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Úvod

Všeobecné údaje
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace)
Modřice – průmyslová zóna, Andrew – výrobní hala,PS 4 – strojírenská technologie
je vypracována ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní.
Posuzovaná stavba výrobního závodu spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně
lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav“.
Před zpracováním dokumentace proběhlo zjišťovací řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentace
je tedy druhým materiálem, vypracovaným k posuzovanému záměru v režimu uvedeného zákona.
Dokumentace vychází ze závěrů zjišťovacího řízení a dále rozvíjí posouzení jednotlivých složek životního
prostředí rozpracované v Oznámení (Modřice – průmyslová zóna, Andrew – výrobní hala,PS 4 –
strojírenská technologie). Při zpracování byla zohledněna písemná vyjádření příslušných úřadů,
samosprávy a veřejnosti, která byla akceptována a následně zapracována do textu.
Dokumentace je zhotovena firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o. na základě objednávky společnosti Andrew
Telecommunication, s.r.o. Investorem záměru je společnost Andrew Telecommunication, s.r.o. Zpracování
dokumentace proběhlo v měsících březen - květen 2006 a na základě dalších plánů investora i v průběhu
měsíců prosinec 2006 – srpen 2007.
Výrobní provoz firmy Andrew Telecommunications, s.r.o. je zaměřen na montáž kabelových systémů pro
bezdrátové přenosové linky, výrobu pozemních mikrovlnných antén pro pevné telekomunikační sítě, dále
na výrobu antén širokopásmových, bezdrátových a pro televizní vysílání.
Cílem dokumentace je poskytnout základní údaje o záměru a dále provést zjištění, popis, posouzení a
vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní
prostředí tak, jak je požadováno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dokumentace je výsledkem práce skupiny odborníků specializovaných na jednotlivé oblasti životního
prostředí. Jejich jmenný seznam je uveden na úvodních stranách.

Vymezení dotčeného území
Dotčeným územím se ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, rozumí
území "jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru".
S ohledem na charakter záměru se jedná o areál závodu, jeho nejbližší okolí. Dotčené území je součástí
k.ú. Modřice.

Členění dokumentace
Členění dokumentace striktně odpovídá požadavkům přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že osnova dle uvedené přílohy je poměrně rozsáhlá a na první pohled málo přehledná,
uvádíme stručný přehled její náplně:
Část A dokumentace obsahuje identifikační údaje o oznamovateli (investorovi) záměru.
Část B dokumentace je rozdělena na více podkapitol:
•

část B.I. obsahuje základní údaje o záměru, tj. zejména základní projektové údaje o předmětu
dokumentace,

•

část B.II. obsahuje údaje o vstupech, tj. nároky na zábor ploch, na odběr médií (voda a další vstupy) a
na dopravu,
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•

část B.III. obsahuje údaje o výstupech, tj. emise do ovzduší, vypouštění odpadních vod a produkce
odpadů, produkce hluku, emise záření případně jiné výstupy do životního prostředí.

Část C dokumentace obsahuje údaje o současném stavu životního prostředí v dotčeném území případně
vývojových trendech.
Část D dokumentace obsahuje výslednou charakteristiku a výsledky hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí. Je rozdělena na více podkapitol:
•
část D.I. obsahuje charakteristiku vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí a hodnocení jejich
velikosti a významnosti,
•
část D.II. obsahuje charakteristiku vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a
možnosti přeshraničních vlivů,
•
část D.III. obsahuje charakteristiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech,
•
část D.IV. obsahuje charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí,
•
část D.V. obsahuje charakteristiku metod, použitých při prognózování a získávání výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů na životní prostředí (způsob a metody zpracování dokumentace a
jejích jednotlivých částí),
•
část D.VI. obsahuje charakteristiku nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace.
Část E dokumentace obsahuje údaje o variantním řešení záměru.
Část F dokumentace obsahuje shrnující závěr.
Část G dokumentace obsahuje všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.
Část H dokumentace obsahuje přílohy, tj. mapy, situace případně další materiály precizující jednotlivé
okruhy životního prostředí. Zde jsou též přiloženy veškeré další náležitosti dokumentace.
Z uvedené struktury vyplývá doporučení pro čtenáře dokumentace. Zájemcům pouze o všeobecné
informace je určena část G. Shrnutí netechnického charakteru, kde jsou shrnuty závěry dokumentace
stručnou a přístupnou formou, avšak bez důkazů tam uváděných skutečností. Podrobnější informace lze
nalézt v příslušných kapitolách textu dokumentace, čtenář přitom musí mít na paměti její formální členění a
požadované informace si vyhledat v příslušných kapitolách. Ještě podrobnější informace jsou uvedeny v
přílohách dokumentace, které jsou však vypracovány pouze pro nejvýznamnější hodnocené okruhy. A
konečně nejširší škálu informací lze vyhledat v řadě materiálů uvedených v seznamu použitých podkladů
případně v jiných materiálech. Tyto materiály si však zájemce musí vyhledat sám, není účelem
dokumentace je suplovat nebo uvádět v plném znění.
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Vypořádání podmínek vzešlých ze zjišťovacího řízení
Před zpracováním této dokumentace proběhlo zjišťovací řízení v režimu zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí. Ze závěru zjišťovacího řízení, vydaného odborem životního
prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyplynuly následující připomínky a požadavky:

1

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Ze závěrů zjišťovacího řízení JMK 32418/2005/OŽP/Mar/2 vyplývají následující připomínky:
Připomínka 1
•

upřesnit informace o dosavadním postupu povolovacího procesu (mj. je v textu oznámení
nepřesně interpretováno sdělení KrÚ JMK, OŽP č.j. JMK 6296/2003 OŽPZ/Hk ze dne 5.3.2003 a
stanovisko MěÚ Šlapanice ke kolaudačnímu řízení)

Komentář
Sdělení JMK 6296/2003 OŽP/Hk, 5/3/2003 vycházelo z předpokládaného celkového rozsahu povrchových
úprav 9500 m2/rok, proto v něm bylo uvedeno, že výrobní závod ANDREW není předmětem posuzování ve
smyslu zákona 100/2001 Sb.
9/5/2005 byl ze strany OŽP MěÚ Šlapanice – vznesen nesouhlas s uvedením technologií do trvalého
provozu a požaduje dodatečně zpracovat Oznámení záměru podle zákona 100/2001 Sb. a dle výsledku
řízení stanoví podmínky pro trvalý provoz.

Připomínka 2
•

přesný popis záměru podle aktuálního stavu instalovaných zařízení, upřesnit kategorizaci
zdrojů znečišťování ovzduší podle aktuálních údajů použitých ve správních řízeních vedených
orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Komentář
Povolení č.j. JMK 171/2005 OŽPZ/Pn/r, ze dne 22.8.2005 – trvalý provoz
- povrchová úprava kovů
-

fosfátovací linka (střední zdroj znečišťování)
mořící linka (střední zdroj znečišťování)
hořáky č.1 a 2 fosfátovací linky (střední zdroj znečišťování)
hořák č.3 fosfátovací linky (střední zdroj znečišťování)
hořáky č. 1-4 mořící linky (střední zdroj znečišťování)

- průmyslová aplikace
- velká lakovna + kombinovaná lakovna (velký zdroj znečišťování)
- hořák plynové pece u kombinované lakovny (střední zdroj znečišťování)
- malá lakovna (střední zdroj znečišťování)
- nanášení práškových nátěrových hmot
- lakovací kabina u fosfatizační linky (střední zdroj znečišťování)
- hořák pece lakovny práškových nátěrových hmot (střední zdroj znečišťování)
-

topení a ohřev - povolení
plynový kotel Buderus
plynový ořívák Quantum

Pro vytápění výrobní haly slouží plynové agregáty Sahara (21 ks) a zářiče Mandík (24 ks).
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Povolení č.j. JMK S-JMK 6357/2007/OŽP/Ša, ze dne 6/2/2007 – umístění a zkušební provoz zdrojů
znečišťování ovzduší
- linka předúpravy (střední zdroj znečišťování)
- ohřev lázní linky předúpravy (střední zdroj znečišťování)
- sušící pec
- lakovací box pro nanášení práškových nátěrových hmot (střední zdroj znečišťování)
- vypalovací pec
- ohřev vypalovací pece (střední zdroj znečišťování)
Připomínka 3
•

na základě upřesněného popisu záměru a na základě skutečných údajů o provozu zařízení
upravit údaje o vstupech a výstupech (např. spotřeby barev, údaje o dopravní zátěži, vstupní
údaje pro rozptylovou studii případně závěry rozptylové studie atd.). Komentovat dosud
provedená autorizovaná měření emisí ze zařízení.

Komentář
Autorizované měření emisí – provedeno společností Detekta s.r.o., autorizace č.j. 2215/740/05
- povrchová úprava kovů – 22.-23.2.2005, protokol 051c/2005, emisní limity plněny
-

fosfátovací linka (střední zdroj znečišťování)
mořící linka (střední zdroj znečišťování)
hořáky č.1 a 2 fosfátovací linky (střední zdroj znečišťování)
hořák č.3 fosfátovací linky (střední zdroj znečišťování)
hořáky č. 1-4 mořící linky (střední zdroj znečišťování)

- průmyslová aplikace – 7.7.2005, protokol 245/2005, 20.-21.7.2006, protokol 237a/2006, 237b/2006,
emisní limity plněny
- velká lakovna + kombinovaná lakovna (velký zdroj znečišťování)
- hořák plynové pece u kombinované lakovny (střední zdroj znečišťování)
- malá lakovna (střední zdroj znečišťování)
- nanášení práškových nátěrových hmot – 22.2.2005, protokol 051b/2005, emisní limity plněny
- lakovací kabina u fosfatizační linky (střední zdroj znečišťování)
- hořák pece lakovny práškových nátěrových hmot (střední zdroj znečišťování)
-

topení a ohřev – 23.2.2005, protokol 050/2005, emisní limity plněny
plynový kotel Buderus
plynový ořívák Quantum

Spotřeby barev a ředidel v lakovnách dle údajů zpracovaných v ročních hlášeních za 2005 a 2006
Místo
malá mokrá lakovna

barva (Cromadex)
ředidlo (Cromadex)
velká mokrá lakovna barva (Polan B)
ředidlo (Polan B)
kombinovaná lakovna barva (Polan B)
ředidlo (Polan B)
PNH (Interpon, Alesta)
prášková lakovna
PNH (Interpon, Alesta)

spotřeba2005
4,546t
0,706t
2,677t
1,867t
1,338t
0,933t
23,206t
10,809t

VOC2005
3,523t
0,706t
2,075t
1,867t
1,037t
0,933t
-

spotřeba2006
4,439t
1,322t
21,114t
4,375t
3,063t
1,965t
5,777t
57,109t

VOC2006
3,440t
1,322t
16,363t
4,375t
2,374t
1,965t
-

V dokumentaci jsou pro vyhodnocení využity údaje za rok 2006
Připomínka 4
•

v části C.2 a C.3 a části D dokumentace (podle osnovy uvedené v příloze č. 4 zákona) je třeba
se zaměřit na vyhodnocení kumulativních vlivů v území, tj. zabývat se dopady všech aktivit
soustředěných v průmyslovém zóně CTP v Modřicích a specifikovat podíl projednávaného
záměru na těchto dopadech. Vyhodnocení bude soustředěno zejména na vlivy na ovzduší (s
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přihlédnutím ke skutečnosti, že Modřice jsou ve vyjmenovaných oblastech se zhoršenou
kvalitou ovzduší dle Věstníku MŽP), dále na negativní vlivy z dopravy (ovzduší, hluk) a možné
vlivy na veřejné zdraví (jak uvnitř průmyslové zóny, tak v okolních sídlech).
Komentář
Připomínka je zohledněna ve zpracované dokumentaci. Vliv okolních zdrojů na kvalitu ovzduší je zahrnut
do rozptylové studie města Brna.

2

VYJÁDŘENÍ K OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

2.1.

Usnesení z 32. schůze Rady Jihomoravského kraje

Usnesení , č.: 1893/05/R 32 ze dne 8.9.2005
Připomínka 5
- Jihomoravský kraj nemá k předloženému oznámení záměru žádné připomínky a nepožaduje jeho
další projednávání ve smyslu uvedeného zákona
Komentář
Souhlasná připomínka, nevyplývají z ní další podmínky.

2.2.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP

Stanovisko, interní sdělení k č.j.: 32418/2005 OŽP/Mar.
Připomínka 6
... vydáno stanovisko podle § 45i, odst. 1 v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na
žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast...

Komentář
Souhlasná připomínka, nevyplývají z ní další podmínky.

2.3.

Městský úřad Šlapanice

Vyjádření, č.j.: ŽP 2813/2005-Še ze dne 12.9.2005
...požaduje záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších
předpisů z důvodu následujících nedostatků:

Připomínka 7
•

Str. 14 kap. B bod 7 – údaje o záměru: ... proč je uvedena informace o záměru investora zahájit
trvalý provoz v co nejkratším možném termínu, když technologie byla uvedena rozhodnutím č.
1012/04/Šv ze dne 15.10.2004 vydaným Stavebním úřadem MěÚ Šlapanice již do zkušebního
provozu

Komentář
Nepochopení zpracovatele oznámení – text překopírován z projektové dokumentace pro připravované
povolovací řízení pro uvedení technologií do provozu.
Připomínka 8
•

Str. 21 kap. B.III. – údaje o výstupech, 1. Ovzduší - a) Hlavní bodové zdroje znečištění: ...v textu
je uvedeno, že záměr zahrnuje tři lakovny – prášková lakovna a dvě lakovny, kde jako
rozpouštědla budou používána ředidla, a dále fosfátovací linka a moření. Ve skutečnosti je nyní
provozována tato skladba zdrojů: velká lakovna, malá lakovna, kombinovaná lakovna, prášková
lakovna, dále moření a fosfátování. Jedná se tedy o čtyři zdroje – čtyři lakovny, takže není
zřejmé, zda záměr neposuzuje neúplnou tehcnologii.
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Komentář
Připomínka je zohledněna ve zpracované dokumentaci.

Připomínka 9
•

Str. 22 odst. nahoře: V textu uvedeno: „ Jednotlivé emise nebudou přesahovat limity stanovené
vyhl. MŽP č. 355/2002 Sb.“,.... Ve skutečnosti podle provedeného autorizovaného měření emisí
ze dne 22. a 23.2.2005 firmou Detekta s.r.o. Brno (č. protokolu 051/2005) neplní provozovatel
stanovené emisní limity u těchto zdrojů: velká lakovna, malá lakovna, kombinovaná lakovna...

Komentář
Na základě výše citovaného měření provedl provozovatel nápravná opatření, jejich výsledek je
dokumentován následně provedenými měřeními. Všechny provozované zdroje splňují aktuálně platné
emisní limity.
Korekční opatření po měření v 2/2006 – nanášení mokrých nátěrových hmot:
Mokrá lakovna malá – změna technologie nanášení barvy – elektrostatický nástřik
Mokrá lakovna velká
1. změna filtrů
- původně – papírové filtry – výměna 1x měsíčně
- nově – vláknité filtry – výměna 1x týdně
2. technologický postup – důraz kladen na řádné dodržování postupu při ředění barev
Kombinovaná lakovna
1. změna periody pro čištění vodního filtru – původně 1x 6týdnů – nyní 1x 3-4 týdny
2. technologický postup – důraz kladen na řádné dodržování postupu při ředění barev
3. změna postupu při vypalování – postupné navážení do pece, doba setrvání v peci cca 1hod a pak
započetí procesu vypalování
Kontrolní měření v 7/2005.

Připomínka 10
•

Str. 22 Tab. B.III.1-1 ve sloupci celkové množství NH – je uvedeno na vstupech: 1550kg/rok
tekutých barev, 950 kg/rok práškových barev, dále se uvádí celkem 402 kg emisí TOC za rok. Ve
skutečnosti bylo k datu 15.2.2005 v Souhrnné provozní evidenci středních zdrojů za rok 2004
předané na odbor ŽP MěÚ Šlapanice uvedeno na vstupech: 4,97 t klasických barev pro velkou a
malou lakovnu, 7,95 t práškové barvy v práškové lakovně a 2,65 t barev v kombinované
lakovně....Emise TOC za rok 2004 byly v množství 3,222 t.

Komentář
Připomínka je zohledněna ve zpracované dokumentaci, kde jsou uvedeny aktuální hodnoty spotřeb NH.
Pozn. viz aktuální spotřeby barev uvedené v připomínce 3.
Připomínka 11
•

Str. 23 – nelze uvádět, že prášková lakovna není zdrojem TOC...autorizovaným měřením emisí
byly prokázány v koncentraci 45 mg/m3na výduchu 1 a 23 mg/m3 na výduchu 2. Emisní limit je
50 mg/m3.

Komentář
Připomínka je zohledněna ve zpracované dokumentaci.

Připomínka 12
•

Str. 46 kap.2 d) – údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a životní prostředí: V textu uvedeno,
že stávající imisní zatížení v lokalitě není nadlimitní, a proto lze konstatovat, že nový zdroj emisí
je zde možno povolit.....Máme za to, že oznámení záměru nemá hodnotit možnost povolení
nového zdroje emisí...
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Komentář
S připomínkou souhlasíme, povolení zdroje není součástí procesu dle zákona 100/2001 Sb., ale procesu
dle zákona 86/2002 Sb.
Připomínka 13
•

Str. 51 kap IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů, 1.
Vlivy na ovzduší: ... neuvedena konkrétní technická opatření při nesplnění emisních limitů pro
kotle, zcela chybí opatření vztažená k technologii povrchových úprav – lakovnám.... Vzhledem k
tomu, že lakovny nejsou na vstupu v předložené dokumentaci reálně zdokumentovány, kapitoly
„c) Vyhodnocení imisní zátěže“ a „d) Vyhodnocení imisní zátěže vlivem nových zdrojů“ nelze
považovat za směrodatné. Tyto závěry vycházejí z podkladů rozptylové studie „Povrchová
úprava kovů“ z listopadu 2004 a RS „Kombinovaná lakovna“ z června 2005, které sloužily pro
povolení zdrojů podle § 17 zákona č.86/2002 Sb.

