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Oznámení záměru 

 

Dle 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 

 

 

 

Betonárna Frymburk 

 

 

 

 

Oznamovatel: ČR Beton Bohemia spol. s.r.o. 
Kraj: Jihočeský 
Městys: Frymburk 
Datum zpracování: Leden 2013 
Číslo zakázky: 2012426 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
1. Obchodní firma 
ČR Beton Bohemia spol. s.r.o. 
Tovární 66 
381 01   Český Krumlov 
 

2. IČ 
624 97 227 
 

3. Sídlo (bydliště) 
ČR Beton Bohemia spol. s.r.o. 
Tovární 66 
381 01 Český Krumlov 
 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
Ing. Stanislav Barth 
Bezdrevská 1159/15 
370 11   České Budějovice 
Tel.: 602 247 410 
 

B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
I.  Základní údaje      

1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona 

 
Betonárna Frymburk 

 
2. Kapacita (rozsah záměru) 

Kapacita výroby: 
Roční kapacita výroby: 10 000 m3/rok  
Roční počet provozních hodin: 1 624 h/rok 
Průměrný denní výkon: 50 m3/den 
Průměrný hodinový výkon: 6,25 m3/hodinu betonové směsi 

Tabulka č. 1: Roční spotřeba surovin  

Cement 2 500 t/rok 

Kamenivo frakce: 0 - 4 10 000 t/rok 

Kamenivo frakce: 8 - 16 5 000 t/rok 

Kamenivo frakce: 16 – 22 5 000 t/rok 

Popílek 500 t/rok 

Celková spotřeba vody 1 624 000 l/rok 
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj: Jihočeský 
Město, městys nebo obec: Frymburk 
Katastrální území: Frymburk 
Lokalita: V návaznosti na tovární část městyse 
Na pozemku: 772/1 
 
Obr. č. 1: Umístění betonárny Frymburk – katastrální mapa  

 
 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Charakter stavby: novostavba 
Odvětví: výroba stavebních hmot (betonové směsi – stavebnictví) 
Posuzovaným záměrem je výstavba nové betonárny na okraji městyse Frymburk, v okrese 
Český Krumlov v Jihočeském kraji. Betonárna bude umístěna na parcele č. 772/1, tento 
pozemek má investor ČR Beton Bohemia spol. s.r.o. v pronájmu.  
Betonárna bude sloužit ke zpracování kameniva, cementu, popílku, přísady a záměsové vody 
(záměsová voda je čerpána ze zařízení v areálu).  Z těchto uvedených surovin se zde bude 
vyrábět beton, který se bude dovážet objednatelům ke stavebnickým a jiným technologickým 
účelům. Možnost kumulace s jinými záměry je vyloučena. 

 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr respektive odmítnutí 
Pro dostatečné množství betonové směsi a zajištění její kvality v okolí posuzovaného záměru 
bude vystavena betonárna.  
Betonárna bude sloužit k výrobě betonové směsi pro stavební a jiná technologická odvětví.   
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Jednotlivé frakce kameniva budou skladovány ve 4 deponiích, které dle projektové 
dokumentace budou umístěny u zdi skladu štěrků (přesné umístění je uvedeno v příloze viz 
situační nákres).  
Celý proces výroby bude ovládán automatickým řídícím systémem, umístěným v řídícím 
centru betonárny – velín. Jednotlivé receptury jsou vkládány do počítačové databáze a 
následná výroba betonu je plně automatická dle zadaného typu receptury. Na provoze budou 
instalována detekční čidla, dle kterých budou dávkovány jednotlivé komponenty podle 
počítačového programu. Tímto postupem je zajištěna stálá kvalita betonových směsí a tím i 
jakostní parametry betonu.  
Předkládáme pouze jednu variantu výstavby a technologie betonárny, která byla vybrána na 
základě výběrového řízení investorem. 
 
Obr. č. 2: Umístění betonárny 

 
 

Stanoviště betonárny se nachází ve městysu Frymburk, k.ú. Frymburk, v Jihočeském kraji. 
Výstavba betonárny je plánovanou povolenou mobilní stavbou, která se může v případě 
nutnosti přesunout na jiné místo.   
Nejbližšími stavbami jsou sklady např. č.p. 168, skladový prostor, který je od místa záměru 
vzdálen cca 104 m. Ovšem jedná se o budovu, která není trvale obydlená, jak jsme již na 
začátku tohoto Oznámení zmínili, jedná se o průmyslovou oblast. Čili nejblíže trvale 
obydleným objektem je č.p. 63, který je dostatečně vzdálen (cca 330 m).  
Vzhledem ke vzdálenosti a několika průmyslových budov, které budou plnit funkci bariéry, 
by zde měl být minimální vliv na obyvatelstvo.  
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Předpokládané místo výstavby se nachází vedle hlavní komunikace, čili přístup je velmi dobře 
zajištěn.  

 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

 Betonárna bude umístěna na okraji Frymburku v průmyslové zóně. Při realizaci 
betonárny společností ČR Beton Bohemia spol. s.r.o. se uvažuje s umístěním míchacího 
zařízení, 4 zásobníků kameniva, 3 x silo na cement, popílek a ostatní technologické prvky 
potřebné k výrobě betonových směsí (podrobněji rozepsáno viz níže: popis technologie).  
Již v kapitole č. 1 uvádíme jednotlivé suroviny ke zpracování kvalitní betonové směsi. Roční 
zpracování betonové směsi se odhaduje na 10 000 m3 hmoty/rok.     
Betonové směsi se budou využívat hlavně ve stavebnictví.  
Popis stavebně technologické a provozní činnosti betonárny Frymburk:  

 

Popis technologie betonárny: 
Základní části: 

1) Míchací zařízení  
2) 4 x zásobník kameniva 
3) Krytý dopravník 
4) 3 x silo na cement a popílek 
5) Buňka, velín, sklad, sociální zařízení (buňka) 
6) Deponie drti 
7) Usazovací 3 komorová jímka 
8) Jímka na vyvážení 

 
Míchací zařízení 
Toto zařízení zahrnuje míchačku betonu s dvojitým planetovým systémem pro rychlé a 
dokonalé promíchání. Zařízení bude osazeno míchačkou s velikostí záměsi: 1m3, kapacita 
míchacího zařízení je 50 m3/hodinu.  
Míchací zařízení bude osazeno tak, aby pod ním mohli projíždět mixy.  
 
Čtyřkomorový zásobník kameniva 
Do těchto zásobníků se budou kolovým nakladačem vkládat jednotlivé typy frakcí, které se 
následně plně automatizovaným provozem (zakrytý dopravník) přesunou do mísícího zařízení 
(míchačky).  
 
Krytý dopravník 
Tento dopravník bude sloužit k přesunu jednotlivých frakcí ze zásobníku do míchacího 
zařízení. Tím, že bude zásobník krytý, zamezíme zvýšené prašnosti z technologie. 

 
Sila na cement a popílek, celkem 3 x 
Sila budou sloužit pro uskladnění cementu a popílku (objem každého sila je 60 tun celkem 
tedy 180 tun), následně bude cement a popílek dopraven krytým šnekovým dopravníkem do 
míchacího zařízení. Sila jsou vybavena podtlakovou a přetlakovou klapkou, tyto klapky 
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zabezpečují ochranu cementového a popílkového sila proti poškození přetlakem, vzniklým při 
plnění sila a podtlakem vzniklým při vyprazdňování sila. Tento bezpečnostní systém je 
systémem chránící cementové a popílkové silo před přeplněním materiálem nebo 
přetlakováním při plnění.  

Na každém sile bude umístěno filtrační zařízení (prachový filtr).  

