu)
3
2
m /rok*m
(ks)
VII provozovny
Voda se nepoužívá k výrobě
WC, U,Sp. VII/45
26
71,2
10
– SV + TV
Qp

10
l/den Směnnost
(hodin)

-

-

-

=

712

24

=

712

l/den

Tabulka byla překopírována z dodaných podkladů od provozovatele a investora.

Objekt celkem
Průměrná hodinová spotřeba
Maximální denní potřeba (souč. kd
1,5)
Maximální hodinová spotřeba (souč.
kh 2,1)
Maximální odběr
Týdenní potřeba
Měsíční potřeba

Qp
Qp-hod
Qm

=
=
=

712
0,030
1068

l/den
m3/hod
l/den

Qh

=

93,45

l/hod

Qh-s
Qtýden
Qměsíc

=
=
=

0,026
4,984
21,36

l/sec
m3/týden
m3/měsíc
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Roční potřeba (365)

Qrok

=

260

m3/rok

Odpadní vody:
Splaškové vody: uvedené množství koresponduje se spotřebou vody
Qden = 712 l/den
Qrok = 260 m3/rok
Dešťové vody z objektu budou zasakovány na pozemek investora.
Posouzení produkce znečištění: znečištění odpadních vod na odtoku z objektu:
Počet EO 10
BSK5:
Denní: -10 x 60 g/os.d = 600 g/den = 0,60 kg/den
Koncentrace: 240/384 = 0,625 g/l = 625 mg/l
CHSKCr: Denní:10 x 110 g/os.d = 1 100 g/den = 1,1 kg/den
Koncentrace: 440/384 = 1.146 g/l = 1 146 mg/l
NL
Denní: 10 x 55 f/os.d = 550 g/den = 0,55 kg/den
Koncentrace: 220/384 = 0,573 g/l = 573 mg/l
N-NH4: Denní: 10 x 16 g/os.d = 160 g/den = 0,16 kg/den
Koncentrace: 64/384 = 0,167 g/l = 167 mg/l
Pcelk:
Denní: 10 x 4 g/os.d = 40 g/den = 0,40 kg/den
Koncentrace: 16/384 = 0,042 g/l = 42 mg/l
Likvidace splaškových vod – ČOV:
Z objektu bude do čistírny odpadních vod veden kanalizační svod. Čištění odpadních vod
bude řešeno navrženou čistírnou ČOV STAINLESS CLEANER SC 8 (dodavatel REC. Ing
spol . sr.o. Náchod), osazenou na pozemku investora, na podkladní beton. ČOV je tvořena
nerezovou nádrží. Do čistírny budou natékat pouze splaškové vody z objektu skladové haly.
Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou svedeny do čerpací šachty. Z čerpací šachty budou
vyčištěné odpadní vody, budou přečerpávány do stávající koncové šachty obecní kanalizace.
Čerpací šachta bude vodotěsná, plastová.
Materiálem gravitační kanalizace budou trubky z PVC KG DN 150. Materiálem výtlaku
kanalizace bude PE potrubí třídy PE100RC SDR11. Potrubí bude uloženo do pískového lože
a obsypáno pískem 0,3 m nad vrchol trubky. Zásyp výkopu bude řádně hutněn a povrch
uveden do původního stavu. Technologie ČOV je samonosná a je dodávána jako smontovaný
celek, který je umístěn v nerezové nádrži. Objekt jemného mechanického předčištění je
umístěn před nátokem odpadní vody do denitrifikační nádrže a je tvořen pneumatickým
dezintegrátorem nečistot. Nádrž biologického reaktoru se skládá z předřazené denitrifikace,
aktivační – nitrifikační jednotky a dosazovací nádrže. Dosazovací nádrže ve tvaru půlkužele
v nitrifikační jednotce rozděluje nitrifikační aktivační objem na funkční prostory vzájemně
propojené s denitrifikační nádrží do uzavřeného cirkulačního okruhu a tím jsou zajištěny
všechny dílčí postupy komplexního čištění odpadní vody – tedy denitrifikace, aktivační
biodegradace, nitrifikace, separace aktivovaného kalu a jeho automatická recirkulace.
Nízkozátěžová aktivace použitá pro čištění odpadní vody zajišťuje aerobní stabilizaci kalu.
Přebytečný, aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván pomocí cisternového vozu případně jiné
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bezodtokové techniky. Předpokládá se odvoz 2 x ročně cca 2 m3 přebytečného kalu s ohledem
na zatížení ČOV.
Zásobování vodou: pro jímání užitkové vody bude využívána stávající studna, tento zdroj je
situován na pozemku investora a provozovatele. Vlastník pozemku nechal provést
hydrogeologickou zkoušku firmou: SaNo CB, zjištěné parametry studny jsou následovné.
Hladina podzemní vody sledovaného objektu byla ověřena v úrovni 3,25 m pod terénem.
Realizovanými zkouškami byl zjištěn koeficient filtrace zastiženého kolektoru 2,0 až 2,56 m/s
a objem vody přitékající do jímacího objektu za 24 hodin činil 30,5 m3.
Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo. Výtlak čerpadla z plastové trubky PE100RC
SDR11 bude zaveden do objektu. Čerpadlo bude napojeno na elektro rozvod objektu na
parcele. S ostatními úpravami studny investor a provozovatel nepočítá.
Nová hala povrchových úprav:
Tato stavba nebude napojena na kanalizaci ani vodovod.
Bilance maximálního množství dešťových vod:
Půdorysná plocha střechy S = 240 m2
Qds = 0,025 x Q x S = 0,025 x 1 x 240 = 6 l/s
Dešťové vody budou volně svedeny do vsaku na pozemek investora a provozovatele.
Kategorizace a množství odpadů:
V období výstavby budou produkovány i odpady, které budou separovány a odvezeny
jednotlivým specializovaným firmám v oblasti nakládání s odpady. S odpady se bude nakládat
dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Odpady vzniklé během provozu budou řádně přejímány odpovědnou společností RUMPOLD
01 – Vodňany s.r.o. Tato společnost má oprávnění k odstranění či dalšímu využití odpadu.
Platnost smlouvy je podepsána na dobu neurčitou – viz příloha tohoto oznámení.
Tabulka č. 15: Níže v tabulce uvádíme odpady vyprodukované během provozu posuzované
technologie z obou hal:
Kód
Název odpadu
Kategorie
odpadu
070199
Odpady jinak blíže neurčené – průmyslové smetky
N
080111
Odpadní barvy a laky
N
110105
Kyselé mořící roztoky
N
110106
Kyseliny blíže nespecifikované
N
110107
Alkalické mořící roztoky
N
110108
Kaly z fosfátování
N
120109
Odpadní řezné emulze
N
120114
Kaly z obrábění
N
120118
Kovový kal
N
130110
Nechlorované hydraulické oleje
N
130205
Nechlorované minerální oleje
N
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
140603
Jiná org. rozpouštědla
N
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150101
Papírové a lepenkové obaly recyklovatelné
150102
Plastové obaly – recyklovatelné (folie)
150102
Plastové obaly zneč,.
150104
Kovové obaly zneč.
150106
Směsné obaly
150107
Skleněné obaly zneč.
150110
Obaly obsahující zbytky neb. látek
150111
Kovové obaly obs. neb. hmotu včetně tlakových nádob
150202
Absorpční činidla, čisticí tkanina, filtr. mat. zneč., VAPEX
160213
Vyřazená zařízení
160601
Pb aku
170903
Jiné stav. odpady obs. NL
170604
Izolační materiály
200121
Zářivky
200123
Vyřazená zařízení – lednice
200301
Směsný komunální odpad – kontejner
200307
Objemový odpad
Přesné množství výše uvedených odpadů není v této fázi známo.