Komentář
Opatření v případě neplnění emisních limitů jsou stanovena zákonem 86/2002 Sb. a navazující
legislativou. V současné době však všechny provozované zdroje emisní limity splňují.
Připomínka 14
•

...Oznámení záměru nezohledňuje stav, kdy stanovené emisní limity jsou ve třech ze čtyř zdrojů
překračovány (nebylo předloženo autorizované měření emisí, které by prokázalo
opak)...Z uvedeného vyplývá, že provozovatel není schopen zdroje provozovat za podmínek
uložených legislativou platnou na úseku ochrany ovzduší, případně že nebyly pro
technologické celky použity nejlepší dostupné techniky.

Komentář
Plnění emisních limitů již bylo dokladováno autorizovaným měřením:
050/2005

plynová kotelna

051a/2005

kombinovaná lakovna – nanášení PNH

051b/2005

prášková lakovna

051c/2005

technologie povrchových úprav

245/2005

malá mokrá lakovna

246/2005

velká mokrá lakovna

247/2005

kombinovaná lakovna – nanášení MNH

237a/2006

velká mokrá lakovna

237b/2006

kombinovaná lakovna – nanášení PNH a MNH

Připomínka 15
Dále jsou v dokumentaci tyto nepřesnosti:
•

Str.1 – úvod: ...Odbor ŽP MÚ Šlapanice v rámci kolaudačního řízení nesouhlasil s kolaudací PS
strojírenská technologie vzhledem k tomu, že provozovatel kapacitou lakoven naplnil bod 4.2
dle přílohy č.1 k zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí....Odbor ŽP tedy
nedoporučil zpracování Oznámení dle uvedeného zákona, ale vzhledem k tomu, že prášková a
velká lakovna byly v provozu již od ledna 2004 (další od června a srpna), měla být dokumentace
2
Oznámení záměru zpracována již v roce 2004 při překročení 10 000 m upravované plochy a
předložena KÚ JMK k posouzení.

Komentář
Připomínka je zohledněna ve zpracované dokumentaci.

Připomínka 16
•

Str. 51.I. Vlivy na ovzduší: Uvedeno měření kotlů 1x za tři roky, ve skutečnosti 1x za pět let.
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Komentář
S připomínkou souhlasíme.
Připomínka 17
•

Str. 49 – Vlivy na vodu: V textu uvedeno, že riziko ohrožení kvality povrchové vody v řece
Bobravě bude eliminováno odvodněním venkovních ploch do dešťové kanalizace přes
odlučovač ropných látek....Ve skutečnosti rozlité chemikálie projdou odlučovačem RL bez
zachycení, protože ten zachytí pouze lehké frakce znečištění, nikoliv tekuté chemikálie.

Komentář
Zaolejované odpadní vody jsou z ploch parkovišť, příjezdových komunikací a manipulačních ploch
odváděny kanalizací zaolejovanou do odlučovače ropných látek (dostatečné kapacity a účinnosti). ORL
zachytí běžné úkapy z motorových vozidel. Likvidaci úniku vzniklého na venkovních plochách (přeprava
látek, únik z dopravního prostředku) je povinen zajistit ten, kdo ho způsobil (např. řidič). Uniklé kapaliny je
nutno zachytit pomocí speciálních sorbčních prostředků, a tyto po použití uložit do skladu nebezpečných
odpadů.
Ve společnosti Andrew Telecommunications s.r.o. jsou sorbční prostředky označeny nápisem “HAVARIJNÍ
SOUPRAVA / SPILL KIT“ a jsou rozmístěny ve výrobních prostorách i technologických místnostech. Jedna
havarijní souprava je umístěna vně budovy u nakládacích ramp, kde se předpokládá největší riziko
možného úniku ropných látek z nákladních automobilů, a další 2 havarijní soupravy jsou umístěny
v blízkosti ČOV a oblasti určené pro zpracování odpadů (lisovací kontejnery).
Manipulace s chemickými látkami se na volných plochách se nepředpokládá.
Připomínka 18
•

Str. 53 II Stručný popis technického a technologického řešení záměru: V textu uvedeno, že
stavba není v rozporu se zásadami Územního plánu města Brna...Vzhledem k umístění záměru
v k.ú. Modřice se jedná o nerelevantní údaj.

Komentář
S připomínkou souhlasíme
Připomínka 19
•

...Údaje uvedené v kapitole H. závěr, že navrhovaná stavba je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit k realizaci, neodpovídají v žádném případě skutečnosti a s takovým závěrem nelze
souhlasit bez konkrétních navržených technických řešení...

Komentář
Připomínka je zohledněna ve zpracované dokumentaci.

2.4.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Sdělení, zn.: BM-9593/2005/HOK-Ko ze dne 15.9.2005
Připomínka 20
...Z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví a možných zdravotních rizik s dokumentací předloženého
záměru souhlasí.

Komentář
Souhlasná připomínka, nevyplývají s ní další podmínky.

2.5.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno

Sdělení, zn.: 7/HI/11325/05/On ze dne 6.9.2005
Připomínka 21
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...Instalovaná zařízení zaručují spolehlivé plnění předepsaných emisních limitů, nedojde k dosažení nebo
překročení imisních limitů.

Komentář
Souhlasná připomínka, nevyplývají s ní další podmínky.
Připomínka 22
...Z hlediska ochrany vod nemá závažné připomínky, je však nutno uvést na pravou míru protichůdná tvrzení
v oblasti čištění, resp. předčištění odpadních vod ze zpevněných ploch a parkovišť...

Komentář
Zodpovězeno v komentáři na připomínku č.17.

2.6.

Občanské sdružení „Ochrana zdravého života a krajiny města Modřice a okolních
obcí“

Sdělení, č.j.: 250913/KÚ JMK/D03/013 ze dne 12.9.2005
Připomínka 23:
... OS konstatuje, že povolením záměru se:
•

zvýší míra pravděpodobnosti onemocnění dětí a obyvatel města a okolních obcí s následným
zvýšením nákladů za léky a zdravotní péči i předčasnými úmrtími lidí
Komentář:
Připomínka je zohledněna ve zpracované dokumentaci.
Kapitoly věnované vlivu na zdraví obyvatelstva zvýšené zdravotní riziko nepředpokládají.
Připomínka 24
• zvýší náklady na časté a opakované kontroly dodržování podmínek povolení výroby
odpovědnými orgány ČR
Komentář:
Ekonomické vlivy nejsou součástí hodnocení v procesu EIA, opakované porušovaní limitů či jiných
povinností je postihováno finančními sankcemi, které jsou příjmem státního (v některých případech i
obecního) rozpočtu.

Připomínka 25
• zvýší negativní dopady na ŽP a krajinu
Komentář:
Vyhodnocení dopadů záměru na ŽP jsou předmětem kapitoly D této dokumentace. Záměr je umístěn v
areálu průmyslové zóny, která je předurčena k umísťování podobných staveb. K ovlivnění krajinného rázu
již došlo při realizaci okolních staveb této průmyslové zóny.
Připomínka 26
• zvýší negativní vliv na turistický ruch v Brně a okolí, protože zřizování průmyslových zón a
velkých levně stavěných staveb z dálky viditelných stále více mění a hyzdí krajinu JmK
Komentář:
Území ve kterém se posuzovaný záměr nachází není v současnosti významným cílem turistů a ani
v budoucnu nepředpokládáme vyšší turistický ruch v této oblasti. Ke zvýšenému přílivu turistů v Brně
přispěla modernizace letiště. Toto letiště je důležitým dopravním spojením pro zahraniční investory, jejichž
aktivity v Brněnské aglomeraci zvyšují povědomost o tomto regionu ve světě a mohou také přispět
k zvýšení zájmu turistů.
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Rozvoj průmyslových zón kolem města Brna přináší i pozitivní rozvoj městu. Rozvíjí se trh zejména
v oblasti služeb, jejichž poptávka se již nyní zvyšuje s rostoucím počtem pracující inteligence v okolí města
Brna a s přílivem zahraničního kapitálu.
Připomínka 27
• zvýší zátěž města Brna a Modřic náklady na realizaci opatření, předepsaných ke snížení
dopadů
Komentář:
Zpracovatel dokumentace přesně nechápe, jaké náklady má autor připomínky na mysli. Opatření pro
snížení dopadů, včetně nákladů s odstraněním stavby většinou vyplývají z platné legislativy a jdou k tíži
provozovatele záměru. Nedomníváme se, že by městu Brnu ani městu Modřice vznikly nějaké vyšší
náklady v souvislosti s hodnoceným záměrem.
Připomínka 28
• sníží ceny nemovitostí v širokém okolí
Komentář:
Pokud se jedná o cenu zemědělských pozemků tak případná změna ceny nebude velká (již nyní je u nich
cena nízká). Vytvoření funkční průmyslové zóny naopak obvykle přinese zvýšení atraktivity okolních
pozemků pro obdobné investory.
Připomínka 29
•

vyvolají trvalé konfliktní situace ve městě, kde převážná část obyvatel žije ve stresu ze stále se
zhoršujícího ŽP, zvyšování hluku a ubývání možností k rekreaci ve volné přírodě po práci
Komentář:
Zpracovatel dokumentace s připomínkou v obecné rovině souhlasí, hodnocený záměr je však situován
uvnitř fungující průmyslové zóny a tuto situaci žádným způsobem nemění.
Připomínka 30
•

... OS dále upozorňuje, že v průmyslovém parku CTP jsou zřizovány logistické a výrobní
provozy, aniž jsou předem zajištěna opatření k ochraně obyvatelstva (ochrana proti
nadměrnému hluku, polétavému prachu a chemickým látkám) a časté aktuální, nezávislé a
neohlášené kontroly dodržování podmínek provozu ze strany příslušných odpovědných orgánů

Komentář:
Zpracovateli dokumentace není známo, že by v areálech CTP byl nějaký odlišný režim ochrany životního
prostředí či veřejného zdraví. Vlivy umisťovaných záměrů jsou hodnoceny procesem EIA (pokud mu
podléhají) nebo jsou vyhodnoceny v průběhu územního či stavebního řízení a následně kontrolovány
standartně příslušnými orgány státní správy či samosprávy.

Připomínka 31
... V příloze 1 doporučuje klást zvýšený důraz na upřesnění záměru, prokázání a stanovení kontrol
plnění u oblastí:
• kumulace vlivů s existujícími a plánovanými záměry
Komentář:
Připomínka je zohledněna ve zpracované dokumentaci.
Připomínka 32
•

zhodnocení vlivů v souvislosti s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (Modřice jsou dle
Věstníku MŽP, prosinec 2004, ročník XIV, částka 12 zařazeny do oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší)
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Komentář:
Připomínka je zohledněna ve zpracované dokumentaci, využity jsou aktuální údaje z věstníku 3/2007.
Připomínka 33
• do dokumentace zahrnout již výsledky měření unikajících emisí do ovzduší a vypouštěných
přečištěných odpadních vod z technologické ČOV a dodržování limitů
Komentář:
Připomínka je zohledněna ve zpracované dokumentaci. Výpočet rozptylové studie byl proveden na
hodnoty emisních limitů, v případě organických látek pak na emisi veškerého obsahu těkavých
organických látek obsažených v používaných nátěrových hmotách. Tedy na hodnoty vyšší než emise
zjištěné měřením (emisní limity jsou nyní plněny u všech zdrojů).
Kvalita odpadních vod, které vstupují po předčištění v neutralizační stanici do veřejné kanalizace, splňuje
nejvyšší přípustné míry znečištění požadované vodoprávním úřadem ve všech limitech.
Výjimku tvořila zvýšená koncetrace chloridů na výstupu z neutralizační stanice, což bylo způsobeno
použitím chemikálií na bázi chloridů v čistícím zařízení. Vzorkování odpadní vody provedené na výstupu z
ČOV a ve splaškové kanalizaci před vypouštěním do kanalizace CTP prokázalo, že po naředění ostatními
splaškovými vodami pak dochází k poklesu chloridů pod stanovený limit.
Problematika překračování limitu chloridů byla vyřešena změnou v dávkování chemikálií v ČOV. Navržená
úprava zaručuje snížení koncentrace chloridů na stanovenou hranici 200 mg/l – potvrzeno laboratorními
rozbory.
Připomínka 34
•

zhodnotit vliv dopravy v kumulaci s celou průmyslovou zónou s dopadem na zvýšení dopravy
v obydlených částech města Modřice a přilehlých obcí (Želešice, Bobrava, jižní část Brna atd.)

Komentář:
Připomínka je adekvátním způsobem zohledněna ve zpracované dokumentaci.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
Andrew Telecommunications, s.r.o.

2. IČ
267 51 771

3. Sídlo
Central Trade Park
Brněnská 862
664 42 Modřice

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Zuzana Pospěchová
Health & Safety / Environmental Officer
Tel.: 533 333 123
mob. 736 486 714
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
Modřice - průmyslová zóna, Andrew – výrobní hala, PS 4 – strojírenská technologie“
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., je následující:
Kategorie:

II

Bod:

4.2

Název:

Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od10 000 do
500 000 m2/rok celkové plochy úprav.

Sloupec:

B

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Posuzovaná technologie bude realizována ve stávající hale, bez dalších nároků na zábor půdy. Dotčený
pozemek 1536/93 (výměra 10 391 m2) je součástí průmyslové zóny.
Výrobní provoz firmy Andrew Telecommunications, s.r.o. je zaměřen na výrobu kabelových systémů pro
bezdrátové přenosové linky, pozemní mikrovlnné antény pro pevné telekomunikační sítě, dále na výrobu
antén širokopásmových, bezdrátových a pro televizní vysílání.
V následující tabulce je uvedena upravovaná plocha výrobků:
Technologie povrchové úpravy výrobků
2

Technologie – povrchová úprava – etapa I

Upravená plocha v m /rok

Povrchová úprava reflektorů (fosfátování, prášková lakovna)

173.400

Povrchová úprava radomů VL(lakování – mokrá lakovna velká (VL))

64.920

Povrchová úprava feedů (moření–namáčecí tanky, mokrá lakovna)

14.880

Povrchová úprava radomů TMW (lakování–kombinovaná lakovna (TMW))

86.400

Technologie – povrchová úprava – etapa II
Povrchová úprava reflektorů (fosfátování, prášková lakovna)
Celkem

339.600
158.955
498.555

2

Roční upravovaná plocha činí 498. 555 m .
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3. Umístění záměru
Kraj Jihomoravský, Modřice, katastrální území Modřice.
Závod je situován do prostoru průmyslové zóny Modřice. Tato plocha je podle územního plánu určena k
umístění výroby a služeb.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (záměr zvýrazněn červeně):
Obr.1: Umístění záměru

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem dokumentace je již fungující záměr - výrobní hala se strojírenskou technologií na montáž
konektorů pro následnou montáž kabelových systémů pro bezdrátové přenosové linky, výrobu pružných
vlnovodů pro využití v telekomunikačním průmyslu a mikrovlnných antén pro pevné telekomunikační sítě.
V současné době výroba probíhá ve zkušebním provozu, uvedení do trvalého provozu je podmíněno
dokončením procesu EIA.
Pro dané území je schválen územní plán, řešící toto území pro Central Trade Park v Modřicích, kde jsou
soustředěny výrobní a skladovací areály domácích i zahraničních firem jako např. XALOY, IMI Norgren,
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Inventec, Kompan, Danzas a dalších. Poloha areálu firmy Andrew Telecommunications, s.r.o. vzhledem k
areálům sousedních firem je znázorněna v příloze 2.
Vlivy na životní prostředí hodnocené v předkládaném oznámení EIA budou vycházet z kumulace vlivů
způsobovaných stávajícím provozem areálů jednotlivých firem a vlivů navrženého záměru některých
výrobních technologií. Jedná se o vlivy vyvolané dopravy spojené s emisemi znečišťujících látek do
ovzduší a hlukem z dopravy. Dalším vlivem jsou emise ze spalování zemního plynu, emise TZL a těkavých
organických látek. Vlivy okolních areálů jsou zahrnutydo uvažované stávající (pozaďové) zátěže
hodnoceného území. Vyhodnoceny jsou rovněž vlivy provozu možných zdrojů znečištění vod a
horninového prostředí.
Další vlivy mohou spočívat ve vlivech na množství a kvalitu odpadních vod (využití vody v technologickém
procesu), na odvodnění oblasti, kdy podpovrchový odtok srážkové vody je nahrazen povrchovým odtokem
srážkové vody ze zastavěných a zpevněných ploch.
Realizací záměru v daném prostoru bude vyloučena realizace případných jiných aktivit.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Společnost Andrew má řadu poboček po celém světě. Do nového závodu firmy Andrew
Telecommunications, s.r.o. v Modřicích se postupně přesunula výroba ze Skotska a Německa a
v současnosti se přesouvá část výroby z Anglie. Vlastní výrobní technologie spočívají zejména v montáži
finálních výrobků pro komunikační zařízení, které nemají žádný negativní vliv na životní prostředí.
Výjimkou je předúprava a konečná povrchová úprava povrchů některých výrobků, např. fosfátování a
následné lakování, pro zvýšení jejich odolnosti před povětrnostními vlivy. Zajištění potřebných
povrchových úprav výrobků u externích dodavatelů (jak zahraničních tak i tuzemských) by znamenalo
nejen cenový nárůst konečných výrobků, ale znamenalo by to i vyšší nároky na dopravu a manipulaci a
zvyšuje rizika poškození povrchu během transportu.
Výrobní technologie je založena na nejmodernějších výrobních technologiích včetně navazujících
stavebních prvků a zařízení inženýrských sítí zaručujících vysokou kvalitu výrobků s významně
redukovanými výrobními náklady (značný podíl montážních prací je manuálního charakteru).
Areál společnosti Andrew Telecommunications s.r.o je umístěn v lokalitě určené pro průmyslovou výrobu a
sklady a je v souladu s platným územním plánem města Modřice. Vzhledem ke skutečnosti, že navržený
záměr je nedílnou součástí výrobní technologie společnosti Andrew Telecommunications s.r.o. nebylo
uvažováno s variantním řešením záměru.