Obr. č. 3: Názorné zobrazení sila pro uskladnění cementu a popílku 

 

Buňka, velín, sklad, sociální zařízení 
U betonárny se počítá s usazením sociální buňky, kde bude šatna pro zaměstnance, sprcha a 
WC. Pod silem bude osazena buňka s velínem a příručním skladem přísad do betonu. 

Deponie drti 
U kratší strany pozemku je navrženo skladování kameniva dle jednotlivých frakcí 
v oddělených plochách. K oddělení jednotlivých typů kameniva budou využity 
železobetonové prefabrikáty. 

Usazovací 3komorová jímka 
Plocha, kde je navržen výdej směsi a čištění mixů je spádována a odvodněna do usazovací 3 
komorové jímky.  
Tato 3komorová usazovací jímka bude vystavěna ze železobetonu. Zde se budou usazovat 
hrubé a jemné částice, které se následně využijí ve výrobě, popřípadě budou prodávány. Tato 
jímka bude považována, jako recyklační centrum.  
 

Jímka na vyvážení 
Jímka na vyvážení bude sloužit pro odpadní vody (sprcha, WC) ze sociálního zařízení. Tato 
jímka bude pravidelně vyvážena. 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 
Nový vjezd s vraty bude situován přes sousední pozemek s napojením na stávající vjezd na 
veřejnou komunikaci. 



9 

 

- Vodovod: voda bude čerpána z nového vrtu na pozemku 
- El. energie: přípojka ze stávajícího sloupového trafa v sousedství 
- Kanalizace: technologická vada – odpad, opět použita – uzavřený okruh 
- Povrchová vada: dešťová, vyvedena do stávajícího silničního rigolu, jako doposud  

Technologické procesy výroby betonu: 

Celý proces výroby je ovládán automatickým řídicím systémem, umístěným v řídícím 
centru betonárny – velíně. Jednotlivé receptury jsou vloženy do počítačové databáze a 
výroba betonu je zcela automatická podle zadaného typu receptury. Na provozu budou 
instalována detekční čidla, dle kterých budou dávkovány jednotlivé komponenty podle 
počítačového programu. Tímto postupem je zajištěna stálá kvalita betonových směsí a 
tím i jakostní parametry betonové směsi. 

Postup technologie výroby betonu: 
Kamenivo je uskladněno na deponiích, ze kterých je kolovým čelním nakladačem 
dopraveno do 4 zásobníků. Dále je kamenivo krytým dopravníkem dopraveno vodorovně 
a svisle do míchacího zařízení (míchačky). Cement a popílek uskladněný v silech je 
dopraven krytým šnekovým dopravníkem do míchačky. Přístup je zde po ocelovém 
schodišti. Míchačka bude osazena tak, aby pod ní mohli projíždět mixy. 
Plocha, kde je navržen výdej směsi a čištění mixů od zbytků betonu je spádována a 
odvodněna do usazovací tříkomorové jímky, kde se budou usazovat hrubé a jemné částice 
z výroby, které se opět zařadí do výrobního procesu nebo se tento materiál bude dále 
prodávat. 
Navážení kameniva do areálu se bude provádět výhradně nákladními automobily 
s návěsy (doprava řešena v kapitole hluk). V příloze je uvedený situační plán, kde jsou 
vyznačeny pojezdové trasy. U kratší strany pozemku je navrženo skladování kameniva 
dle jednotlivých frakcí v oddělených plochách, tyto frakce budou odděleny betonovými 
prefabrikáty.  
Z hlediska znečištění ovzduší se jedná u tohoto zařízení o znečištění pevnými částicemi. 
Spalovací proces je také v betonárnách využíván na ohřev betonu v zimě, ale jeho emise 
jsou proti emisím tuhých částic nevýznamné.  
Tuhé částice jsou emitovány těmito operacemi: 

1) Emise TZL z dopravy, jako primární emise PM10 ze spalování nafty v motorech 
nákladních automobilů (zejména u neseřízených motorů a starších vozidel jsou emise 
významné).  

2) Emise TZL při manipulaci s materiálem (kamenivem) čelním nakladačem a na 
dopravních pásech. 

3) Emise TZL z dopravy a to sekundární emise generované při průjezdu vozidel po vozovce, 
na které jsou deponovány tuhé částice, tyto emise lze omezit udržováním vozovek 
v čistém stavu, sekundární prašnost se projevuje zejména při dlouhodobém suchém 
počasí. 

4) Emise TZL při plnění sil jemným práškovým cementem a popílkem (sila mají zařízení na 
čištění odpadní vzdušiny při jejich plnění) 

5) Emise při výrobě betonu (vzhledem k mokrému procesu minimální. 
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6) V některých betonárnách je přidáván popílek a potom jsou zde i sila na cement a popílek. 

Parametry projektu 

- Roční kapacita výroby: 10 000 m3/rok betonových směsí 
- Průměrný denní výkon: 50 m3/den betonových směsí 
- Průměrný hodinový výkon: max. 6,25 m3/hod betonových směsí 
- Počet provozních hodin: investor předpokládá 203 pracovních dní/rok což je 1 624 

hodin/rok 

Technická data: 

Obr. č. 4: Pohled na technologii betonárny 

 

 Technic 

Na daném zařízení bude nainstalováno i filtrační zařízení: prachový filtr WAMECO 
FC2V1 301 (garance filtračního zařízení viz příloha tohoto oznámení): 
 
Tabulka č. 2: Parametry filtračního zařízení 

Průměr filtru 600 mm 

Filtra ční plocha 13 m2 

Materiál konstrukce filtru standardně leštěný nerezový plech 

Typ filtra ční vložky výměnná kazeta – cartridge 

Filtra ční médium standardní netkaný skládaný polyester – PP 

Princip regenerace elektrickým vibrátorem 

Max. provozní teplota 80 °C 

 

 

Mísící zařízení 
(míchačka) 

Násypky na 
kamenivo 

Sila 
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Tabulka č. 3: Parametry filtračního média: 

Médium netkaný polyester 

Zpracování kalandrovaný, hlazený, tepelně upravený 
povrch 

Hustota 265 g/m3 

Tloušťka 0,6 mm 

Prodyšnost 78 litrů/dm2/min 

Maximální teplota 120 °C 

Třída hodnocení B. I. A U,S,G,C  

Během naplňování sil je vytlačován vzduch. Tento vytlačený vzduch obsahuje prachové 
částice. Pomocí přetlaku, který v silu vzniká při plnění, je znečištěný vzduch natlačen do 
filtračního zařízení.  

Tabulka č. 4: Technická data zařízení: 

Technické celky betonárny Parametry 
Typ mísícího zařízení velikost záměsi:1 m3, kapacita: 50 m3 

Obsah jednotlivých sil  60 t (každé silo, celkem 3x) 

Výduchy 3 (z každého sila) 

 
Údaje o vzduchotechnice: 
Z každého sila je veden výduch, celkem zde budou umístěna 3 sila s výduchy. 
Tabulka č. 5: Parametry výduchů 

Výduch 
číslo 

Popis výduchů 

 
 
V1, V2, V3 

 
Odtah ze sil (parametry uvedené pro 1 výduch) 
Průtok množství vzdušiny: 1 054,8 m3/h 
Výška výduchu: 15 m 
Emisní tok: 3,5 g/h 
Orientace: nad silo 
Pro výpočet emisních látek byly použity hodnoty garantované 
výrobcem filtračního zařízení. Výsledky byly získány od státem 
akreditované laboratoře č. 1110 (viz příloha tohoto oznámení) 

 

 
 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení výstavby: začátek roku 2013 
Ukončení výstavby: konec roku 2013 
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8. Výčet dotčených územně samosprávních celků 
Městys:  Frymburk 
Městský úřad: Frymburk 
Krajský úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje – České Budějovice 

 
 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavce 4 a správních úřadů a správních 
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 
Závěry oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,: Krajský úřad Jihočeského 
kraje 
Povolení k umístění a stavbě zdroje znečištění ovzduší: Krajský úřad Jihočeského kraje 
Územní rozhodnutí a stavební povolení: Stavební úřad MěÚ Horní Planá 

 
II.  Údaje o vstupech  

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje) 
1. Zábor půdy 

Plánovaná výstavba betonárny bude provedena v návaznosti na průmyslovou zónu. Jedná 
se o parcelu č. 772/1, parcela se nachází v katastrálním území Frymburk, okres Český 
Krumlov, Jihočeský kraj.  
Pozemek je v KN evidován, jako ostatní plocha. Lesní ani zemědělský půdní fond nebude 
výstavbou dotčen. 
 

