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Přehled zkratek 
 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
HPP  hrubá podlahová plocha 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
n.m. nad mořem 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
N nebezpečný odpad 
NP nadzemní podlaží 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV Nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
O ostatní odpad 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
TKO tuhý komunální odpad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

VÝROBNÍ A PRODEJNÍ AREÁL SPOLEČNOSTI  

BETON BROŽ s.r.o. - ČAVYNĚ 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro 
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Oznamovatelem záměru je firma BETON BROŽ s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice. 

Zpracování oznámení proběhlo v červnu 2015. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté 
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování 
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. 

Ve stejném území byl v roce 2012 podle zákona 100/2001 Sb. řešen jiný obdobný záměr "Míchací centrum 
Čavyně". Na tento záměr byl 5.10.2012 vydán závěr zjišťovacího řízení kde se konstatovalo, že záměr 
nemá významný negativní vliv na životní prostředí a tedy nebude posuzován podle zákona. Původní 
investor však v průběhu doby od realizace upustil a v tomto prostoru je nyní navržen nový záměr jehož 
hodnocení vzhledem k životnímu prostředí a veřejnému zdraví je předmětem tohoto oznámení. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

BETON BROŽ s.r.o. 

A.2. IČ 

269 43 565 

A.3. Sídlo 
BETON BROŽ s.r.o. 

Dědina 484 
683 54 Otnice 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Ing. Jožka Kmoníček 

investiční a správní ředitel 

Purkyňova 2504/88 

61200 Brno 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

VÝROBNÍ A PRODEJNÍ AREÁL SPOLEČNOSTI  

BETON BROŽ s.r.o. - ČAVYNĚ 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující: 

kategorie: II 
bod: 6,2 
název: Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím 

bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků 
obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I). 

sloupec: B 

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud 
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihočeského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je výstavba 2 nových výrobních linek MASA  

• Linka Masa  

• Linka WET CAST 

Předpokládaná celková produkce 193.100 t/rok 

 

Celková plocha areálu:    11,2850 ha 

Zastavěná plocha – správní budova:  439 m² 

Zastavěná plocha – výrobní hala:  3700 m² 

 

Jednotlivé objekty a plochy: 

 Parkování osobních automobilů  
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     zákaznící  15 míst 

     zaměstnanci  35 míst 

 Parkování nákladních vozidel    16 míst 

 Správní budova:     403 m² 

 Skladovací plochy:     43 500 m² 

 Výrobní linka MASA:     2 310 m² 

 Výrobní linka WET CAST:    912 m² 

 Míchací centrum:     540 m² 

 Sklad příměsí      740 m² 

 Sklad betonových zlomků    1 500m² 

 Zasakovací nádrž:     3 550 m² 

V areálu bude dále zřízena neveřejná čerpací stanice pro výdej motorové nafty BENCALOR s nádrží o 
objemu cca 6000 l. 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Jihočeský 
okres:  Strakonice 
obec:  Vodňany 
katastrální území: Čavyně [784338] 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Čavyně jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány 
tzv. dotčeným územím. 

Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků: 

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakterem záměru je výstavba nového výrobního areálu. 

Dotčené území je tvořeno terénem mírně svažitým, je vymezeno komunikacemi a obklopeno plochami 
zemědělskými a průmyslovými.  
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Areál záměru je navržen v prostoru nezastavěné plochy s ornou půdou, bez přímého kontaktu s obytnou 
zástavbou. V okolí záměru jsou rozsáhlá ložiska štěrkopísku, některá z nich jsou postupně připravována k 
těžbě (probíhají administrativní přípravy). 

Z hlediska možné kumulace vlivů připadají v úvahu vlivy vyvolané provozem linek v areálu a 
automobilovou dopravou surovin a výrobků především s dopravou po stávajících komunikacích. Blízký zdroj 
výrobních surovin zároveň umožní snížit dopravní nároky na dovoz těchto surovin. 

Vlivy technologického hluku z areálu bude snižovat krycí efekt zástavby (a skladovaných výrobků) v areálu 
a relativně značná vzdálenost od hlukově chráněných prostor. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Firma BETON BROŽ je významný výrobce betonového zboží v rámci celé ČR a rozhodl se vybudovat nový 
výrobní závod, který by zásoboval tento region. 

Pro tento účel se rozhodl vytvořit areál, který se nachází v blízkosti zdroje výrobních surovin a je v 
dostatečném odstupu od obytné zástavby. 

Rozhodnutí vyplývá z rostoucích požadavků zákazníku na zvyšování množství i sortimentu výrobků. 

Umístění záměru je vázáno na dostupné objekty a pozemky a není navrženo ve více variantách. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

V následujícím popisu je věnována pozornost především těm částem záměru týkajících se předmětu 
posuzování vlivů na životní prostředí, ostatní části stavby jsou popsány stručnou formou. 

Předmětem záměru je stavba nového výrobně-prodejního areálu společnosti Beton Brož s r.o. určeného k 
výrobě, skladování a prodeji betonových prvků. Součástí areálu budou dvě výrobní haly pro umístění linek 
MASA a WET CAST využívající společné míchací centrum pro výrobu betonové směsi. Dále bude v areálu 
objekt skladu příměsí, správní budova a podniková čerpací stanice PHM pro výdej motorové nafty 
(především pro vysokozdvižné vozíky). Tyto objekty jsou navrženy v jižní a jihovýchodní části budoucího 
areálu.  

Vjezd do areálu je navržen v jihovýchdním cípu areálu, v prostoru správní budovy, kde budou umístěny i 
vjezdová a výjezdová vrátnice s váhami. Dále zde budou vytvořena parkovací stání pro osobní vozidla 
zaměstnanců a zákazníků a parkovací místa pro nákladní vozidla. Bude zde také umístěn showpark . tedy 
prostor pro presentaci výrobního programu. 

V prostoru mezi správní budovou a skladem příměsí je navržen prostor pro parkování vysokozdvižných 
vozíků a podniková čerpací stanice PHM (motorové nafty). 

Areál počítá s napojením na účelovou komunikaci vybudovanou v minulých letech při východní straně 
řešeného území pro objekt sociálně-technického zázemí pískoven. Ta umožňuje napojení na silnici 
III/14117, na silnici II/141 a následně na silnici I/20. 

Vlastní výrobní objekt bude umístěn v jižní části areálu. Bude tvořen míchacím centrem a skladovými sily 
na suroviny, ze dvou stran budou k centru přiléhat výrobní linky MASA (z východu) a WET CAST (ze 
západu). 

Veškeré výše popsané aktivity budou realizovány na parcele 235/1, plocha parcely 235/2 bude záměrem 
dotčena jen minimálně, investor zde plánuje pouze umístění reklamy. 

Výrobní hala Wet Cast: 

Jedná se o novostavbu haly s linkou na výrobu betonových prvků zahradní architektury. Rozměry haly 
budou 73x12,5m, v. 8m. 
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Hlavní nosná konstrukce haly bude tvořena ocelovými rámy z příhradových nosníků a sloupů. Opláštění 
haly bude provedeno fasádními panely. Založení je navrženo na betonových velkoplošných patkách na 
pilotech. 

Výrobní hala Masa: 

Jedná se o novostavbu haly s linkou na výrobu betonových prvků. Účelem stavby je osadit moderní 
technologii k zajištění výroby betonových prvků a betonového zboží v rozsahu výrobního sortimentu do 
nově vybudovaných hal s míchacím centrem a zrací komorou. Rozměry haly budou 70x33m, v. 14,6m. 

Hlavní nosná konstrukce haly bude tvořena ocelovými rámy z příhradových nosníků a sloupů tvořených 
dvojicí tenkostěnných profilů tvaru „C“. Opláštění haly bude provedeno fasádními panely.  

V první části haly, ve které budou umístěny technologie, je střecha sedlová se sklonem 12%. Střecha nad 
násypkami bude pultová se sklonem 6,1%. Založení je navrženo na betonových velkoplošných patkách na 
pilotech. 

Mísící centrum betonové směsi  

Mísicí centrum na výrobu betonové směsi pro následné zpracování ve výrobní lince vibrolisovaného zboží je 
navrženo se třemi míchačkami o objemu 3 m3, 0,5m3 a 0,3m3 betonové směsi na jednu záměs.  

Míchačky jsou osazeny na ocelové konstrukci míchací plošiny ve dvou výškových úrovních +5,800 a 
+6,300 od úrovně stávající podlahy v hale.  

Doprava kameniva je do míchačky zajišťována nevážními skipovými dopravníky. Jednotlivé frakce z 8-mi 
frakčního zásobníku kameniva jsou plněny nejprve do váhy kameniva se segmentovým uzávěrem, která po 
navážení pojíždí nad jeden nebo druhý skipový vozík. 

Cement a popílek je dávkován uzavřenými šnekovými dopravníky ze čtyř sil přes váhy cementu do 
jednotlivých míchaček. Vážení cementu a popílku probíhá pro každou váhu samostatně.  

Jako záměsová voda je používána voda dávkována průtokoměry přímo do míchaček.  

Pro výrobu betonové směsi budou používány plastifikátory a barvy v typových plastových nádobách, 
uskladněných v opláštěném prostoru pod mísícím centrem. Plastifikátory a barvy jsou dopravovány 
čerpadly a potrubím do vah plastifikátorů a z nich dávkovány do míchačky.  

Nad míchačkami bude umístěno zařízení pro bezprašné odvzdušnění míchaček a zachycení prachových 
částic při dávkování cementu a kameniva tzv. odtahový filtr.  

Betonová směs je přímo z míchaček transportována pásovými dopravníky do vibrolisu, který je součástí 
výrobní linky vibrolisovaného zboží.  

Míchací proces probíhá automaticky, je řízen dálkově z velínu, jde tedy o místo bez obsluhy.  

Celé mísicí jádro je opláštěno a zatepleno skládaným fasádním a střešním pláštěm, který omezí případnou 
prašnost provozu.  

Velkokapacitní zásobník kameniva je plněn pomocí dlouhého krytého pásového dopravníku z podzemního 
přejímacího zásobníku, který je plněn přímo z nákladních vozidel.  

Cement je do cementových sil dopravován autocisternami a přefoukáván kompresorem.  

Výrobna vibrolisovaného zboží  

V prostoru výrobní haly je soubor strojního zařízení, který slouží k plně automatizované výrobě betonových 
výrobků pomocí vibrolisu a automatickému ukládání na expediční palety.  

Základní technické parametry: 

 Výrobní podložka   kovová 

 Rozměr podložky   1400 x 1100 x 14 mm 
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 Rozměr výrobní plochy   max. 1350 x 1050 mm 

 Maximální výška výrobků  500 mm 

 Kapacita regálového skladu  5720 výrobních podložek 

 Expediční paleta   EURO 1200 x 800 x 144 mm 

Postup výroby zboží 

Z mísícího centra je pomocí pásových dopravníků dopraven beton do zásobníků vibrolisu. Na jedné straně 
je hrubší betonová směs pro základ výrobku a na druhé jemnější směs pro horní vrstvu výrobku.  

Do vibrolisu je pomocí dopravníku posunuta kovová výrobní podložka a na ni se přitlačí forma. Do formy se 
nadávkuje postupně základní a na ni horní vrstva betonu. Pomocí vibrací a tlaku je beton ve formě 
zhutněn. Po zvednutí formy dopravník dopraví podložku s čerstvými výrobky do stohovací věže, kde se 
vytvoří stoh 22 podložek. Po vytvoření stohu přijede vozík přesuvny, který odveze stoh do regálového 
skladu k vyzrání výrobků. Regálový sklad se postupně zaplňuje betonovými výrobky. Po vyzrání 
betonových výrobků (min. 24 hod.) jsou jednotlivé stohy odváženy pomocí vozíku přesuvny k procesu 
paletizace.  