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Umístění stavby
Výrobní závod je situována na pozemku p.č. 1536/93 na katastrálním území Modřice.
Území pro realizaci záměru se nachází jižně od zástavby města Modřice, v blízkosti rychlostní komunikace
R 52 Brno – Pohořelice (Mikulov, Vídeň), za křižovatkou se silnicí II/152 Modřice – Želešice – Ořechov, a
to na pravé straně rychlostní komunikace ve směru na Pohořelice. Území je součástí průmyslového parku
firmy CTP Invest spol. s r.o. – CTPark Modřice.
Areál Andrew je v rámci tohoto průmyslového parku umístěn v jeho střední části, v těsném sousedství
místní obslužné komunikace, která se nachází na západní straně. Z jižní strany sousedí s objektem
INVENTEC a KOMPAN, z východní severní s objekty Gebruder-Weiss. Jedná se vesměs o skladovací
objekty případně o objekty pro lehký průmysl.
Architektonicko-urbanistické řešení stavby
Závod je stavebně řešený jako výrobní monoblok s rozměry cca 120 x 80m s technologickým přístavkem
na opačné straně haly oproti administrativně sociálnímu přístavku. Objekty tvoří jeden areálový komplex s
vlastní areálovou infrastrukturou. Je kladen důraz na vysokou úroveň urbanistického a architektonického
řešení. Navržené hmotové řešení objektů je založeno na scelení rozličných funkčních celků.
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Provoz je v objektech řešen přehledně a jednoznačně, odráží se také ve vnitřním a vnějším hmotovém a
materiálovém pojetí – přiznané konstrukční prvky, technicistní výraz, jednoduchost a pádnost, důraz na
detail, užité materiály (především beton, kov, sklo) ve svém přirozeném vzezření.
Do areálu jsou umístěny dva vjezdy. Vjezd z páteřní areálové komunikace z jihozápadní strany slouží
k vjezdu na parkoviště a vjezd do vnitřního areálu. V areálu je nastolen jednosměrný provoz. Druhý
samostatný vjezd do vnitřního areálu ze severovýchodní strany areálu CTParku slouží jako výjezd
z vnitřního areálu a vjezd do areálu pro společnost zajišťující odvoz odpadů z vnitřního areálu firmy
Andrew. Tyto nájezdy umožňují poloměry otáčení vozidel dle normy. Výška komunikace a dvoru v areálu
je na úrovni podlahy haly a administrativy.
Stavebně technické řešení stavby
Výrobní hala
Uspořádání prostor výrobní haly je dle stavebních a technologických dispozic. Rozmístění jednotlivých
technologických úseků v rámci výrobní haly je zobrazeno v příloze č. 3.
Kromě pracovišť povrchové předúpravy feedů (středových příjmačů antén) a povrchové předúpravy
reflektorů které mají zbudovány stavební základy/jímky, jsou technologické stroje a zařízení ve výrobní
hale umísťěny přímo na podlahové ploše, tak, aby byla zaručena maximální ergonomie manipulace na
pracovišti a plynulý technologický tok materiálu rozpracovanou výrobou, až do finálního výrobku.
Prostory nanášení nátěrových hmot, vytěkání, sušení a vytvrzení nanášených nátěrů jsou
vzduchotechnicky vybaveny technologickým odsáváním se záchytem pevných, kapalných nebo plynných
znečišťujících látek z nátěrových hmot. Přestřiky u rozměrných výrobků (antény TMW) jsou likvidovány
záchytem do vodní clony. Separace kalů NH z vody se provádí v rámci technologie lakovacího boxu flokulací a mechanicky. Zvodněné kaly jsou předávány k odborné likvidaci.
Prostory s možným výskytem prašných nečistot - tryskání hliníkových výrobků a řezání dřevěných částí
obalů jsou vybaveny technologickým odsáváním s filtrací nečistot. Ruční pracoviště pájení jsou vybaveny
lokálním odsáváním. V celé výrobní hale je navržena významná rezerva v kapacitě na výměnu a přívod
čerstvého vzduchu tak, aby byly zabezpečeny potenciální požadavky budoucí výroby (vyšší počet
zaměstnanců pro drobnější program).
Sklad chemikálií a místo pro dočasné shormažďování nebezpečného odpadu
Sklad tvoří stavebně oddělený, samostatný prostor vybavený technologickým odsáváním. Technické
vybavení je provedeno podle bezpečnostních a hygienických předpisů. Podlaha skladu je odolná vůči
kyselinám i alkalickým látkám. Podlaha je vyspádována ke dvěma havarijním nerezovým vanám
zapuštěným v podlaze.
Ve skladu jsou skladovány chemikálie pro procesy předúpravy (fosfátování, moření), pro čištění lázní
předúpravy a pro čištění a neutralizaci odpadních vod.
Chemikálie jsou dodávány v formě koncentrovaných roztoků, ojediněle jako pevné látky, skladované v
atestovaných obalech. Množství skladovaných látek je uvedeno v kapitole skladování materiálu a je
determinováno strukturou zadávané výroby a plánovaných výměn kompletních lázní chemických
předúprav, tj. v časovém údobí mezi výměnami lázní je skladováno pouze velmi malé množství chemikálií
sloužící pouze k udržování požadovaných koncentrací lázní. Veškeré chemikálie jsou uloženy
v originálních obalech od dodavatelů (1l /5l/25l/200l/1000l).
Sklad hořlavin
Stavebně oddělený samostatný prostor je vybavený technologickým odsáváním. Technické vybavení je
provedeno podle bezpečnostních a hygienických předpisů. Podlaha skladu je odolná skladovaným látkám
látkám, vyspádována k havarijní jímce.
Sklad je určen pro oddělené skladování hořlavých látek – lepidla, tavidla, ředidla, odmašťovadla a ropné
látky a také dalších nespecifikovaných ropných látek (odmašťovadla, čistící prostředky, oleje), které se
mohou v provozu daného charakteru provozně omezeně vyskytovat. Množství jsou uvedena v kapitole o
skladování materiálu.
Sklad barev a mísení barev
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Stavebně oddělený samostatný prostor vybavený technologickým odsáváním. Technické vybavení je
provedeno podle bezpečnostních a hygienických předpisů. Podlaha skladu je odolná skladovaným látkám,
vyspádována k havarijní jímce.
V rámci skladu je umístěno zařízení na míchání a přípravu barev.
Sklad je určen pro skladování poměrně značného sortimentu barev ovšem v menších objemech daných
širokou variabilitou a požadavky odběratelů na finální výrobky. Barvy jsou uloženy v regálovém skladu v
standardně dodávaných obalech 1kg/2kg/5kg zároveň s ředidly a ostatními komponentami nátěrových
hmot (urychlovačů a stabilizátorů barev, roztoků na čištění stříkacích pistolí,...).
Čistírna a neutralizace technologických odpadních vod
Je vybudována v stavebně odděleném prostoru v technologickém přístavku.
Surová odpadní oplachová voda vznikající při procesech povrchových úprav (fosfátování a moření) přitéká
samospádem přívodním potrubím z nerezové oceli do přečerpávací nádrže o objemu 5 m3 umístěné pod
úrovní podlahy v prostoru ČOV, odkud je přečerpávána do podzemní akumulační nádrže o objemu 20 m3
umístěné na prostranství v těsné blízkosti ČOV. Surová odpadní voda čerpaná z akumulační nádrže
postupně samospádem protéká reakčními nádržemi, které jsou osazeny mechanickým mícháním. Do
odpadní vody jsou kontinuálně dávkována činidla potřebná pro dokonalé odstranění obsaženého
znečištění – FeCl3, HCl, Ca(OH)2 , kationtový a aniontový polymerní flokulant – reakční tanky jsou osazeny
sondami k měření pH a regulaci dávkování činidel. Upravená voda je přepravena do usazovací nádrže,
kde dochází k usazování vloček kalu ve spodním kuželovém dnu nádrže a odsazená voda odtéká
obvodovým přepadem do přečerpávací nádrže a odtud přes filtr s náplní písku a antracitu, dále pak přes
reakční nádrž pro případnou korekci pH (5%HCl) do odtokové nádrže. Odtoková nádrž je osazena sondou
pH a v případě, že je zaznamananá hodnota pH mimo stanovený interval (6,0-8,5), zůstává vypouštěcí
ventil uzavřen a voda se vrací zpět do akumulační nádrže a prochází opět čistícím procesem. Odtoková
nádrž slouží jako odběrné místo vzorků. Odvodnění kalu se provádí tlakovou filtrací pomocí kalolisu.
Vyprazdňování a čištění kalolisu je ruční. Tuhé odpady jsou skladovány v kovových sudech a předávány
oprávněné firmě k odstranění.
Podlaha je vyspádována do sběrné přečerpávací jímky, místnost je vybavena vzduchotechnikou pro
odvětrávání.
Původní čistící proces využívající činidel – NaOH, CaCl2, FeCl3 a HCl - byl upraven a v současnosti je
NaOH a CaCL2 nahrazeno Ca(OH)2.
V minulosti se při provozu čistírny vyskytl problém - překračování limitu chloridů. Na základě předložených
rozborů spolu s ročním hlášením za rok 2005, byla provozovateli uložena pokuta (č.j. OŽP/29671-06/65782006/VAL, ze dne 17/5/2006).
Provozovatel hledal řešení během roku 2005 (řešeno systematicky v rámci ISO 14001):
-

přenastavení technologického zařízení a seřízení čistícího procesu výrobcem EWS (UK) Ltd.

-

hledání dodavatele na trhu v ČR:
o

EKZA – žádné doporučení, návrh na řešení

o

NWT – návrh výměny podstatné části stávajícího zařízení a investici ve výši 93.000,- EUR

o

LECOM LEDEČ – návrh změny čistícího procesu s využitím stávajícího zařízení a
doplnění nového zařízení, provedení laboratorních zkoušek a potvrzení navrhovaného
řešení, investice ve výši 35.700,-EUR.

Úprava čistícího procesu byla provedena v dubnu 2007 - dočasné řešení do dodávky potřebného
zařízení, kompletní úprava čistícího procesu bude dokončena v průběhu listopadu a prosince roku 2007.
Potvrzení výsledků – laboratorní rozbor 1138/1/2007 ze dne 17/1/2007 – koncetrace chloridů do 200 mg/l.
Problematika chloridů – vývoj 2005, 2006
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Upravené odpadní vody z čistírny odpadních vod z linek povrchových úprav jsou odváděny splaškovou
kanalizací, kde se mísí se splaškovými odpadními vodami, do přečerpávací stanice průmyslového areálu
CTP, odkud jsou splaškové odpadní vody výltačným řadem převáděny do kanalizace obce Želešice a
odtud na ČOV Modřice.
Povolení k odvádění odpadních vod do kanalizace č.j. ŽP 1721/2004-Šr, ze dne 28/6/2004.
Emisní standard

“p” [mg/l]

“m” [mg/l]

NEL

10

15

tenzidy celkové

20

30

tenzidy aniontové

10

15

Měď

0,5

Zinek

2,0

fosfor celkový

3,0

4,5

Fluoridy

2,0

4,0

dusík celkový

35

70

chloridové ionty

200

300

síranové ionty

100

200

Teplota

40°C

pH
Množství

6,0 – 8,5
1,1 l/s

3

3

4m /hod, 8000 m /rok

Technologie výroby
Výrobní program tvoří sortiment cca 15 000 druhů výrobků zahrnujících parabolické anténní systémy pro
mikrovlnné sítě (bezdrátový přenos, mobilní telefonie,...) s rozměry maximálně až 4,5m až po miniaturní
komponenty přijímacích antén v automobilech a dopravních prostředcích.
Vyráběný sortiment je vyznačen v následující tabulce :
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Tab.: Produkce výrobků v rámci výrobního programu
Název výrobku
1.
2.
3.
4
5.
6
7.
8.
9.

Typ

TMW 4FT
TMW / VL6 FT
TMW 8FT
TMW 10FT
TMW 12FT
TMW 15FT
Valuline 1FT (min 8")
Valuline 2FT (max 2.5FT)
Valuline 4FT (max
6FT=180cm)
10. Přijímací prvky (feedy) TMW

Různé verze
Různé verze
Různé verze
Různé verze
Různé verze
Různé verze
Různé verze
Různé verze
Různé verze

11. Přijímací prvky (feedy) Valuline

Různé verze

Různé verze

12. Kabelové systémy
13 Vlnovody s flexibilním jádrem

Délka
cm
120
2000
272
335
399
493
31
62
120
Podle
aplikace
Podle
aplikace
300
20-300

Rozměry
Šířka
cm
120
90
120
228
152
152
31
62
120
Podle
aplikace
Podle
aplikace
1
2-20

Výška
cm
45
2020
256
253
216
260
15
30
45

Hmotnost kusu
kg
84
250
700
900
1100
1300
8,30
11,30
57

Podle Podle aplikace
aplikace
Podle Podle aplikace
aplikace
1
0,630
2-10
0.1–3.5

Celková skladba vyráběného sortimentu bude určována výrobním plánem podle uzavřených kontraktů a
bude se lišit jednak během každého roku, jednak i v periodických časových plánovacích intervalech.
Perspektivně se uvažuje s nárůstem počtu menších a technicky dokonalejších produktů na úkor
rozměrných parabolických antén – produkty “next generation – nová generace” jsou navrhovány
korporátním designovým centrem (menší rozměry, jiné materiály – šetření surovinových zdrojů).
Koncepce řešení technologie výrobního procesu
Výrobní technologie je odvislá od charakteru jednotlivých výrobků - vzhledem k charakteru výrobků
je i výrobní technologie značně rozmanitá. Podle typů vyráběných položek je výrobní technologie
uspořádána do samostatných výrobních úseků/linek
Výroba antén TMW (6ft – 15ft) se v podstatě skládá z pěti částí a to:
• Sestavování „kitů“ pro antény
• Výroba středových přijímacích a vysílacích jednotek (feedů) antén
• Balení antén do dřevěného bednění
• Svařování hliníkových ringů pro reflektory antén
• Lakování 6stopých reflektorů a radomů
Sestavování „kitů“ pro antény probíhá na samostatné ploše výrobní haly vedle plochy pro výroby
feedů a balení TMW antén. Kity se, podle použití, skládají z více komponentů a jsou následně používány
zákazníkem při sestavení antény a připojení jejích částí ke stožáru a zdroji vysokofrekvenčního signálu na
místě instalace. Kity jsou většinou přibalovány k anténam anebo zasílány jako příslušenství k anténě. Při
sestavování kitů se používají rozmanité nakupované komponenty (velikostí, hmotností, materiálů) jako jsou
například třmeny, objímky, šrouby, matice, podložky, různé návody a dokumentace, drobné součástky,
které se setavují, dle požadavku, typu antény a jejího použití, do větších balících celků dle specifikace.
Balení může být do kartonů, plastových PE folií nebo krabic, dřevěných beden anebo jiného speciálního
balení. Zároveň se zde tisknou samolepící nálepky, nalepované štítky a čárové kódy na výrobky i obaly.
Krabice se pak umísťují na dřevěné Europalety, kde se fixují PE fólií. Po určitém shromadnění se pak
výrobky přímo z expediční plochy v hale dopravují k odběratelům anebo jsou ihned přibalovány do bednění
jako součást antény.
Výroba středových přijímacích a vysílacích jednotek (feedů) antén probíhá na samostatné
ploše výrobní haly mezi výrobními plochami TMW a Valuline. Vstupní surovinou jsou, kromě jiných
nakupovaných komponent, měděné nebo mosazné tenkostěnné uzavřené profily, kruhového, čtvercového
nebo obdélníkového průřezu (podle typu a druhu jednotky). Každý rozměr paraboly má pro jednotlivé
přijímané mikrovlnné frekvence různě konstruovaný feed, takže tyto jednotky jsou průběžně vyráběny
v několika stovkách modifikací. Vstupní materiál – mosazný nebo bronzový profil různých průměrů - je na
pásové nebo kotoučové pile nařezán do požadované délky. Základní tvar přijímače je u nelineárních tvarů
vytvořen na ohýbačce. Na dalších pracovištích se ručně po nahřátí (u rozměrnějších tvarů) nad plamenem
(propan butan+kyslík – 1 pracoviště) ručně tvar dopracovává a koriguje, tak aby výsledná konstrukce
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zajišťovala požadovaný průchod přijímaných mikrovln na vlastní snímač. Na závěr jsou vlnovody zařezány
na požadovanou délku.
Pro tuto část výroby jsou vyžadováni zkušení pracovníci s dlouhodobými empirickými znalostmi v této
problematice. Výrobky, které namají požadované technické charakteristiky jsou umísťovány přímo do
odpadů. Dané konstrukční modifikace se liší množstvím a velikostí použitých komponet, které jsou
sestavovány v jeden celek pomocí tvrdého a měkkého pájení, nebo běžnými spojovacími technologiemi (6
pracovišť – propan, acetylen, kyslík). Finální výrobek je potom očištěn, odmaštěn a zbavený oxidů
v namáčecích maloobjemových lázních v chemických (alkalických i kyselých roztocích) s příslušnými
oplachy ve vodném roztoku (plachové vody jsou odváděny do čístičky odpadních vod, použité chemické
látky jsou odčerpávány do speciálních nádrží a likvidovány externí firmou). Poté jsou opatřeny, opět podle
technických požadavků, materiály tlumícími vysokofrekvenční signály. Smontované jednotky jsou pak
finálně laděny (tuning), kde jsou kontrolovány technické parametry feedů, popř. jemnou korekcí tvarů a
rozměrů nastavovány/dolaďovány přijímací charakteristiky jednotek (doladění pomocí tvrdého pájení – 1
pracoviště). Ladění provádějí pracovníci vyškolení v mateřském závodě s rozsáhlými znalostmi a
zkušenostmi v této oblasti.
Moření mosazných nebo bronzových profilů probíhá v sestavě namáčecích tanků:
•

tank o objemu 1250 l – odmaštění povrchu – obsahuje AL 269L, operační teplota 60-65°C
AL 269L – hydroxid sodný (CAS 1370-73-2) >5%, křemičitan sodný >20%

•

tank o objemu 1250 l – oplach studenou vodou

•

tank o objemu 50 l – moření – obsahuje AC 174F 100%, operační teplota=teplota prostředí
AC 174F – kyselina dusičná (CAS 7697-37-2) <50%, kyselina fosforečná (CAS 7664-38-2) <35%

•

tank o objemu 1250 l – moření – obsahuje AC 174F 20%, operační teplota 50-60°C
AC 174F – kyselina dusičná (CAS 7697-37-2) <50%, kyselina fosforečná (CAS 7664-38-2) <35%