2. Odběr a spotřeba vody 
Potřeba vody betonárny je nutností, jelikož voda je jedna ze surovin, která vstupuje do 
procesu výroby betonové směsi. Na pozemku je vybudováno zařízení pro čerpání vody 
(studniční vrt).  
 

3. Surovinové zdroje 

Vstupní surovina 
V betonárně se bude zpracovávat kamenivo 4 frakcí, cement, popílek a záměsová voda. 
Krom záměsové vody budou ostatní suroviny dováženy. Kapacity výroby viz tabulka č. 
7. 

Tabulka č. 6: Jednotlivé kapacity betonárny 
Roční kapacita výroby 10 000 m3/rok 
Průměrný denní výkon 50 m3/den 
Průměrný hodinový výkon 6,25 m3/hodinu 
Celkový počet provozních 
hodin 

1 624 h/rok 

 

4. Energetické zdroje 
Pro provoz betonárny bude využita přípojka ze stávajícího sloupového trafa v sousedství.   
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III.  Údaje o výstupech 
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, 
kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému látek a 
technologií) 
 

1. Emise do ovzduší 
Emise znečišťujících látek z betonárny jsou vyhodnoceny celkem z 3 sil, které jsou 
umístěny v areálu a dále pak z automobilové dopravy, vyvážející suroviny z areálu a 
navážení surovin do areálu. 
 

A) Emise ze sila (celkem 3x) 

Název zařízení Sila pro uskladnění cementu, popílku a ostatní prašné přísady  

Pro výpočet tuhých znečišťujících látek bylo použito garantovaných hodnot výrobcem filtračního zařízení. 
Výsledky byly získány od státem akreditované laboratoře č. 1110 (viz příloha tohoto oznámení). 
 

Tabulka č. 7: Koncentrace znečišťujících látek 

Látka Průtočné množství 
vzdušiny (m3/h) 

Průměrná 
koncentrace (mg/m3) 

Emisní tok 
(g/h) 

TZL 1 054,8 3,3 3,48  
Uvedené hodnoty v tabulce jsou přepočteny na podmínky: teplota 0°C, tlak 101,32 kPa, vlhký plyn 
 

Tabulka č. 8: Maximální roční emise znečišťující látky z 3 sil umístěných v areálu 
betonárny 
Index 
znečišťující 
látky 

Znečišťující 
látka 

Množství znečišťující 
látka (kg/rok) 

Množství 
znečišťující látky  
(g/rok) 

1010 TZL 3,48 x 1 624  x 3 = 
16,95 

16 950 

Poznámka: Výše uvedené hodnoty jsou počítány na celkem 3 sila, která budou umístěna v areálu 
betonárny čili součástí technologie. 
 

B) Emise z dopravy 
Betonárna bude provozovat pouze jednosměnný provoz 8mi hodinový denní provoz. 
Počet pracovních dní betonárny je počítán na cca 203 dní/rok. Betonárna bude 
provozovat svou činnost zejména v letních měsících, v zimních měsících může dojít 
k omezení provozu, což je u betonáren obvyklé.  

Hodnoty použité pro výpočet emisního zatížení z automobilové dopravy: 
Celkem 10 000 m3 vyrobené suroviny za rok 
203 pracovních dní/rok 
1 624 h/rok 
Výroba betonu za den: 49,261 m3/den 
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Mix automobily na převoz (hotové) betonové směsi o celkovém objemu 8 m3  
Frekvence automobilů s hotovou směsí z areálu: 6 automobilů/den 
Z areálu k nejbližší komunikaci je to cca: 0,47 km čili tam a zpět je to: 0,94 km/h 
Celkem km za den: 5,64 km/den najede celkem 6 automobilů za den 
Celkem km za rok: 1 144,92 km/rok   
 

A) Množství emisí z automobilů z areálu: vozidlo typu: HDV, EURO 3, palivo: Diesel – 
daný úsek je rovinného charakteru, z tohoto důvodu byly použity emisní faktory 
znečišťujících látek v 0 % sklonu s rychlostí 5 km/h (jelikož vzdálenost k první 
křižovatce, nájezdu na hlavní komunikaci) cca 0,47 km, bereme-li v úvahu, že se 
naplněný mix automobil rozjíždí a náhle zpomaluje před vjezdem na hlavní komunikaci, 
tak je ideální rychlost pro plně naložený automobil již výše uvedeného typu 5 km/h. 
Tabulka č. 9: Emisní faktory automobilů 

DIESEL EURO 3 

Zn. 
Látka 

Em. 
faktor 

v g/k
m 

Množství zn. 
l. v g/rok 

Množství zn. 
l. za den 
(g/den) 

Množství 
znečišťující 
látky g/s za 
rok 

Množství 
znečišťujícíc
h látek g/h 

NO

2 
3,407

3 
7 802,1

426 
38,4342 0,0014 4,8042 

SO2 0,052
1 

119,282
8 

0,5876 0,0002 0,0734 

CO 20,36
13 

46 624,
228 

229,676 0,0079 28,7095 

NO

X 
11,35

53 
26 001,

764 
128,088 0,0044 16,011 

PM

10 
1,521

3 
3 483,5

206 
17,1602 0,0006 2,145 

Ben
zen 

0,119
6 

273,847 1,349 0,00004 0,1686 

Uhl
ovo
dík
y 

9,300
9 

21 298 104,914
2 

0,0036 13,1144 

Celkem km za den: 5,64 km/den 
Celkem km za rok: 1 144,92 km/rok 
 

Stacionární zdroje: 

Jedná se o betonárnu, součástí její technologie jsou 3 sila na cement s filtračním systémem, 
jímka na vyvážení, deponie drti, míchací zařízení, 4 zásobníky kameniva, kryté dopravníky, 
stavební buňka, velín, sklad a sociální zařízení.  
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Podle definice BAT bude zařízení vykazovat prvky nejlepší dostupné technologie. Nejlepší 
dostupnou technikou nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použitých technologií a 
způsob jejich provozování, které jsou vyvinuty v měřítku umožňujícím jejich zavedení 
v příslušném hospodářském odvětví za ekonomicky a technologicky přijatelných podmínek a 
zároveň jsou nejúčinnější v dosahování vysoké úrovně ochrany ŽP jako celku.  
Dané zařízení je navrženo s opatřením na omezování tuhých znečišťujících látek. Zařízení je 
možno provozovat a dodat za ekonomicky, technicky přijatelných podmínek. Dané zařízení 
bude konstruováno s vnějším opláštěním, čímž se eliminují nároky na vytápění. 
 