O
O
O/N
O/N
O
O/N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
O

Zdroje hluku
Stávající budova – dílna povrchových úprav na st. p.č.: 1451:
Stávající budova je již postavena, zdrojem hluku je vlastní výroba, která je však utlumena
dostatečným zdivem, ze kterého je objekt postaven. Další zdrojem hluku je následná doprava.
Vzhledem k nízké intenzitě dopravy spojené se záměrem bude tato doprava akceptovatelná.
Hluk z výstavby záměru nové budovy povrchových úprav: hlavním zdrojem hluku bude etapa
výstavby, tento hluk může ovlivnit akustickou situaci v posuzovaném území. Hluk šířící se ze
staveniště je závislý na množství, druhu či stavu používaných stavebních strojů, počtu
pracovníků, druhu prací, organizaci práce, ale i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit.
Všechny výše uvedené parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem
měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro výkopové a stavební práce budou
využity standardní stavební stroje a zařízení. Tento negativní vliv hluku bude pouze dočasný
– hluk ze staveniště bude neustále měnit, dle intenzity a použití stavebních strojů či zařízení.
Níže v tabulace uvádíme akustické výkony stavebních strojů a zařízení:
Tabulka č. 16: Hladiny akustických výkonů stavebních strojů a zařízení:
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Vlastní stavební práce budou probíhat pouze v denní dobu tak, aby nedošlo k překročení
hygienického limitu pro noční dobu. Hluk strojů na zemní práce se pohybuje kolem 80 – 90
dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových zařízení i méně. Hladina hluku se bude měnit v závislosti
na použití stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu a době či místě provozu. Pro
pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní
soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí (běžné manuální práce na
staveništi je nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění stanovena maximální přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8mi hodinovou směnu LAeq 85 dB(A)). Hlavním
kritériem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina akustického tlaku A (LAeq), která
představuje energetický průměr okamžitých hladin zvuku A a je vyjadřována v decibelech.
V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram stavebních prací tak, aby
byla vlastní práce a doprava minimalizována zejména pak ve večerních a nočních hodinách,
čili stavební výkopové práce nebudou prováděny v nočních hodinách.
Z hlediska následného provozu a instalace nové technologie je novým významným zdrojem
hluku nástřešní ventilátor a VZT jednotky. Hladina akustického výkonu Lwa v oktávových
pásmech v dB (A) nástřešního ventilátoru VDA 500/8D.
Tabulka č. 17: Akustický výkon Lwa v oktávových pásmech v dB(A)
Otáčky
125
250 500 1000
2000
4000
8000
-1
min
350
63
61
58
50
46
37
30
450
69
67
63
55
52
44
36
700
78
76
73
65
61
52
45
900
84
82
78
70
67
59
51
1400
94
92
88
81
77
71
61
Při uvedení haly do provozu doporučujeme provést autorizované měření hluku na hranici
chráněné zóny obytné zástavby. Toto měření ověří, že nedošlo k překročení hygienických
hlukových limitů v chráněné zóně obytné zástavby.
Sadové úpravy posuzovaného území:
Po dokončení stavebních prací, provozovatel a investor je ochoten provést sadbové úpravy
autochtonních rostlin či dřevin.
Rizika havárií
Riziko havárie s dopadem na povrchové nebo podzemní vody:
Případný únik lázní z technologie bude zachycen a jímán ve vlastní budově, jejíž snížená
podlaha pod úroveň vstupu vytvoří spolu s nepropustnou úpravou podlahy záchytnou vanou o
objemu 24 m3 (čili trojnásobný objem van).
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C. ÚDAJE
O
STAVU
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM PROSTŘEDÍ POSUZOVANÉHO ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Místo záměru se nachází na okraji obce Nová Ves, tato obec spadá do katastrálního území
Olešník u Českých Budějovic v Jihočeském kraji. Vlastní záměr nezasahuje do zvláště
chráněných ani chráněných oblastí. V místě záměru se dále nenachází žádné vodní dílo ani
vodní tok.
Zvláště chráněná území: z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění nespadá dané území do žádné oblasti se zvýšenou ochranou (§14 odstavec (2)
zákona č. 114/1992 Sb.,). V blízkém okolí se nenachází žádné velkoplošné chráněné území.
Nejblíže situovanou chráněnou oblastí jsou Hlubocké obory a Českobudějovické rybníky
atd... (zobrazeno viz obr. č. 6). Tyto chráněné oblasti se nacházejí v širším okolí záměru,
záměr je tedy v dostatečné vzdálenosti a nemá na chráněné oblasti žádný negativní vliv.
Obrázek č. 5: Zobrazení chráněných oblastí v okolí posuzovaného záměru

Záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny (ÚSES) ani
bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Nejblíže
situovaným nadregionálním biocentrem (EVL) je Hlubocká obora vzdálená od záměru cca
3,124 km od záměru. Jedná se o lesní komplex, který je z hlediska vegetační (geobotanické)
hodnoty velmi cenný. Je tvořen bukovými, buko-dubovými a z části i smrkovými porosty.
Porosty svým druhovým složením stromového patra (převaha buku, příměs dubu, ale i smrku
a lípy) představují jeden z mála zbytků porostů se složením bližším původnímu v oblasti
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přechodu výškových stupňů pahorkatiny a vrchoviny v Jižních Čechách. Z poměru smíšení i
s ohledem na strukturu (převážně přestárlé stejnověké porosty zvláště v oblasti velkého
Kameníku) i podle údajů historického průzkumu je zřejmé, že i tyto porosty postupným
uplatňováním hospodářských opatření doznaly od pralesovité fáze do dneška podstatnějších
změn. Přesto jde o zachovalé cenné zbytky s relativně přirozeným charakterem stanoviště i
prostorů. Bylinné patro je poměrně chudé a běžnými druhy acidofytů, což lze s ohledem na
dnešní druhové zastoupení přičíst spíše dlouhodobému ovlivnění koncentrovanými stavy
zvěře, než prvotnímu charakteru stanoviště. Nic to však nemění na celkové přírodovědecké
hodnotě porostů.
Dále se v dostatečné vzdálenosti nacházejí níže uvedená chráněná území:
EVL: Radomilická mokřina
Ptačí oblast: Českobudějovické rybníky
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků
EVL Radomilická mokřina: jedná se o přírodní rezervaci situovanou v Českobudějovické
pánvi ležící cca 0,5 km od Radomilic. Předmětem ochrany jsou mokřady s bohatým výskytem
zvláště chráněných druhů rostlin typických pro mokřadní vegetaci. V současné době se jedná
o významné hnízdiště a stanoviště vodního ptactva.
Ptačí oblast Českobudějovické rybníky: jedná se o rozlehlé území, kde se nachází až 50 různě
velkých rybníků. Největší je skoro čtyřsethektarový Bezdrev, mezi další rozlohou významné
rybníky patří Volešek, Vlhlavský, Blatec a soustava Vrbenských rybníků. Zbývající části
území pokrývají krom rozptýlených lidských sídel pole a louky, lesy se vyskytují jen
okrajově. Na hrázích rybníků tvoří významný biotop stará dubová stromořadí.
Maloplošné chráněné území (PR): Mokřiny u Vomáčků: jedná se o přírodní rezervaci
v Českobudějovické pánvi cca 1 km severozápadně od Zlivi. Rezervace zahrnuje nivu
Bezdrevského potoka (Soudného) nad severozápadní částí Zlivského rybníka. Rozkládá se na
ploše 64,46 ha. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991. Předmětem ochrany je souvislé území
rákosin a přirozených vlhkých luk, které jsou ve své podstatě posledním zbytkem vegetace
Zbudovských blat představující historicky rozsáhlé území, s ornitologicky a botanicky
cennými loukami a rákosinami.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně ovlivněny
C. II.1 Klimatická charakteristika posuzované oblasti
Klimaticky a teplotně patří zájmové území do oblasti mírně teplé, mírně vlhké s mírným
průběhem zimního období. Roční průměrná teplota se pohybuje kolem 7,5°C. Údaje o
teplotách stanic ČHMÚ v okolí jsou uvedeny v tabulce:
Tabulka č. 18: Teplotní údaje
Vodňany (°C)
České Budějovice (°C)
1. Průměrná teplota vzduchu v lednu
-2,8
-2,1
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2. Průměrná teplota vzduchu v červenci
17,9
18,2
3. Průměrná roční teplota vzduchu
7,7
8,2
V dlouhodobém průměru se roční srážky pohybují mezi 410 mm až 780 mm. Maximální
množství srážek spadne v červenci (kolem 100 mm), nejméně pak v únoru (22 mm).
Průměrné množství srážek z období 1931 – 1960 ze stanice Hluboká nad Vltavou, Dříteň,
Libějovice je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 19: Průměrné srážky
1 2
3
Hluboká – skleníky 24 30 29
Hluboká – obora
27 32 31
Dříteň
25 31 26
Libějovice
23 29 26