•

tank o objemu 1250 l – oplach studenou vodou

•

tank tank o objemu 1250 l – pasivace – obsahuje AC 102 20%, operační teplota 50-60°C
AC 102 - kyselina fosforečná (CAS 7664-38-2) >60%, kyselina glukonová >2%, 2-butoxyetanol <5%

•

tank o objemu 1250 l – oplach studenou vodou
•

tank o objemu 1250 l – oplach horkou vodou vodou, operační teplota 55°C

Parametry každého jednotlivého hotového naladěného feedu jsou zaznamenávány. Určitá část feedů
umísťovaných v nezakrytovaných anténách je podle požadavku odběratelů následně povrchově upravena
lakováním v samostatné stříkací kabině se vzduchotechnicky odsávanou stěnou (se záchytem
tekutých/pevných i plynných úniků nátěrových hmot). Jednotlivé dokončené feede jsou potom buď
zamontovávány do vyráběných antén nebo baleny do samostatných kartónových krabic (jako samostatné
výrobky, náhradní díly), opatřovány štítky a nálepkami a skladovány v samostatném policovém skladu.
Balení antén do dřevěného bednění probíhá na samostatné výrobní ploše v zadní části haly za
prostorem pro výroby feedů. V tomto prostoru jsou pomocí hřebů a spon (pneumatické nářadí pro jejich
zatloukání) sestaveny dodávané dřevěné bedny z latí, které se podle požadavků zákazníka a typu balené
antény případně upraví a doplní o nutné přířezy dřeva a překližky. Do takto sestavených beden se vkládají
komponenty (reflektory, radomy, shieldy, různé kity a svařence, ocelové trubky jako jendotlivé kusy nebo
zabalené v kartonech nebo bednách), ze kterých se anténa skládá, připevní se zajišťovacími přířezy dřeva
a páskami. Poté se bednění zkompletuje, stluče hřebíky, označí etiketami a vyváží na venkovní plochu,
odkud probíhá vlastní expedice k odběratelům výrobků. Pro usnadnění manipulace s objemnými částmi
výrobků se používají zdvihací zařízení (jeřábové drážky umístěné na střešní konstrukci budovy).
Svařování hliníkových ringů pro reflektory antén probíhá na samostatné malé ploše oddělené od
okolí speciální zástěnou, vedle balení TMW antén. Na tomto pracovišti se pomocí technologie TIG a MIG
provádí svařování různých druhů hliníkových konstrukcí – ringů, které se připevní na reflektor antény a
slouží jako prvek, za který se anténa připevňuje na stožár. Hotové ringy jsou většinou zpracovány interně
pro motáž 4 až 6 stopých reflektorů (antén).
Lakování 6-ti stopých reflektorů a radomů probíhá na samostatné ploše výrobní haly – mezi
balením TMW a linkou VL. V této oblasti se lakují reflektory a radomy, které se nedají, z rozměrových
důvodů, zpracovat na lince ValuLine. Hlavní vstupní polotovar je nakupováný reflektor - kompletně
vytvarovaná hliníková parabola na kterou byl namontován obvodový a někdy i středový prstenec
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(skladovaný na venkovní ploše) - který prošel procesem fosfátování na lince VL anebo plastové
nakupované radomy. Reflektor nebo radome je zavěšen na pojezdovou dráhu konstrukce lakovny a podle
požadavku odběratelů je povrchově upraven daným odstínem a typem barvy (prášková u reflektorů, mokrá
u radomů). Stříkací box je vybaven vodním filtrem, který odfiltrovává práškové, nebo mokré částice barvy,
které se usazují v sedimentační nádrži. Odpad z této nádrže je pravidelně vyvážen externí firmou a
likvidován. Po aplikování barvy je výrobek převezen do sušící a vytvrzovací pece, kde je barva, pomocí
tepla vytvářeného plynovými hořáky, vytvrzena. Hotové výrobky jsou ověřeny, zda odpovídají specifickým
požadavkům (odstín, adheze a kvalita laku) označeny etiketami, zabaleny do plastové fólie (radomy) nebo
na palety (reflektory) a zaskladněny. Tyto výrobky jsou dále zpracovávány na balení TMW antén, nebo dle
požadavku expedovány. Reflektory větších rozměrů než 6 stop se povrchově upravují v jiných pobočkách
společnosti Andrew, sestavy antenních systémů se pak kompletují a balí v ČR.
Výroba antén VALULINE – etapa I a etapa II probíhá na ploše výrobní haly. Na rozdíl od antén
TMW jsou výrobky Valuline mnohem menších rozměrů a v řešeném výrobním provozu jsou více méně
kompletovány nebo se provádí dle požadavků odběratele ještě jejich povrchová úprava. Jako hlavní
vstupní polotovar je nakupována kompletně vytvarovaná hliníková parabola - 4ft (skladovaná na venkovní
ploše) nebo hliníkový reflektor – 1ft, 2ft dodávaný z vlastního výrobního provozu (Vídeňská, areál
společnosti Cargo Leasing). V hale probíhá kontrola tvaru, popř. montáž obvodového a středového
prstence (pouze šroubová/nýtová spojení). Podle požadavku odběratelů prochází výrobek přímo na finální
montáž nebo na pracoviště chemických povrchových úprav a následně na práškové lakování nebo
lakování tekutými nátěrovými hmotami.
Předúpravy povrchu reflektorů jsou prováděny na automatických linkách předúpravy vybavených
průběžnými dopravníky vybavených průběžným dopravníkem, zásobníkovými nádržemi chemických
roztoků a oplachové vody i vzduchotechnickým odsávacím zařízením. Chemická předúprava probíhá na
bázi fosfátovacího procesu s následným oplachem a finální pasivací hliníkového povrchu. Oplachové vody
jsou sváděny (stejně tak jako v případě výroby TMW antén) do vnitřní nerezové. kanalizace ukončené ve
sběrné šachtě v technologické ČOV.
Proces chemické předúpravy zahrnuje fázi odmaštění, dozoxidace, pasivace, oplachové fáze a fáze
sušení. Používané chemické látky pro proces předúpravy:
-

odmaštění – Candoclene SA (teplota lázně 50-55°C)
o

-

-

Candocleane SA – metakřemičitan dvousodný (CAS 6834-92-0) 5-10%, polyethylen glykolmono
decyleter (CAS 34398-01-1) 1-3%, olyelamin, ethoxylát (CAS 26635-93-8) 1-5%, 3,5,5trimetylhexanová kyselina (CAS 3302-10-1) 1-5%

dezoxidace – IP306+GD603, Alfideox 72/15 (teplota lázně 45-60°C)
o

IP306 - kyselina fosforečná (CAS 7664-38-2) <10%, kyselina fluorovodíková (CAS 7664-39-3)<2%

o

GD603 - není klasifikována jako nebezpečná látka

o

Alfideox – kyselina fosforečná (CAS7664-38-2), <45%

pasivace – Rinseguard, E-CLPS 4600 (teplota lázně 18-32°C, 50°C)
o

Rinseguard silan 3-aminopropyltriethoxid (CAS 919-30-2) >15%

o

E-CLPS 4600 – kyselina hexafluortitaničitá (CAS 17439-11-1) <1%, kobalt (CAS 7440-48-4) <1%

Pro oplachovací fáze se používá pitná voda a v některých případech DEMI voda. DEMI voda je
připravována v kompaktním technologickém zařízení skládajícím se z jedné kolony se silně kyselou
ionexovou pryskyřicí a z jedné kolony se silně alkalickou anexovou pryskyřicí (regenerace je prováděna
kyselinou chlorovodíkovou a hydroxidem sodným).
Jednotlivé lázně jsou ohřívány přímým ohřevem nebo nepřímým ohřevem (horkou vodou).
Součástí technologie předúpravy je i úprava oplachových vod a koncentrátů. Technologické pracovní
roztoky vodných lázní a oplachové vody předúprav se čistí v diskontinuální stanici pro úpravu
technoogických vod. Vody určené k čištění jsou přes uzavírací armaturu napouštěny do reaktoru, kde je
prováděno vlastní čištění srážením a koagulací za použití chemických látek (Fe2(SO4)3, H2SO4, Ca(OH)2
v práškové formě). Po uplynutí nastavené doby a úpravě pH je dávkován organický flokulant (Alfiflock 65).
Po ukončení míchání a následním vyčiření vody je odsazený kal odčerpán do kalového zahušťovacího
koše. Voda z koše odtéká gravitačně a je vracena zpět do procesu čištění. Vyčiřená voda je řízeně
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vypouštěna do vnitřní kanalizace, která je zaústěna do stávající čistírny a neutralizační stanice
technologických odpadních vod.
Další případné lakování povrchu parabol probíhá podle požadavku odběratelů buď v lince práškových
barev (větší část natíraných povrchů) s následným vytvrzováním barev v průběžné vytvrzovací peci.
Transport výrobků ve stříkací kabině práškových barev (odsávána se zachycením tuhých látek - přestřiky
práškové barvy; a nebo s možností separace PNH v cyklónu a opětovného použití těchto zachycených
práškových barev a vytvrzovacím tunelu je automatický pomocí instalovaného průběžného dopravníku.
Další možností je nanášení tekutých barev v samostatné stříkací kabině vybavené vzduchotechnickým
odsáváním se záchytem přestřiků i plynných látek a následným vysoušením barev v navazující
vysoušecí/vypalovací peci - také vybavena samostatnou vzduchotechnickou.
Dále paraboly, ať lakované nebo nelakované, vstupují na montážní linku, kde jsou přimontovány: středová
přijímací jednotka, upevňovací elementy a vnitřní drobné součásti (izolace spojů, plastové výstelky
reflexních ploch,... - nakupované díly). Hotové paraboly jsou pak dle výrobkové specifikace vybavovány
popřípadě plastovými kryty, plastikovými látkovými kryty nebo jinými plastovými pouzdry - nakupované
díly.
Na pracovišti vychystávání montážního příslušenství (kitting) se pak z páternosterových policových skladů
vychystávají (i pro výrobky TMW) komplety montážního příslušenství (nakupované položky - třmeny,
objímky, šrouby, matice, podložky, různé návody a dokumentace, drobné součástky doplňované až na
místě finálního umístění antény,...) do plastikových sáčků, popř. kartonů, které se pak přidávají
k expedovaným výrobkům. Zároveň se zde tisknou samolepící nálepky, nalepované štítky a čárové kódy
na výrobky i obaly. Na pracovištích finální kompletace a paletizace se ke smontované parabole umístěné
do kartónové krabice, přidává vychystané příslušenství a na kartony se lepí vnější popisné nálepky a
čárové kódy. Krabice se pak umísťují na dřevěné Europalety, kde se fixují PE fólií. Po určitém
shromadnění se pak výrobky přímo z expediční plochy v hale dopravují k odběratelům nebo do skladových
prostor.
Výroba konektorů CONNECTOR ASSEMBLY. Vstupní surovinou jsou části měděných konektorů
s různou povrchovou úpravou a různých velikostí dodávané ostatními divizemi společnosti Andrew.
Konektory jsou sestavovány pracovníky manuálně na montážních linkách. Při kompletování konektorů jsou
používány jednoduché ruční lisy. Hotové konektory prochází přísnou vizuální kontrolou a jsou dále
používany ve výrobním programu kabelů.

Kabelový program CABLE ASSEMBLY není určený pouze pro mobilní zařízení, ale vyrábí se zde
také část kabelů k anténním systémům VALULINE a TMW. Vstupní surovinou jsou sdělovací kabely
koaxiálního typu pro vnější i vnitřní prostředí dodávané subdodavateli v různých tloušťkách a technických
parametrech obvykle na velkých dřevěných cívkách (průměr až 2m). Ve výrobní hale jsou cívky umístěny
na cívkové odvíječky (převíječky) s poháněným podávacím zařízením, které zároveň i průběžně odměřuje
odvinuté délky kabelů. Požadované délky kabelů jsou odstřiženy a podle délky kabelu jsou případně
navinuty na menší cívky (nakupované). Na ručních pracovištích je z konců kabelů ořezána do
požadovaného tvaru vnější izolace, upravena stínící vrstva a vnitřní distanční výplň.
Na konce kabelů jsou finálně namontovány požadované konektory nebo koncovky kabelů
(nakupované). Podle požadavku jsou na dalším ručním pracovišti kompletovány kabely do kabelových
svazků. Na konci výrobního postupu probíhá testování kabelů, jejich balení do PE sáčků, balení (cívek)
kabelů do kartónových krabic.

Výroba vlnovodů s flexibilním jádrem FLEX TWIST
Výroba jádra pružných vlnovodů probíhá na speciálních navíjecích strojích. Vstupní surovinou je
hliníkový postříbřený pásek a měděný drát. Vyrobená jádra pružných vlnovodů se dále zakracují na
požadovanou délku a jsou vstupní surovinou pro výrobu pružných vlnovodů.
Další vstupní surovinou pro výrobu pružných vlnovodů jsou mosazné příruby různých velikostí
dodávané ostatními divizemi Andrew a chloroprenová pryž dodávaná subdodavateli. Jádro vlnovodu
nařezané na patřičnou délku dle požadavku zákazníka je obroušeno na obou koncích a následně jsou na
oba jeho konce připájeny příruby. Po úpravě povrchu pískováním a následném očištění je tělo pružného
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vlnovodu opatřeno nátěrem pro dosažení dokonalé přilnavosti pryže k tělu vlnovodu a opláštěno
chloroprenem nebo silikonem ve vyhřívaných lisech.
Na přání zákazníka můžou být příruby pokoveny; tato operace je zajišťována lokálním subdodavatelem.
Na konci linky je produkt elektricky testován. V případě potřeby zde probíhá ladění, aby bylo dosaženo
požadovaných hodnot zpětné ztráty. Výrobek je následně balen do PE fólie, případně také do kartonu.
Počet pracovníků
Ve výrobě, údržbě a prostorách skladů je zaměstnáno celkem cca 685 osob ve 3 směnném provozu, v
administrativě potom cca 110 osob.
Společnost Andrew Telecommunications využívá tyto výrobní a skladovací prostory:
- CTPark Modřice – výrobní hala – počet pracovníků 545
- CTPark Slatina – výrobní hala - počet pracovníků 50
- Vídeňská (areál Cargo Leasing) – výrobní a skladovací hala – počet pracovníků 15
- Masarykova, Modřice (areál Chapel Invest) – skladovací prostory (UPS1) – počet pracovníků 25
- CTPark Modřice – skladovací prostory (UPS2) – počet pracovníků 50
- Nádražní, Modřice (areál MDJ) – skladovací prostory – obsluhováno dodavatelsky

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Záměr je již realizován, výroba probíhá ve zkušebním provozu

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující kraje a obce:
kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel: 541 651 111

obec:

Město Modřice

Město Modřice
Náměstí Svobody 93
664 42 Modřice
tel.: 547 243 391

obec:

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Malinovského nám. 2
601 67 Brno
tel.: 542 171 111

obec:

Městská část Brno - jih

Statutární město Brno,
městská část Brno - jih
Mariánské nám. 13
617 00 Brno
tel.: 545 427 511

9. Výčet navazujících rozhodnutí
Kolaudace stavby, převedení do trvalého provozu, příslušným správním úřadem je stavební úřad.
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda
Posuzovaná technologie je realizována ve stávající hale, bez dalších nároků na zábor půdy. Dotčený
pozemek 1536/93 (výměra 10 391 m2) se nachází v katastrálním území Modřice a je součástí průmyslové
zóny. Dle katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří.
Území určené k realizaci záměru není součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k
plnění funkcí lesa.

2. Voda
Období provozu
V rámci provozu výroby ve společnosti Andrew Telecommunications, s.r.o. dochází ke spotřebě vody
nejen pro účely zdravotechniky, ale i v rámci vlastního výrobního procesu (provozní voda).
Pitná voda je odebírána z vnitroareálového vodovodního řadu veřejného vodovodu.
denní spotřeba vody zaměstnanců
Průměrná denní potřeba vody Qd
počet
pracovníci výroba, údržba, sklad
pracovníci THP
Celkem Qd

545
100
645

spotřeba vody
(l/os)
80
60

celková potřeba vody
(l/den)
43 600
6 000
49600

Poznámka: Do výpočtu potřeby pitné vody pro jednoho zaměstnance je zahrnuta voda pro výdejnu jídla a voda na zabezpečení
úklidových prací. Spotřeba vody počítána pouze pro počet pracovníků ve cýrobní hale v CTParku Modřice.