Pachové látky 
Při výrobě betonové směsi nevznikají žádné pachové látky. Vznikají zde pouze tuhé 
znečišťující látky, které se provozovatel bude snažit eliminovat filtračním zařízením na silech 
a pravidelným zkrápěním. 
Při provozu betonárny budou vznikat emise tuhých znečišťujících látek, a to při manipulaci 
s materiálem (kamenivem), při plnění sil jemným práškovým cementem, popílkem (sila mají 
zařízení na čištění odpadní vzdušiny při jejich plnění), emise při výrobě betonové směsi (ty 
jsou však vzhledem k mokrému procesu výroby minimální). 

 

Mobilní zdroje 

Celý areál bude napojen na komunikaci č. 162 druhé třídy. Doprava spojená s provozem 
betonárny bude probíhat všemi směry. Větřní – Český Krumlov, Horní Planá, Lipno nad 
Vltavou – Vyšší Brod. Pojezdová vzdálenost od zdroje k nejbližší křižovatce je cca 0,47 km. 
Tato vzdálenost je pouze z areálu k nejbližšímu nájezdu na hlavní komunikaci, čili musíme 
uvažovat dopravu tam i zpět což je: 0,94 km.  

Dopravní intenzita: 
Intenzita dopravy související se vstupy do betonárny:  
Vstupní suroviny budou naváženy dle potřeby investora. Množství roční spotřeby 
jednotlivých surovin je uvedeno níže v tabulce. Tyto suroviny budou průběžně naváženy, 
v areálu betonárny budou umístěny celkem 4 deponie, ve kterých budou skladovány 
jednotlivé frakce. Intenzita dopravy spojená se vstupními surovinami je vypočítána 
v celkovém vyhodnocení dopraví zátěže daného zdroje znečišťování.  

Tabulka č. 10: Roční spotřeba surovin  

Cement 2 500 t/rok 

Kamenivo frakce: 0 - 4 10 000 t/rok 

Kamenivo frakce: 8 - 16 5 000 t/rok 

Kamenivo frakce: 16 – 
22 

5 000 t/rok 

Popílek 500 t/rok 

Celková spotřeba vody 1 624 000 l/rok 
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Voda bude odebírána z místního zdroje umístěného v areálu betonárny. Doprava vstupních materiálů bude 
probíhat v nákladních automobilech různého typu o objemu 26 tun.  

23 000/26 = 885 jízd tam a zpět za rok    
23 000/203 = 113/26= 4,5= 5 jízdy za den tam a zpět 
5/26 = 0,2 jízdy za hodinu tam a zpět 

Intenzita přepravy související s výstupy betonárny (rozvoz betonu): 

Doprava hotové betonové hmoty bude probíhat v míchacích automobilech různého typu o 
objemu 1 – 8 m3, v průměru o objemu 5 m3.  
 
10 000/5 = 2 000 jízd tam a zpět za rok 
10 000/203 = 49,261/5 = 9,85 což je 10 jízd za den tam a zpět 
10/5 = 2 jízdy za hodinu tam a zpět 

Krom nákladních automobilů (míchacích vozů) zde bude malý počet osobních automobilů a 
to především pro servis, údržbu, měření a dopravu pracovníků (tato doprava bude minimální a 
proto nebude součástí vyhodnocení), dále zde bude umístěn jeden nakládací vůz (nakladač), 
který bude sloužit k manipulaci jednotlivých frakcí. Tento nakladač bude představovat 
minimální zdroj emisního zatížení dané lokality. 

Obr. č. 5: Intenzita dopravy v okolí záměru výstavby betonárny 

 

Období výstavby     

Zdrojem znečišťování ovzduší mohou být stavební a přípravné práce při úpravách terénu, 
výstavbě zpevněných komunikacích nebo jiné úpravě.   

Z hlediska možného znečištění ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje krátkodobého 
charakteru, především tuhých znečišťujících látek (prachové částice), vznikajících při 
stavebních činnostech či úpravách terénu, komunikací aj. Množství produkovaných 
prachových částic z těchto činnosti nelze přesně kvantifikovat, tyto nahodilé zdroje bude 
nutné eliminovat v závislosti na charakteru prací, na vlhkosti zpracovávaných substrátů, 
klimatických podmínkách aj. Dalšími nepodstatnými zdroji znečišťování ovzduší v období 
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výstavby budou exhalace z provozu stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších 
mechanizmů. Rovněž tyto zdroje lze považovat za nahodilé a krátkodobé, bez možnosti 
přesnějšího stanovení produkce emisí. Z hlediska kvality ovzduší lze hodnotit působení 
z období výstavby jako dočasné, krátkodobé, přesně nedefinovatelné a při dodržení zásad 
správně prováděných postupů prací i bez podstatných vlivů na zájmové území.  

C) Odpadní vody 
Období výstavby 
Z vlastního období výstavby posuzovaného záměru betonárny není předpokládána žádná 
produkce odpadních vod z prováděných odpadních činností. Po dobu výstavby budou mít 
pracovníci zajišťující výstavbu k dispozici odpovídající sanitární zázemí, například mobilní 
hygienicko-sanitární zařízení. 

Období provozu 
Technologické vody  
Do procesu výroby betonové směsi bude vkládána záměsová voda. V areálu budou 
vybudovány jímky pro odpadní vody ze sociálního zařízení (WC a sprchy). Voda 
z technologie bude svedena do jímky a následně opět vkládána do procesu výroby betonové 
směsi – uzavřený okruh. 

Srážkové vody 
Srážkové vody ze střech a komunikací budou svedeny na terén a zasakovány. Srážkové 
vody z manipulačních ploch v místech budou zaústěny do jímky, která se bude pravidelně 
vyčerpávat a vkládat do technologie, jako záměsová voda. Ostatní dešťová voda bude 
zasakována do půdy.            

D) Kategorizace a množství odpadů  
Ve fázi výstavby bude minimální produkce odpadu. Vznikne malé množství odpadu interního 
charakteru, jehož množství nelze v této fázi přesně stanovit. Vznikající odpad bez obsahu 
nebezpečných látek (směs betonu, cihel, keramiky, kabely, železo, ocel, izolační materiály, 
směs stavebních a demoličního odpadu atd.) bude zneškodňovat stavební firma provádějící 
stavební práce. Odpady budou přednostně předány k dalšímu využití (například k recyklaci), 
odpady, které nebude možné dále využít, budou odstraněny uložením na příslušné povolené 
skládky, dle druhu odpadu. Odpady nebudou likvidovány na staveništi pálením, 
zahrabováním atd.. Pouze výkopová zemina a hlušina bude použita k vyrovnání terénu areálu. 
Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.  
Za provozu betonárny by nemělo docházet k velké produkci odpadu, bude se spíše jednat o 
komunální odpad, utříděný odpad (papír, sklo či plasty). Jinak bude vznikat odpadní voda, 
která bude svedena do příslušné jímky. Mohou zde vznikat také nebezpečné odpady (mazací 
oleje aj... Níže v tabulce uvádíme přehled produkce odpadů z provozu betonárny. 
 
Tabulka č. 11: Přehled produkce odpadů:     

Název odpadu Katalogové číslo  Kategorie 
Syntetické motorové, 
převodové a mazací 
oleje 

13 02 06 N  
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Papírové a lepenkové 
obaly  

15 01 01 O/N 

Plastové obaly 15 01 02 O/N 
Kovové obaly 15 01 04 O/N 
Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly jimi 
znečištěné 

15 01 10 N 

Vznikající odpady kategorie N (nebezpečné) budou tříděny a do odvozu odděleně, 
zabezpečeně shromažďovány například v uzavřených nádobách. Zářivky a další výrobky 
určené ke zpětnému odběru budou rovněž zabezpečeně shromažďovány v původních obalech. 
Směsný komunální odpad a uliční (areálové) smetky budou shromažďovány do přepravních 
nádob (například 110 l). Tyto odpady budou předávány jiným odborným subjektům k využití 
nebo odstranění (oprávněná osoba či firma). 