Vozík nejprve uloží stoh podložek s vyzrálými výrobky do mezizásobníku, který po vyprázdnění rozebírací 
věže tento stoh odveze do věže. Zde jsou postupně jednotlivé výrobní podložky s výrobky pokládány na 
dopravník. Po dopravníku jsou podložky s výrobky dopravovány do části strojního zařízení, které zajistí 
uložení výrobků na paletu a jejich zajištění na paletě.  

Tento proces probíhá automaticky podle zvoleného programu a je rozdílný podle druhů výrobků.  

Paletizační část umožňuje skládání vrstev na sebe bez prokladů nebo s proložením rašloviny mezi 
jednotlivé vrstvy. U obrubníků se mezi vrstvy vkládají dřevěné prokladky.  

Počet jednotlivých vrstev na paletě je dán pro každý typ výrobku.  

Zboží na paletě je možné zajistit plastovými páskami a to horizontálně i vertikálně. Je možné i ovinutí 
smršťovací fólií a překrytí horní krycí fólií.  

Hotová paleta je pomocí převážecího dopravníku vyvezena mimo výrobní halu na akumulační dopravníky 
odkud vysokozdvižný vozík odváží palety do skladovacích prostor. 

Prázdná výrobní podložka po odebrání betonových výrobků je očištěna rotačními kartáči, následně otočena 
a stohována do stohu po osmi podložkách. 

Stoh 8 podložek je uložen do skladu podložek nebo je automaticky přesunut do prostoru vibrolisu, kde se 
rozebírá a jednotlivě pokládá na vstupní dopravník vibrolisu. 

Zásobování elektrickou energií: 

Nová přípojka NN bude zbudována buď z rozvodny NN ze stávající trafostanice náležící k sociálně-
technickému zázemí pískoven, nebo bude vybudována vlastní kiosková trafostanice na pozemku. Napájení 
nové odběratelské trafostanice bude přípojkou VN 22kV z nadzemního vedení. Na stávajícím sloupu VN 
bude doplněn úsekový odpínač a kabel  VN bude sveden do země a ukončen v novém rozvaděči VN v 
navržené trafostanici. Z rozvaděče NN budou jednotlivě napojeny budovy areálu. Navržené umístění 
trafostanice je uvedeno ve výkresové dokumentaci. 

Zásobování vodou: 

V areálu bude zřízen nový vnitroareálový rozvod z vlastní studny na pozemku. Tato studna bude zajišťovat 
přívod technologické vody pro veškeré výrobní procesy. Pitná voda pro správní budovu a zázemí haly bude 
zajištěna protažením vodovodního řadu a následným vybudováním přípojky pitné vody z vedení k sociálně 
technologickému zázemí pískoven.  
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Splaškové kanalizace: 

Splaškové vody budou odváděny do dvou odpadních jímek. Jedna jímka bude sloužit pro zadržování 
odpadních vod správní budovy a bude umístěna při její západní fasádě. Druhá jímka bude sloužit pro 
zadržování odpadních vod hygienického zázemí výrobní haly a bude lokalizována při jižní fasádě haly. 
Odpadní vody budou následně odčerpány fekálními vozy a likvidovány v místně příslušné ČOV. 

Likvidace dešťových vod:  

Dešťové vody ze střech objektů a ze zpevněných ploch areálu budou zadržovány na pozemku pomocí 
požární nádrže. V  požární nádrži bude plovákem hlídáno množství vody v nádrži požadované požárně 
bezpečnostním řešením a při jejím poklesu bude voda doplněna z vlastní studny na pozemku. Přepad 
dešťových vod je následně řešen zasakovacím jezírkem. Velikost a  hloubka jezírka bude přesněji 
definována po provedení hydrogeologického průzkumu a  posudku o zasakování. 

Zásobování teplem: 

Pro vytápění správní budovy a pro přípravu TUV je uvažováno využití tepelného čerpadla na principu 
vzduch-voda. 

U výrobní haly bude, vzhledem k velkým tepelným ziskům vzniklých při výrobě, vytápěna pouze část se 
zázemím pro zaměstnance a velínem, a to elektrickými přímotopy. 

Skladové plochy: 

Skladování betonových výrobků bude prováděno na volné ploše východně a severně od výrobního objektu. 
Na těchto plochách bude probíhat také nakládka a expedice.  

Potřeba pracovních sil 

V navrhovaném provozu vznikne až 40 nových pracovních míst. 

Údaje o ukončení činnosti záměru 

Provoz je navržen na dobu neurčitou, ukončení stávající činnosti v areálu provozovatel neuvažuje.  

Pokud by v budoucnu k ukončení provozu záměru došlo bude areál uvolněn pro případné další využití. Při 
řádném dodržování provozního řádu a za stávajícího technického zabezpečení by nemělo docházet k 
rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně horninového prostředí - není tedy očekávána 
kontaminace území. 

Využitelné technologické zařízení, výrobky a vybavení bude převezeno do jiné lokality k dalšímu použití, 
veškeré zbylé odpady z činnosti budou odvezeny na skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány. 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení:   v průběhu roku 2016 

Předpokládaný termín dokončení:  v průběhu roku 2017 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 
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kraj: Jihočeský    krajský úřad Jihočeského kraje 
      U Zimního stadionu 1952/2 
      370 76 České Budějovice 
      tel.: 386 720 111 

obec: Vodňany    nám. Svobody 18  
      389 01 Vodňany 
      tel.: 383 379 111 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů 

územní rozhodnutí a stavební povolení:   Městský úřad Vodňany -  
      stavební úřad  

      nám. Svobody 18 
      389 01 Vodňany 
      tel.: 383 379 160 
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Záměr je navržen na parcelách následující výměry a druhu: 
č. parcely druh pozemku výměra 

235/1 orná půda 110 580 

235/2 orná půda 1 813 

celkem 112 393 
Podle zjednodušené evidence nemovitostí se jedná o parcely 229, 230, 231, 232, 234 a 235. 
 
 
 katastrální území:   Čavyně [784338] 
 ZPF (BPEJ):    parcely jsou součástí ZPF 
       BPEJ: 52112, 52113, 55111, 55113, 55301 
       jedná se tedy o půdy III., IV. a V. třídy  

      ochrany ZPF: III. tř.:  42 473 m2 
         IV. tř.:  47 938 m2 
         V. tř.:  13 246 m2 
 PUPFL:     parcely nejsou součástí PUPFL 
 v průběhu výstavby   dočasný zábor není vyžadován 
Poznámka: 
Veškeré výše popsané aktivity budou realizovány na parcele 235/1, plocha parcely 235/2, která je určena 
pro zemědělskou činnost bude záměrem dotčena jen minimálně, investor zde plánuje pouze umístění 
reklamy. 

B.II.2. Voda 

Pitná voda: spotřeba:     cca 1,73 m3 denně, tedy 432 m3 za rok 
zdroj:     napojení na stávající řad v areálu pískoven 

 v průběhu výstavby:   spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

Technologická voda: výrobní linka    předpokládaná spotřeba 18,2 m3.h-1  
 zdroj:     vlastní studna  

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Kamenivo: celková roční spotřeba   165 900 t/rok  
 zdroj:     těžebny v okolí 

Cement: celková roční spotřeba   27 000 t/rok 
 zdroj:     cementárna 

Přísady: celková roční spotřeba   160 t/rok 
 zdroj:     externí dodavatel 
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Barviva: celková roční spotřeba   1 t/rok  
 zdroj:     externí dodavatel 

Elektrická energie: instalovaný příkon   cca 549 kW 
 zdroj:     rozvodná síť (vlastní trafostanice) 
 v průběhu výstavby:   odběr nespecifikován (běžný) 

Zemní plyn:       bez nároků 

Teplo z rozvodu CZT:       záměr nemá nároky na odběr tepla 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Areál počítá s napojením na účelovou komunikaci vybudovanou v minulých letech při východní straně 
řešeného území pro objekt sociálně-technického zázemí pískoven. Ta umožňuje napojení na silnici 
III/14117, na silnici II/141 a následně na silnici I/20. 

Na účelovou komunikaci budou napojena i jednotlivá parkoviště v areálu, sloužící pro osobní automobily 
zákazníků, pro nákladní automobily zákazníků a pro osobní automobily zaměstnanců. Dále bude navazovat 
správní budova s vrátnicí oddělující vjezd a výjezd zásobovacích nákladních vozidel a nákladních vozidel 
zákazníků. 

S ohledem na navrženou kapacitu záměru (193 100 t/rok) je uvažováno s celkovým pohybem 48 
nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů vozidel). Doprava ve výrobním závodě je organizována 
tak, aby byly maximálně využívány vozidla proto jsou kamiony expedující zboží využívány i pro dovoz 
surovin. Průměrná nosnost vozidel činí 28 t. V případě plánovaného využití kameniva z prostoru sousedních 
těžeben lze očekávat vliv na dopravní intenzity na veřejných komunikacích i nižší.  

Maximální denní intenzity vyvolané dopravy a jejich rozložení na stávající komunikace je zřejmé z 
následujícího obrázku: 

 

V rámci manipulace s výrobky a surovinami bylo uvažováno se 6 vysokozdvižnými vozíky (o nosnosti 4.5 t) 
pohybujícími se v areálu, jednak v prostoru nakládky vozidel a jednak při manipulaci mezi výstupem z 
výrobní linky a skladovou plochou. Při průměrné denní expedici 773 tun bylo uvažováno s celkem 172 
pojezdy těchto vozíků (tedy cca 29 pojezdů na jeden vozík).  

Pro parkování vozidel budou vybudována parkovací místa pro 15 osobních vozidel a 16 nákladních vozidel 
zákazníků a parkoviště pro zaměstnance s kapacitou 35 stání pro osobní automobily. 
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Vysokozdvižné vozíky budou parkovat na vyhrazeném parkovišti v blízkosti podnikové čerpací stanice pro 
výdej motorové nafty. 

Vzhledem k současnému funkčnímu využití území – „orná půda“ – je zaznamenána absence připojovacích 
vedení technické infrastruktury. Proto bude napojení na technickou infrastrukturu řešeno alternativně s 
ohledem na dostupnost stávajícího vedení jednotlivých sítí. 
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B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

Technologické zdroje 

Zdrojem emisí budou výduchy z odprášení sil pro skladování cementu, prostoru mísícího zařízení a dále 
sklady kameniva. Tyto technologické uzly budou zdrojem tuhých znečišťujících látek.  

Při celkové projektované roční výrobní kapacitě 193 100 tun výrobků za rok bude následující emise TZL: 
 emisní faktor omezení emisí spotřeba emise za rok 

vykládka kameniva 3.5 60% 63 723 89 

vykládka písku 1.1 60% 96 550 42 

příjem cementu a popílku 360 99% 32 827 118 

plnění sil kameniva 2.6 80% 160 273 83 

plnění míchaček 272 99.5% 193 100 263 

celkem (kg/rok) 596 
 (g/t) (%) (t/rok) (kg/rok) 

Emise z výdeje PHM budou minimální, při uvažování výtoče do 1 m3 denně se jedná o emisi 20 g VOC za 
den. 