Maximální denní potřeba vody
Qm = Qd × 1,35 = 48,94 × 1,35 = 66,07 m3/den
3

3

Roční spotřeba vody: 49,60 m × 250 dnů = 12 400 m /rok.
Provozní voda
Pitná voda se využívá i v rámci výrobního procesu pro chemické předúpravy povrchu antén (Fefosfátování), leštění a čištění středových přijímacích prvků (moření). Pitná voda je používána pro fáze
oplachu v procesech předúpravy nebo je upravena na DEMI vodu taktéž pro některé fáze oplachu.
Oplachové vody jsou buď upraveny nebo přímo sváděny do nerezové kanalizace ukončené ve sběrné
šachtě v technologické ČOV. Případná výměna vodní lázně se provádí pouze přes technologickou čistírnu
odpadních vod. Výměna provozních náplní je prováděna proškolenými pracovníky a vyčerpané lázně jsou
odváženy odpadovou společností k následné likvidaci.
Voda je odebírána šaržovitě dle potřeby, maximální roční spotřeba je cca 800 m3.
Spotřeba vody
Skutečná spotřeba vody v době zkušebního provozu v roce 2005 je zaznamenána v následující tabulce:
Spotřeba vody
Rok
2004
2005
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2006
celkem

11 590
27 747

Požární voda
V celém objektu, kromě místností bez požárního rizika, je navrženo sprinklerové hasící zařízení. Na
sprinklerové hasící zařízení jsou napojeny i vnitřní hydranty. Dodávka vody na jeden hydrant činí 1,1 l/s při
0,2 Mpa. Na každém rohu objektu jsou instalovány vnější nástěnné hydranty s vydatností 1900 l/min. Celý
systém je napojen na strojovnu. K tomuto stabilnímu hasícímu zařízení musí být k dispozici stálá zásoba
vody 410 m3. Tato zásoba postačí na dobu hašení 60 minut. Zásobování vodou je řešeno pomocí
venkovní nadzemní kruhové ocelové nádrže, umístěné v těsné blízkosti strojovny. Nádrž je plněna pitnou
vodou z vnitroareálového vodovodního řadu veřejného vodovodu.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
S ohledem na charakter výrobního procesu bude v řešeném výrobním provozu skladováno poměrně
značné množství materiálu určeného převážně ke kompletaci a montáži do finálních výrobků. Tento
sortiment je jednak určen finální skladbou výrobků a také charakterem subdodávek nakupovaných od
tuzemských i zahraničních subdodavatelů. Pro skladování materiálu drobnějšího charakteru jsou
využívány páternosterové policové regálové sklady s motoricky otočným policovým polem, umožňujícím
skladování rozsáhlého množství materiálu co nejblíže místu spotřeby/použití.
Veškerý materiál je pod permanentní evidencí počítačového systému, vyhodnocujícího aktuální stav
zásob, objednávky na cestě a požadavky výroby/kompletace. Také je podle těchto informací korigováno
operativní výrobní plánování tak, aby pro zadávanou výrobu byly k dispozici vždy všechny potřebné
komponenty.
Významné položky skladovaného sortimentu (kromě hotových výrobků) jsou uvedené v následující
tabulce.
Vstupní výrobní suroviny a materiály

Hliníkové komponenty a hutní materiál
Měděné a mosazné komponenty a materiál
Dřevěné profily a desky na obaly
Kabely ve svitcích
Kartony, papír a lepenka
Ocelové komponenty a ocelový hutní materiál
Chemikálie pro procesy povrchové předúpravy
Barvy, nátěrové hmoty (MNH, PNH)
Nakupované drobné komponenty
Plastové kryty parabol a reflektory
Hydraulické oleje
Chemikálie pro čištění produktů
PE, PU, a plastové komponenty obalů
Technické plyny - acetylén, kyslík, argon
Pájecí a svařovací materiál
Celkem

Roční spotřeba (t/rok)

Místo uložení

4000
2000
6000
900
1500
220
12
90
40
35
dle potřeby
8
60
3
1,5
14869,5

venkovní plocha, hala
venkovní plocha, hala
venkovní plocha, hala
venkovní plocha, hala
sklad obalů, hala
venkovní plocha, hala
sklad chemikálií
sklad barev
hala
venkovní plocha, hala
sklad hořlavin
sklad chemikálií
sklad obalů, hala
venkovní přístřešek, hala
hala

Skladované
množství (t)
600
300
80
100
28
20
2
1
6
5
1,3
0,8
0,8
0,4
0,2
1 154,7

Podrobný seznam používaných chemikálií (barev a ředidel) pro lakování je uveden v příloze č. 4 HP.
Údaje k roční spotřebě vychází ze skutečnosti za rok 2006.
Na venkovní ploše jsou skladovány všechny hutní materiály a polotovary před zadáváním do výroby a
hotová výroba TMW antén.
Sklad chemikálií a současně místo pro shromažďování nebezpečných odpadů je vybaven dvěma
nerezovými vanami sloužícími pro záchyt havarijních úniků při skladování a při odběru skladovaných látek.
Na roštech nad nerezovými vanami jsou nad první vanou skladovány látky kyselé povahy, nad druhou
vanou látky alkalické povahy.
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Sklad ropných látek, stejně tak jako sklad nátěrových hmot jsou vybaveny podlahou odolnou vůči ropným
látkám a záchytnou jímkou na případné havarijní úniky nebo úkapy při provozní manipulaci a přelévání
látek.
Energetické zdroje
Elektrická energie
Pro technologické potřeby bude v podélných osách výrobních lodí instalován univerzální přípojnicový
rozvod silnoproudu, pokrývající celou plochu haly a na požadovaných místech v technologických
přístavcích technologické zásuvkové okruhy 230/400V. Ve slaboproudých rozvodech bude kromě EPS
zařazena i podniková strukturovaná kabeláž pro telefony a LAN na pracovištích mezioperační kontroly a
na místech evidence materiálu a rozpracované výroby.
Současnou energetickou náročnost provozu areálu společnosti Andrew Telecommunications, s.r.o.
dokládá spotřeba elektrické energie, přičemž při rozšíření výroby je předpoklad jejího růstu.
Skutečná spotřeba elektrické energie je uvedena v následující tabulce.
Spotřeba elektrické energie
Rok
2004
2005
2006
celkem

spotřeba (MWh)
2 141,9
2 651,4
2 854,5
7 647,8

Zemní plyn
V současné době se v areálu společnosti Andrew Telecommunications, s.r.o. nachází vytápění malými
zdroji znečišťování ovzduší, střední zdroj znečišťování ovzduší (plynová kotelna včetně ohřevu TUV) a
dále technologické ohřevy klasifikované jako střední zdroje znečišťování ovzduší.
Spotřeba plynu je uvedena v následující tabulce.
Spotřeba plynu
Rok
2004
2005
2006
celkem
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní nároky záměru se dělí následovně:
• transport materiálu, expedice výrobků,
• provozní logistika - dopravní obsluha externích skladů,
• doprava osob.
Tyto nároky jsou kvantifikovány následovně:
Transport materiálu, expedice výrobků
Záměr je dopravně obsluhován přímo (vlastní objekt umístění záměru) a s využitím externích skladů.
Dopravně obsluhovány jsou tyto objekty:
•
•
•
•
•
•

Andrew, CTPark Modřice - výrobní hala (umístění záměru),
Andrew BSA, CTPark Slatina - výrobní hala,
Cargo Leasing Vídeňská - výrobní a skladovací hala
Chapel Invest Modřice, ul. Masarykova - skladovací prostory (UPS1)
CTPark Modřice - skladovací prostory (UPS2)
MDJ Modřice, ul. Nádražní - skladovací prostory (obsluhováno dodavatelsky)

Průměrné denní intenzity dopravy jsou (dle probíhajícího zkušebního provozu) následující:
Andrew CTPark
Modřice:

vykládka: 65 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den
nakládka: 8 návěsových souprav a 52 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den
celkem: 8 návěsových souprav a 117 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den

Andrew CTPark
Slatina:

vykládka: 2 lehká nákladní/dodávková vozidla za den
nakládka: 2 lehká nákladní/dodávková vozidla za den
celkem: 4 lehká nákladní/dodávková vozidla za den

Cargo Leasing
ul. Vídeňská:

vykládka: 19 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den
nakládka: 17 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den
celkem: 36 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den

UPS1 Modřice,
Chapel Invest,
ul. Masarykova:

vykládka: 5 návěsových souprav a 37 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den
nakládka: 17 návěsových souprav a 25 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den
celkem: 22 návěsových souprav a 62 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den

UPS2 CTPark
Modřice:

vykládka: 13 návěsových souprav a 33 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den
nakládka: 12 návěsových souprav a 58 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den
celkem: 25 návěsových souprav a 91 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den

MDJ Modřice,
ul. Nádražní

vykládka: 1 lehké nákladní/dodávkové vozidlo za den
nakládka: 8 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den
celkem: 9 lehkých nákladních/dodávkových vozidel za den

Dopravní trasy k jednotlivým objektům jsou vedeny následovně:
• k objektům Andrew a UPS2 páteřní komunikací průmyslové zóny CTP Modřice na silnici II/152 a dále
na silnici I/52,
• k objektům UPS1 a MDJ ulicemi Masarykovou a Havlíčkovou na silnici II/152,
• k objektu Cargo Lasing obslužnou komunikací podél silnice I/52 a dále silnicí I/52.
Poloha jednotlivých objektů a dopravní trasy jsou zřejmé z následujícího obrázku:
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Obr.: Poloha záměru a externíchobjektů, dopravní trasy

Doprava osob
U objektu Andrew Modřice se nachází cca 90 parkovacích míst (60 před budovou, cca 30 za budovou). Při
obratu 3 vozidla na parkovací místo a den nepřekročí osobní doprava úroveň cca 300 vozidel denně.
Dopravní trasy osobní dopravy jsou vedeny páteřní komunikací průmyslové zóny na silnici II/152 a dále na
křižovatku se silnicí I/52, kde se doprava dělí do více směrů.
Areál je snadno dostupný pomocí MHD, zapojené do IDS.
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Shrnutí
S ohledem na výše uvedené údaje lze shrnout dopravní intenzity související se záměrem následovně:
Obr.: Dopravní intenzity související se záměrem

Pozn.: V uvedených hodnotách je již započten nezbytný příjezd prázdných vozidel (pro nakládku) resp. odjezd prázdných vozidel
(po vykládce). Jde o konzervativní předpoklad, který neuvažuje zpětné vytěžování vozidel.

Doprava je v plném rozsahu provozována pouze v denní době pracovních dní. O víkendech (při
mimořádných směnách, v současné době téměř každý víkend) je prováděna pouze lehká doprava pro
zásobování výroby v hlavní výrobní hale a převoz výrobků do skladu, v úrovni cca 30% pracovních dní.
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší

Hlavní bodové zdroje znečištění
V lokalitě jsou použity dva typy bodových zdrojů emisí: jednak spalovací potřebné k vytápění objektu a
jednak technologické.
Vytápění a výroba teplé vody
V současné době jsou pro vytápění využívány plynové agregáty Sahara (21 ks) o výkonu 80 kW (každý) a
zářiče Mandík (24 ks) o výkonu 20,3 kW (každý) - malé zdroje znečišťování ovzduší. Dalším zdrojem tepla
je plynová kotelna, která slouží k vytápění a ohřevu TUV osazená 2 plynovými kotli Buderus (110 kW) a
plynovým ohřívákem Quantum (68 kW) - střední zdroj znečišťování ovzduší.
Celková emise škodlivin produkovaná těmito zdroji je uvedena v následující tabulce:
tuhé látky
g/h

SO2
g/h

NOx
g/h

CO
g/h

org. látky
g/h

6,1

2,9

589,4

98,2

39,3

Technologické zdroje:
- povrchová úprava kovů
-

fosfátovací linka (střední zdroj znečišťování)
mořící linka (střední zdroj znečišťování)
hořáky č.1 a 2 fosfátovací linky (střední zdroj znečišťování)
hořák č.3 fosfátovací linky (střední zdroj znečišťování)
hořáky č. 1-4 mořící linky (střední zdroj znečišťování)

- průmyslová aplikace
- velká lakovna + kombinovaná lakovna (velký zdroj znečišťování)
- hořák plynové pece u kombinované lakovny (střední zdroj znečišťování)
- malá lakovna (střední zdroj znečišťování)
- nanášení práškových nátěrových hmot
- lakovací kabina u fosfatizační linky (střední zdroj znečišťování)
- hořák pece lakovny práškových nátěrových hmot (střední zdroj znečišťování)
- linka předúpravy (střední zdroj znečišťování)
- ohřev lázní linky předúpravy (střední zdroj znečišťování)
- sušící pec (střední zdroj znečišťování)
- lakovací box pro nanášení práškových nátěrových hmot (střední zdroj znečišťování)
- vypalovací pec(střední zdroj znečišťování)
- ohřev vypalovací pece (střední zdroj znečišťování)
Zařízení ke snižování emisí
Jednou z používaných technologií k čištění emisí je vodní clona na práškové lakovně. Na záchyt
organických emisí nejsou žádná dočišťovací zařízení navržena. Jelikož se jedná o střední zdroje emisí,
bude muset provozovatel dokladovat, že jeho zdroje jsou schopny dodržovat platné emisní limity i bez
těchto zařízení, nebo bude muset takováto zařízení instalovat.
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Další použitou technologií pro snižování emisí je prášková lakovna s možností separace PNH v cyklónu a
opětovného použití těchto zachycených práškových barev.
Použitá technická zařízení
Při řešení navazující vzduchotechniky provozu výrobní technologie je postupováno podle zákona O
ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. Z provozu výrobní technologie unikají jako bodové zdroje do okolního
prostředí plynné látky (z odmašťování, povrchové předúpravy – fosfátování a moření, lakovacích pracovišť
a sušících/ vytvrzovacích prostor), které jsou v místech výskytu odsávány vzduchotechnickým zařízením a
vypouštěny do okolního prostředí samostatným výdechovým komínem. Jednotlivé emise nepřesahují limity
stanovené vyhláškou MŽP č. 355/2002.
Vzduchotechnickými jednotkami je dodáváno do pracovního prostředí dostatečné množství čerstvého
vzduchu zabezpečující dodržení přípustných koncentrací škodlivin v ovzduší i v extrémních situacích
(výroba s maximálním podílem lakovaných výrobků s velkým povrchem ošetřovaným nátěrem tekutými
barvami). Pro lakování se používají výhradně bezolovnaté barvy.
Emise VOC
Emisní bilance vycházející ze spotřeb NH za minulé období je uvedena v následující tabulce:
rok 2005
zdroj emise

druh NH

malá mokrá lakovna
velká mokrá lakovna
kombinovaná lakovna

prášková lakovna

rok 2006

spotřeba NH

obsah VOC

spotřeba NH

obsah VOC

barva (Cromadex)

4,546 t

3,523 t

4,439 t

3,440 t

ředidlo (Cromadex)

0,706 t

0,706 t

1,322 t

1,322 t

barva (Polan B)

2,677 t

2,075 t

21,114 t

16,363 t

ředidlo (Polan B)

1,867 t

1,867 t

4,375 t

4,375 t

barva (Polan B)

1,338 t

1,037 t

3,063 t

2,374 t

ředidlo (Polan B)

0,933 t

0,933 t

1,965 t

1,965 t

PNH (Interpon, Alesta)

23,206 t

-

5,777 t

-

PNH (Interpon, Alesta)

10,809 t

-

57,109 t

-

Emise tuhých látek
Maximální emise tuhých látek emitovaných lakovnami je uvedena v následující tabulce:
kg.rok
kombinovaná lakovna

-1

245

prášková lakovna

94

prášková lakovna (nová)

100

Emise z tepelných zdrojů technologie
Výše uvedené lakovny jsou vybaveny vlastními zdroji tepla využívajícími jako palivo zemní plyn. Celková
emise škodlivin produkovaná těmito zdroji je uvedena v následující tabulce:
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tuhé látky
g/h

SO2
g/h

NOx
g/h

CO
g/h

fosfátovací linka

1,4

0,7

130,8

21,8

8,7

vypalovací pec PNH

1,7

0,8

158,4

26,4

10,6

sušící pec (mokrá lakovna)

0,3

0,1

28,0

4,7

1,9

pec kombinované lakovny

0,6

0,3

52,8

8,8

3,5

namáčecí linky

0,1

0,1

13,4

2,2

0,9

celkem

5,3

2,0

383,4

66,1

26,5
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Provoz zařízení
Provoz zařízení lze charakterizovat jako nepřetržitý, třísměnný 250 dní v roce. Počet provozních hodin
zařízení je cca 6000 za rok.
Hlavní plošné zdroje znečištění
Plošným zdrojem je pohyb vozidel po parkovišti. Intenzita dopravy je uvedena v kapitole B.II.4. Osobní a
nákladní doprava vyvolaná provozem bude produkovat následující množství emisí1:
tuhé látky
g/den

SO2
g/den

NOx
g/den

CO
g/den

org. látky
g/den

0,1

1,2

77,1

144,2

25,7

Hlavní liniové zdroje znečištění
Liniovým zdrojem je nárůst vyvolané dopravy. Intenzita dopravy je uvedena v kapitole B.II.4 „Nároky na
dopravní infrastrukturu“.
V rámci areálu objektu firmy Andrew Telecommunications s.r.o. je zajišťována přeprava surovin a
manipulace s materiály nákladními automobily, rovněž se předpokládá využití osobní dopravy pro přepravu
zaměstnanců. Pohyb a provoz těchto vozidel vytváří liniové dopravní zdroje znečišťování ovzduší.
Osobní a nákladní doprava vyvolaná provozem prodejny bude produkovat následující množství emisí2:
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,173

0,012

4,271

1,706

0,511

.