E) Zdroje hluku 

Hluk při výstavbě zařízení  
V období výstavby vznikne krátkodobá hluková zátěž stavebními pracemi. Bude se jednat o 
hluk na staveništi v běžné pracovní době. Maximální hodnoty hlukové zátěže se předpokládají 
na 85 dB a to v bezprostřední blízkosti strojů. 

Tabulka č. 12: Předpoklad parametrů strojů – zemní práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ 
stroje, 
název 

Akustický 
výkon Lw 

(dB) 

Hladina 
akustického 

tlaku ve 
vzdálenosti r 

(m) 
 LqA (dB) 

Předpokládaná 
doba používání 

stroje, 
hodina/den 

1. Rypadlo 
Caterpillar 
428C 

- LqA10 = 83 dB 
(A) 

6 

2. Rypadlo 
UDS 110A 

- LqA10 = 85 dB 
(A) 

6 

3. Nakladač 
UNC 151 

- LqA10 = 83 dB 
(A) 

3 

4. Nákladní 
automobily 
Tatra 815 

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze 
staveniště není přesně známo 

 
 
 
 
Tabulka č. 13: Přehled parametrů strojů – stavební práce 

Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, 
název 

Akustický 
výkon Lw 

(dB) 

Hladina 
akustického 

tlaku ve 
vzdálenosti 

Předpokládaná 
doba používání 

stroje, 
hodina/den 
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r (m) 
 LqA (dB) 

1. Autojeřáb 
GROVE 
TM 875 

- LqA10 = 79 
dB (A) 

- 

2. Čerpadlo 
betonové 
směsi 

- LqA10 = 80 
dB (A) 

2 

3. Domíchávač 
betonové 
směsi 

92 dB (A) - 4 

4. Stavební 
míchačky 

- LqA10 = 81 
dB (A) 

4 

Doprava Nákladní 
automobily 
Liaz s 
návěsem 

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze 
staveniště není přesně známa. 

 
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustickou situaci v území. Hluk 
šířící se ze staveniště je závislý na množství, druhu a stavu používaných stavebních strojů, 
počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby 
hluk co nejvíce omezit.  
Jedná se o stavbu seskládanou z jednotlivých technologických celků, které budou umístěné na 
zpevněné či betonové, asfaltové ploše. Z charakteru stavby nevyplývá potřeba těžkých strojů, 
pouze při výstavbě sociálního zařízení, šaten (velín).  
Popisované zařízení je spíše řešeno jako stavebnicový systém, který bude složen až na místě 
z jednotlivých technologických celků. Při zemních pracích budou používány běžné stavební 
stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi, které 
významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa 
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. 
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se 
bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný, hluk ze 
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena, v rámci denní 
pracovní doby. 

Průběh výstavby bude představovat časově zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem 
použití stavební mechanizace. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména 
na začátku stavebních prací. Hluk běžných strojů pro zemní práce se pohybuje v rozmezí 80 - 
89 dB (A) ve vzdálenosti 5 m. Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení 
stavebních mechanismů. 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 pracovišti je nařízením vlády č. 148/2006 Sb. stanovena max. 
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8 hodinovou směnu LAeq 85 dB (A). 
 

Stacionární zdroje 
Stacionárním zdrojem hluku bude především provoz celého zařízení betonárny. Tento 
technologický celek, na základě informací od zadavatele studie lze rozdělit do několika 
hlavních částí: 
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- Míchačka 
- Zásobník cementu a popílku 
- Pásové dopravníky 

  

Tyto technologické celky budou v provozu max. 4 hodiny/den, pouze v denní době. Hodnoty 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro toto technologické zařízení jsou udávány celkově 
na 60 dB ve vzdálenosti 1 metru od technologie.  

Závěr: 
Vzhledem k tomu, že nejbližší trvale obydlený objekt je vzdálen cca 330 m od záměru a 
vzhledem k jeho umístění do průmyslové zóny, nepředpokládá se obtěžování hlukem za 
předpokladu, že investor dodrží všechna opatření ke snížení hluku z technologie. Je nutné 
zdůraznit, že areál betonárny bude umístěn v průmyslové zóně, okraj pozemku je doplněn již 
vzrostlou liniovou výsadbou zeleně. Tento porost bude při provozu plnit částečné odhlučnění 
a záchyt prachu, který by se mohl šířit do okolí. Provozovatel betonárny bude dodržovat 
všechna hygienická opatření, čímž zamezí šíření hluku i prachu.  
Realizace záměru je z hlediska hluku nekonfliktní. Při realizaci záměru nedojde k žádnému 
zvýšení hlukových vlivů u obytné zástavby v území nad rámec platných hygienických limitů. 

 
F) Rizika havárií 

Při dodržení podmínek stanovených povolením pro realizaci záměru se v rámci vlastního 
provozu betonárny nepředpokládá zásadní riziko vzniku havárií vyplívající z používání látek 
nebo technologií.  
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu půdu, horninové 
prostředí a zdraví obyvatel lze z hlediska provozu betonárny omezit technickými opatřeními 
na minimum. Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví 
obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího 
rozsahu.  
Provozovatel zpracuje provozní a manipulační řády, plány havarijních opatření a požární 
prevence. 
Prevencí havárií je dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních 
předpisů, provozních a manipulačních řádů, dodržování postupů a pokynů výrobců a 
zodpovědných osob. V areálu budou k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků 
pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám. Důležitá je i požární prevence, v dané 
situaci postačují běžná protipožární opatření.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
1) Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Zájmové území Frymburk leží v Jihočeském kraji. Správní území leží v okrese Český 
Krumlov, pověřenou obcí je Horní Planá.  
Městys Frymburk je významné turistické centrum, v létě využívané zájemci o pěší a 
cykloturistiku. Jelikož se zde nachází vodní přehrada Lipno, je tento městys vyhledáván i 
sportovními rybáři či vodními sportovci.  
Katastrální území Frymburk se rozkládá výhradně na levém břehu Lipna. S pravým břehem je 
Frymburk spojen pouze za pomocí přívozu. Na západní straně sousedí městys Frymburk 
s CHKO Šumava, která je vzdálena cca 650 m. Katastrální výměra: 54,07 km2, počet 
obyvatel: 1 352, nadmořská výška: 708 m.  
Základní environmentální charakteristika území 
V zákoně č. 114/1992 Sb., v platném znění (o ochraně přírody a krajiny) je územním 
systémem ekologické stability krajiny definován, jako vzájemně propojený soubor 
přirozených a pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Rozlišuje se lokální, regionální a nadregionální systém ekologické stability.    
Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční 
prvky.  
Obrázek č. 6: Mapové zobrazení NATURA 2000 

 
 

Z mapy dále vyplývá, že se západně od městys Frymburk nachází CHKO Šumava, 
velkoplošné chráněné území Šumava i Evropsky významná lokalita (NATURA 2000). 
Výše uvedené velmi významné chráněné prvky životního prostředí se od samotného záměru 
nachází cca 600 m. Severně od místa předpokládané výstavby se nachází další Evropsky 
významná lokalita: Pláničský rybník a Evropsky významná lokalita Bobovec, která je 
vzdálena 3,4 km. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti nebudou tyto lokality výstavbou a 
následným provozem betonárny ovlivněny nějak omezeny.  
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NATURA 2000 
Podle stanoviska úřadu Jihočeského kraje odboru životního prostředí nemůže mít záměr vliv 
na evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblasti. Stanovisko viz příloha tohoto oznámení.  
 