Plošné zdroje 

Zdrojem emisí budou spalovací motory vozidel a mechanismů pohybujících se v areálu střediska. Běžný 
provoz bude zdrojem následujícího objemu emisí: 

NOx 

g/den 
prach  
g/den 

benzen 

g/den 
BaP 

g/den 

1501.6 113.2 6.39 7.82 

Liniové zdroje 

Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí: 
NOx 

g/km.den 
prach 

g/km.den 
benzen 

g/km.den 
BaP 

g/km.den 

278.3 16.0 1.12 14.50 

Výstavba 

V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých 
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících v areálu. Objem emisí bude 
nízký, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů mimo areál se nejedná o významný vliv. 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody: produkce:   cca 1,73 m3 denně, tedy 432 m3 za rok, vody  
     budou shromažďovány ve 2 jímkách a vyváženy.  

Technologické vody: produkce:   technologické odpadní vody nejsou produkovány 

Srážkové vody: produkce:   celková roční produkce ze střech 2 990 m3, z  
     plochy venkovních skladů a komunikací cca  
     27 500 m3, vody budou odváděny do zasakovací 
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     nádrže o ploše 3 550 m2 umístěné v   
     severovýchodním cípu areálu  

Výstavba:      nespecifikováno (množství zanedbatelné) 

B.III.3. Odpady 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka: 
Kód odpadu kategorie název 

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  O Beton 

17 01 02  O Cihly 

17 01 03  O Tašky a keramické výrobky 

17 02   Dřevo sklo a plasty 
17 02 01  O Dřevo 

17 02 03  O Plasty 

17 03   Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01*  N Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02  O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05  O Železo a ocel 
17 05  

 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

17 05 04  O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04  O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05*  N Stavební materiály obsahující azbest (eternit) 

17 08   Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02  O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08   odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu) 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno. 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za 
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena 
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.  

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup 
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány 
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.).  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní 
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby. 

Odpady z provozu 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce: 
Kód odpadu kategorie název 

15 01 01 O papírové obaly 
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15 01 02 O plastové obaly 

15 01 99 O odpad blíže neurčený  (obal) 

17 01 01 O beton 

17 02 01 O dřevo 

17 02 03 O plasty 

15 02 02 N absorpční činidla, filtrační materiály, .....znečištěné nebezpečnými látkami 

13 02 05 N nechlorované motorové, převodové a minerální oleje 

16 06 01 N olověné akumulátory 

20 01 21 N zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

Odpady budou shromažďovány ve vyhrazeném prostoru při severním okraji areálu a následně budou 
předávány k likvidaci oprávněným osobám. 

Provozovatel již v současné době (ve svých provozovnách) dbá na minimalizaci vzniku odpadů především 
používáním vratných či opakovaně použitelných obalů na suroviny a recyklací zmetkových výrobků. 

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě 
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou 
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou. 

B.III.4. Ostatní  

Hluk 

Zdrojem dopravního hluku bude vyvolaná nákladní doprava na veřejných komunikacích o intenzitě 48 
nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů vozidel). Návoz i odvoz bude prováděn pouze v denní 
době a v pracovních dnech. Dalšími zdroji hluku jsou vysokozdvižné vozíky zajišťující dopravu uvnitř i vně 
objektu. 

Zdrojem hlukové zátěže bude především výrobní technologie: 

• technologická zařízení vně haly: dopravníky betonové směsi, nákladní automobily dovážející 
suroviny k výrobě betonové směsi 

• technologická zařízení uvnitř haly: míchačky betonové směsi, vibrační lis, dopravníky hotových 
výrobků 

Výrobní provoz uvnitř haly 

Na ploše stávající haly bude umístěna kompletní technologická linka. Linka se skládá z následujících částí: 

Lis na výrobu betonových výrobků – umožňuje pomocí vyměnitelných forem vyrábět betonové zboží o 
různých rozměrech a tloušťkách. Beton je prostřednictvím zásobníků lisu a plnicích vozíků dopravován do 
formy a zhutněn vibrací. 

Vlastní vibrolis vykazuje dle vyjádření výrobce hlukovou hladinu maximálně 115 dB. Z toho důvodu bude 
umístěn v protihlukové komoře dodané firmou Llentab, tvořené protihlukovými panely s garantovaným 
útlumem 32 dB. Z venkovní strany protihlukové komory bude hladina hluku nižší než 85 dB. Na plošině 
vedle vibrolisu bude umístěn hydraulický agregát ve výšce cca 4 m, ekvivalentní hladina akustického tlaku 
ve vzdálenosti 1 m od tohoto agregátu je podle výrobce LAeq,T = 90,7 dB, ten se na celkové hladině 
akustického tlaku uvnitř protihlukové komory neprojeví. Rozhodujícím zdrojem hluku je vibrolis. 

Nutno zdůraznit, že vlastní komora je bezobslužná. Obsluha bude uvnitř výrobní haly pracovat jako dohled, 
a to v uzavřeném velínu vedle linky s útlumem orientačně podle výrobce do 54 dB.  

Pomocí vysokozdvižných vozíků budou výrobky přepravovány do zrací komory. 
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Zrací komora je vybavena soustavou pomaloběžných ventilátorů pro cirkulaci vzduchu uvnitř zrací komory. 
Všechny ventilátory jsou včetně elektromotorů umístěny uvnitř zrací komory. Hladina akustického tlaku 
pomalu běžných ventilátorů je ve vzdálenosti 1 m od zdroje hluku nižší než 60 dB. 

Jedná se o 8 ventilátorů umístěných po 4 v protilehlých stěnách vestavěné zrací komory, tyto ventilátory 
zajišťují rovnoměrnou cirkulaci vzduchu uvnitř zrací komory. 

Další 3 ventilátory budou zavěšeny pod stropem uvnitř zrací komory, tyto ventilátory zabraňují úniku 
teplého vzduchu ze zrací komory. Ventilátory nebudou trvale v provozu, budou zapínány podle potřeby 
technologického procesu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny ventilátory jsou od venkovního prostoru odděleny obvodový pláštěm, 
proto se hluk ventilátorů ve venkovním prostoru neprojeví. 

Po dosažení potřebné pevnosti jsou výrobky přesunuty ze zrací komory do elevátoru. 

Odtud jsou výrobky systémem dopravníků přes srážecí manipulátor přepravovány k mostovému 
paletizátoru a ukládány na palety. Palety s výrobky jsou pak dále přepravovány přes jednotlivé fixační 
stroje na expediční větev dopravníků, kde jsou akumulovány před odvozem do skladovacích prostor. 

Většina technologických zařízení bude umístěna uvnitř objektu a jejich hluková emise tedy bude tlumena 
obvodovým pláštěm budovy, případně dalšími opatřeními s ohledem na dodržení limitů pro pracovní 
prostředí uvnitř haly. 

Odvoz paletovaných výrobků bude probíhat vysokozdvižným vozíkem v časovém intervalu cca 0,5 h. Celý 
provoz je navržen s plnou automatizací. Obsluha linky bude náležitě vybavena a poučena o použití 
ochranných prostředků. 

Výrobní provoz vně haly 

Při jižní fasádě haly bude docházet k navážení surovin. Hluk bude způsobovat dopravník kameniva z 
násypek do zásobníku kameniva. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od zdrojů je následující: 

 podzemní násypka - LAeq,T = 78 dB, 

 sila na cement- LAeq,T = 82 dB, 

 míchací centrum- LAeq,T = 80 dB, 

 

Prostor, kde lze očekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na vlastní areál. Areál je 
umístěn ve velké vzdálenosti (více jak 500 m) od nejbližší obytné zástavby, objekty a skladované zboží 
částečně tvoří clonu. 

Vibrace 

Vibrace nejsou produkovány ve významné míře, vibrolisy jsou konstruovány tak, aby se vibrace nešířily do 
okolí zařízení 

Záření 

 ionizující záření:   zdroje nejsou používány 

 elektromagnetické záření: významné zdroje nejsou používány 
      (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:   nejsou používány 
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B.III.5. Rizika vzniku havárií  

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými 
zařízeními. 

- Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany, ve významnější míře 
 nejsou používány hořlavé materiály. 

-  Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna na zabezpečených plochách  

- Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu 
 budou nízké  
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území obce Vodňany, katastrálním území 
Čavyně. V současné době není prostor budoucího areálu využíván. Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako 
území částečně narušené antropogenními vlivy (činnosti spojené s těžbou). 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky 
znamená následující: 

• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na 
regionální úrovni. 

• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území  Dotčené území neleží v národním parku 
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

• Dotčené území není součástí přírodního parku. 
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.  

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná 
vodní plocha, pramen či mokřad. Do části budoucího areálu zasahuje záplavové území Q100. 

V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV).  

Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly v (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty 
imisních limitů vybraných znečišťujících látek. 

Dotčené pozemky nejsou součástí PUPFL a jsou součástí ZPF se III. až V. stupněm ochrany. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 
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C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví  

V městě Vodňany žije (dle údajů na webových stránkách Českého statistického úřadu k 1. 1. 2015) 6853 
obyvatel. Počet obyvatel v místní části Čavyně není uváděn. 

Navrhovaný záměr je relativně vzdálen od obytné zástavby. Nejbližší obytný objekt je ve vzdálenosti více 
jak 500 m od hranice areálu. Hlavní trasy pro dovoz surovin a expedici výrobků jsou vedeny mimo území s 
obytnou zástavbou. Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, řádově se 
jedná o několik osob. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMU Vodňany, vzdálená od záměru cca 2 km, dále pak 
stanice ZÚ Prachatice, vzdálená od záměru cca 21 km (což je více než representativnost stanice t.j. do 4 
km). 

Oxid dusičitý (NO2) 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici v Prachaticích do 15,2 µg.m-3. Což činí 
cca 43% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahovaly hodnoty do 95,6 µg.m-3 což činí cca 43% imisního 
limitu (200 µg.m-3) Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován. 

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži 
hodnoceného území za roky 2009-2013 publikované na stránkách ČHMÚ: 
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u 
průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru záměru do 13 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy 
stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Tuhé látky (PM10) 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici ve Vodňanech 24,3 µg.m-3, což činí cca 
61% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální denní koncentraci PM10 v roce 2014 na této stanici naměřena nad hodnotou imisního limitu 
pro maximální denní koncentrace (50 µg.m-3), četnost dosažení byla podlimitní (23 případů za rok).  

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM10 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži 
hodnoceného území za roky 2009-2013 publikované na stránkách ČHMÚ: 

  
průměrné roční koncentrace PM10 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10 

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u 
průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru záměru do 19,1 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. 
Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. Nejvyšší průměrná denní 
koncentrace (po odečtení 35 nejvyšších hodnot za rok) zde dosahuje necelých 37,4 µg.m-3. Tedy stávající 
hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. 

Benzen 

Při popisu stávající úrovně imisní zátěže benzenu vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži 
hodnoceného území za roky 2009-2013 publikované na stránkách ČHMÚ: 

 
Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u 
průměrné roční koncentrace benzenu jsou v prostoru záměru do 1 µg.m-3. Imisní limit je 5 µg.m-3. 
Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.  
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Benzo(a)pyren (BaP) 

Při popisu stávající úrovně imisní zátěže BaP vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži 
hodnoceného území za roky 2009-2013 publikované na stránkách ČHMÚ: 

 
Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u 
průměrné roční koncentrace BaP jsou v prostoru záměru do 0,48 ng.m-3. Imisní limit je 1 ng.m-3. Tedy 
stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Klima 

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 11, tedy v mírně teplé oblasti s následující 
charakteristikou: 

MT 11 - mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně 
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce:  
Číslo oblasti MT 11 

Počet letních dnů 40 až 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 140 -160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30 až 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 17 až 18 

Průměrná teplota v dubnu 7 až 8 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  90-100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 

Srážkový úhrn v zimním období 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  50 až 60 

Počet dnů zamračených 120 -150 

Počet dnů jasných 40 až 50 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky  

Záměr se nachází v území bez zástavby v blízkosti mimoúrovňové křižovatky silnic I/20 a II/141. V blízkosti 
záměru ani v blízkosti bezprostředně navazující dopravní trasy pro obsluhu areálu se obytná zástavba 
nevyskytuje. Vzdálenost hranice záměru od nejbližšího venkovního chráněného prostoru resp. venkovního 
chráněného prostoru staveb je více jak 500 m od hranice areálu záměru.  