2. Odpadní voda
Při provozu výrobního areálu společnosti Andrew Telecommunications, s.r.o. vznikají následující kategorie
odpadních vod:
§ splaškové odpadní vody
§ dešťové odpadní vody
§ průmyslové odpadní vody
Splaškové vody
Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů v administrativní části a v přístavcích jsou odvedeny
připojovacími, odpadními a svodnými potrubími, která jsou navržena z trub z PVC-HT systém. Splaškové
potrubí je odvětráno nad střechu. Do odpadního potrubí na WC jsou napojeny i přečerpávané
zneutralizované odpadní vody z technologie a splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení na
odvrácené straně haly od administrativní části. Splaškové vody jsou odvedeny do venkovních splaškových
kanalizačních rozvodů.
V jihovýchodní části celého areálu CTPark Modřice je situován objekt čerpací stanice, který slouží k
přečerpávání splaškových vod z průmyslové zóny Modřice přes výškové převýšení terénu do stávající
splaškové stoky DN 300 z obce Želešice, která odvádí vody do ČOV v Modřicích.
Očekávané množství splaškových vod bude 49,6 m3.den-1. Roční množství (uvažuje se s provozem 250
dnů v roce) bude 12 400m3. Splašky s tuky ze zázemí výdejny jídel jsou vedeny přes lapák tuku. Hodnoty
znečištění u vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům kanalizačního řádu.
Dešťové vody
Čisté dešťové vody ze střech jsou svedeny do komorového systému pro řízené ukládání dešťových vod se
vsakovacími studnami, zaolejované vody z parkovišť jsou svedeny přes ORL (dostatečné kapacity a
1
2

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
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účinnosti) do dešťové zdrže s odtokem 15 l/s a jsou napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci areálu
IFE. Tato kanalizace je zaústěna do páteřní dešťové stoky DK napojené na stoku areálu IMI Norgen
navazující na stoku D nově vybudované dešťové kanalizace ukončené výústním objektem na levém břehu
Bobravy za železničním mostem přes řeku.
Tab.: Odvod srážkových vod z areálu Andrew Telecommunications, s.r.o. za rok 2005 a 2006
2)

Zastavěná
10 072

Plocha (m )
Zpevněná
12 928

Celkem
23 000

Dlouhodobý
srážkový úhrn v
Brně
(m)
0,507

Odváděné srážkové
3
vody (m )
10 495

Poznámka: Součinitel odtoku pro zastavěné a zpevněné plochy je 0,9

Průmyslové vody
Ve výrobním areálu společnosti Andrew Telecommunications, s.r.o. je od roku 2004 provozováno
vodohospodářské zařízení "Čistírna odpadních vod z linek povrchových úprav“ – neutralizační stanice
(dále jen NS). Jeho provoz probíhá v souladu s rozhodnutím č.j. ŽP 1721/2004-Šr ze dne 28.6.2004
vydaném referátem životního prostředí Městského úřadu Šlapanice, jako příslušného vodoprávního úřadu.
Množství odpadních vod vypouštěných z neutralizační stanice je stanoveno na max. 4m3/h (8 000 m3/rok).
Kvalita odpadních vod, které vstupují po předčištění v neutralizační stanici do veřejné kanalizace, splňuje
nejvyšší přípustné míry znečištění požadované vodoprávním úřadem, uvedené v následující tabulce.
Tab.: Emisní standardy (ŽP 1721/2004-Šr)
Emisní standard
NEL
Tenzidy celkové
Tenzidy aniontové
Měď
Zinek
Fosfor celkový
Flouridy
Dusík celkový
Chloridové ionty
Síranové ionty
Teplota
pH

„p“ [mg/l]
10
20
10

3,0
2,0
35
200
100
40°C
6,0

„m“ [mg/l]
15
30
15
0,5
2,0
4,5
4,0
70
300
200
8,5

Průtočná NS je navržena pro max. výkon 10 m3/h a slouží ke zneškodňování odpadních vod (všechny
druhy odpadní oplachové vody) vznikajících při povrchových úpravách materiálů odmašťování, fosfátování
a pasivace prováděných před nanášením práškových nátěrových hmot. Provoz NS je automaticky ovládán
řídícím systémem. Výkon zařízení se nastavuje pomocí ventilu na výtlačném potrubí transportního
čerpadla surové vody podle hodnoty změřené rotametrem. Všechny odpadní oplachové vody jsou
zneškodňovány společně.
NS je umístěna v samostatném technologickém přístavku hlavní výrobní haly. Technologické zařízení je
situováno v přízemí a pod úrovní podlahy.
Surová odpadní oplachová voda vznikající při procesech povrchových úprav (fosfátování a moření) přitéká
3
samospádem přívodním potrubím z nerezové oceli do přečerpávací nádrže o objemu 5 m umístěné pod
úrovní podlahy v prostoru ČOV, odkud je přečerpávána do podzemní akumulační nádrže o objemu 20 m3
umístěné na prostranství v těsné blízkosti ČOV. Surová odpadní voda čerpaná z akumulační nádrže
postupně samospádem protéká reakčními nádržemi, které jsou osazeny mechanickým mícháním. Do
odpadní vody jsou kontinuálně dávkována činidla (FeCl3, HCl, Ca(OH)2) potřebná pro dokonalé odstranění
obsaženého znečištění, kationtový a aniontový polymerní flokulant. Reakční tanky jsou osazeny sondami
k měření pH a regulaci dávkování činidel. Upravená voda je přepravena do usazovací nádrže, kde dochází
k usazování vloček kalu ve spodním kuželovém dnu nádrže a odsazená voda odtéká obvodovým
přepadem do přečerpávací nádrže a odtud přes filtr s náplní písku a antracitu, dále pak přes reakční nádrž
pro případnou korekci pH (5%HCl) do odtokové nádrže. Odtoková nádrž je osazena sondou pH a
v případě, že je zaznamananá hodnota pH mimo stanovený interval (6,0-8,5), zůstává vypouštěcí ventil
uzavřen a voda se vrací zpět do akumulační nádrže a prochází opět čistícím procesem. Odtoková nádrž
slouží jako odběrné místo vzorků. Odvodnění kalu se provádí tlakovou filtrací pomocí kalolisu.
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Vyprazdňování a čištění kalolisu je ruční. Tuhé odpady jsou skladovány v kovových sudech a předávány
oprávněné firmě k odstranění.
Celkové množství za rok vypuštěných vod z ČOV v roce 2005 byl 7 996 m3, v roce 2006 byl 7 253 m3.
Kvalita odpadních vod, které vstupují po předčištění v neutralizační stanici do veřejné kanalizace, splňuje
nejvyšší přípustné míry znečištění požadované vodoprávním úřadem ve všech limitech
Odpadní vody z lakoen s vodním filtrem jsou předávány k likvidaci jako odpad 12 03 01 v množštví cca 66
m3 ročně.
Vzorkování odpadní vody se provádí na výstupu z ČOV.

3. Odpady
Na základě technologických postupů a procesů, které jsou realizovány v areálu firmy Andrew
Telecommunications s.r.o., byly specifikovány níže uvedené druhy odpadů, které je možné zařadit do
následujících skupin:
•

08 – Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů),
lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev;

•

11 – Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z
hydrometalurgie neželezných kovů;

•

12 – Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů;

•

13 – Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách
05 a 12);

•

14 – Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve
skupinách 07 a 08);

•

15 – Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak
neurčené;

•

16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené;

•

17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst);

•

20 – Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady
z úřadů) včetně složek z odděleného sběru.

Předpokládaná roční produkce a skladba odpadů z plánované výroby je uvedena v následující tabulce.
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Roční produkce a skladba odpadů
Kód druhu
odpadu
08 01 11
08 02 02

Název druhu odpadu

11 01 09
12 01 03
12 03 01
13 01 10
14 06 03

Odpadní
Vodné kaly obsahující keramické látky
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
Piliny a třísky neželezných kovů
Prací vody
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

15 01 01

08 04 09

Kategorie
odpadu
N
O/N

2004
4,830
16,300

Množství (t/rok)
2005
2006
12,320
20,670
59,260
60,200

N

0,89

1,210

0,665

N
O
N
N
N

13,02
26,807
281,70
0,065
5,235

35,030
41,283
64,930
0
9,475

30,930
103,277
66,100
0
8,685

Papírové a lepenkové obaly

O

107,507

216,642

218,350

15 01 02

Plastové obaly

O

7,160

21,208

15,124

15 01 03

Dřevěné obaly

O

1,74

523,90

698,140

15 01 06

Směsné obaly

O

0

64,820

154,940

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

N

8,38

9,260

10,960

N

0,845

3,470

4,300

19,07
1,90
0

0,10
0
224,6
0
3,83
0,107
28,502
2,0
0,23

0
0
13,460
0,900
9,099
0,060
46,650
0
0

N

0,132

0,10

0,130

O
O
O

1,680
124,71
5,16

0
85,470
0

0
31,548
0

15 02 02
16 06 01
16 06 03
17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
20 01 08
20 01 21
20 01 35
20 01 38
20 03 01
20 03 99

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Olověné akumulátory
Baterie obsahující rtuť
Dřevo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a jídelen
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20
01 23
Dřevo neuvedené pod 20 01 37
Směsný komunální odpad
Komunální odpady jinak blíže neurčené

N
N
O
O
O
O
O
O
N

0,25
500,310
0,88
3,875

Za nakládání s odpady zodpovídá jeho původce – společnost Andrew Telecommunications, s.r.o. Se
vzniklými odpady je nakládáno dle platných právních a ostatních předpisů ČR. Společnost vede průběžnou
evidenci produkce odpadů a každoročně zpracovává Hlášení o produkci odpadů za uplynulý rok.
Jednotlivé druhy odpadů jsou shromažďovány odděleně, ve vhodných nádobách, na předem určených
místech dle provozního řádu. Odpadový materiál, který má, nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) je
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti
dešti.
Likvidaci odpadů a manipulaci s nimi má společnost Andrew Telecommunications zajištěnou smluvně u
odborných firem. Vzniklé odpady jsou přednostně nabídnuty oprávněným firmám k jejich dalšímu
druhotnému využití, recyklaci před jejich odstraněním.

4. Ostatní
Hluk
Výrobní provoz je uzavřen v objektu ze sendvičové konstrukce, bez oken, zastropení z železobetonových
panelů. Stupeň zvukové neprůzvučnosti konstrukce překračuje hodnotu R´w = 45 dB. Hladina hluku ve
vnějším prostoru haly nepřekračuje cca 55 dB/10 m.
Do venkovního prostoru jsou orientovány výdechy vzduchotechniky resp. vytápění, akustický výkon
nepřekročí u vyústění vzduchotechnických zařízení a komínů hodnotu LA,w = 85 dB, u filtračních zařízení
hodnotu LA,w = 95 dB.
Dále je ve venkovním prostoru haly provozována manipulační technika (vysokozdvižné vozíky,
manipulační plošina), emitovaná hladina hluku nepřekračuje cca 60 dB/10 m.
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Emisní hodnoty hluku dopravních zdrojů (liniové zdroje) nejsou specifikovány, metodika výpočtu
dopravního hluku využívá skladbu a intenzitu dopravního proudu, nikoliv hlukové emise jednotlivých
vozidel.
Hluk v období výstavby není řešen, posuzovaná technologie se nachází v již vybudovaných objektech a je
provozována ve zkušebním provozu.
Vibrace
Vibrace nejsou produkovány.
Ionizující záření
Zdroje ionizující záření nejsou provozovány, nejsou provozovány ani žádné výpusti radionuklidů do
životního prostředí.
Neionizující záření
V rámci výrobní technologie je pro ladění a testování vyráběných komunikačních technologií (přijímacích
jednotek antén) využíváno vysokofrekvenční vlnění o frekvencích nad 100 MHz. Hodnoty
elektromagnetického záření splňují požadavky nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před
neionizujícím zářením. Jde přitom zejména o problematiku pracovní hygieny, venkovní prostor prakticky
není ovlivněn.
Dále jsou provozována pouze běžná komunikační zařízení, bez významného vlivu na okolí.
Další fyzikální nebo biologické faktory
Nejsou produkovány. Osvětlení areálu je řešeno tak, aby neobtěžovalo světelným smogem okolí.
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnost vzniku havárií s výrazným dopadem na životní prostředí a na zdraví pracovníků je technickými
opatřeními snížena na minimální mez.
Hlavními provozními riziky může být únik látek, které by mohly mít negativní vliv na horninové prostředí a
čistotu a kvalitu vod. Proto byla v rámci provozu areálu přijata odpovídající opatření na ochranu půdy a
vody a zpracován havarijní plán.
Následující tabulka zahrnuje objekty, vybrané technologické procesy a zařízení, kde při haváriích, nebo
mimořádných situacích může dojít k únikům látek závadných vodám a tudíž ke kontaminaci vody a půdy.
Tab.: Rizikové objekty a pracoviště
Objekt
Strojovna SHZ
Sklad barev
Sklad hořlavin
Sklad nebezpečných
chemických látek a
přípravků

Technologie
Hašení
Skladování
Skladování

Látky znečišťující vodu a půdu
Pohotovostní zásoba nafty pro dieselagregáty
Barvy pro výrobu – seznam viz. Příloha
Ředidla a lepidla pro výrobu - seznam viz. Příloha

Skladování

Kyseliny a zásady pro výrobu - seznam viz. Příloha

ČOV

Úprava technologických
odpadních vod
Povrchová úprava –
fosfátování
Povrchová úprava - moření

Chemické látky pro úpravy technologických odpadních vod FeCl3,
HCl, Ca(OH)2

Fosfátovací linka
Namáčecí tanky

IP 306, Rinseguard
AC 102, AC 174F, AL 269L

V celém areálu se nachází pouze zpevněné plochy.
Všechny místnosti mají speciální nepropustnou podlahu vyspádovanou k záchytným jímkám, specifický
sklon podlahy (do středu místnosti). Samotná podlaha skladů a ČOV je provedena jako havarijní jímka na
10% celkového skladovaného množství HK - sokl a zvýšený práh. Sklad nebezpečných chemických látek
a přípravků je opatřen dvěmi jímkami umístěnými po stranách tohoto skladu – jedna jímka slouží pro
záchyt kyselin a druhá jímka pro záchyt zásad.
FileName:
SaveDate:

Dokumentace_EIA Andrew_finální.doc
5.9.2007 9:58:00

Zakázka/Dokument: C317-06/Z01
Vydání: 01
Strana: 40 z 85

Modřice průmyslová zóna, Andrew – výrobní hala,PS 4 strojírenská technologie
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Seznam skladovaných látek včetně skladovaného množství je uveden v příloze č. 4 a 5 (havarijní plán).
V rámci provozu areálu vzniká také běžné riziko dopravních nehod. V případě úniku pohonných hmot,
olejů nebo jiných nebezpečných látek při havárii dopravních prostředků je nutno provést asanační opatření
s cílem dekontaminovat půdu a zamezit průniku do podzemních vod.
Souhrnně nepředstavuje oznamovaný záměr zvýšení rizika závažných havárií s dosahem do okolní
obydlené zástavby.

5. Doplňující údaje
Nejsou uváděny
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je součástí příměstského sídelního útvaru navazující na zástavbu města Brna. Je tvořeno
převážně plochami různých aktivit (doprava, výroba, skladování apod.).
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• 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 ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného 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.
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
V dotčeném území se nepředpokládá výskyt staré ekologické zátěže.
Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, území neleží v zátopovém území, území
neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
Plocha záměru se nenachází v území městské památkové rezervace, nachází se však v jejím ochranném
pásmu.
Dotčené území je (spolu s územím města Brna) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle
sdělení MŽP č. 4, uveřejněném ve věstníku MŽP částka 3 z března 2007). Důvodem zařazení je
překročení imisního limitu pro zátěž prachem (PM10).
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Obyvatelstvo
Záměru nejblíže leží obytná zástavba východního cípu obce Želešice. Obec Želešice má celkem 1231
obyvatel. Nejbližší obytná zástavba obce je od hodnoceného záměru vzdálena cca 600m.
Vlastní záměr leží na katastru města Modřice, které má 3403 (sčítaní v roce 2000). Nejbližší obytná
zástavba města je od hodnoceného záměru vzdálena cca 600m.

2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Kvalitu ovzduší ovlivňuje v území podél stávajících komunikací intenzivní automobilová doprava. Na
znečišťování ovzduší se dále podílí stacionární zdroje znečišťování. Vzhledem k umístění Modřic jižně od
Brna se jedná o pokračování průmyslové zóny města Brna s výskytem velkých zdrojů a většího počtu
středních zdrojů znečišťování ovzduší. Území je plynofikováno.
V hodnoceném území se soustavně nevyhodnocuje kvalita ovzduší, proto pro popis stávající úrovně imisní
zátěže využíváme údaje z nejbližší stanici imisního monitoringu č.1130 – Brno - Tuřany (cca 6,5 km
vzdálené) naměřené v roce 2006:
Oxid dusičitý (NO2)

Oxid siřičitý (SO2)

Tuhé látky - PM 10

23.6

5,9

36.2

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

114.6

72.8

201.8

datum naměření maxima v daném roce

11.01.

23.01.

11.01.

-

-

69

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m )

156.1

110.0

420.0

datum naměření maxima v daném roce

12.01.

24.01.

12.03.

200

350

-

-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )
-3

počet překročení limitní hodnoty (případů za rok)
-3

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )
-3

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, u plynných škodlivin nebylo na uvedené stanici zaznamenáno
překročení imisních limitů. U tuhých znečišťujících látek byly zaznamenány průměrné 24hodinové
koncentrace nad hodnotou imisního limitu dokonce s nadlimitní četností.
Dle Rozptylové studie města Brna (Bucek 20051) je stávající úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2)
a tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 v blízkosti hodnoceného záíměru následující:

1

Výpočet byl proveden pro emisní úroveň roku 2003
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Oxid dusičitý (NO2)

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že v době zpracování studie dosahovala u NO2 průměrná roční
-3
-3
imisní zátěž okolí hodnoceného záměru od 11 do 15 µg.m
(LVr=40µg.m ). Maxima hodinových
koncentrací se v blízkosti silnice R52 (Vídeňská) dosahovaly hodnot nad 200µg.m-3 (LV1h=200µg.m-3, nad
18 případů za rok), v těsné blízkosti ul. Evropské jsou dosahovány nižší než 200 µg.m-3.
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Tuhé látky frakce PM10
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Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že v době zpracování studie dosahovala u PM10 průměrná roční
imisní zátěž v prostoru navrhovaného záměru od 5 do 25 µg.m-3 (LVr=40µg.m-3), v těsné blízkosti silnice
R52 i více. Maxima 24hodinových koncentrací se v tomto území dosahovaly nadlimitních hodnot s
podlimitní četností (LV24h=50µg.m-3, nad 35 případů za rok).
Imisní situace v hodnoceném území je zásadním způsobem ovlivňován velkou dopravní zátěží silnice R52,
která produkuje velké množství škodlivin. Dále od komunikace však hodnota imisní zátěže klesá, v
prostoru nejbližší obytné zástavby (Želešice) jsou již imisní koncentrace na úrovni cca poloviny imisního
limitu, s výjimkou maximálních denních koncentrací tuhých látek.
Klima
Vymezené území přísluší dle E. Quitta celé do teplých klimatických oblastí T2 a
charakteristikou:

T 4 s následující

T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky.
T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T4

50až 60

60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

170-180

Počet mrazových dnů

100 až 110

100-110

30 až 40

30 až 40

Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

200 až300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných
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Makroklimatickou charakteristiku řešeného území je možné doplnit mezoklimatickými charakteristikami,
jenž vycházejí z dlouhodobých meteorologických měření na některých stanicích ve městě Brně a jejichž
výsledky byly publikovány ČHMÚ Praha (pozorování 1931 - 1960).
Průměrné teploty vzduchu (ve °C)
Stanoviště
Brno - Pisárky

I.
-2,4

II.
-0,8

III.
3,4

IV.
9,0

V.
14,3

VI.
17,5

VII.
19,2

VIII.
18,2

IX.
14,4

X.
8,7

XI.
4,1

XII.
0,1

Rok
8,8

III.
23
23

IV.
30
32

V.
49
52

VI.
70
69

VII.
76
72

VIII.
65
63

IX.
36
35

X.
39
41

XI.
37
38

XII.
30
31

Rok
504
510

Průměrné úhrny srážek v mm
Stanoviště
Brno - Komárov
Brno - Bohunice

I.
25
27

II.
24
27

Z tabulky je patrné, že průměrné rozdělení srážek na jednotlivé měsíce je dosti nerovnoměrné. V
padesátiletém průměru připadají nejvyšší úhrny srážek na letní měsíce (měsíční maximum na měsíc
červenec, kdy spadne 76 mm srážek). Nejmenší srážkový úhrn má v průměru měsíc únor s 24 mm.
V následující tabulce jsou uvedeny údaje o průměrné četnosti větrů v roce (v % všech porovnání) pro
lokalitu Modřice.Jedná se o odborný odhad větrné růžice dle ČHMÚ pro lokalitu MODŘICE ve výšce 10 m
nad zemí v %.
Podrobná větrná růžice slouží jako podklad pro rozptylovou studii. Převládající směry větru jsou
severozápadní.
Průměrné směry proudění větru v %
rychlost větru (m/s)
1,7
5,0
11,0
součet

S
4,81
3,58
0,62
9,01

SV
6,27
5,30
0,93
12,50

V
6,31
4,52
0,46
11,29

JV
4,69
4,60
1,62
10,91

J
5,09
3,66
0,66
9,41

JZ
4,43
2,62
0,26
7,31

Z
4,36
3,74
1,09
9,19

SZ
7,30
7,40
1,70
16,40

bezvětří
13,98

13,98

součet
57,24
35,42
7,34
100,00

V posuzovaném území jsou dobré ventilační poměry s nejčastěji se vyskytující průměrnou rychlostí větru
kolem 1,7 m/s. Z údajů celkové větrné růžice vyplývá, že nejčetnější proudění v území jsou větry směru
SZ, následované směry SV až V. Naproti tomu nejméně četné jsou větry ze směru JZ a S.
Výskyt jednotlivých tříd stability ovzduší
I.
II.

superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
labilní

silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
stabilní běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
izotermní slabé inverze, často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové
podmínky
normální běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní rychlý rozptyl znečišťujících látek

9,01 %
17,60 %
31,23 %
31,62 %
10,54 %

Řešené území nepatří mezi oblasti s častým výskytem místních inverzí teploty vzduchu.