Krajinný ráz 
Lokalita určená pro výstavbu záměru betonárny je krajinou antropogenní, čili člověkem 
přeměněnou a silně využívanou (průmyslově). Tím, že má být betonárna realizována 
v průmyslové zóně nepředpokládá se, že by betonárna nějak výrazně změnila charakter 
krajinného rázu. Sice se jedná o technologii, která je vyššího charakteru (sila na cement a 
popílek), ovšem vzhledem k terénu a okolních průmyslových hal či budov by tato stavba 
neměla být zásadní vůči narušení krajinného rázu. Provozovateli doporučujeme kolem areálu 
vysázet zeleň vyššího vzrůstu (topoly) i když v současné době se na pravé straně pozemku 
nachází vzrostlá liniová výsadba.  
 
Obr. č. 6: Mapa širších vztahů 

 
 
 

2) Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny 

 
Klimatické poměry 
Česká republika patří do oblasti mírného pásu. Městys Frymburk se nachází v klimatické 
oblasti CH7, která se dále charakterizuje, velmi krátkým až krátkým létem, mírně chladným a 
vlhkým, přechodné období je dlouhé, mírným chladným jarem a mírným podzimem. Zima je 
zde dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 
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Obr. č. 7: Mapa klimatických poměrů ČR 

 
Tabulka č. 14: Charakteristika klimatické oblasti 

Počet letních dnů 10 - 30 
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a 
více 

120 - 140 

Počet mrazových dnů 140 - 160 
Počet ledových dnů 50 - 60 
Prům. teplota v lednu (°C) -3 až -4 
Prům. teplota v červenci (°C) 15 - 16 
Prům. teplota v dubnu (°C) 4 - 6 
Prům. teplota v říjnu (°C) 6 - 7 
Průměrný počet dnů se 
srážkami1 mm a více 

120 - 130 

Srážkový úhrn ve veg. Období 
v mm 

500 - 600 

Srážkový úhrn v zimním období 
v mm 

350 - 400 

Počet dnů se sněhovou 
pokrývkou 

100 - 120 

Počet dnů zamračených 150 – 160 
Počet dnů jasných 40 - 50 

 
Ovzduší 
Území Frymburk patří pod působnost stavebního úřadu Horní Planá. Území tohoto stavebního 
úřadu dle sdělení MŽP, uveřejněného ve Věstníku MŽP část č. 4 z roku 2010, nepatří mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

 
Tabulka č. 14: Celková větrná růžice lokality Frymburk, zdroj ČHMÚ 

Směr 
větru 

S S
V 

V J
V 

J JZ Z SZ CAL
M 

Součet 9,1 5,3 5,9 4,6 9,4 15,1 18,5 14,3 17,8 
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Obr. č. 8: Grafické zobrazení větrné růžice 

 
 

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
V zájmovém území předpokládané výstavby betonárny se takové to prvky nevyskytují, 
jelikož záměr je navržen v průmyslové zóně, bude tedy součástí stávajících, okolních 
průmyslových areálů.  
S ohledem na omezenou míru dochování strukturních prvků krajiny i přes značnou míru 
průmyslové činnosti v daném okolí není nutno předpokládat přímé ohrožení určujících 
strukturních prvků krajiny oznamovaným záměrem. 
V kontaktu s posuzovaným územím se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy 
chráněné zákonem č. 439/1992 Sb., v platném znění (Horní zákon).  
 
 
Stav imisní situace v lokalitě   
 
K vyhodnocení byly použity pětileté průměry 2007-2011 ve čtvercové síti 1x1 km  , které 
jsou k dispozici na věřejně dostupných stránkách ČHMÚ, kde jsou údaje pro  10 druhů  
znečišťujících  látek a to čtyři kovy (As,Cd,Ni,Pb),  dvě organické látky aromatického 
charakteru (benzen a benzo(a)pyren) , tuhé látky ve dvou formách a to o středním 
dynamickém průměru částic 10 mikronů a 2,5 mikronu a dvě základní znečiš|ťující látky – 
anorganické plyny (oxid dusičitý a oxid siřičitý).   Data  poskytnutá ve formátech .shp a .dbf  
byla zpracována v souřadném systému JSTK spolu s podkladní mapou z veřejné dostupných 
zdrojů  Katastrálního úřadu.  Vzhledem k předpokládaným emisím byly vyhodnoceny hlavně  
PM10 a PM2,5 a jako doplnění i SO2 a NOx . Hodnoty pro okolí záměru jsou následující :  
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Tabulka č. 15: Pětileté průměry 2007-2011 ve čtvercové síti 1x1 km 
                  NO2  - roční průměrná koncentrace [µg.m-3] 

 
 
Imisní situace  z pětiletých průměrů  ukazuje na průměrné hodnoty  imisních koncentrací na 
území katastru obce Frymburk u oxidu dusičitého  od 5,6 do 6,3  µg.m-3.  
 
Tabulka č. 16: Pětileté průměry 2007-2011 ve čtvercové síti 1x1 km 
                  SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kal. roce  [µg.m-3] 

 
 
Imisní situace  z pětiletých průměrů  ukazuje na průměrné hodnoty  imisních koncentrací na 
území katastru obce Frymburk u oxidu siřičitého od 7,2 do 8,5  µg.m-3.  
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Tabulka č. 17: Pětileté průměry 2007-2011 ve čtvercové síti 1x1 km 
                  PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod.  průměrné koncentrace v kal. roce  [µg.m-3] 

 
 
Imisní situace  z pětiletých průměrů  ukazuje na průměrné hodnoty  imisních koncentrací na 
území katastru obce Frymburk u  PM10 od 16,3 do 22,1  µg.m-3.  
 
Tabulka č. 18: Pětileté průměry 2007-2011 ve čtvercové síti 1x1 km 
                  PM10 - roční průměrná koncentrace  [µg.m-3] 

 
 

Imisní situace  z pětiletých průměrů  ukazuje na průměrné hodnoty  ročních  imisních 
koncentrací na území katastru obce Frymburk  u  PM10 od 9,1 do 12,2  µg.m-3.  
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Tabulka  č. 19: Pětileté průměry 2007-2011 ve čtvercové síti 1x1 km 
                  PM2,5 - roční průměrná koncentrace  [µg.m-3] 
 

 
 
Imisní situace z pětiletých průměrů ukazuje na průměrné hodnoty ročních imisních 
koncentrací na území katastru obce Frymburk u  PM2,5 od 5,6 do 6,3  µg.m-3.  
 
Pětileté průměry 2007-2011 ve čtvercové síti 1x1 km pro roční průměrná koncentrace As,Cd, 
Ni, Pb, BaP a benzenu  nebyly hodnoceny vzhledem  k tonu. Že emise těchto látek se  ani 
v malém množství nepředpokládají.  
 
Vodstvo 
Povrchová voda: 
Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani povrchový tok a nenachází se 
na něm ani žádná vodní plocha, mokřad či prameniště. Dané území není součástí pásma 
chráněné oblasti akumulace vod (CHPAV) a neleží v záplavovém území. 
V blízkosti se nachází Náhlovský potok a Podhořský potok, které jsou vzdáleny cca 440 - 480 
m od záměru. Nejedná se o chráněné ekosystémy. 
 
Podzemní voda: 
Podzemní voda je vázána na průlinově propustný kolektor štěrků a písků. Hladina podzemní 
vody je zde volná až mírně napjatá. Její úroveň bezprostředně koresponduje s hladinou vody 
v toku. Kvartérní pokryv obsahuje na mnoha místech velmi výrazné jílovité polohy, které jsou 
velmi špatně propustné.  
 