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména silniční dopravou a částečně ovlivněna 
pozaďovým hlukem venkovské zástavby, přírodním pozadím, případně zemědělskou činností na 
obdělávaných plochách.  



 

VÝROBNÍ A PRODEJNÍ AREÁL SPOLEČNOSTI BETON BROŽ s.r.o. - ČAVYNĚ 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

STRANA 26 z 44 
 

V blízkosti plochy navrhovaného záměru se připravuje těžba ložiska štěrkopísku. V rámci oznámení záměru 
(Pískovna Vodňany-Čavyně - rozšíření etapy "C" a Míchací centrum Vodňany) byla zpracována hluková 
studie, která předpokládá hlukovou zátěž v prostoru nejbližších hlukově chráněných venkovních prostor 
staveb (Čavyně 4 a Samoty 99) v době realizace těžby do 46,4 dB. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Zájmové území náleží do povodí Blanice (hydrologické pořadí č. 1-08-03-078).  

Vlastním prostorem záměru neprotéká žádný vodní tok, prostor navrhované stavby z části leží v 
záplavovém území Q100. 

 

Zájmové území se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV). Severně od záměru se nachází ochranné pásmo vodního zdroje: 

 

Podzemní voda 

Lokalita je součástí hydrogeologického rajonu č. 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy a 
svrchní vrstvy 123 Fluviální sedimenty Otavy a Blanice po Písek. 

Z hydrogeologického hlediska plní funkci puklinovo-průlinového kolektoru sedimenty Mydlovarského 
souvrství. Kolektor je v důsledku střídání proměnlivě průlomově propustných vrstev rozdělen vertikálně do 
několika horizontů, jenž jsou od sebe nepravidelně odděleny slabě propustnými jílovými polohami. 
Kvartérní fluviální sedimenty plní funkce kolektoru s velmi dobrou propustností. 

Hladina podzemní vody v okolí zájmového území kolísá v závislosti na klimatických poměrech a 
morfologické situaci v hloubce cca 0,5 až 3 m pod úrovní terénu. K dotaci vody dochází infiltrací 
atmosférických srážek. K drenáži kolektoru dochází k severu až severozápadu - k toku Blanice. 
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C.II.5. Půda 

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které jsou součástí zemědělsko půdního fondu (ZPF). Dle 
níže uvedené mapy se v prostoru záměru vyskytují především pseudogleje, na malé části pak regozemně. 

 

Z rozboru BPEJ dotčených pozemků vyplývá, že se zde nevyskytují půdy I. a II. stupně ochrany a půdy 
nižšího stupně ochrany jsou zastoupeny v poměru: 

• III. třídy ochrany 42 473 m2, tedy 41% 

• IV. třídy ochrany 47 938 m2, tedy 46% 

• V. třídy ochrany  13 246 m2, tedy 13% 

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Horninové prostředí 

Podle geomorfologického členění ČR (Demek 1987) náleží zájmové území provincii Česká Vysočina, 
subprovincii Českomoravská soustava, oblast Jihočeská pánev, ce lek Českobudějovická pánev. Terén je v 
oblasti rovinný, nadmořská výška zájmového území (380 – 420 m n. m.) směrem k západu mírně stoupá.  

Původní kvartérní pokryv v antropogenní činností neovlivněném území představují v zájmové oblasti 
zejména fluviální štěrky a písky říčních teras. Na fluviálních uloženinách v dosahu toků bývají uloženy 
povodňové hlíny dále pak spraše.  
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje 

V okolí záměru, především severně a východně od něj se nacházejí ložiska štěrkopísků: 

 

Tato ložiska do prostoru záměru nezasahují, záměr předpokládá využití zde těžených surovin. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Biogeografická charakteristika území 

Dle biogeografického členění (CULEK 1995, 2005) se zájmové území nachází v biogeografickém regionu 
1.30 – českobudějovický, při severním okraji na rozhraní s bioregionem 1.21 - bechyňský. Dle podkladů 
SÚPPOP (1987) se nachází v sosiekoregionu II.2 – Českobudějovická pánev. 

Fauna a flora 

Zájmové území tvoří rozsáhlý scelený blok orné půdy. V současnosti, při východním okraji zde dochází k 
přípravným pracím otevírky těžby písků a štěrkopísků. Souběžně vedle stávající komunikace III. třídy směr 
Čavyně, je vybudována zpevněná komunikace s provedenými výsadbami dřevin, která bude představovat 
východní obslužnou komunikaci v rámci proponovaného záměru. Trvalé vegetační formace v bezprostřední 
blízkosti dotčeného prostoru se tak omezují pouze na travnaté okraje se sporadickou dřevinnou vegetací 
podél místních komunikací vymezující území záměru. V severozápadním cípu při silnice I/20 (mimo dotčené 
území) se nachází menší zamokřená enkláva s výskytem rákosin (Phragmites communis). Podél silnice III. 
třídy z dřevin převažuje bříza bělokorá (Betula pendula), vzácněji i dub letní (Quercus robur).  V 
severovýchodní části, podél silnice III. třídy při areálu přípravy těžby, jsou přítomny výsadby svídy krvavé 
(Cornus sanguinea), vrby (Salix sp.), líska obecná (Corylus avellana), dub letní (Quercus petraea), růže 
šípková (Rosa canina).  

Dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR) se v dotčeném území ani přilehlém okolí nevyskytují přírodní, či 
přírodě blízké biotopy. Prostor navrhovaného záměru odpovídá charakteristice antropogenně podmíněných 
biotopů, kde zcela převažuje biotop typu X2 (intenzivně obhospodařovaná pole). Během vegetační sezóny 
bývá pozemek silně zaplevelený polními plevely a ruderály - pýr plazivý (Elytrigia repens), pcháč obecný 
(Cirsium arvense), šťovík kadeřavý (Rumex crispus), merlík bílý (Chenopodium album), jetel plazivý 
(Trifolium repens), jetel luční (Trifolium pratense), violka rolní (Viola arvensis), heřmánkovec nevonný. 
(Tripleurospermum inodorum) apod. Okraje podél silnic lemují drobnější druhově chudé travnaté pásy - X7 
(ruderální bylinná vegetace mimo sídla) a v rámci nich pak výsadby či nálety dřevin - X13 (nelesní 
stromové výsadby mimo sídla). 

Flóra i fauna dotčeného území i jeho okolí je ovlivněna charakterem území a převažujícím intenzivně 
zemědělským využíváním. Lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci 
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hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci - např. hraboš polní (Microtus arvalis), dále zajíc polní (Lepus 
europaeus) apod. 

Územní systém ekologické stability 

Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES) 
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů. 
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené 
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za 
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou 
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.  

Posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích na kterých se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na 
lokální, ani na regionální úrovni.  

Nejbližší prvky ÚSES na regionální úrovni jsou zřejmé z následujícího obrázku: 

 

Vzhledem k tomu, že prvky ÚSES nejsou v přímém kontaktu se záměrem není jejich podrobnější popis 
uváděn. 

Chráněná území 

Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Realizací 
záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek.  

Nejbližší památný strom (lípa malolistá) je ve Vodňanech, tedy mimo možné ovlivnění hodnoceným 
záměrem: 
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C.II.8. Krajina 

Dotčené území tvoří scelený blok orné půdy přiléhající od východu k silnici I/20. Hodnocené území a širší 
okolí je ploché a je součástí zemědělské polní krajiny při východním okraji města Vodňany. Z krajinně 
typologického je území možno zařadit mezi polní až lesopolní krajiny středověké kolonizace Hercynika s 
přechodem do krajiny rybniční v nivě Blanice severně a severozápadně od Vodňan a v pánevní sníženině 
jihovýchodně od města.  

Krajinná mozaika je hrubozrnná, omezující se na rozsáhlejší bloky orné půdy. Pestřejší je struktura kolem 
Blanice, doplněná lužními a břehovými porosty podél toku a rybníků. Lesní celky jsou vzácné, vázané na 
vyvýšené okraje pánevní oblasti (např. jižně od Protivína, v okolí Blanice) a omezují se převážně jen na 
menší remízky, často charakteru lužních porostů. Rozptýlenou krajinnou zeleň dále doplňují břehové 
porosty podél toků  a rybníků a výsadby alejí podél cest. Hlavní komunikační osu v území tvoří silnice I/20. 

Významným regionálním sídlem je město Vodňany z výraznou urbanistickou strukturou historického jádra. 
Při východním okraji města se koncentruje zástavba průmyslového charakteru. Venkovská sídla (Čavyně, 
Číčenice Újezdec, Strpí) jsou malá, charakteru ulicovek, některé s návsí (Číčenice). Dosud významně 
převažuje původní historická zástavba usedlostí, uspořádaných převážně v řadové zástavbě, hákové i 
dvorcové dispozice. Část této zástavby přes dochované formální tvarosloví venkovského charakteru, byla 
výrazně pozměněna četnými pozdějšími stavebními úpravami, přestavbami a novější obytnou zástavbou. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Výstavba záměru je situována do dosud nezastavěného území. Na ploše dotčené záměrem se nenachází 
žádné objekty ani se zde nenachází žádná kulturní památka. 

Architektonické a historické památky 
V prostoru areálu oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka. 

Archeologická naleziště 

Záměr neleží v prostoru známého archeologického nálezu, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o území 
kde nelze vyloučit možnost archeologického nálezu je třeba v souladu se zákonem případné plánované 
zásahy do terénu v předstihu ohlásit Archeologickému ústavu. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Dopravně bude navržený záměr obsluhován stávajícím vjezdem ze silnice III třídy č. 14117, která navazuje 
na silnici II. třídy č. 141 mezi Volyní a obcí Číčenice, která je napojena přes mimoúrovňovou křižovatku na 
silnici I/20.  

Sčítání ŘSD z roku 2010 uvádí údaje pouze pro silnici II/141, kde byla celková intenzita dopravy 1090 
vozidel (211 nákladních a 868 osobních vozidel):  



 

VÝROBNÍ A PRODEJNÍ AREÁL SPOLEČNOSTI BETON BROŽ s.r.o. - ČAVYNĚ 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

STRANA 31 z 44 
 

 

 

 

Dopravní intenzity na silnici I/2 dosahují severně od mimoúrovňové křižovatky celkem 12 725, jižně od ní 
pak 10 315 vozidel za 24 hodin. 

Způsob dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.  

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Zdravotní vlivy a rizika 

Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především vyvolanou automobilovou dopravou a 
částečně i provozem zdrojů hluku v areálu. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování 
ovzduší a hluk. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné. 

Hluk 

Hluková zátěž bude způsobována mobilními a stacionárními zdroji.  

Stacionární zdroje tvoří technologické vybavení výrobních linek, případně sila a zásobníky na vstupní 
suroviny. 