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v průmyslové zóně Modřice. Jde o čistě výrobní resp. logistickou zónu, s
absencí obytných ploch nebo jinak hlukově chráněných prostor. Nejbližší obytná zástavba (obec Želešice)
se nachází ve vzdálenosti cca 600 m od záměru, zástavba Modřic potom cca 600 m od záměru.
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem ze zkušebního provozu technologie
záměru, technologií okolních výrobních provozů (vzduchotechnika, technologie) a dále hlukem silniční
automobilové dopravy. Celkově je však hluková situace subjektivně příznivá, rozsáhlé prostory průmyslové
zóny umožňují dostatečný útlum hluku mezi jednotlivými objekty, které se tak vzájemně neovlivňují.
Vzhledem k průmyslovému charakteru prostoru nejde v žádném případě o problém.
V širším dotčeném území představuje dominantní zdroj hluku automobilová doprava na hlavních silničních
komunikacích a dále kolejová doprava (železniční, tramvajová).
Limitní hladiny hluku jsou stanoveny ve smyslu nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb. následovně:
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Pro hluk z technologie je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chráněný venkovní
prostor obytných staveb uvažována hodnotami
LAeq,T = 50 dB v denní době,
LAeq,T = 40 dB v noční době.
Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku
pro chráněný venkovní prostor obytných staveb uvažována hodnotami
LAeq,T = 55 dB v denní době,
LAeq,T = 45 dB v noční době.
Pro hluk z dopravy v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující, a v ochranném pásmu drah, je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro
chráněný venkovní prostor obytných staveb uvažována hodnotami
LAeq,T = 60 dB v denní době,
LAeq,T = 50 dB v noční době.
Pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy je nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor obytných staveb uvažována hodnotami
LAeq,T = 70 dB v denní době,
LAeq,T = 60 dB v noční době.
Pro období výstavby se povoluje použití další korekce +10 dB(A), avšak pouze v denní době od 7.00 hodin
do 21.00 hodin.
Vibrace
V území se nevyskytují významné zdroje vibrací.
Ionizující záření
V území nejsou provozovány žádné výpusti radionuklidů do životního prostředí ani žádné zdroje
ionizujícího záření.
Neionizující záření
V území nejsou provozovány významné zdroje elektromagnetického záření.
Další fyzikální nebo biologické faktory
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.

4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Zájmové území přísluší z hlediska vodopisného členění do hlavního povodí řeky Dunaje 4-00-00, do jejího
dílčího povodí 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu. Při detailnějším členění podle základní
vodohospodářské mapy 1:50 000, list ČR 24-34 Ivančice je záměr umístěn v drobném povodí 4-15-03-020
Bobrava od Hajanského potoka po ústí s plochou povodí 5,009 km2 a lesnatostí 10 %.
Dotčené území je odvodněno do říčky Bobravy. Bobrava pramení severozápadně od Rudky ve výšce 495
m n.m. a ústí zprava do Svratky u Popovic u Rajhradu v nadmořské výšce 187 m. Plocha jejího povodí je
187,4 km2, délka toku je 36,8 km a průměrný průtok u ústí je 0,43 m3/s. Říčka Bobrava je v úseku ústí do
3 -1
Svratky – Želešice upravena, ohrázované koryto má kapacitu 75 m .s , což je hodnota vyšší, než je v
současné době ČHMÚ udávaná hodnota průtoku Q100.
Bobrava – hydrologické údaje – N-leté průtoky
N
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QN (m /s)

5,6

9,2

15,5

21,5

29

40,5

50,5

Posuzované území se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV),
nenachází se na území ochranného pásma vodního zdroje ani v manipulačním prostoru vodního toku a
neleží také ve vyhlášeném záplavovém území nebo v území určeném k rozlivu povodí.
Podle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech leží území ve
zranitelné oblasti Modřice (kód k.ú. 697931).
Vodní toky Svratka a Bobrava jsou, ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou
se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
vodních toků, ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky č.267/2005 Sb., významnými vodními toky v
celé své délce (tj. od ústí po pramen). Správcem těchto vodních toků je Povodí Moravy, a.s.
Podzemní voda
Z regionálně hydrogeologického hlediska náleží zájmové území k rozsáhlému subrajónu 164-2 kvartérní
fluviální uloženiny řeky Svratky (Michlíček E. a kol., 1986).
Podzemní voda vázána na souvrství aluviálních náplavů a nachází se v hloubce cca 2,3 m pod stávajícím
terénem. Podzemní voda je značně mineralizována a velmi tvrdá. Její reakce je neutrální, agresivní oxid
uhličitý není přítomen, voda vykazuje slabou síranovou agresivitu.

5. Půda
Dotčené území je již trvale zastavěno. Pozemky s halou, v níž je umístěna nová technologie, nejsou
součástí zemědělského půdního fondu, ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří širší okolí záměru do provincie
Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblast Západní Vněkarpatské sníženiny. Zájmové
území je součástí celku Dyjsko-svratecký úval, řazené k podcelku Rajhradská pahorkatina, při jejímž
severozápadním okraji se nachází.
Geologické a hydrogeologické poměry
Kvartérní pokryv je v zájmovém prostoru budován hlínou prachovitou s mocností cca 1,5 m (od úrovně
terénu do hloubky cca 1,5 m pod terénem), pod kterou se nachází souvrství jílovitých (povodňových) hlín
s proměnlivou písčitostí a ojediněle i s proplástky písků. Tato vrstva je registrována od hloubky cca 1,5 m
(pod úrovní stávajícího terénu) do hloubky cca 5,5 m. Tyto náplavové sedimenty (ojediněle i písky) leží na
vrstvě písčitých štěrků, které jsou zvodnělé a slabě zajílované s valouny do velikosti 7,0 cm. Mocnost
těchto štěrků se pohybuje okolo 2,5 m.
Předkvarterní podklad zájmového území tvoří neogenní sedimenty spodního tortonu, jež jsou
reprezentovány vápnitými jíly (tégly) a písky. Tento předkvarterní podklad byl vrtnými pracemi zastižen v
hloubce cca 8 m pod stávajícím terénem. Jedná se o modrošedý jíl, převážně pevný, místy více písčitý a
ojediněle s vtroušenými úlomky hornin do velikosti 1 cm, ale i valounů, ne větších než 1 cm.
Hydrogeologické poměry zájmového prostoru jsou dány geologickou stavbou území a jsou poměrně
jednoduché. Dle dříve provedených průzkumů je podzemní voda vázána na souvrství aluviálních náplavů
a nachází se v hloubce cca 2,3 m pod stávajícím terénem. Jedná se o podzemní vodu průlinového typu.
Podzemní voda je značně mineralizována a velmi tvrdá. Její reakce je neutrální, agresivní oxid uhličitý
není přítomen, voda vykazuje slabou síranovou agresivitu.
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Seizmicita
Z hlediska seismicity náleží zájmová oblast, ležící na styku hornin Českého masívu a sedimentů karpatské
předhlubně, podle ČSN 730036/Z2 "Seismická zatížení staveb" a její přílohy č. 1 (Mapa seismických
oblastí České republiky) k oblastem s očekávanou hodnotou makroseismické intenzity do 6º MSK-64,
u nichž není nutné při návrhu stavebních konstrukcí uvažovat účinek zemětřesení. Stavby v popisovaném
území si tedy z hlediska přirozené seismicity horninového prostředí nevyžadují žádná zvláštní opatření.
Surovinové a jiné přírodní zdroje
V zájmovém území nebyla dle informací ČGS - Geofond evidována žádná výhradní ložiska nerostných
surovin, včetně starých důlních děl.
V okolí záměru nejsou evidovány sesuvy a sesuvná území.

7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové podloží
tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji stmelené a v
různé míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích dominuje 2. bukodubový stupeň. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie ovlivněné srážkovým stínem a
sousedstvím hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické
nejteplejší podnebí v České republice.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese 20b
Jihomoravská pahorkatina, Hustopečská pahorkatina.
Fauna a flora
Zájmovým územím posuzovaného záměru je již stávající výrobní hala s přilehlými zpevněnými plochami,
bez vegetačního krytu.
Nejbližší zeleň se nachází západně od posuzovaného záměru. Jde o zalesněnou lokalitu u průmyslové
zóny a liniovou zeleň podél vodního toku Bobravy, která se nachází jižně od sledovaného území. Fauna je
vázána převážně na tyto pozemky. Ze savců se vyskytují ježek (Erinaceus concolor), dále krtek obecný
(Talpa europaea), hraboš polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), myšice křovinná
(Apodemus sylvaticus). Významný podíl fauny tvoří ptáci - směs druhů typických pro listnaté porosty a
druhů zemědělské krajiny: pěnkava obecná (Fringilla coelebs), kos černý (Turdus merula), rehek zahradní
(Phoenicurus phoenicurus), sýkory (Parus major, caeruleus), drozd zpěvný (Turdus philomelos). K nim
přistupují druhy sídlištní - vrabec domácí (Passer domesticus) a polní (Passer montanus), vlaštovka
obecná (Hirundo rustica), jiřička obecná (Delichon urbica), rehek domácí (Phoenicurus ochruros).
Ekosystémy a územní systém ekologické stability
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické
stability (ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální
systém ekologické stability.
Z mapových podkladů Generel lokálního ÚSES Modřice (Kolářová a spol. Brno, 1995) byly vybrány prvky
ÚSES, které svou polohou mají vztah k posuzovanému záměru. Posuzovaný záměr přímo nezasahuje do
žádného z prvků ekologické stability. V nejbližším okolí zájmového území se nachází následující prvky:
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Nejbližším prvkem ÚSES je vymezený nefunkční lokální biokoridor podél polní cesty západně od
průmyslové zóny. Jižně navazuje na regionální biokoridor vedený podél Bobravy spolu s regionálním
biocentrem Želešický hájek.
Charakteristika nejbližších prvků ÚSES
název prvku
dnešní stav
lokální biokoridor § c
 ca 0,6 km západně od rychlostní kom. I/52
Haldy - Bobrava
§ prochází západně od hranice skladového areálu
§ ruderalizovaná travobylinná společenstva podél
polních cest mezi zemědělskými pozemky
regionální
biocentrum
Želešický
hájek

§ cca 2,5 km jihozápadně od Modřic
§ j ádrovou část tvoří registrovaný VKP Želešický
hájek
§ p
 řevážně přirozená a přírodě blízká lesní
společenstva s převahou dubu zimního, habru,
lípy srdčité a místy významnou příměsí jeřábu
břeku, akátu a vzácně dubu pýřitého

návrh opatření
vhodné dřeviny k založení biokoridoru: lípa
malolistá, lípa velkolistá, dub letní, dub zimní,
javor mléč, babyka, jasan ztepilý
§ výchovnými zásahy podporovat přirozenou
dřevinnou skladbu
§ provést revitalizaci vodního toku
§ likvidovat akát
§ zabránit pokračování eutrofizace

§  výskyt chráněných rostlinných druhů
§ ú
 patí je lemováno napřímeným a zahloubeným
korytem Bobravy, ve kterém se vytvářejí
břehové porosty s převahou olše lepkavé
§ ze strany pole je patrná silná eutrofizace
regionální
biokoridor
Bobrava

§ 2 - 2,5 km jižně až jihozápadně od Modřic
§ regulované koryto Bobravy a přilehlé
protizáplavové hráze

§ výchovnými zásahy podporovat přirozenou
dřevinnou skladbu břehových porostů
§ zabránit pokračování ruderalizace

§  vodní tok v napřímeném a zahloubeném korytě
§  v eutrofizovaném korytě se postupně vytvářejí
souvislé břehové porosty s dominancí olše
lepkavé a příměsí dalších dřevin (akátů, jilmů,
jasanů, vrb, topolů aj.)

8. Krajina
Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními
ekologickými a přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do
určitého souboru typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako
charakteristické, identifikující určitý prostor.
Stávající krajinný ráz území je dán především komunikačním systémem silnic a železnice, které tvoří v
daném území významné ekologické bariéry, průmyslovým areálem východně od čtyřproudé rychlostní
komunikace I/52 a rozvíjejícím se průmyslovým areálem v západní části katastru. Na něj navazují rozsáhlé
plochy zemědělské půdy.
Území navržené k výstavbě je krajinou zcela přeměněnou lidskou činností, náležející podle výsledků
krajinářského hodnocení ČR ke krajinnému typu A (Míchal, 1997). Pro tento krajinný typ je charakteristické
dlouhodobé nadužívání přírodních zdrojů (intenzivní využívání zemědělské půdy), narušený vodní režim
(vodní eroze) a minimální zastoupení přírodě blízkých společenstev.

9. Hmotný majetek a kulturní památky
Obyvatelstvo
V současné době bydlí v Modřicích 3 365 obyvatel. Starší výstavba v centru města má charakter spíše
venkovský, novější rodinné domky mají ráz městských vilek, výstavba bytových domů je zcela městským
sídlištěm.
Na jižním okraji území za Bobravou je nově navržena obytná výstavba. U východního okraje areálu motelu
Bobrava se nacházejí čtyři rodinné domy.
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Objekty pro trvalé bydlení situované v těsné blízkosti silnice R52 jsou navrženy na změnu funkce - jako
objekty pro podnikatelské aktivity nebo pouze pro občasné využití jako domky v zahrádkářské lokalitě.
Hmotný majetek
Závod je situován do prostoru průmyslové zóny Modřice. Před výstavbou haly, nebyla na pozemku žádná
zástavba, která by byla předmětem demoličních prací.
Architektonické a historické památky
První písemná zmínka o Modřicích pochází z r. 1141. Původně zde stával hrad, který byl "zbožím"
olomouckých biskupů. Na území Modřic se nachází 11 nemovitých kulturních památek, podléhajících
zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidovaných v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky. Nejznámější z nich je původně románský kostel sv.
Gottharda, který byl barokně přestavěn v letech 1823 - 1726. Nejdříve se město rozvíjelo kolem něj, dále
pak rozvoj města pokračoval jižním směrem. Modřice dostaly několikrát městská privilegia. Původním
zdrojem obživy v lokalitě bylo polní hospodářství a na ně navazující řemesla. Po vybudování železnice
začal rozvoj průmyslové výroby.
Posuzované stavbě je nejblíže situována evidovaná kulturní památka "boží muka při silnici do Želešic" s
rejstříkovým číslem 42228/7-828.
Archeologická naleziště
Na základě informací, získaných z projektu "Státní archeologický seznam České republiky" (SAS) v
Národním památkovém ústavu v Brně, z oddělení péče o archeologický fond na Moravě a ve Slezsku nám
bylo sděleno, že posuzovaný záměr je situován do velmi exponovaného archeologického území, v jehož
okolí proběhla již řada archeologických výzkumů a je považováno za území archeologického zájmu, tedy
za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Území patří k velmi intenzivně osídlené archeologické lokalitě v inundaci říčky Bobravy se stopami lidské
činnosti z prakticky všech fázích pravěku, respektive doby historické. Vlastní pozemky stavby a jejich
bezprostřední okolí jsou ve Státním archeologickém seznamu ČR zapsány jako Území s archeologickými
nálezy pod evidenčními čísly 24-34-14/1, 24-34-14/6, 24-34-14/7, 24-34-15/1, 24-34-15/11, 24-34-15/12,
24-34-15/15, 24-34-15/2, 24-34-15/27 a 24-34-15/3.

10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v průmyslové zóně CTP Modřice. Nachází se v prostoru navazujícím na silnici I/52
(R52) jižně města Brna a jihozápadně města Modřice.
Dopravní napojení průmyslové zóny (a tím i záměru) je prostřednictvím páteřní komunikace průmyslové
zóny (silnice III/15284), která se napojuje na silnici II/152 úrovňovou křižovatkou. Ta je dále
prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky napojena na silnici I/52 (R52), která tvoří hlavní dopravní osu
území.
Umístění záměru a jeho vazby na vyšší komunikační síť jsou zřejmé z následujícího obrázku:
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Obr.: Umístění záměru, komunikační síť širšího území

Intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území jsou následující:
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Obr.: Pozaďové intenzity dopravy na komunikační síti (Brněnské komunikace, a.s., 2005)

Pozn.: Dále je předpokládáno, že z uvedeného počtu těžkých vozidel je 50% těžkých nákladních vozidel (TNA) a 50% lehkých
nákladních vozidel (LNA).