 
Půdní poměry 
Daný záměr nemá nároky na zábor půdního fondu, ani pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Záměr bude realizován na pozemcích vedených, jako ostatní plocha. Tento pozemek není ve 
vlastnictví investora ale pouze v pronájmu. Pronajímající strana se záměrem souhlasí.  
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Horninové prostředí a přírodní zdroje  
V této oblasti se nachází půda hlinitopísčitá. Podél vodních toků je půda jílovitá a v horských 
oblastech půda kamenitá. Podobně je tomu tak i u městys Frymburk. 

 
Biogeografická charakteristika 
V dané lokalitě a jejím okolí se nacházejí svorové ruly, pararuly až migmatity. Půdy jsou 
většinou hlinité až kamenité. 
 
Tabulka č. 20: Geomorfologické členění daného území: 

Subprovincie Šumavská soustava 
Oblast Šumavská 

hornatina 
Celek Šumavské podhůří 
Provincie Česká vysočina 
Systém Hercynský 

 
 

Fauna, flóra 
Zájmová parcela č. 772/1 je částečně zpevněná, z východní strany pozemku je již vzrostlá 
liniová zeleň, lze tedy očekávat výskyt běžných druhů živočichů a rostlin pro daný typ 
prostředí (průmyslová zóna na okraji městyse). Mohou se zde vyskytovat běžní zástupci 
hmyzu a drobní hlodavci (myš, hraboš...) a běžné ptactvo (kos, hrdličky...).  
Vzhledem k tomu, že jde o realizaci záměru, která nepředpokládá zásah do mimo lesních,  
dřevinných a bylinných formací s dopady na druhovou rozmanitost území, není podle našeho 
názoru nutné provádět odhady možných následných vlivů na biotu.  
 
Oblasti surovinových zdrojů 
V posuzovaném území průmyslové oblasti se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny 
zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb., (horní zákon). Řešené území nemá zásoby 
nerostných surovin, v řešeném území se nenachází žádné výhradní/nevýhradní chráněné 
ložiskové území (CHLÚ) či dobývací prostor těžený/netěžený (DP).  

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

V posuzované oblasti se nenachází historický, kulturní či archeologický prvek, který by byl 
chráněný. 
Historickou dominantou městyse Frymburk je kostel sv. Bartoloměje, dále se na náměstí 
nachází Morový sloup, umělý potok a socha A. Stiftera. 
Stavba kostela sv. Bartoloměje byla dokončena v roce 1277. Svoji pozdně gotickou podobu 
kostel získal přestavbou v roce 1530. Z této doby se zachovala síťová klenba presbytáře. 
V letech 1649 – 1652 proběhla další přestavba, kdy vznikla valená klenba lodi. Poslední 
přestavba byla provedena v roce 1735. Hlavním nápadným prvkem kostela je jeho věž, která 
byla roku 1870 zvýšena a přestavěna do novogotické podoby. Interiér kostela je barokní. 
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Hlavní oltář pochází z doby kolem roku 1650, autorem je Jan Worath z Anglie. Po pravé 
straně lodi se nachází další barokní oltář z poloviny 17. Století.  
Tento historický kostel je dostatečně vzdálen průmyslové zóně a nebude tedy výstavbou nové 
betonárny narušen.  
Na výše uvedené složky životního prostředí nebude mít výstavba mobilní betonárny vliv. 

 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

1) Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

Možné vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo v okolí betonárny je možné rozdělit na vlivy 
na ovzduší, vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu, hluk a vibrace. 

Vliv na ovzduší 
Během výstavby je nutné počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu a plynných 
škodlivin (výfukových plynů), zejména při manipulaci se stavebními materiály během 
výstavby a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Vzhledem 
k umístění betonárny lze předpokládat, že v zastavěné části městyse nebudou tyto vlivy 
patrné. Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi NOx a CO, dále pak 
v zanedbatelném množství i ostatní znečišťující látky, které jsou produkovány dopravními 
prostředky. Ty budou v ovzduší obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se jejich negativní 
vliv na ovzduší neprojeví.  

Během provozu betonárny bude docházet k velké prašnosti, jelikož se bude pracovat s velmi 
jemnými frakcemi kameniva, cementem, popílkem atd... Technologie betonárny patří 
k moderním typům, které jsou již vybaveny filtračním zařízením (na silech cementu a 
popílku), dále provozovatel bude pravidelně zkrápět manipulační prostor a příjezdové 
komunikace, tak aby byla omezena prašnost (a to hlavně v letních měsících).  

Areál předpokládaného záměru betonárny je umístěn v průmyslové zóně v blízkém okolí se 
nacházejí pouze skladové prostory. Vzdálenost od nejblíže situovaného trvale obydleného 
objektu je dostatečná, proto zde nebude docházet k ovlivnění obyvatel činností betonárny. 

 
Vliv na vodu 
Z výroby betonové směsi nebudou odváděny žádné odpadní vody, jedná se o uzavřený okruh, 
technologická voda se tedy vrací zpět do procesu. Voda ze sociálního zařízení (WC, sprchy) 
bude skumulována v jímce, která bude pravidelně vyvážena. Dešťová voda bude zasakována 
do půdy. 

Vliv na faunu a flóru 
Záměr bude realizován v průmyslové zóně, kde se nenachází žádné cenné prvky ve smyslu 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Ani v těsné blízkosti záměru se nenacházejí žádné 
významné prvky ochrany přírody. 
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Vliv na půdu 
Realizace záměru výstavby mobilní betonárny nedojde k zásahu do zemědělského půdního 
fondu. Dle platného územního plánu je tato plocha určena pro výstavbu staveb průmyslového 
zaměření. Stavba nebude mít negativní vliv na půdu, konstrukce jímky pro vody ze sociálního 
zařízení bude konstruována tak, že bude nepropustná. Z výroby nebudou unikat nebezpečné 
látky, které by mohli ovlivnit půdu v místě či blízkém okolí.  
 
Vliv hluku a vibrací 
V průběhu stavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení daného území hlukem ze 
stavebních strojů. Tyto činnosti však budou prováděny pouze v omezeném časovém intervalu 
cca od 06.00 hod do 22.00 hod. Významnějším zatížením území stavební činností, neovlivní 
téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách, kromě dopravy stavebního materiálu, která bude 
nevýznamná. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj 
hluku pro posuzované území významným negativním jevem.  
Během provozu betonárny bude vznikat hluk, který nebude přesahovat stanovené hygienické 
limity.  
Hlukové vyhodnocení je uvedeno v příslušné kapitole. Každopádně provozem betonárny, 
která je umístěna v průmyslové zóně a je částečně ozeleněna nedojde k negativnímu jevu 
podstatnému zvýšení hluku. 
Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je nejčastěji vystavena především 
obsluha stroje a jeho blízké okolí. V průběhu výstavby ani při následném provozu betonárny 
nemůže v žádném případě dojít k ohrožení vibrací blízkého okolí.  
 
Ostatní   
 Provoz některých technologických zařízení může být zdrojem některých druhů záření. Kromě 
záření elektromagnetického, jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení 
(elektromotory a podobně), které je ve vztahu k životnímu prostředí a k obsluze malé a 
nevýznamné, se v provozovnách mohou vyskytovat zdroje vysokofrekvenčního zařízení, 
ionizujícího nebo rentgenového záření. Předložený záměr se žádným z nich neuvažuje.  
 