Většina technologických zařízení bude umístěna uvnitř objektu a jejich hluková emise tedy bude tlumena 
obvodovým pláštěm budovy, případně dalšími opatřeními s ohledem na dodržení limitů pro pracovní 
prostředí uvnitř haly. Zásobníky vstupních surovin budou umístěny při severní stěně haly, manipulační 
plocha pro návoz surovin bude (k nejbližší obytné zástavbě) kryta stávající zástavbou v areálu. 

S ohledem na značnou vzdálenost stacionárních zdrojů hluku od nejbližších obytných objektů (720 m a 
více) je přeslimitní ovlivnění těchto objektů prakticky vyloučeno. Při uvažování prostého útlumu zdroje 
hluku 82 dB na vzdálenost 720 m (t.j. vzdálenost mísícího centra od nejbližšího obytného objektu) činí 
příspěvek tohoto zdroje pouhých 24,9 dB, což je příspěvek, který stávající hlukovou situaci v tomto 
prostoru prakticky neovlivní. 

Liniové zdroje hluku - tedy nákladní doprava je trasována mimo obytnou zástavbu a je směřována z 
jihovýchodního cípu areálu na silnici II/141 a dále na silnici I/20. Podstatnější vliv na obytnou zástavbu 
tedy nepředpokládáme (viz výsledky orientačního výpočtu v kap. D.I.3.). 

V noční době nebude nákladní obslužná doprava záměru provozována, hluková zátěž zůstane na stejné 
úrovni jako za stávajícího stavu.  

Ovzduší 

Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise TZL z technologických zdrojů, nárůst nákladní 
automobilové dopravy využívané pro dovoz surovin a expedici výrobků a také emise ze spalovacích motorů 
manipulačních prostředků v areálu. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii 
vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), benzenu, benzo(a)pyrenu a tuhých znečišťujících látek (PM10). 
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno jednak plošně pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči 
50 m a také pro vybrané výpočtové body situované do prostoru oken nejbližších obytných objektů: 
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 NO2 PM10 benzen BaP 

 
roční 

průměr 
hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

24hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

roční 
průměr 

Čavyně 4 0.161 4.9 0.100 7.8 0.0004 0.0016 

Samoty 99 0.211 5.6 0.143 9.9 0.0006 0.0025 

 limit 40.000 200.0 40.000 50.0 5.000 1.000 

Četnost dosažení denních koncentrací PM10 nad hodnotou 5 µg.m-3 (tedy 10% limitu) je 0,0 případu za 
rok. Tedy prakticky nebude dosahována dosažena. 

S ohledem na předpokládanou úroveň stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu se stávající imisní 
zátěží neočekáváme dosažení či překročení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou zástavbou.  

Odhad stávající imisní zátěže v hodnoceném území je uveden v následující tabulce: 
NO2 PM10 benzen BaP 

roční 
průměr 

hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

24hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

roční 
průměr 

13 80 18,8 37,4 1,0 0,48 
 40,000 200,0  40,000  50,000 40,000  50,000 

Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem 
technologických zdrojů a nárůstu dopravy podstatněji nemění stávající situaci z hlediska zdravotních účinků 
uvažovaných škodlivin a mohou být proto považovány za přijatelné. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Záměr vytváří až 40 nových pracovních míst.  

Počet dotčených obyvatel 

Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá nárůst emisí škodlivin produkovaných technologií a 
spalovacími motory vozidel a manipulační techniky obsluhujících areál. 

Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován 
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu a PM10 v 
okolí záměru.  

Oxid dusičitý (NO2) 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 30 µg.m-3, 
tedy 15% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 5 µg.m-3, tedy 12% imisního 
limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nárůst který nevyvolá podstatnější změnu  stávající imisní 
zátěže.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 
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příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

Tuhé látky (PM10) 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních denních koncentrací do 40 µg.m-3, tedy 
do hodnoty 80% imisního limitu (50 µg.m-3), tyto koncentrace jsou však dosahovány výhradně ve vlastním 
areálu a s velmi krátkou dobou trvání. Koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% hodnoty limitu) dosahuje v 
prostoru nejvyššího imisního příspěvku maximální četnosti 9 případů za rok. Stávající četnost dosažení 
limitní hodnoty v dotčeném území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází 
příspěvek v areálu do 4 µg.m-3 tedy 10% imisního limitu (40 µg.m-3), mimo areál jsou dosahovány hodnoty 
1 µg.m-3 a nižší. Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní 
zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního limitu.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 

  
příspěvek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme 
významnější ovlivnění kvality ovzduší. 

Benzo(a)pyren 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek BaP u průměrných ročních koncentrací v areálu do 
0,03 ng.m-3 tedy 3% imisního limitu (1 ng.m-3), mimo areál pak 0,01 ng.m-3 a méně. Bude se tedy jednat 
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o velmi nízký nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či 
překročení imisního limitu.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 

 

 
 příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme 
významnější ovlivnění kvality ovzduší. 

Benzen 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek benzenu u průměrných ročních koncentrací v areálu do 
0,02 µg.m-3 tedy 0,4% imisního limitu (5 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož 
důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního limitu.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 

 

 
 příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme 
významnější ovlivnění kvality ovzduší. 

Zápach 

Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu. 



 

VÝROBNÍ A PRODEJNÍ AREÁL SPOLEČNOSTI BETON BROŽ s.r.o. - ČAVYNĚ 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

STRANA 36 z 44 
 

Vlivy na klima 

S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v 
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval 
místní klimatické charakteristiky. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky  

Hluková zátěž bude způsobována mobilními a stacionárními zdroji.  

D.I.3.1. Samostatný provoz areálu záměru 

Stacionární zdroje tvoří technologické vybavení výrobních linek, případně sila a zásobníky na vstupní 
suroviny. 

Většina technologických zařízení bude umístěna uvnitř objektu a jejich hluková emise tedy bude tlumena 
obvodovým pláštěm budovy, případně dalšími opatřeními s ohledem na dodržení limitů pro pracovní 
prostředí uvnitř haly. Zásobníky vstupních surovin budou umístěny při severní stěně haly, manipulační 
plocha pro návoz surovin bude (k nejbližší obytné zástavbě) kryta stávající zástavbou v areálu. 

S ohledem na značnou vzdálenost stacionárních zdrojů hluku od nejbližších obytných objektů (720 m a 
více) je přeslimitní ovlivnění těchto objektů prakticky vyloučeno. Při uvažování prostého útlumu zdroje 
hluku 82 dB na vzdálenost 720 m (t.j. vzdálenost mísícího centra od nejbližšího obytného objektu) činí 
příspěvek tohoto zdroje pouhých 24,9 dB, což je příspěvek, který stávající hlukovou situaci v tomto 
prostoru prakticky neovlivní. Podrobnější výpočty hlukové zátěže stacionárními zdroji tedy podrobněji 
nemodelujeme. 

D.I.3.2. Hluk z dopravy na silnici I/20 + provoz obslužné dopravy 

Liniové zdroje hluku - tedy nákladní doprava je trasována mimo obytnou zástavbu a je směřována z 
jihovýchodního cípu areálu na silnici II/141 a dále na silnici I/20. Vliv na obytnou zástavbu tedy 
nepředpokládáme. 

V noční době nebude nákladní obslužná doprava záměru provozována, hluková zátěž zůstane na stejné 
úrovni jako za stávajícího stavu.  

V rámci zpracování tohoto oznámení byl proveden orientační výpočet1 hlukové zátěže obytného objektu 
Samoty 99 ležícího 105 m východně od silnice I/20. Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce 
(LAeq,16h): 

 den noc 

stávající stav 58,64 dB 48,17 dB 

navrhovaný stav 58,72 dB 48,17 dB 

nárůst 0,08 dB 0,00 dB 

limit 60,00 dB 50,00 dB 

Z výše uvedených hodnot je tedy zřejmé, že se jedná o naprosto mizivý přírůstek a stávající hluková zátěž 
je pod limitní hranicí. Z tohoto důvodu nebyla hluková zátěž podrobněji výpočtově modelována.  

                                                
1 Pro výpočet byl použit výpočtový program Predictor-LimA 7810, verze 9.0 a jehož výpočtový algoritmus koresponduje 
s doporučenou metodikou NMPB-Routes-96 (Směrnice EP 2002/49/ES) pro silniční dopravu (oprávněný uživatel Bucek 
s.r.o.). 
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodnění území 

Realizací záměru dojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území předpokládá se však 
vsakování srážkových vod, nedojde tedy k podstatnějšímu ovlivnění stávající situace. Odběr vody pro 
technologické účely významně nemění celkovou bilanci vod. 

Část areálu leží v území zaplavovaném stoletou vodou. V této části areálu nejsou navrženy žádné budovy 
ani zařízení, které by mohly omezovat odtok vod z území nebo tvořit překážky.  

Vliv na kvalitu povrchových vod 

V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Plochy pro manipulaci jsou 
zabezpečeny proti ohrožení povrchových vod případnými úkapy z techniky. Splaškové odpadní vody budou 
svedeny do dvou bezodtokých jímek a dle potřeby vyváženy k likvidaci oprávněnou firmou. 

Skladované zboží ani skladované suroviny nejsou možným zdrojem znečištění povrchových vod. 

Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na kvalitu podzemní vody 

Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný. V rámci provozu se uvažuje se zasakováním 
srážkových vod, tyto vody však nebudou obsahovat škodliviny, které by mohly znečistit horninové 
prostředí.  

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem 
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ 
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Záměr je navržen na pozemcích které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), jedná se však o 
půdy nižší kvality (III. až V.třída ochrany) pro něž je uváděno možné využití pro výstavbu a jiný 
nezemědělský způsob využití. Pro realizaci záměru tedy bude nutné odnětí zastavěných ploch ze ZPF, s 
ohledem na třídy ochrany pokládáme odnětí ze ZPF za přípustné. 

K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde. 

Plocha parcely 235/2, která je určena pro zemědělskou činnost bude záměrem dotčena jen minimálně, 
investor zde plánuje pouze umístění reklamy. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen. 
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny 
geologické ani paleontologické památky 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umisťován na pozemky využívané k intenzivní zemědělské produkci (orná půda). Doprovodné 
dřevinné porosty podél silnice III. třídy a polní cestě při severní hranici záměru nebudou dotčeny. 
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 V území se nenachází přírodní či přírodě blízké biotopy, na něž je zpravidla vázán výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů. S ohledem na stávající situaci v lokalitě tedy nepředpokládáme jejich 
výskyt a přímé nebo zprostředkované ohrožení.  

V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky 
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana 
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný 
registrovaný významný krajinný prvek. 

Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen 
(viz příloha tohoto oznámení). 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Krajina v dotčeném území a jeho okolí je výrazně ovlivněna lidskou činností, zejména intenzivním 
zemědělským obhospodařováním. Vlastní realizace areálu fy BETON BROŽ s.r.o. bude představovat 
zastavění relativně rozsáhlého území východně od silnice I/20, v blízkosti mimoúrovňové křižovatky, jako 
pokračování průmyslových areálů při východním okraji města Vodňan, které jsou vizuálně v dotčeném 
území a jeho okolí vnímatelné. Dále územím prochází elektrovod VN 110 kV. 