4
40
44
39
40

5
67
66
65
68

6
87
83
90
89

7
99
99
96
98

8
72
75
69
71

9
46
47
48
46

10
45
41
44
45

11
30
32
30
32

12
31
32
31
29

∑
600
609
594
596

Údaje o měsíčních výškách srážek jsou pravidelně získávány od ČHMÚ, atmosférické srážky
v lokalitě Mydlovary dle ČHMÚ v posledním období uvedeny v tabulce níže:

Tabulka č. 20: Výčet srážek v okolí záměru dle dat dostupných ČHMÚ
Rok
Množství
(mm)
2001
666
2002
967
2003
424
2004
604
2005
708
2006
724

C.II.2 Vody
Povrchové vody:
Záměr nebude narušovat žádné vodní toky, v blízkosti záměru se nenacházejí řeky, potoky,
rybníky či tůně.
Podzemní vody:
Z hydrologického hlediska patří posuzované území k hydrogeologickému rajonu č.: 2160. Na
níže uvedené mapě je evidentní, že těsně za obcí Nová Ves je hydrogeologický rajon č. 5320.
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Obrázek č. 6: Zobrazení chráněného území z hlediska ochrany vod:
Chráněná oblast přirozené
akumulace vod
(CHOPAV): Třeboňská
pánev

Místo záměru: Nová Ves

Ptačí oblasti:
Českobudějovické rybníky

Maloplošné chráněné území
s vazbou na vody: Libochovka

Maloplošné chráněné území s vazbou na
vody: Mokřiny u Vomáčků

Obrázek č. 7: Zobrazení hydrogeologického rajonu v posuzovaném území

Jak je uvedeno výše, zájmové území náleží do hydrogeologického rajonu 216 – Budějovická
pánev – terciérní a křídové pánevní sedimenty. Záměr je situován na severním okraji
českobudějovické pánve, jejíž výplň je tvořena svrchnokřídovými uloženinami klikovského
souvrství a terciérními sedimenty zlivského a mydlovarského souvrství. Podloží a okolí
pánevních uloženin tvoří moldanubické krystalinikum, reprezentované zejména biotickými
pararulami. Kolektorem podzemní vody jsou zejména propustnější písčité vrstvy křídy
terciéru a dále nevytěžené uhelné sloje. Transmisivita hornin klikovského a mydlovarského
souvrství je v důsledku jejich jílovitého vývoje velmi nízká, řádově 10-5m2s-1. Transmisivita
25
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hornin moldanubika je ještě nižší a v závislosti na hloubce zvětrání dociluje řádových hodnot
10-5 – 10-7 m2.s-1. Území odkališť je infiltrační oblastí budějovické pánve. Generální směr
proudění podzemní vody je v převážné části území odkaliště k jihozápadu, v oblasti Soudného
potoka se stáčí k jihovýchodu, směrem do drenážní oblasti pánevní struktury, rozkládající se
v údolí řeky Vltavy, od Českých Budějovic k Hluboké nad Vltavou.
Ve svrchních zvodněných kolektorech se projevuje vzdouvací účinek odkališť na hladinu
podzemní vody, která v některých místech vystupuje až nad terén. Rychlost proudění
podzemní vody, která v některých místech, která je velmi nízká (řádově několik metrů až
desítek metrů za rok), propustnější vrstvy mají navíc malý plošný rozsah a nejsou zřejmě
hydraulicky spojité na větší vzdálenost.
Tabulka č. 21: Evidovaná ložiska nerostných surovin v okolí posuzovaného záměru
Okres
Plocha (ha) Provozovatel Způsob
Surovina
Ložisko,
těžby
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
B3 250700 České
64,54
Calofrig a.s. Dosud
Žáruvzdorné
Dívčice,
Budějovice
Borovany
netěženo
jíly,
Dříteň
nežáruvzdorné
jíly
Ložisko,
Okres
Plocha (ha)
Provozovatel Způsob těžby Surovina
dobývací
prostor,
chráněná
ložisková
území
DP 700624 Písek
48,74
Wienerberger Dřívější
Cihlářská
Záblatí
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
D3 140601 Písek
22,43
Dosud
Cihlářská
Záboří
netěženo
surovina
B3 227 800
České
25,45
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
surovina
Budějovice
DP 701078 České
39,04
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí II
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
CHLÚ
České
42,08
Wienerberger Současná
Cihlářská
Záblatí
Budějovice
a.s.
České povrchová
povrchová
Budějovice
B3 227900 Písek,
21,94
Geofond ČR, Dosud
Cihlářská
Záboří-jih
Strakonice
Praha
netěženo
surovina
P9
056800 České
97,35
Ministerstvo Dosud
Žáruvzdorné
netěženo
Záblatí
Budějovice
životního
jíly na ostřivo
prostředí
N5136600
České
1,28
Dřívější
Stavební
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Chlumec

Budějovice

povrchová

kámen

C.II.3 Půda
Kvalita půdního substrátu je dána geologickou podstatou daného území. Zastavěná plocha se
nemění. Pozemky nejsou dle k.u. součástí zemědělského půdního fondu. Záměrem nejsou
dotčeny pozemky k plnění funkce lesa.
Znečištění půd:
Kontaminace půdy na místě posuzovaného záměru nebyla prověřována. Vzhledem
k charakteru dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely, jako pojezdová a
manipulační plocha nelze kontaminaci předpokládat.
Na povrchovou kristaliniku se vyvinuly půdy hnědé nebo slabě oglejené. V částech
s pomalým povrchovým odtokem jsou zastoupeny půdy oglejené. V oblasti Mydlovarského
rybníka a na území Blat vznikla půda označována, jako oglejená - antropogenní.