 
2) Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Místo výstavby betonárny bylo velmi pečlivě vybráno. Jedná se o pozemek, který se nachází 
přímo v průmyslové zóně. V bezprostřední blízkosti se nenachází žádný trvale obydlený 
objekt. Na sousedních pozemcích se nacházejí průmyslové objekty či skladové prostory.  
Z provedeného vyhodnocení je zřetelné, že zvýšení negativních vlivů se bude týkat především 
vlastního areálu a jeho blízkého okolí. Tyto vlivy je dále možné snížit dodržováním 
technologických postupů. 

 
3) Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 
Záměr a jeho vliv v žádném případě nepřesáhne hranice státu ČR. 

4) Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
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Na silech bude umístěno filtrační zařízení, které bude zabraňovat přílišné prašnosti, která by 
se mohla šířit do okolí. Dále se zde bude provádět zkrápění komunikací areálu (v letním 
období). Investor dále uvažuje o výsadbě nové zeleně, která utlumí vznikající hluk  i prašnost.  

5) Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytli při specifikaci 
vlivů 

Rozsah znalostí a podkladů, které sloužily k vypracování tohoto oznámení byl dán stupněm 
projektové dokumentace, která byla v době zpracování oznámení k dispozici.  
Rozsah údajů uvedených v podkladech byl dostatečný k tomu, aby mohly být vysloveny 
závěry v příslušném stupni konkrétnosti tak, jak je to uvedeno v textu tohoto oznámení. 
Případné nejasnosti jsou řešitelné v dalších fázích přípravy a realizace výstavby a nemají 
zásadní vliv na změnu závěrů uvedených v tomto oznámení. 
Dle našeho názoru lze celkově hodnotit veškeré získané podklady, jako dostačující  pro 
vypracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,. Vstupní údaje pro posouzení 
vlivů na všechny složky životního prostředí byly pečlivě vyhodnoceny na základě informací 
dodaných investorem.   
Dle zákona č. 100/2001 Sb. přílohy č. 1 se jedná o podlimitní záměr, který spadá do druhé 
kategorie bodu 6.2: Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani 
v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 tun/rok, zařízení na výrobu azbestu a výrobků 
obsahujících azbest (záměry neuvedené v bodě I). Dle vyjádření Krajského úřadu Jihočeského 
kraje se tento záměr má hodnotit podle přílohy č. 3 výše uvedeného zákona 100/2001 Sb.,  

 
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 

Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou 
oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru 
 
V předloženém Oznámení je vyhodnocena pouze jedna varianta posuzovaného záměru. 
Varianta je popsána v kapitole Oznámení B. Jiná varianta (například kapacita či umístění) 
nebyla investorem navržena a jiné varianty nebyly v tomto oznámení tedy posuzovány.  

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
1) Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Mapové a schématické údaje jsou součástí příloh tohoto oznámení.  
 

2) Další podstatné informace oznamovatele 
Veškeré pro posuzování potřebné informace jsou uvedeny v textu oznámení a není třeba 
je ničím doplňovat. Veškeré dostupné dokumenty k výstavbě a technologii betonárny 
jsme obdrželi od provozovatele a investora. Dále proběhlo několik ústních upřesnění 
vzhledem k použité technologii a jejím parametrům. 
Při zpracování oznámení bylo využito i dostupné legislativy týkající se ochrany ovzduší, 
vod, odpadů a ochrany přírody a krajiny.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITENÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Charakteristika  Vysvětlení 
Oznamovatel  ČR Beton Bohemia spol. s.r.o. 

Tovární 66 
381 01 
Český Krumlov 

Název záměru Betonárna Frymburk 
Kapacita záměru Roční kapacita výroby: 10 000 m3/rok 

Roční počet provozních hodin: 1 624 hod/rok 
Průměrný denní výkon: 50 m3/den  
Průměrný hodinový výkon: 6,25 m3/hodinu betonové 
směsi 
Kapacita jednotlivých surovin/rok: 
Cement: 2 500 tun/rok 
Kamenivo frakce 0 – 4: 10 000 tun/rok 
Kamenivo frakce 8 – 16: 5 000 tun/rok 
Kamenivo frakce: 16 – 22: 5 000 tun/rok 
Popílek: 500 tun/rok 
Celková spotřeba vody: 1 624 000 l/rok  
 

Umístění 
záměru 

Kraj: Jihočeský 
Město, městys nebo obec: Frymburk 
Katastrální území: Frymburk 
Lokalita: V návaznosti na průmyslovou část  
Na pozemku: 772/1 

Charakter 
záměru 

Průmyslová stavba určená pro výrobu betonové směsi, 
která se využívá ve stavebnictví.   

 

Souhrnná charakteristika:  
Posuzovaným záměrem je výstavba nové betonárny, která je situována do průmyslové zóny 
Frymburk. Betonárna bude umístěna na parcele č. 772/1, tento pozemek má investor ČR 
Beton Bohemia spol. s.r.o. v pronájmu. Betonárna bude sloužit ke zpracování jednotlivých 
frakcí kameniva, cementu, popílku, přísady a záměsové vody (záměsová voda bude čerpána 
ze zařízení v areálu).  Z těchto uvedených surovin se zde bude vyrábět beton, který se bude 
dovážet objednatelům ke stavebnickým a jiným technologickým účelům.   Jednotlivé frakce 
kameniva budou skladovány přímo v prostoru areálu (v deponiích, které budou dle projektové 
dokumentace umístěny u stěny skladu štěrků – přesné umístění je specifikováno v situačním 
nákresu viz příloha tohoto oznámení). Celý proces výroby bude ovládán automatickým 
řídicím systémem, umístěném v řídícím centru betonárny – velín. Jednotlivé receptury jsou 
vkládány do počítačové databáze a následná výroba betonu bude zcela automatická dle 
zadaného typu receptury. Na provaze budou instalována detekční čidla, dle kterých budou 
dávkovány jednotlivé komponenty podle počítačového programu. Tímto postupem je 
zajištěna stálá kvalita betonových směsí a tím i jakostní parametry betonu.  

Provoz bude možno kdykoliv přemístit na jiné místo, jelikož veškerá technologie bude 
mobilní. 
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H. PŘÍLOHA 
Příloha č. 1: Vyjádření městyse Frymburk k záměru výstavby betonárny 
Příloha č. 2: Vyjádření k územně plánovací dokumentaci 
Příloha č. 3: Vyjádření NATURA 2000 
Příloha č. 4: Situační nákres umístění stavby betonárny 
Příloha č. 5: Prohlášení o kvalitě výrobku filtračního zařízení  
 
Datum zpracování oznámení: 16.1.2013 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podíleli 
na zpracování oznámení: 
Ing. František Hezina, NATURCHEM, s.r.o. 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:  
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Příloha č. 1: Vyjádření městyse Frymburk k výstavbě nové betonárny 

 



35 

 

Příloha č. 2: Vyjádření k územně plánovací dokumentaci: 
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Příloha č. 3: Vyjádření NATURA 2000 
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Příloha č. 4: Situace stavby záměru nové betonárny Frymburk 

 

Legenda:- 
A – hlavní vjezd – stávající 
B – míchačka – výdej směsí 
C – 4 x zásobník kameniva 
D – dopravník – krytý 
E – 3 x sila na cement a popílek 
F – buňka – velín, sklad 
G – deponie drti – 4 x sklad 
H – schodiště 
J – sociální buňka 
K – usazovací jímka  
3komorová (recyklační centrum) 
L – jímka na vyvážení 
 

Oplocení – pletivo do ocelových sloupků 

Dělící betonové stěny u deponie drti 

Osy komunikací 

Zemní kabel NN 

Vodovod plast 1“ 

Kanalizace DN 110 

Zpevněné plochy stávající – živice 



38 

 

Příloha č. 5: Prohlášení o kvalitě výrobku filtra čního zařízení 

 

 