V rámci samotného areálu budou zcela převažovat zpevněné plochy pro skladování již hotových výrobků. 
Nejvýraznějším stavbou a jistou dominantou pak bude samotný výrobní areál sestávající z rozsáhlejšího 
souboru staveb výrobních linek (linka MASA výška cca 15 m, linka WET CAST - výška cca 8 m) a objektu 
míchacího centra. Míchací centrum jako objekt vertikálního charakteru s výškou necelých 26 m, bude 
vytvářet zejména v blízkém okolí výraznější dominantu technicistního charakteru. Ostatní objekty budou 
představovat drobnější stavby s absencí vertikality, s výškovou hladinou cca do 10 m.  

Vizuální působení areálu v otevřené a převážně pohledově dosti prostupné krajině, se bude uplatňovat z 
mnoha míst. Vertikální parametry stavby vlastního míchacího centra se však budou výrazněji projevovat 
jen v blízkých pohledech a středních odstupech, cca do vzdálenosti 1 km. Z větších odstupů, tj. i z prostorů 
okrajů okolních sídel, bude pohledová exponovanost objektů areálu částečně snížena a dále omezena 
liniemi větrolamů příp. zelení tato sídla obklopující. 

Ve větších odstupech a dálkových pohledech nebude areál záměru dominantně pohledově vnímatelný. S 
ohledem na zcela převažující plochý reliéf  a struktury krajinné zeleně, splyne s rozsáhlým měřítkem zdejší 
krajiny. 

V přilehlém okolí bude v blízké budoucnosti probíhat těžba písků a štěrkopísků. Samotná realizace 
výrobního  a prodejního areálu, bude znamenat určité zvýraznění průmyslového charakteru v návaznosti 
na východní předpolí města, takto již využívané. Celkový ráz krajiny se významněji změní až s 
připravovanou těžbou písků a štěrkopísků. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence 
proto nebudou ovlivněny. S ohledem terénní a stavební činnosti v souvislosti s realizací záměru je třeba 
počítat s potenciální možností archeologického nálezu, proto doporučujeme v průběhu skrývky terénu 
zajistit archeologický dohled. 

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu  

Kromě běžných provozních oprav stávající komunikace záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo 
úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí. 
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D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze 
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy. 

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, 
předpisů a povolovacích rozhodnutí. V noční době (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude provoz záměru omezen, 
manipulace na venkovním prostoru a nákladní doprava surovin a výrobků bude vyloučena, osobní doprava 
bude značně omezena prakticky pouze na dopravní obsluhu (např. ostraha apod.). 

Pro lepší zapojení areálu do zdejší krajiny doporučujeme realizovat skupinové i souvislejší krycí výsadby 
dřevin, sestávající z více domácích druhů autochtonní provenience. Vhodné jsou zejména listnáče 
odpovídající místním ekologickým poměrům - např. olše lepkavá (Alnus glutinosa, dub letní (Quercus 
robur), z vrb (Salix sp.) - např. v. jíva (S. caprea), v. křehká (S. fragilis), v. košíkářská (S. viminalis), dále 
bříza bělokorá (Betula pendula), střemcha obecná (Prunus padus), z keřů pak např. brslen evropský 
(Euonymus europaeus), krušina olšová (Frangula alnus) apod. 

Výsadby doporučujeme realizovat podél severního, západního (vč. pásu při východním okraji silnice I/20) a 
jižního obvodu areálu. 
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D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 

Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí 
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (bývalá těžba) není mimořádně 
citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní 
prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a návaznosti na 
dostupnost surovin. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž 
je doložena i fotodokumentace, rozptylová studie a nezbytné doklady. 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Záměrem investora – firmy Beton Brož s.r.o. je vybudování nového výrobního areálu na katastru Čavyně. 

Potřeba navýšení kapacity vyplynula ze stále se zvyšující poptávky po výrobcích firmy Beton Brož s.r.o.. 

V souvislosti se záměrem se uvažuje s vytvořením až 40 nových pracovních míst a s vybudováním nového 
výrobního objektu včetně instalace nových technologických zařízení. 

Záměr bude realizován na pozemcích navazujících na stávající areál pro těžbu štěrkopísku, tedy v blízkosti 
hlavního zdroje surovin. 

Nově umisťované výrobní linky budou instalovány do novostavby budovy v jihozápadní části areálu. Objekt 
bude stavebně upraven tak, aby se minimalizovaly emise prachu a hluku z jednotlivých technologických 
částí. 

Pro dopravu a skladování se budou využívat nově vybudované zpevněné plochy 

Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál bude patrně jediným seznatelným vlivem nárůst 
automobilové dopravy, kdy se předpokládá, že dojde k nevelkému nárůstu stávající dopravy silnici I/20. 

Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 Celková situace areálu 
Příloha 2 Rozptylová studie  
Příloha 3 Doklady: 
                  - vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu 
                  - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
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1. Úvod 
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. BETON BROŽ s.r.o., Dědina 484, 
683 54 Otnice. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru "VÝROBNÍ A 
PRODEJNÍ AREÁL SPOLEČNOSTI BETON BROŽ s.r.o. - ČAVYNĚ" a byla vytvořena jako příloha 
oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. a příloha odborného posudku ve smyslu 
zákona 201/2012 Sb. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. 
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž tuhými látkami (PM10), benzenem, benzo(a)pyrenem a oxidem 
dusičitým (NO2). 

Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého 
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ). 

Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI 
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné 
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění, 
přílohy č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb. 

2. Popis metodiky 
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků 
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika 
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou 
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje. 

Metodika SYMOS 97 umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto 

způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů  
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu  

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik 
znečištění ovzduší: 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se 
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší  

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídu stability a rychlost větru  

• roční průměrné koncentrace  
• dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)  

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno: 

• stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů  
• stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů  
• stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí  
• vypočítat spad prachu  
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi  

Programové vybavení 

Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z 
výše zmíněné metodiky SYMOS'97. 
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Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem 
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované 
oblasti o libovolné velikosti buňky. 

Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné 
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální 
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve 
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové 
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v 
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model 
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z 
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici 
Praha-Libuš.  

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního 
výkonu.  

V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová 
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.  

Fyzikální a chemické procesy 

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry 
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na 
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. 

• Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.  
• Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.  

Kategorie znečišťujících látek 

Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. 
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce 
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé 
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře. 

• Kat. I - 20 hodin  
• Kat. II - 6 dní  
• Kat. III - 2 roky  

Výpočet průměrných ročních koncentrací 

Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. 
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a 
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních 
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. 

Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°. 

Klimatické vstupní údaje 

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda 
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. 
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii 
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.  

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a 
teplotní stability atmosféry.  

Rychlost větru 

se dělí do tří tříd rychlosti: 
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• slabý vítr 1.7 m/s  
• střední vítr 5 m/s  
• silný vítr 11 m/s  

Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

Teplotní stabilita atmosféry 

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje 
pět tříd stability ovzduší: 

• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu  
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu  
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se 

vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky  
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek  
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.  

Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění 
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých 
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 
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3. Vstupní údaje 

3.1. Údaje o zdrojích 
Výpočet byl proveden pro navrhovanou linku MASA a WET CAST: 

výkon míchacího centra: 300 m3/den, tj. 690 t/den, 193.200 t/rok 
• sklady cementu :3 sila o kapacitě 3 x 100 tun (3x80 m3) – zásobování 

je spojeno pro obě výrobní linky  
• sklad popílku:1 silo o kapacitě 100 tun (80 m3) – zásobování je 

spojeno pro obě výrobní linky  
• násypka a zásobník kameniva  

Emise PM10 z provozu linky 
 g/h 

vykládka kameniva 22.7 

vykládka písku 10.8 

příjem cementu 57.9 

plnění sil kameniva 21.3 

plnění míchaček 67.0 

(podíl PM10 v celkovém množství TZL byl uvažován na výstupu z textilních filtrů 98%, u výstupů z 
manipulace s kamenivem 51%) 

Emise z dopravy 

Pro výpočet imisní zátěže z dopravy surovin a výrobků byly uvažovány následující intenzity dopravy: 

• osobní automobily   73 příjezdů a stejný počet odjezdů denně 

• nákladní automobily   48 příjezdů a stejný počet odjezdů denně 

• pojezdy vysokozdvižných vozíků 172 pojezdů v areálu 

 
Parkování v areálu: osobní vozidla zaměstnanců 35 stání 

   osobní vozidla zákazníků 15 stání 

   nákladní vozidla 16 stání 
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Emisní faktory 
Pro výpočet emisí TZL byly použity emisní faktory uvedené ve studii „Stanovení emisních faktorů pro 
TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a technologií které emise TZL na plošných zdrojích 
snižují“, (DEAL Praha, prosinec 2008). Pro výpočet emisí produkovaných automobilovou dopravou 
byly použity emisní faktory MEFA 02. Podrobněji je popis zdrojů a výpočet emisí uveden v textu 
oznámení. 

3.2. Meteorologické podklady 
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité 
větrné růžice je uveden v následující tabulce: 

N NE E SE S SW W NW calm 
11.65 12.48 11.13 9.52 12.17 10.67 18.59 8.26 5.53 

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů 
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m 
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK.  

Dále byl výpočet proveden pro 2 vybrané výpočtové body umístěné do prostoru oken v nejvyšším 
podlaží vybraných obytných objektů v okolí záměru. 

 
Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl 
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.  

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek 
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu 
201/2012 Sb.: 

znečišťující látka doba průměrování imisní limit přípustná četnost překročení 
za kalendářní rok 

1 hodina 200 µg.m-3 18 
oxid dusičitý (NO2) 

1 rok 40 µg.m-3 - 
24 hodin 50 µg.m-3 35 

tuhé látky frakce PM10 
1 rok 40 µg.m-3 - 

benzen 1 rok 5 µg.m-3 - 
benzo(a)pyren (BaP) 1 rok 1 µg.m-3 - 
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4. Výsledky výpočtu 

4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2 
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, 
dosahuje nejvýše 5 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. 
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 12 % limitu (40 µg.m-3). 
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší - mimo vlastní areál jen výjimečně překročí koncentraci 1 µg.m-3.  

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu 
vycházejí ve výši do 30 µg.m-3, tedy do 15 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum 
vychází při vjezdu do areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže 
dosahovat hodnot ještě nižších. 

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10 
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, 
dosahuje nejvýše 4 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 10% limitu 
(40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních částech 
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších - mimo vlastní areál 
jen výjimečně překročí koncentraci 2 µg.m-3.  

Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí 
ve výši do 40 µg.m-3, tedy 80 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do 
prostoru vlastního areálu a jižně od něj. Doby trvání jsou relativně krátké, řádově několik hodin v roce. 
Koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% hodnoty limitu) dosahuje v prostoru nejvyššího imisního příspěvku 
maximální četnosti 9 případů za rok. Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu 
tedy nepředpokládáme. 

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.3. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži benzenu 
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných 
záměrů, dosahuje nejvýše 0,02 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 
0,4% limitu (5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních 
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.  

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace benzenu  

4.4. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži BaP 
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, 
dosahuje nejvýše 0,03 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 3% limitu 
(1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních částech 
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.  

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace PM10  
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Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 

 

4.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži ve vybraných 
bodech 
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce: 

 NO2 PM10 benzen BaP 

 
roční 

průměr 
hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

24hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

roční 
průměr 

RB 1 - Čavyně 4 0.161 4.9 0.100 7.8 0.0004 0.0016 

RB 2 - Samoty 99 0.211 5.6 0.143 9.9 0.0006 0.0025 

 limit 40.000 200.0 40.000 50.0 5.000 1.000 

S ohledem na předpokládanou úroveň stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu se stávající 
imisní zátěží neočekáváme dosažení či překročení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou 
zástavbou.  
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území 
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMU Vodňany, vzdálená od záměru cca 2 km, dále 
pak stanice ZÚ Prachatice, vzdálená od záměru cca 21 km (což je více než representativnost stanice 
t.j. do 4 km). 