C.II.4 Geomorfologie a geologie
Z hlediska geomorfologického členění náleží území k okrajové části Českobudějovické
pánve (I2B-1), která je součástí Jihočeské pánve (I2B). Terén je rovinný až mírně zvlněný.
Nadmořská výška kolísá mezi 384 a 440 m.n.m.
Geologicky patří zájmová oblast do jihočeských pánví a tvoří severozápadní okrajovou část
budějovické pánve. Oblast je tvořena sedimenty charakteristickými pro okrajové pánevní části
svou velkou faciální proměnlivostí. Na severu pak vystupuje metamorfované moldanubikum.
Budějovická pánev vznikla v místě křížení zlomků šumavského směru (SZ – JV) a směru
blanické brázdy (SSV – JJZ). Svým vznikem zlomy patří k variské orogenezi, k asturské fázi
vrásnění. Podloží pánve tvoří metamorfované horniny moldanubika a to jednotvárné a pestré
skupiny. Výplň je tvořena sedimenty svrchní křídy a terciérem. Základní horninou
moldanubika, která vystupuje severně od okrajového hlubockého zlomu, jsou biotické
respektive sillimanit-biotické pararuly s ojedinělými polohami odlišných typů metasedimentů
(kvarcit, erlan). Metamorfity v podlaží pánevní výplně a v blízkosti okrajového zlomu jsou do
značné hloubky zvětrány. Jílovitý charakter zvětralin a jejich zbarvení naznačují, že
k zvětrávání došlo převážně v křídě a miocénu.
Nejstarším členem pánevní výplně je svrchnokřídové souvrství limnických sedimentů. Je zde
zastoupeno spodním oddílem, který je tvořen nepravidelně se střídajícími vrstvami písků a
písčitých štěrků, které jsou často zpevněny na rozpadové pískovce a slepence, s jíly a
prachovitými jíly, respektive jílovci a prachovci. Lokálně jsou vyvinuty lavice železitých,
nebo sideritických pískovců. Typické zbarvení sedimentů klikovského souvrství je červené až
šedé různých odstínů. Tmavošedé vrstvy zpravidla obsahují zuhelnatělé zbytky rostlin.
V oblasti výrazně převažuje jílovitý vývoj sedimentace nad písčitým. Maximální mocnost
kolem 90 m dosahuje klikovské souvrství v jižní části popisovaného území.
Terciérní sedimenty jsou v popisované oblasti zastoupeny miocénním zlivským a
mydlovarským souvrstvím.
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Starší zlivské souvrství tvoří nezpevněné středně až hrubě zrnité písky obsahující
nepravidelné polohy a čočky bílých a nezelených jílů, nad kterými jsou vyvinuty zelenavé,
žlutavé až rezavé silicifikované písčité jíly až pískovce, nebo štěrčíkové slepence. Místi
bazální část souvrství chybí a zlivský slepenec nasedá přímo na klikovské souvrství nebo
krystalinické podlaží. Zlivské souvrství obvykle tvoří morfologicky nápadné erozní relikty na
výchozech klikovského souvrství. V podloží mydlovarského souvrství se vyskytuje pouze
lokálně. Největší mocnosti dosahuje souvrství v okolí Zlivy na jihovýchodním okraji
zájmového území (až 20 m).
Sedimenty mydlovarského souvrství jsou ve sledovaném území vyvinuty ve dvou genetických
formách. V tektonicky založeném pištínském příkopu je mydlovarské souvrství tvořeno
výhradně střídajícími se vrstvami písčitých a jílovitých sedimentů, diatomové a uhelné vrstvy
nejsou vyvinuty. Úplnější litologický vývoj má mydlovarské souvrství v severní části
zkoumaného území, kde jsou jím vyplněna stará lalokovitá koryta vyhloubená jak ve
svrchnokřídovém klikovském souvrství, tak i ve fosilně zvětralých horninách moladnubika.
Zde jsou většinou vyvinuty jak uhelné tak diatomové vrstvy, neboť zde v průběhu
sedimentace byly příznivé přírodní podmínky pro vznik uhlotvorného močálu. Mocnost
mydlovarského souvrství zde dosahuje 30 – 50 m. Od podloží se vyvíjely postupně psamity až
diatomové jíly. Lignitové sloje, jejichž celková mocnost činila 7 – 8 m, byly z převážné části
zájmového území vytěženy povrchovými doly Svatopluk, Pavel, Václav a Josef.
Kvartérní pokryv je tvořen sprašovými, soliflukčními a splachovými hlínami. Pleistocénní
spraše a soliflukční hlíny mají z pravidla nepatrnou mocnost přesahující pouze zřídka 1 m.
Větší mocnosti dosahují holocénní splachové hlíny vyplňující svahové deprese a svahová
úžlabí. Nejvýznamnějšími kvartérními sedimenty studovaného území jsou antropogenní
uloženiny pokrývající plochu cca 4 km2. Jsou umístěny jednak ve vytěžených důlních
prostorech, jednak v povrchově vybudovaných odkalištích. Nejvýznamnější zlomovou
strukturou studovaného území je okrajový hlubocký zlom ZSZ – VJV směru probíhající přes
severní část odkališť směrem k Nákří, oddělující sedimenty klikovského souvrství od
moldanobického krystalinika. Hlubocký zlom v zájmové oblasti již vyznívá. Zatímco u
Hluboké poklesla kra budějovické pánve oproti krystaliniku o 300 – 500 m, v zájmovém
území pokles zřejmě nepřesahuje 50 m. Tektonicky je zlom obdobného směru pravděpodobně
omezen i pištínský příkop v sousedství zájmové oblasti, vyplněný sedimenty mydlovarského
souvrství. Rozšíření tercierních sedimentů severně od pištínského příkopu, tedy i v našem
zájmovém území, není předurčeno zlomovou tektonikou. Sedimenty vyplňují erozní úžlabí a
koryta vzniklá v průběhu erozních cyklů následujících po inverzních pohybech pánve koncem
paleogénu a začátkem neogénu.
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Obrázek č. 8: Geologický poměr posuzované lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

Obrázek č. 9: Geomorfologické poměry okolí a lokality (zdroj informací: www stránky
cenia)

C.II.6 Fauna a flóra
Popisované území je součástí provincie středoevropských listnatých lesů, odprovincie
hercynské, bioregionu Českobudějovického (1.30), zájmové území se nachází v jeho severní
přechodové nereprezentativní zóně.
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Českobudějovický bioregion:
Tento bioregion zaobírá geomorfologický celek Českobudějovická pánev a jeho celková
plocha je 703 km2. Bioregion je tvořený pánví vyplněnou kyselými sedimenty s rozsáhlými
podmáčenými sníženinami. Převažuje biota 4 vegetačního stupně. Zvláštností jsou háje bez
habru a podmáčené lesy s dubem, jedlí a smrkem. Netypickou část tvoří kopce krystalinika.
Krajina je kulturní a vyvážená se značným podílem vodních ploch, vlhkých luk, kulturních
borů a orné půdy.
Bechyňský bioregion:
Tento bioregion se prakticky shoduje s geografickým celkem Táborská pahorkatina a jeho
celková plocha značně nepravidelného tvaru činí více než 1 600 km2. Bioregion je tvořen
rozsáhlými plošinami a hřbety rozříznutými průlomovým údolím Vltavy s jejími přítoky.
V současnosti převažuje orná půda, lesy jsou ponejvíce kulturní smrčiny, na svazích údolí a
hřbetech i s fragmenty dubohabřin a bučinami. Přilehlé plošiny mají bohaté umělé rybniční
soustavy, které jsou typické pro tuto oblast Čech. Vltavské údolí bylo velmi těžce poškozeno
výstavbou přehradních nádrží.
Místo výstavby je sporadicky pokryté místní vegetací (trávník s kulturními druhy). Část
nesečených nebo sporadicky sečených trávníků je zarostlá nebo zarůstající invazními druhy
rostlin jako důsledek dlouhodobého obohacení živinami ze zemědělské výroby. Podél
komunikací nebo podél odstavných ploch jsou rozvolněné porosty ruderálních a
synantropních bylin. Větší část území určená pro výstavbu haly je zarostlá různými
sukcesními stádii ruderální vegetace. To je dáno eutrofizací ze zemědělského areálu. Většina
ze zjištěných druhů vyšších rostlin patří mezi běžné druhy. Z bylinného patra se jedná o
druhy: psárka luční, jílek vytrvalý, pýr plazivý, jitrocel kopinatý, ovsík vyvýšený, bojínek
luční, řebříček obecný tolice vojtěška, jetel zvrhlý, pampeliška podzimní, jetel plazivý,
kopřiva dvoudomá, šťovík menší, šťovík tupolistý, svízel bílý, koukol polní, straček obecný,
pcháč oset...
Flóra:
Na posuzovaném území není předpokládána přítomnost vzácných či chráněných druhů
živočichů a rostlin. Pokud se týká fauny nejbližšího okolí, lze v daném území dnes očekávat
převážně synantropní druhy, vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské činnosti, dále
byly zastiženy některé druhy vázané na intenzivní agrocenózy a břehovou vegetaci malých
vodních toků (údolní nivy potoka), případně bylinné ruderální a lesní porosty. Na lokalitě lze
předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných fytofágních ev. oligofágních a
polyfágních druhů, významných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu. Na
ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy běžně
rozšířené.

Fauna:
Z ohledu výskytu obratlovců je možné předpokládat běžnou druhovou diverzitu:
Savci: hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, liška
obecná, srnec evropský.
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Ptáci: vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý,
sýkora koňadra, pěnkava obecná, straka, špaček, bažant obecný.
Obrázek č. 10: Sýkora koňadra (Parus major):

Stavba proběhne na pozemku investora a provozovatele, kde se již nachází jedna nová hala
pro předpokládaný (budoucí) provoz povrchových úprav. Areál není v přímém kontaktu
s prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), přírodní parky či významnými
krajinnými prvky. Nejbližší prvky ÚSES lokální biokoridor a biocentra nebudou vlastní
výstavbou a následným provozem dotčeny.
Vlastní území stavby nemá historicky význam a nejedná se ani o území hustě zalidněné.
Posuzované území není zatěžované nad míru únosného zatížení.
Obrázek č. 11: Zobrazení důlních činností dle (www.geology.cz) s vyobrazením
posuzované oblasti
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C.II.7 Ekosystémy
Územní systém ekologické stability:
Pro posuzované území je vypracovaný ÚSES, který charakterizuje funkční soustavu živých a
neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezuje biocentra a
biokoridory jako součástí systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě blízkých
ekosystémů. Biocentra představují genetické zásobárny pro uchování regionálního nebo
místního genofondu živých organismů, biokoridory zajišťující komunikaci mezi nimi, tedy
umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení
ekologické rovnováhy. Interakční prvky představují segmenty liniového charakteru,
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni. Lze
konstatovat, že předpokládaná výstavba haly se nebude dotýkat žádného z výše uvedeného
prvku.
Významné krajinné prvky:
Nejbližším významným krajinným prvkem jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
§3 vodoteče. Významné krajinné prvky zaregistrované dle §6 zákona č. 114/1992 Sb., se
přímo v lokalitě místa předpokládané výstavby nenacházejí.

C.II.8 Krajina
Charakteristika krajiny: Řešené území obce se nachází v oblasti starého osídlení. Příhodné
přírodní podmínky zde přály rozvoji zemědělství, a to zejména polních plodin, takže bylo celé
území plošně odlesněno. Obec se nachází v intenzivně zemědělsky využívané krajině, kde
největší plochu zaujímá zemědělská půda., převážně orná. Malou plochu mají sady a louky.
V případě lesů se jedná v převážné míře o stanoviště, nepůvodní lesy s porosty smrku a
borovice, místy s příměsí listnáčů. Větší průmyslové využití krajiny v okolí záměru není
evidováno, rekreační potenciál krajiny je suplován především objekty chalup v sídlech obce.
Nejblíže k předmětnému záměru je historický krajinný celek Hlubocko, který dosahuje
evropského významu. Jedná se o území o rozloze 60 km2, které se váže k zámeckému areálu
situovanému na skalnatém ostrovu vysoko nad řekou Vltavou, kde zámek vytváří
charakteristickou pohledovou dominantu velké části Českobudějovické kotliny. Soubor
zahrnuje zámecký areál s přírodně krajinářským parkem, na park situovaný na ostrovu
navazují pohledově i prostorově na severu rozsáhlé obory, rozložené po obou březích řeky
Vltavy. Historický celek dotváří na jihu a západě parkově upravená krajina, přehledná ze
zámeckého parku až k horizontu, kde jižní panoramata vytváří Blanský les s kletí, na západě
přechází v siluetu Šumavského pohoří, za dobré viditelnosti s vrchy Libínem a Boubínem.
V 15. století poznamenal vzhled krajiny především rozvoj rybářství, který nastal za vlády
Pernštejnů. Tehdy došlo k založení první na Hlubocku České ucelené rybniční soustavy
s největším rybníkem Bezdrevem (v roce cca 1490 s výměrou 450 ha), mezi ostatní rybníky
v soustavě patřily například: Munický (1494), Podskalský, Poříčský, Zvolenov. Dobře
hospodařící Pernštejnové založili na levém břehu řeky Vltavy v roce 1535 také malou oboru.
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Rozvoj myslivosti dále pokračoval za Marradasů, kteří v letech 1630 – 1660 oplotili okolí
zámku k chovu dančí zvěře.
V roce 1661 hlubocké panství zakoupil Jan Adolf Schwarzenberk, jehož rod držel Hlubokou
až do roku 1945. Za Swarzenberků docházelo k výrazným změnám a úpravám krajiny, které
nabývají značného rozsahu v souvislosti s rozvojem myslivosti v 18. století a vrcholí v období
romantismu kolem poloviny 19 století.
Jak uvádí archivní doklady, byla v roce 1664 vydána majitelem panství instrukce sázet na
vhodných místech duby pro zajištění obživy zvěře. Do této doby spadá počátek pro hlubockou
krajinu charakteristických dubových alejích. V krajině vznikají bažantnice a obory. Od roku
1680 se datují počátky chovu bažantů, doložené dodnes dochovanými pravidelně
uspořádanými bažantnicemi (Borek u rybníka Bezdrev, bažantnice u Vondrova). V letech
1708 – 1715 byl pražským stavitelem Pavlem Ignácem Bayerem postaven barokní lovecký
zámek mezi rybníky Munický a Zvolenovský. Zámek splňující představy nejvyšší lovecké
reprezentace nesl název Ohrada. Aby mohly pokračovat tehdejší společností oblíbené barokní
štvanice bez nebezpečí škod na polích, byla v roce 1766 zahájena stavba velké tzv. Staré
obory na levém břehu řeky Vltavy. Tato obora sloužila k chovu černé zvěře, daňků a od roku
1816 i k chovu muflonů. Pro chov jelení zvěře byla na pravém vltavském břehu v roce 1854
zřízena Nová nebo také Poněšická obora. V oborách byly velmi pečlivě chráněny staré
stromy, které dodnes tvoří překrásné stromové partie (ve Staré oboře – Zlatěšovické smrkyv Nové oboře autochtonní bučiny).
Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky:
V posuzované lokalitě a ani v jejím nejbližším okolí ovlivněném provozem zemědělské a
živočišné výroby se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR zákonem č.
218/2004 Sb., není v řešeném území navrhována žádná ptačí oblast ve smyslu ustanovení
§45e zákona. Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky významná lokalita ve
smyslu § 45 a – c zákona č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu
těchto lokalit podle § 45a zákona a NV č. 132/2005 Sb.,
Ptačí oblasti Jihočeského kraje jsou rozmístěny po území kraje a lokality jsou evidovány.
Žádná z oblastí nezasahuje přímo do posuzovaného území určeného pro výstavbu haly pro
technologii povrchových úprav.
Ochranná pásma:
Místo výstavby se nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů.
Nachází se zde nejbližší hranice chráněné obytné zóny, která je od záměru vzdálena cca 15 m.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod Třeboňská pánev je mimo posuzované území,
končí jižně od záměru. Území přírodního léčivého zdroje lázní Bechyně s ochranným pásmem
je mimo posuzované území.
Ostatní ochranná pásma:
- Ochranná pásma lesních porostů (§14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., - 50 m) nejsou
záměrem dotčena
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-