Oxid dusičitý (NO2) 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici v Prachaticích do 15,2 µg.m-3. Což 
činí cca 43% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního 
limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahovaly hodnoty do 95,6 µg.m-3 což činí cca 43% 
imisního limitu (200 µg.m-3) Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován. 

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní 
zátěži hodnoceného území za roky 2009-2013 publikované na stránkách ČHMÚ: 

 
Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru 
dosahuje u průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru záměru do 13 µg.m-3. Imisní limit je 
40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území 
dosahuje hodnoty do 5 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání 
s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 12% limitu (40 µg.m-3). V součtu se stávající imisní 
zátěží zdaleka nedosahuje hodnoty imisního limitu. 

Nárůst maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolaný hodnoceným záměrem dosahuje hodnoty 
do 30 µg.m-3, tedy do 15 % imisního limitu (200 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru 
vjezdu do areálu. Pokud uvažujeme stávající imisní zátěž do cca 95 µg.m-3, pak v součtu se stávající 
imisní zátěží tento příspěvek nedosahuje hodnoty imisního limitu. 

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního 
limitu. 
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Tuhé látky (PM10) 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici ve Vodňanech 24,3 µg.m-3, což činí 
cca 61% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního 
limitu.  

Maximální denní koncentraci PM10 v roce 2014 na této stanici naměřena nad hodnotou imisního 
limitu pro maximální denní koncentrace (50 µg.m-3), četnost dosažení byla podlimitní (23 případů za 
rok).  

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM10 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní 
zátěži hodnoceného území za roky 2009-2013 publikované na stránkách ČHMÚ: 

  
průměrné roční koncentrace PM10 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10 

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru 
dosahuje u průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru záměru do 19,1 µg.m-3. Imisní limit je 
40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. Nejvyšší průměrná 
denní koncentrace (po odečtení 35 nejvyšších hodnot za rok) zde dosahuje necelých 37,4 µg.m-3. 
Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. 

Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území 
dosahuje hodnoty do 4 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V součtu se 
stávající imisní zátěží nedosahuje hodnoty imisního limitu (40 µg.m-3).  

Nárůst maximální hodinové koncentrace PM10, vyvolaný hodnoceným záměrem dosahuje hodnoty 
do 40 µg.m-3, tedy do 80 % imisního limitu (50 µg.m-3). Doby trvání jsou relativně krátké, řádově 
několik hodin v roce. Koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% hodnoty limitu dosahuje za rok maximální 
četnosti 9 případů za rok. Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy 
nepředpokládáme. 

Benzen 

Při popisu stávající úrovně imisní zátěže benzenu vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži 
hodnoceného území za roky 2009-2013 publikované na stránkách ČHMÚ: 
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru 
dosahuje u průměrné roční koncentrace benzenu jsou v prostoru záměru do 1 µg.m-3. Imisní limit je 
5 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území 
dosahuje hodnoty do 0,02 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. 
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,4% limitu (40 µg.m-3). V součtu 
se stávající imisní zátěží nedosahuje hodnoty imisního limitu. 

Benzo(a)pyren (BaP) 

Při popisu stávající úrovně imisní zátěže BaP vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži 
hodnoceného území za roky 2009-2013 publikované na stránkách ČHMÚ: 

 
Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru 
dosahuje u průměrné roční koncentrace BaP jsou v prostoru záměru do 0,48 ng.m-3. Imisní limit je 
1 ng.m-3. Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Příspěvek průměrné roční koncentrace BaP vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území 
dosahuje hodnoty do 0,03 ng.m-3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. 
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 3% limitu (1 ng.m-3). V součtu se 
stávající imisní zátěží nedosahuje hodnoty imisního limitu. 

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního 
limitu. 
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6. Kompenzační opatření 
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.:  

"Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění 
pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z 
imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho 
hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. 
b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující 
látku (dále jen „kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 
2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. 
Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění 
nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem." 
Jak je dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro oxid dusičitý 
(NO2), benzen, benzo(a)pyren ani PM10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována a 
kompenzační opatření tedy není třeba ukládat. 
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7. Závěry 
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu očekávaného 
imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní zátěže docházíme 
k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby k přeslimitnímu nárůstu imisní 
zátěže, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro průměrné roční ani maximální 
hodinové či denní koncentrace vlivem záměru. 

S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu 
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel. 

 

V Brně 5.6.2015 

 

 
…………………………………………………. 

ing. Pavel Cetl 

autorizovaná osoba 
pro výpočet rozptylových studií 
číslo autorizace 3151/740/03 
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8. Přílohy 

8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů 

 
Poznámka: 
• vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m 
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8.2. Výpočtové body mimo pravidelnou síť 
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8.3.Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 
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8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2  
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8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 
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8.6. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10 
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8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu 
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8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu 
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1. Ur ení posudku

Posudek je zpracován na základ objednávky provozovatele zdroje BETON BROŽ s.r.o., D dina 484,
683 54 Otnice, jako podklad pro vydání závazného stanoviska dle §11, odst. 2, písm. b) zákona .
201/2012 Sb. o ovzduší na zám r "VÝROBNÍ A PRODEJNÍ AREÁL SPOLE NOSTI BETON BROŽ s.r.o. -
AVYN ".

Zpracovatelem posudku je ing. Pavel Cetl.

2. Obecné údaje

1. Technická data o stávajícím stavu stavby fy. BETON BROŽ s.r.o. - provozovatel zdroje.

Adresa zdroje: areálu závodu BETON BROŽ s.r.o.
avyn  p. . 235/1

389 01 Vod any
Provozovatel: BETON BROŽ s.r.o.
 D dina 484

683 54 Otnice

I O: 269 43 565

Pro názornost uvádíme na následující mapce polohu areálu (je znázorn na erven ):

Podle technického a technologického uspo ádání navrhuji:

• výroba betonového zboží - vyjmenovaný zdroj - kód 5.12. dle p ílohy 2 zákona . 201/2012
Sb.

Podrobn ji je za azení dle p ílohy 2 zákona . 201/2012 Sb. od vodn no v následující kapitole.



VÝROBNÍ A PRODEJNÍ AREÁL SPOLE NOSTI BETON BROŽ s.r.o. - AVYN
Odborný posudek ve smyslu zákona . 201/2012 Sb. o ovzduší

STRANA 3 z 10

3. Popis stacionárního zdroje a jeho provozu

Provozovatel uvažuje výstavbu nového areálu v n mž budou umíst ní nové výrobní linky na výrobu
betonového zboží (nap . dlaždice, obrubníky, tvarovky atd.) s následujícími parametry:

• výrobní linka MASA

• výrobní linka Wet Cast

Ob linky budou pro p ípravu betonové sm si používat spole né míchací centrum. P edpokládaný celkový
skute ný výkon: 300 m3/den, tj. 690 t/den, 193.200 t/rok)

• sklady cementu - 3 sila o kapacit 3 x 100 tun (3x80 m3)

• sklad popílku - 1 silo o kapacit 100 tun (80 m3)

• sklad kameniva - 6 komorový kruhový zásobník umíst ný p i západní stran výrobní haly

Jedná se o novostavbu haly s linkou na výrobu betonových prvk zahradní architektury. Rozm ry haly
budou 73x12,5m, v. 8m.

Hlavní nosná konstrukce haly bude tvo ena ocelovými rámy z p íhradových nosník a sloup . Oplášt ní
haly bude provedeno fasádními panely. Založení je navrženo na betonových velkoplošných patkách na
pilotech.

Jedná se o novostavbu haly s linkou na výrobu betonových prvk . Ú elem stavby je osadit moderní
technologii k zajišt ní výroby betonových prvk a betonového zboží v rozsahu výrobního sortimentu do
nov vybudovaných hal s míchacím centrem a zrací komorou. Rozm ry haly budou 70x33m, v. 14,6m.

Hlavní nosná konstrukce haly bude tvo ena ocelovými rámy z p íhradových nosník a sloup tvo ených
dvojicí tenkost nných profil tvaru „C“. Oplášt ní haly bude provedeno fasádními panely.

Mísicí centrum na výrobu betonové sm si pro následné zpracování ve výrobní lince vibrolisovaného zboží je
navrženo se t emi mícha kami o objemu 3 m3, 0,5m3 a 0,3m3 betonové sm si na jednu zám s.

Mícha ky jsou osazeny na ocelové konstrukci míchací plošiny ve dvou výškových úrovních +5,800 a
+6,300 od úrovn stávající podlahy v hale.

Doprava kameniva je do mícha ky zajiš ována nevážními skipovými dopravníky. Jednotlivé frakce z 8-mi
frak ního zásobníku kameniva jsou pln ny nejprve do váhy kameniva se segmentovým uzáv rem, která po
navážení pojíždí nad jeden nebo druhý skipový vozík.

Cement a popílek je dávkován uzav enými šnekovými dopravníky ze ty sil p es váhy cementu do
jednotlivých mícha ek. Vážení cementu a popílku probíhá pro každou váhu samostatn .

Jako zám sová voda je používána voda dávkována pr tokom ry p ímo do mícha ek.

Pro výrobu betonové sm si budou používány plastifikátory a barvy v typových plastových nádobách,
uskladn ných v oplášt ném prostoru pod mísícím centrem. Plastifikátory a barvy jsou dopravovány
erpadly a potrubím do vah plastifikátor a z nich dávkovány do mícha ky.

Nad mícha kami bude umíst no za ízení pro bezprašné odvzdušn ní mícha ek a zachycení prachových
ástic p i dávkování cementu a kameniva tzv. odtahový filtr.

Betonová sm s je p ímo z mícha ek transportována pásovými dopravníky do vibrolisu, který je sou ástí
výrobní linky vibrolisovaného zboží.
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Míchací proces probíhá automaticky, je ízen dálkov z velínu, jde tedy o místo bez obsluhy.

Celé mísicí jádro je oplášt no a zatepleno skládaným fasádním a st ešním plášt m, který omezí p ípadnou
prašnost provozu.

Velkokapacitní zásobník kameniva je pln n pomocí dlouhého krytého pásového dopravníku z podzemního
p ejímacího zásobníku, který je pln n p ímo z nákladních vozidel.

Cement je do cementových sil dopravován autocisternami a p efoukáván kompresorem.

kamenivo

Jako sklad sypkých hmot bude sloužit kruhové zásobníkové silo vybudované p i západní stran výrobní
haly. Silo bude rozd leno na 6 komor:

• 2 komory o objemu 68 m3 pro skladování kameniva frakce 0-1

• 2 komory o objemu 172 m3 pro skladování kameniva frakce 0-4

• 2 komory o objemu 110 m3 pro skladování kameniva frakce 4-8

Pln ní zásobník probíhá krytým pásovým dopravníkem z podzemní násypky do níž se vysypává kamenivo
z nákladního vozidla.

Dávkování kameniva do výrobní linky (do mícha ek) probíhá krytými pásovými dopravníky.

cement a popílek:

Podél severní strany míchacího centra budou umíst na celkem 4 sila na cement (3ks) a popílek (1ks) o
kapacit 100 tun (80m3) každé. Cement i popílek bude dopravován pomocí autocisteren od výrobce a je
pomocí kompresor autocisteren plnící trubkou o pr m ru DN 100 umíst nou v horní válcové ásti
zásobníku erpán do zásobníku.