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,)
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena
Ochranná pásma nadzemních sítí (VVN) nejsou záměrem dotčena
Dále musíme uvažovat to, že dle vyjádření odboru územního plánování je dle Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZÚR), které jsou součástí územně
plánovací dokumentace kraje, součástí vymezeného koridoru nadmístního významu
pro veřejnou technickou infrastrukturu Et1 – Dálkový horkovod ETE – Chlumec –
Munice – České Budějovice v šíři 200 m. Tento koridor je v ZÚR vymezen, jako
veřejně prospěšná stavba. Platná ZÚR je k nahlédnutí na webových stránkách
Jihočeského kraje. Ve změně 3 ÚPnSÚ, která byla vydána zastupitelstvem obce
Olešník dne 28.12.2011je na základě ZÚR upravena a zpřesněna poloha koridoru
technické infrastruktury (horkovod JETE – České Budějovice) včetně ochranného
pásma tak, že je navržena podél východní hranice plochy Z.3.2.NV a nezasahuje do
zájmového pozemku.

C.II.9. Obyvatelstvo
Posuzované místo výstavby se nachází na okraji obce nová Ves, která je součástí obce
Olešník v k.ú. Olešník. Celkem zde žije 29 obyvatel (údaj o sčítání obyvatel z roku 2009).

C.II.10 Hmotný majetek, kulturní památky
Západní část pozemku cca z 20 % je součástí území s archeologickými nálezy, v souladu
s tímto limitem využité zde musí být dodrženy podmínky stanovené příslušným
archeologickým ústavem. Provozovatel je povinen stanovené podmínky dodržet.
Do roku 1887 patřila k okresnímu hejtmanství Týn nad Vltavou a tímto dnem přešla
k okresnímu hejtmanství v Českých Budějovicích. Do roku 1880 tvořila část místní obce
Kočín. První zpráva o ní je spjata s rokem 1598. V tomto roce Bohuslav Malovec na Dřítni
koupil od Jáchyma z Hradce hlubocké panství s příslušenstvím, mezi nimiž byla uvedena i
Nová Ves Nevděkov, Nová Ves se tehdy jmenovala Nevděkov, ale již v roce 1617 bylo užito
jejího dnešního názvu. Obecným zemským zřízením v roce 1943 byly sloučeny obce Chlumec
a Nová ves v jednu obec s názvem Chlumec, kde setrvala až do roku 1945.
Původně školou patřila k Dříteni. Teprve v roce 1919 byla zřízena škola. Farou patří
k Purkarci.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Radonové riziko
Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro
všechny regiony české republiky v měřítku 1:50 000 a která hodnotí radonové riziko ve třech
stupních, leží posuzovaná lokalita v oblasti se středním rizikem 2 Qt.
34

Číslo zakázky: 2014239

Obrázek č. 12: Mapa zobrazující území s výskytem radonu

Posuzovaná lokalita: Nová Ves

Popis: v posuzované lokalitě je stanoven převažující radonový index č. 2, čili střední.
Zásobování vodou:
Mydlovary, Zahájí a Olešník + místní části jsou zásobovány pitnou vodou z vodárenské
nádrže Římov. Ve Zlivi je tento zdroj posílen ze 4 vrtů rybníka Bezdreva.
Vodohospodářský potenciál povrchových a podzemních vod dle Atlasu životního prostředí a
zdraví obyvatelstva ČSFR je v zájmovém území nízký.
Obrázek č.: Vrtná prozkoumanost posuzovaného území
č. 2

č. 1

Popis zobrazených vrtů:
Vrt č. 1:
Název vrtu: V-44
Druh: vrt svislý
Hloubka: 3,5 m
Hornina: rula
Rok: 1985
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Vrt č. 2:
Název vrtu: HV-1
Druh: vrt svislý
Hloubka: 28 m
Hornina: pararula
Rok: 1997

Oblasti surovinových zdrojů:
Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních
bohatství. Ložiska surovin se nacházejí v okolí, jsou dostatečně vzdálena od záměru výstavby
haly pro technologie povrchových úprav.
Vztah k územně plánovací dokumentaci: Územní plán obce Olešník, jejíž místní částí je i
Nová Ves:
Územní plán byl zpracován pro obec Olešník společností A + U DESIGN, s.r.o. v roce 1997,
schválen v roce 1999. Návrhové období 2015.
Záměr je v souladu s aktuálním územním plánem obce.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Stavba haly úzce navazuje na stávající již postavenou halu. Bude zde vybudováno zázemí
společnosti, která v současné době podniká a má své technologické zařízení pro povrchové
úpravy umístěnou v pronajatých objektech. Provozovatel a majitel společnosti se přiklonil
k stavbě vlastních hal, kde bude instalováno zařízení s BAT technologiemi pro záchyt
znečišťujících látek do ovzduší.
Kvalita ovzduší je v současné době ovlivňována z velké části lokální topeniště, které jsou
nejčastěji na tuhá paliva.

D. Údaje o vlivech projektu na obyvatelstvo a na životní prostředí
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Za nejzávaznější problémy technologie povrchových úprav lze považovat:
- Znečišťující látky TZL
- Uskladnění vstupních a výstupních látek s možností úniku a případné kontaminace
půdy (musíme však uvést, že provozovatel má dle projektové dokumentace opatření
k záchytu případných úniků).
Další vlivy na životní prostředí se mění dle konkrétních podmínek posuzovaného provozu.
V případě změny užívání hal k povrchovým úpravám nelze předpokládat další významné
vlivy na životní prostředí.
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Vlivy na obyvatelstvo:
Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během výstavby je vzhledem k rozsahu prací
akceptovatelný. Práce budou probíhat pouze ve vlastním areálu (halách) provozovatele.
Vzhledem k charakteru provozu lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby
nebude obyvatelstvo negativně zasaženo.
V době provozu technologie povrchových úprav je porušení pachů v dané lokalitě vyloučené.
Obyvatelé obce Nová Ves u Olešníku nebudou během provozu výroby obtěžováni nadměrnou
dopravní intenzitou.
Můžeme tedy uvést, že vliv na obyvatelstvo z výstavby a následného provozu technologie
povrchových úprav bude akceptovatelné.

D.I.1 Vlivy na ovzduší
Během nastávající výroby se vlivy na ovzduší a klima předpokládají v podlimitním rozsahu.
Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi: TZL, NOx a HCl.
Z hlediska stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou
vlivy provozu zanedbatelné a podlimitní. Jak jsme již uvedli výše, vlastní technologie je
v současné době v provozu v Týně nad Vltavou v pronajatých prostorech, jedná se o
dlouholetý provoz, kde již bylo několikrát prováděno autorizované měření emisí. Výsledky
z tohoto měření nikdy nepřekračovali. Jelikož dojde k přesunu technologie do nových prostor,
můžeme tedy předpokládat stejné emisní znečištění, případně i o něco nižší, jelikož zde bude
instalováno nové čisticí zařízení.
Dle výpočtů uvedených v příslušné kapitole tohoto oznámení a výše uvedených předpokladů
můžeme předpokládat vliv na ovzduší, jako akceptovatelný.