Pr to nost zásobníku je cca 16 t/h.

išt ní a uvol ování materiálu lze provád t p i zastavení linky nejlépe otvorem s p išroubovaným víkem
umíst ným na víku zásobníku.

P i pln ní zásobníku je z n j vzduch vyt s ován a naopak p i jeho vyprazd ování je do n j vzduch nasáván
z okolí. Pro išt ní tohoto vzduchu je na nástavec s kruhovou p írubou p ipevn n vzduchový filtr. Jedná se
o patronový filtr typu SILOTOP, výrobce WAM Itálie s išt ním tlakovým vzduchem.

Filtry byly navrženy k zachytávání prachových ástic. Zne išt ný vzduch je filtrován filtra ní tkaninou
ozna ovanou PP s pr chodností 650 m3/1m2 materiálu p i tlaku 200 Pa s deklarací, že maximální
propustnost prachových ástic je menší než 0,1%, p i emž zachycené prachové ástice jsou oklepávány do
prostoru pod filtrem. Filtra ní plocha navrhovaného typu je 24,5 m2. Výsledek zkoušky m ení propustnosti
je 0,05%, skute ná hodnota TZL na výstupu z filtru je dle m ení 3,3 mg/m3.

tekuté p ísady:

P ísady do betonu jsou dodávány nej ast ji v 1 m3 kontejnerech. Tyto budou skladovány ve vymezených
vodohospodá sky zabezpe ených prostorech. Voda bude dodávána stávajícím rozvodem z vlastního zdroje
vody nebo ve ejné vodovodní sít .

Vlastní doprava materiál  do mícha ek je následující:

• kamenivo a drobné kamenivo bude dopravováno ze zásobníku kameniva pásovým
dopravníkem p ímo do mícha ek;
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• cement je ze zásobník  do mícha ky dopravován šnekovými dopravníky;

• voda je odebírána rovn ž objemov ;

• skladebné dlažby, tvárnice ztraceného bedn ní, obrubníky aj.

Pro vytáp ní správní budovy a pro p ípravu TUV je uvažováno využití tepelného erpadla na principu
vzduch-voda.

U výrobní haly bude, vzhledem k velkým tepelným zisk m vzniklých p i výrob , vytáp na pouze ást se
zázemím pro zam stnance a velínem, a to elektrickými p ímotopy.

Skladování betonových výrobk bude provád no na volné ploše severn od výrobního objektu. Na t chto
plochách bude probíhat také nakládka a expedice.

Podle technického a technologického uspo ádání navrhuji:

Linku na výrobu betonových prvk za adit podle zákona o ovzduší .201/2012 Sb. jako
vyjmenovaný zdroj podle p ílohy . 2 pod kódem:

5.12.  P íprava stavebních hmot a betonu, recykla ní linky stavebních hmot o
projektovaném výkonu vyšším než 25 m3 za den.
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4. Emisní charakteristika

V pr b hu manipulace se vstupními surovinami a jejich zpracování dochází k emisi tuhých zne iš ujících
látek.

Sou ástí technologie nejsou žádné tepelné zdroje, které by produkovaly plynné i pevné škodliviny, V
procesu se nepoužívají organická rozpoušt dla ani p ípravky produkující významn jší zápach.

U p edm tného za ízení m ení emisí nebylo provád no.

P i celkové projektované ro ní výrobní kapacit linky 193 200 tun výrobk za rok bude spot eba hlavních
surovin následující: kamenivo a písek 160 356 t za rok

cement 32 844 t za rok

Tomuto množství odpovídá následující emise TZL:
emisní faktor omezení emisí spot eba emise za rok

vykládka kameniva 3.5 60% 63756 89.3

vykládka písku 1.1 60% 96600 42.5

p íjem cementu 360 99% 32844 118.2

pln ní sil kameniva 2.6 80% 160356 83.4

pln ní mícha ek 272 99.5% 193200 262.8

celkem (kg/rok) 596.1
(g/t) (%) (t/rok) (kg/rok)

V p ípad uvažování reálného výkonu linky bude init celková emise TZL 596,1 kg za rok.

V této etap budou výrobky obsahovat významný podíl zbytkové vlhkosti a nep edpokládáme tedy žádnou
významn jší emisi prachových ástic.

P i pr m rné nosnosti vozidel (TN) dopravujících suroviny a výrobky 20 t a pr m rné nosnosti
manipula ních vozík  (VZV) 3 t p edpokládáme následující intenzity dopravy (p íjezd za den):

TN VZV

dovoz surovin 48 -

manipulace v areálu 172

odvoz výrobk 48 -

Emisní limity pro tuto kategorii zdroje vyhláškou . 415/2012 Sb., p íloha .8, ást II nejsou stanoveny,
stanoveny jsou pouze technické podmínky provozu:
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Vzhledem ke skute nosti, že s výjimkou sil pro skladování cementu a popílku výše popsané výrobní linky
prakticky nemají m itelný výduch doporu uji v souladu a §6, odst.2 zákona . 201/2012 Sb. od m ení
emisí ustoupit.
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5. Zhodnocení úrovn zne išt ní ovzduší v lokalit

Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice HMU Vod any, vzdálená od zám ru cca 2 km, dále pak
stanice ZÚ Prachatice, vzdálená od zám ru cca 21 km (což je více než representativnost stanice t.j. do 4
km).

V roce 2014 byla pr m rná ro ní koncentrace PM10 na stanici ve Vod anech 24,3 µg.m-3, což iní cca
61% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.

Maximální denní koncentraci PM10 v roce 2014 na této stanici nam ena nad hodnotou imisního limitu
pro maximální denní koncentrace (50 µg.m-3), etnost dosažení byla podlimitní (23 p ípad za rok).

Dále p i popisu stávající úrovn imisní zát že PM10 vycházíme z údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži
hodnoceného území za roky 2009-2013 publikované na stránkách HMÚ:

pr m rné ro ní koncentrace PM10 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru dosahuje u
pr m rné ro ní koncentrace PM10 jsou v prostoru zám ru do 19,1 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3.
Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu. Nejvyšší pr m rná denní
koncentrace (po ode tení 35 nejvyšších hodnot za rok) zde dosahuje necelých 37,4 µg.m-3. Tedy stávající
hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

V rámci hodnocení vlivu na životní prost edí podle zákona 100/2001 Sb. byla na tento zám r zpracována
rozptylová studie (Cetl, erven 2015). Na základ výsledk této rozptylové studie lze vyhodnotit p ísp vky
prašných emisí následujícím zp sobem:

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným zám rem v zájmovém území
dosahuje hodnoty do 4 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního areálu. V sou tu se
stávající imisní zát ží nedosahuje hodnoty imisního limitu (40 µg.m-3).

Nár st maximální hodinové koncentrace PM10, vyvolaný hodnoceným zám rem dosahuje hodnoty do
40 µg.m-3, tedy do hodnoty 80% imisního limitu (50 µg.m-3), tyto koncentrace jsou však dosahovány
výhradn ve vlastním areálu a s velmi krátkou dobou trvání. Koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% hodnoty
limitu) dosahuje v prostoru nejvyššího imisního p ísp vku maximální etnosti 9 p ípad za rok. Stávající
etnost dosažení limitní hodnoty v dot eném území se tedy prakticky nezm ní.
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6. Záv r a doporu ení podmínek provozu

Vzhledem ke skute nosti, že s výjimkou sil pro skladování cementu a popílku výše popsané výrobní linky
prakticky nemají m itelný výduch doporu uji v souladu a §6, odst.2 zákona . 201/2012 Sb. od m ení
emisí ustoupit.

Dodržovat technické podmínky provozu stanovené vyhláškou 415/2012 Sb. :

a další povinnosti vyplývající z platné legislativy.

V rámci výstavby provozovatel zajistí instalaci a plnou funk nost veškerých navržených odlu ovacích
za ízeních.

Za provozu provozovatel bude pravideln provád t kontroly za ízení, bude provád t išt ní a zkráp ní
komunikací a prašného materiálu, tak aby b hem výrobní innosti u t chto zajistil v co nejvyšší možné
mí e omezení prašnosti.

V pravidelných intervalech doporu uji pravidelnou údržbu za ízení pro zachycování TZL dle pokyn
výrobce.

Pro zajišt ní provozování posuzovaného zdroje v souladu s požadavky ochrany ovzduší, postupovat v
souladu s dále uvedenými podmínkami provozu nového zdroje:

1. Za ízení a manipula ní techniku udržovat v ádném technickém stavu a provád t údržbu dle
pokyn výrobce

2. Vést p edepsanou provozní evidenci zdroje

P i b žném provozu žádná významná rizika neo ekáváme. Provoz areálu bude zajišt n proti p ípadnému
požáru.

Za ízení pro záchyt TZL na silech pro cement budou v zájmu ekonomického provozu a úsporu surovin
udržovány v ádném technickém stavu.
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Stavba: VÝROBNÍ A PRODEJNÍ AREÁL SPOLE NOSTI BETON BROŽ s.r.o. -
AVYN

Provozovatel: BETON BROŽ s.r.o.
 D dina 484

683 54 Otnice

I O: 269 43 565

Adresa zdroje: areálu závodu BETON BROŽ s.r.o.
avyn  p. . 235/1

389 01 Vod any

kraj Jiho eský

Posouzení bylo provedeno na základ výše uvedených údaj o navrhované stavb a jednak se znalostí
stavu zatížení v lokalit a zejména porovnání zjišt ného stavu s platnými právními p edpisy.

Na základ záv r tohoto posudku navrhuji, aby orgán ochrany ovzduší vydal souhlasné závazné
stanovisko dle §11, odst. 2 zákona . 201/2012 Sb. písm. b) pro výše popsanou „VÝROBNÍ A PRODEJNÍ
AREÁL SPOLE NOSTI BETON BROŽ s.r.o. - AVYN “ - vyjmenované zdroje zne iš ování ovzduší
podle kódu 5.12. p ílohy 2 zákona .201/2012 Sb..

V Brn dne 24. 6.2014.

………………………………………………….

ing. Pavel Cetl

autorizovaná osoba pro zpracování
odborných posudk dle §15 zákona 86/2002 Sb.

íslo autorizace 732/740/03/MS

Kontroloval:

………………………………………………….

Mgr. Jakub Bucek

autorizovaná osoba pro zpracování
odborných posudk dle §15 zákona 86/2002 Sb.

íslo autorizace 4355/820/09/LH
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Čerpací stanice PHM 

Stanice bude určena pro neveřejné účely pro výdej motorové nafty vysokozdvižným vozíkům 
obsluhujícím areál.  

Předpokládá se umístění čerpací stanice v kompaktním provedení s jednokomorovou dvouplášťovou 
nádrží o objemu cca 6 m3. Nádrž bude vybavena výdejním stojanem pro samoobslužný výdej 
motorové nafty prostřednictvím elektronických výdejních klíčů nebo karet. 

Stanice bude umístěna na zpevněné ploše, vodohospodářsky zabezpečené proti případným úkapům. 
Obdobně bude zabezpečena i výdejní plocha.  

Dovoz motorové nafty bude realizováno dle potřeby cisternovým vozidlem dodavatele nafty. Stáčení 
bude probíhat na výdejní ploše pomocí stáčecí armatury samospádem nebo pomocí čerpacího 
zařízení autocisterny. 

Konkrétní typ ani dodavatel není dosud určen, předpokládá se umístění obdobného typu jako na 
následujících obrázcích: 

 
Podrobnosti technického řešení budou obsahem prováděcí projektové dokumentace. 