D.I.2 Vlivy na vody
Vliv na povrchové a podzemní vody zde můžeme vyloučit. Lokalita záměru nepatří do
zranitelných oblastí (k.ú. Olešník).

D.I.3. Vlivy na faunu a flóru
Vzhledem k charakteru a umístění stavby s následným umístěním technologie pro povrchové
úpravy, není předpokládán žádný závažný vliv na stávající faunu a flóru.
Každý zásah člověka do jednotlivých složek životního prostředí lze hodnotit, jako negativní.
V tomto případě je však akceptovatelný a to z toho hlediska, že nedochází k rozlehlému
záboru půdy.
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D.I.4 Vliv na půdu
Záměr bude vystaven na ploše dle územního plánu určené mimo jiné i k tomuto účelu.
S ohledem na velikost okolních ploch, na stav přírodního prostředí, můžeme tento záměr
hodnotit, jako akceptovatelný.

D.I.5 Vliv na krajinu
Krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, který je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa a oblasti, je chráněna před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Na jedné straně existuje krajina přírodní či
přírodě blízká, na druhé straně je krajina urbanizovaná či městská. Ochrana krajinného rázu je
nejvíce uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a estetickými hodnotami,
dochovanými stopami historického vývoje osídlení a kultivace a výraznou harmonií měřítka a
vztahů v krajině. Krajinný ráz je dán kulturní, přírodní a historickou charakteristikou oblasti či
místa. To znamená, že ráz určitého segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami
přírodními (morfologie terénu, vodní toky, plochy a charakter vegetačního krytu), tak
kulturními (formou a strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině,
kulturním významem daného místa) a historickými (přítomnosti prvků a vazeb dokladující
historický vývoj krajiny, jeho kontinentu). Jedná se jak o fyzickou přítomnost jevů (například
přírodních lokalit a cenností, rysů kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o
vnější projev – zpravidla viditelnosti – v prostorových vztazích krajinné scény. Ne každá část
krajiny vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je krajinný ráz
nevýznamný, indeferentní a nevyznačuje se a nevyznačuje se žádnými pozitivními znaky
(krajina není rázovitého typu). Posouzení krajinného rázu závisí na subjektivním hledisku
posuzovatele, přesto existují faktory, které krajinný ráz výrazně narušují, čímž jsou například
vysoké budovy, hlavní dopravní trasy, které krajinu segmentují v menší krajinné celky
pozbývající typický krajinný charakter krajinného rázu atd...
V případě posuzovaného záměru se nebude jednat o neakceptovatelný zásah do krajinného
rázu, nebude se jednat o objekt přesahující svou výškou ostatní obytné budovy, jedná se o
nízkou stavbu halového charakteru. Záměr bude mít akceptovatelný vliv na místní krajinný
ráz.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populací
Zábor půdy:
Záměrem dojde k akceptovatelnému záboru půdy na pozemku investora a provozovatele.
Přirozené přírodní prostředí v dané lokalitě nebude nějak zásadně záměrem dotčeno. Vliv
na půdní poměry v dané lokalitě bude akceptovatelný.
38

Číslo zakázky: 2014239

Klasifikace významnosti: 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)
Vliv na povrchové vody:
Splaškové vody z objektu haly budou sváděny na navržené ČOV STAINLESS CLEANER
SC8. Tato čistička odpadních vod bude osazena na pozemku investora, na podkladní beton,
ČOV bude tvořena nerezovou nádrží. Dle projektové dokumentace se přepokládá odvoz
přebytečného kalu s ohledem na zatížení ČOV a to v periodě 2x do roka cca 2 m3.
Dešťové vody budou zasakovány na pozemek investora.
V blízkém okolí posuzovaného záměru se nenachází žádné významné toky, které by byly
výstavbou a následným provozem narušeny či nějak ohroženy. Vliv tedy lze hodnotit, jako
akceptovatelný.
Klasifikace významu – 1 (1 – malý lokální vliv, 5 – významný nadregionální vliv)

Jiné vlivy:
Dle posuzované technologie můžeme jiné (ostatní) vlivy vyloučit.

Shrnutí vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana: po důkladném přezkoumání výstavby
a předpokládané technologie umístěné v halách je vliv na životní prostředí vyhodnocen, jako
malý, bez podstatného negativního působení. Na vytápění se využívá elektrická energie – čili
nevzniká zdroj znečišťování ovzduší. Oplachové vody budou zachytávány a odváženy
k externí likvidaci u smluvního partnera (smlouva viz příloha tohoto oznámení). Případné
chemické látky budou umístěny v mobilním skladu uvnitř budovy (například MC-VARIO
3320-L2 – od výrobce Denios s.r.o. Strakonice). V hale se nebude nakládat s látkami vysoce
ohrožujícími životní prostředí. Likvidace odpadů vzniklých během stavby se bude řídit
platným zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny předávány pouze právnické nebo
fyzické osobě, která má oprávnění k podnikání a je provozovatelem zařízení na využití nebo
likvidací odpadů.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Vznik nepříznivých vlivů přesahující státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění
záměru předpokládat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření ochrany proti hluku:
V průběhu stavebních prací by neměli být překročeny stanovené ekvivalentní hladiny hluku,
pro trvale obydlené zástavby v blízkosti zástavby, stavební a výkopové práce nebudou
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prováděny v nočních hodinách, pouze v denní 8mi hodinové pracovní době. Pokud dojde
k překročení hygienického limitu, bude to pouze krátkodobá akceptovatelná záležitost. Během
následných technologických prací v době běžného provozu technologie povrchových úprav
nebude docházet k překročení hygienických limitů akustického tlaku.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Dle našeho názoru lze získané materiály hodnotit, jako dostačující pro vypracování oznámení
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 3. Vstupní údaje byly získány
od provozovatele a vlastníka společnosti RITTER PLAST s.r.o. pana Rittra, který nám
poskytl základní údaje o provozu a dále technickou zprávu předpokládaného záměru. Dále
jsme využily odborné literatury, map z veřejně dostupných serverů a z vlastní návštěvy
provozu. D8le bylo použito legislativních předpisů, správních předpisů a normativních
standardů a dále využití vlastních zkušeností s obdobnou technologií a provozem.
Neurčitosti a nejistoty vstupních materiálů jsou následovné:
- Přesně nedefinovaná bilance vstupních a výstupních odpadů během výstavby a
následného provozu popisované technologie.
Tato neurčitost je velmi malého rozsahu a nemůže tak ovlivnit kvalitu ani stupeň zpracování
tohoto oznámení. Hlavní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nebyly opomenuty a
zmiňované nejistoty jejich vyhodnocení nemohli ovlivnit.

E. POROVNÁNÍ VARIANT
PŘEDLOŽENY)

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Záměr je jednoznačný, vychází z navrženého řešení a návrhu projektanta. Záměr je podáván
pouze v jedné variantě, vychází z předpokládaných potřeb provozovatele a investora
společnosti, který chce zachovat a zdokonalit své podnikání, které se dosud uskutečňuje
v pronajatých halách.
Záměr je tedy řešen jako jeden celek a investorem byl předložen pouze v jedné variantě.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Situační nákres posuzovaného záměru (je uvedený v přílohách tohoto oznámení).
2. Další podstatné informace zpracovatele
Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s investorem, oznamovatelem a
projektantem, dále pak posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na
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odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a
funkční využití posuzovaného území, nebyla zamlčena.

G. VŠEOBECNĚ
SROZUMITELNÉSHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Tabulka č. 22: Shrnutí záměru
Oznamovatel:

RITTER PLAST s.r.o.
Nová Ves 14
375 01 Olešník
IČ: 260 25 418
RITTER PLAST s.r.o.
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Nová Ves 14
375 01 Olešník
RITTER PLAST s.r.o.
Název záměru:
Nová Ves, parcelní číslo 1222/1 v katastrálním
Umístění záměru:
území Olešník
Jihočeský
Kraj:
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den:
50 – 100 kg (100 kg je maximální hodnota)
Počet provozních hodin za rok:
250
Kapacita technologie galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van:
7,218 m3
Počet provozních hodin za rok:
3 200 h/rok
Celková plocha úprav:
8 000 m3 maximálně 8 500 m3
Kapacita technologie zámečnické dílny – povrchové úpravy:
Zpracováno oceli za den:
50 kg
Počet provozních hodin za rok:
2 500 h/rok
Tabulka č. 23: Z hlediska výstupů byl kvantifikován vliv na jednotlivé složky životního
prostředí. Celkově je možné jednotlivé vlivy shrnout do těchto závěrů:
Oblast ovlivnění
Způsob ovlivnění
Obyvatelstvo
Včetně sociálně ekonomických
vlivů
Ovzduší a klima

Záměr bude mít akceptovatelný vliv na obyvatelstvo.
Záměr je situován na okraji obce Nová Ves.
Z hlediska sociálně ekonomických vlivů nebude mít
záměr žádný vliv.
Klimatické podmínky nebudou výstavbou ovlivněny.
Z technologie budou vyvedeny celkem dva výduchy,
ze kterých bude odváděna odpadní vzdušina. Dle
výpočtů a naměřených hodnot autorizovanou firmou
na stávajícím zdroji s totožnou technologií nedochází
k překročení stanovených emisních limitů dle platné
legislativy, tudíž předpokládáme, že ani z nového
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zdroje, kam bude stávající technologie časem
přesunuta,
bude
docházet
k akceptovatelnému
znečištění ovzduší, které je charakteristické pro provoz
posuzované technologie.
Hlukové vlivy ve fázi výstavby budou pouze v denní
době, kdy bude docházet ke stavebním a podzemním
pracím. V průběhu provozu nebude překračován
stanovený hygienický limit. Z hlediska hlukové situace
bude posuzovaný záměr akceptovatelný.

Hluková studie

Povrchové a podzemní vody

Z objektu bude vyveden kanalizační svod odpadních
vod do navržené čistírny odpadních vod: ČOV
STAINLESS CLEANER SC 8. Lázně budou mít
záchytné vany pro případné úniky, které provozovatel
nepředpokládá. Z hlediska vlivů na povrchové a
podzemní vody daný provoz hodnotíme, jako
akceptovatelný, v blízkosti záměru se nenachází žádná
významná vodoteč či vodní nádrž.

Půda

Záměrem dojde k trvalému vynětí půdy a k zástavbě
akceptovatelného území, jedná se pouze o halu pro
technologii povrchových úprav, jejíž rozměry jsou pro
tento druh výroby běžné, oproti velkokapacitním
parkovacím plochám zde nedojde k zásadnímu
omezení retenční schopnosti půdy.

Horninové prostředí a přírodní Záměr bude mít akceptovatelný vliv na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
zdroje
Fauna, flóra a ekosystémy

Záměr nebude mít žádný zásadní vliv na flóru a faunu
v okolí.

Krajina

Vliv na krajinu bude akceptovatelný, jedná se o
umístění technologických hal pro výrobu. Nejedná se o
výškové stavby, ale pouze o haly s maximální výškou
4 m nad zemí. Ve stávající krajině je znát velký vliv
zemědělské činnosti, nejedná se o zalesněný komplex
ani o chráněné území.

Hmotný
památky

majetek

a

Narušení faktorů pohody

kulturní Dle Magistrátu města České Budějovice Odboru
územního plánování je západní část pozemku z cca 20
% součástí území s archeologickými nálezy. Z tohoto
důvodu zde musí být dodržovány podmínky
příslušného archeologického ústavu.
Případné negativní vlivy na pobytovou pohodu
obyvatelstva budou nevýznamné a v době výstavby
dočasné.
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Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zpracováno pro záměr:
RITTER PLAST s.r.o. – Dílna povrchových úprav, jehož realizace je navrhována v k.ú.
Olešník v obci Nová Ves v Jihočeském kraji.
Provozovatel, oznamovatel a investor RITTER PLAST s.r.o. má v současné době technologii
povrchových úprav umístěnou v pronajatých budovách na adrese: Kolodějská 507, 375 01
Týn nad Vltavou. Jelikož v posledních letech dochází k neustálému nárůstu nájemného ze
strany majitele budov a z důvodu toho, že pronájem je smluvně ošetřen pouze do listopadu
2015 se majitel rozhodl pro zakoupení vlastních pozemků a výstavby hal.
Pozemky jsou situovány v katastrálním území Olešník, Nová Ves. Na pozemcích se nachází
bývalý objekt ŽV, který není součástí tohoto oznámení. Na pozemku p.č. 1451 je v současné
době budována nová hala – ZÁMEČNICKÁ DÍLNA, ve které bude umístěna technologie pro
výrobu dílů válečkových dopravníků a dalších strojírenských součástí.
Provozovatel a investor se dále rozhodl pro výstavbu další haly – DÍLNA POVRCHOVÝCH
ÚPRAV, kde bude umístěna v první etapě technologie omílání a v etapě druhé pak galvanická
zinkovací linka. Hala dílny povrchových úprav je navržena na pozemku č.p. 1222/1 v k.ú.
Olešník – Nová Ves.
Z každé haly bude vyveden jeden výduch pro odtah znečišťujících látek ze stacionárního
zdroje znečištění.
Kapacita technologie omílání:
Zpracováno oceli za den: 50 – 100 kg
Provoz zdroje: bude se jednat o jednosměnný provoz s předpokládaným počtem provozních
hodin: 250 hodin/rok. Tato provozní doba se shoduje s ročním zpracovaným množstvím
materiálu a k poměru zadaných zakázek v současné době.
Kapacita galvanické zinkovací linky:
Celkový objem van činí: 7,218 m3
Provoz zdroje: jednosměnný s maximálním předpokladem provozních hodin: 3 200 hodin/rok.
V dílně povrchových úprav budou prováděny úpravy kovových dílů, které jsou převážně
součástí vlastní výroby, jedná se o malý, vesměs rodinný podnik.
Kapacita zámečnické dílny:
Zpracováno oceli za den: 50 kg
Počet provozních hodin za rok: 2 500 hodin/rok
Z běžných hlášení a provozní evidence provozovatele vyplívá, že povrchová úprava kovů a
plastických materiálů (celková plocha úprav) je do 8 000 maximálně však do 8 500 m2/rok,
čili dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, přílohy č. 2 se jedná o podlimitní záměr
k bodu 4.2: Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do
50 000 m2/rok celkové plochy úprav.
Výstavba bude vedena, jako trvalá.
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Datum zpracování oznámení: červenec – srpen 2014
Zpracoval: Ing. František Hezina a kolektiv (Bc. Petra Prokopová, DiS., Mg. Markéta
Hezinová, Ing. Ondřej Šmíd....).
Tel.: 774 100 572, 774 100 570

Razítko a podpis zpracovatele záměru:
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