11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Areál závodu je součástí průmyslové zóny, v okolí jsou umístěny výrobní i logistické areály jiných
provozovatelů.
Objekt Andrew Telecomunication je již realizován a v současné době je provozován ve zkušebním
provozu.
Severně od areálu se nacházejí zemědělsky obdělávané pozemky, v blízkosti se nenachází obytná
zástavba.
Dotčené území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Důvodem pro zařazení je překročení
imisního limitu pro PM10.
Dotčené území není územím se zvláštním režimem ochrany životního prostředí.
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
Řešené území se nachází v rovinatém území na jihovýchodním okraji města Brna, mimo dosah okolní
bytové zástavby. Architektonické a urbanistické řešení je v souladu s podmínkami danými referátem
regionálního rozvoje a zpracovaným směrovým plánem.

1. Vlivy na obyvatelstvo
Předmětem posouzení je provoz ve výrobní hala společnosti Andrew Telecommunication, s.r.o., která je
situovaná ve střední části prostoru nově vybudované průmyslové zóny CTP (Central Trade Park) Brno –
Modřice. Je zaměřena na montáž kabelových systémů, výrobu pozemních mikrovlnných antén pro pevné
telekomunikační sítě a dále výrobu antén širokopásmových, bezdrátových a pro televizní vysílání.
Základními pracovními procesy potenciálně ovlivňujícími okolní prostředí jsou:
- - povrchová úprava kovů (fosfátová linka, mořicí linka a jejich hořáky),
- lakování (velká lakovna, malá lakovna, kombinovaná lakovna, hořák plynové pece),
- nanášení práškových nátěrových hmot,
- topení a ohřev.
Areál CTP Modřice leží východně od obce Želešice, jižně od Modřic, při západní straně rychlostní silnice
I/52 (Brno – Pohořelice), jižně od její křižovatky se silnicí II/152 Modřice – Želešice – Ořechov.
Posuzovaná hala je v sousedství výrobních a skladovacích areálů dalších zahraničních i domácích firem.
Jde vesměs o zařízení lehkého průmyslu.
Nejbližší obytná území jsou v Želešicích (okraj ve vzdálenosti cca 600 m západně), v Modřicích (cca 600
m severovýchodně), v Popovicích (cca 1400 m jihovýchodně) a 4 obytné domy a nová bytová výstavba při
motelu Bobrava (cca 1200 m jižně).
Výrobní provoz je organizován v režimu třísměnného provozu. Skutečný počet zaměstnanců je
zaznamenán v následující tabulce.
Skladba a počet zamětnanců společnosti Andrew Telecommunications – výrobní hala (CTPark Modřice)
Cable & Connector Assembly/
Montáž konektorů a kabelů
Cable & Connector Assy Mgmt
Core Winding & Flextwist/
Výroba pružných vlnovodů
Flextwist Assy Mgmt
ValuLine Antennas Manufacturing/
Výroba antén Valuline
VL Antenna Mfg Mgmt
TMW Antennas Manufacturing/
Výoba antén TMW
TMW Antenna Mfg Mgmt
ACZ Shipping & Consum Store
Maintenance / Údržba
Facility / Správa budov
ACZ Plant Admin & Site Support
Quality Assurance Dept & Black Belt
Planning Department
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140
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5
60

0
15

4315 / 4530
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2
100

0
50

4345
4265

5
90

0
25
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6
9
6
2
8
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2
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Purchasing Department
Finance Department
Human Resources
IT & SAP Support
Celkem

6
9
5
4
488

0
3
0
0
142

5211
9115
9205
9505 / 9565

Vysvětlivky:
* pracovníci se smlouvou na dobu určitou

Celkem pracuje v závodě společnosti Andrew Telecommunications, s.r.o. v CTParku Modřice 405 stálých
pracovníků v dělnických profesích (výroba, údržba a sklad) a 83 stálých pracovníků v administrativě a ve
službách. Kromě toho společnost zaměstnává dalších 142 pracovníků s omezeným trváním pracovního
úvazku (brigádníci se smlouvou na dobu určitou). Z tohoto množství je míst je 140 je v dělnických
profesích a 2 TH pracovníci.
Další pracovníci společnosti Andrew Telecommunications jsou umístěni v jiných (4) lokalitách – popis
v kapitole 6. Celkem pro společnost pracuje cca 685 osob ve výrobě, údržbě a prostorách skladů a cca
110 osob v administrativě.
Nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 600 m jižně (Popovice, Bobrava), 800 m západně (Želešice) a
600 m severovýchodně (Modřice).

Potenciálním zdrojem nepříznivých vlivů na obyvatelstvo by mohl být jednak vlastní provoz haly, jednak
navazující doprava. Její průměrné denní intenzity činí: z výroby 8 návěsových souprav a 117 lehkých
nákladních/dodávkových vozidel, ze skladu v CTP Modřice 25 návěsových souprav a 91 lehkých
nákladních/dodávkových vozidel, ze skladů v obci Modřice 22 návěsných souprav a 71 lehkých
nákladních/dodávkových vozidel. Dopravní trasy k výrobní hale jsou vedeny páteřní komunikací
průmyslové zóny CTP Modřice na silnici II/152 a dále na silnici I/52. Zde se doprava dělí na více směrů,
v naprosté většině k dálnici D1. Dopravní trasy ke skladům v obci Modřice jsou vedeny ulicemi Benešovou
a Masarykovou. Doprava je provozována pouze v denní době, většinou jen v pracovní dny, výjimečně o
víkendech, kdy je ale výše uvedená frekvence snížena na 30 %. U objektu je 60 parkovacích míst, osobní
doprava nepřekročí 200 vozidel denně.
Celkové dopravní frekvence na dotčených silnicích a podíl posuzovaného záměru na nich uvádíme
v tabulce 1. Je z ní zřejmé, že příspěvek dopravy navazující na posuzovaný záměr k celkovým dopravním
frekvencím je většinou velmi malý. Pouze na průjezdu Modřicemi je zřetelnější, zejména v podílu dopravy
nákladní.
Tabulka 1: Celkové dopravní frekvence (vozidel/den) na dotčených silnicích a podíl posuzovaného záměru

Silnice

Doprava celkem

Z toho nákladní

Vozidel

Podíl %

Vozidel

Podíl %

Vídeňská –sever I/52

39 996

0,9

6 820

1,2

Vídeňská – jih I/52
Modřice obchvat II/152

30896
14 403

0,3
0,7

6 168
2 050

1,2
2,0

Modřice – průjezd obcí

3 412

3,0

585

14,0

1.1. Zdravotní vlivy
Posoudíme zde vlivy provozu výrobní haly firmy Andrew a navazující dopravy. Výstavba nebude
hodnocena, neboť objekt již stojí a pracuje ve zkušebním provozu. Text je členěn podle osnovy dané
zákonem č. 100/2001 Sb. (ve znění zákona 163/2006 Sb.) o posuzování vlivů na životní prostředí, příloha
č. 4. Metodou je riziková analýza (Risk Assessment), založená na postupech vypracovaných a neustále
dále rozvíjených americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (US EPA) a v rámci Evropské Unie. Z
nich vycházejí i směrnice Ministerstva životního prostředí ČR.
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1.1.1 METODICKÝ POSTUP
Hodnocení rizika (Risk Assessment) je odborná činnost zaměřená na zjištění povahy a pravděpodobnosti
možných nepříznivých účinků, které mohou postihnout člověka a životní prostředí jako důsledek expozice
chemickým nebo jiným škodlivinám. V této kapitole bude posuzován potenciální vliv na lidské zdraví.
Metodický postup konvenčního hodnocení rizika sestává ze čtyř navazujících kroků:
a) Identifikace nebezpečnosti (Hazard Identification)
Jde o vstupní kvalitativní seznámení s hodnocenou lokalitou, přítomnými škodlivinami a okolnostmi jejich
potenciálního nepříznivého účinku na obyvatelstvo. Základním výstupem tohoto kroku je seznam
zdravotně významných škodlivin a zdůvodnění postupu, jímž byly vybrány. Seznam je doplněn popisem
základních fyzikálních, chemických a toxikologických vlastností vybraných škodlivin a jejich pohybu a
přeměn v životním prostředí, cest expozice, působení v organismu člověka a možných zdravotních efektů.
Uvádějí se též charakteristiky rizikových populačních skupin (pokud jsou přítomny), tj. skupin vystavených
vyššímu riziku buď pro svoji zvýšenou vnímavost k jednotlivým škodlivinám nebo pro vyšší míru expozice.
b) Určení vztahu dávka - odpověď (Dose - response Assessment)
V tomto kroku je identifikován vztah mezi úrovní expozice a velikostí rizika1. Toxicita škodliviny je často
vyjadřována jako celoživotní riziko při jednotkové expozici.
Z hlediska typu zdravotních efektů se škodliviny dělí do dvou základních kategorií:
• Látky s prahovým účinkem, u nichž se předpokládá, že minimální dávky až do určité úrovně
(prahu) nemají žádný nepříznivý efekt. Nad prahovou hodnotou pak závažnost účinku roste
s velikostí expozice. Do této skupiny patří většina toxických látek.
•

Látky s bezprahovým účinkem, u nichž se předpokládá určitý nepříznivý efekt už od nejnižších
dávek. Riziko tak roste s expozicí od její nulové úrovně, závislost dávky a účinku se v oblasti
nízkých dávek vesměs považuje za lineární. Do této skupiny patří většina karcinogenních látek.
Jejich účinek je stochastický, tj. s velikostí dávky neroste závažnost onemocnění ale
pravděpodobnost jeho vzniku.

Některé látky mohou mít obojí účinek, prahový i bezprahový (toxický i karcinogenní). V takovém případě
vycházíme obvykle z účinku bezprahového, který bývá při nízkých úrovních škodlivin, které jsou v životním
prostředí obvyklé, závažnější.
Hodnocení rizika z prahových a bezprahových látek je principiálně odlišné.
U látek s prahovým účinkem je na základě výzkumných prací s pokusnými zvířaty a epidemiologických
studií u lidí stanoven příslušný práh, označovaný zkratkou NOAEL. Tento práh je měřítkem toxicity dané
látky. Čím je nižší, tím je látka toxičtější. Z hodnoty NOAEL je pak uplatněním bezpečnostního faktoru a
faktoru nejistoty odvozena referenční dávka RfD, obvykle o tři i čtyři řády nižší (přísnější) než NOAEL.
Referenční dávka je definována jako odhad denní expozice pro lidskou populaci (včetně citlivých skupin),
která při celoživotním působení pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví. Při inhalační expozici je
stanovována stejně definovaná referenční koncentrace (RfC).
U látek s bezprahovým účinkem se na základě vědeckého poznání určuje úroveň expozice, která je
považována za „přijatelnou“. Označuje se zkratkou RsD (Risk-specific Dose). Při inhalační expozici se
stanovuje obdobně pojatá referenční koncentrace RsC. Rozhodnutí o tom, co je „přijatelné“, je ovšem
kontroverzní záležitost, posuzovaná různě v různých zemích a institucích. Nejčastěji se za přijatelné
-6
považuje riziko jednoho případu na milion obyvatel (1 x 10 , resp. 1E-06), v některých případech se
-4
připouštějí i úrovně méně přísné, až do 1 x 10 . Hodnota RsD resp. RsC je odvozena na základě síly
karcinogenního účinku dané látky, tj. strmosti křivky dávka - účinek. Tato síla je charakterizována směrnicí
vztahu dávka - odpověď v oblasti nízkých dávek (Slope Factor resp. Cancer Risk Unit). Poněvadž závisí

1

Rizikem se zde rozumí matematická pravděpodobnost, se kterou za definovaných podmínek dojde k poškození
zdraví, nemoci nebo smrti. Teoreticky se pohybuje od nuly (žádné poškození) k jedné (poškození ve všech případech).
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na cestě expozice (vstupu do organismu), stanovuje se pro vstup orální (trávicím ústrojím) jako OSF (Oral
Slope Factor) resp. pro vstup inhalační (dýchacím ústrojím) jako IUR (Inhalation Unit Risk).
Hodnoty RfD, RfC, RsD a RsC jsou označovány jako expoziční limity. Jejich stanovování je náročným
multidisciplinárním vědeckým procesem, jímž se zabývají některé kompetentní instituce jako US EPA,
WHO aj. V našem hodnocení budeme vesměs vycházet z expozičních limitů US EPA.
c) Hodnocení expozice
Jde o odhad úrovní (dávek) jímž jsou různé skupiny lidí (subpopulace) exponovány chemickým látkám
nebo jiným faktorům ze životního prostředí. Stupeň expozice závisí nejen na koncentracích látky ve
složkách životního prostředí, ale i na místě pobytu a aktivitě lidí. U inhalačních expozic záleží např. na tom,
kolik času příslušníci jednotlivých subpopulací (včetně rizikových) tráví venku a v budovách, jak intenzivně
venku dýchají (při práci resp. sportu), u orálních expozic např. na tom, kolik pijí denně vody z místního
zdroje, v jakých množstvích konzumují kontaminované potraviny apod. Zpracovávání expozičních
podkladů je mimořádně složitou záležitostí, nejobtížnější z celého procesu hodnocení rizika. V praxi EIA se
obvykle pro každý případ speciálně nevyhodnocuje, vychází se z expozičních modelů vypracovaných
shora zmíněnými kompetentními institucemi.
d) Charakteristika rizika
V tomto posledním kroku se předpovídá zdravotní dopad na populaci resp. její dílčí skupiny na základě
integrace poznatků o nebezpečnosti jednotlivých látek a údajů o expozici. Pro látky s prahovým účinkem
se vypočte expoziční index ER (Exposure Ratio), tj. poměr odhadnuté expozice k příslušnému
expozičnímu limitu. Pokud není stanoven, může se ke srovnání použít i platný limit pro danou látku v dané
složce životního prostředí. Je-li ER nižší než 1 je riziko zanedbatelné, je-li větší, představuje zdravotní
riziko. U karcinogenních látek se vypočítává již zmíněné riziko na počet obyvatel, s obvyklým požadavkem
na řád přijatelného indexu 10-6.
Numerické výpočty při hodnocení rizika vytvářejí dojem spolehlivých exaktních výsledků. Vzhledem
k povaze podkladů, z nichž byly odvozeny expoziční limity, k omezené spolehlivosti podkladů o expozicích
a k dalším okolnostem jde však jen o přibližné odhady. Proces hodnocení rizika není soustavou exaktních
důkazů, ale pouze prognózou, odborně fundovanou aproximací budoucího stavu. Pracuje se zde
s pravděpodobností, nikoli s nespornými a nevyvratitelnými fakty.
Vycházíme zde z trojích údajů: o míře nebezpečnosti látky (poměr dávka - odpověď), o expozici a o přijaté dávce
(působící koncentraci). Podklady pro nebezpečnost látky vycházejí především z pokusů na zvířatech, kde
extrapolace výsledků na člověka je vesměs značně nejistá („člověk není 70kilové morče“), nebo z údajů o
expozicích lidí vysokým dávkám, kde zdrojem nejistoty je extrapolace do oblasti dávek nízkých. Mnoha
neurčitostmi jsou zatíženy též expoziční scénáře, které jednak vycházejí z rozptylových a jiných studií, spojených
vesměs s mnoha metodickými problémy, jednak mají poměrně podrobně charakterizovat průměrné chování lidí
dané populace. Vesměs se zde jedná o více nebo méně nejisté odhady. Tím vším je pak zatížena i přesnost
vypočtené dávky (zejména celoživotní) resp. dlouhodobě působících průměrných koncentrací.

Hrubou chybou by proto bylo mechanicky přijímat a srovnávat numerická data bez uvážlivé a svědomité
analýzy zdrojů a míry jejich nepřesností.
Aby pro uvedené nepřesnosti nedocházelo k nepřiměřeně příznivým závěrům, vycházejí mezinárodní
metodiky hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a na zdraví ze zásady předběžné opatrnosti, tj. z
nejhorších možných variant (výsledky studií s nejzávažnějšími udávanými dopady, účinky na nejcitlivější
druhy zvířat, na nejcitlivější vrstvy obyvatelstva, odvozování ukazatelů z horních hranic karcinogenního
potenciálu aj.). Výsledky pak charakterizují vždy nejhorší myslitelnou konstelaci a jsou vesměs horší než
budoucí realita. Tento opatrný (konzervativní) přístup spolu se zavedením dostatečných bezpečnostních
pásem má zaručit spolehlivost výsledků i v podmínkách výše uvedené neurčitosti. Konzervativní hlediska
použijeme i v našem hodnocení.
Závěrem této metodické stati je nutno doplnit, že stanovení rizika popsaným postupem má význam tam,
kde pro danou látku v příslušné složce životního prostředí (ovzduší, vodě apod.) není stanoven limit resp.
tam, kde tento limit je překročen. Limity jsou vypracovány tak, aby s dostatečnou rezervou zaručovaly
zdravotní nezávadnost, a jsou-li dodrženy, výpočet shora popsaným způsobem tuto skutečnost jen potvrdí.
Pokud pro to tedy nejsou zvláštní důvody, pak při dodržených limitech výpočet rizika popsanou metodou
Risk Assessment obvykle neprovádíme.
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1.1.2. IDENTIFIKACE ZDRAVOTNĚ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ
K potenciálním zdravotně významným vlivům posuzovaného záměru a navazující dopravy nesporně patří
a) znečišťování ovzduší, b) hluk.
Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo bezvýznamné.
Odpadní vody (splaškové, dešťové, průmyslové) budou shromažďovány, čištěny, kontrolovány a odváděny
v souladu s předpisy. Zdraví ani pohody obyvatelstva se nemohou dotknout.
Pevné odpady spadají do kategorie N a O. Budou ukládány a odstraňovány podle platných předpisů
prostřednictvím oprávněných firem. Nemohou mít nepříznivý vliv na obyvatelstvo.
Nejsou provozovány žádné zdroje ionizujícího záření. Uvnitř haly je využíváno vysokofrekvenční
elektromagnetické záření, do venkovního prostoru však neproniká.
Nejsou produkovány vibrace, které by měly vliv na okolí.
Ovzduší v okolí závodu je znečišťováno jednak navazující dopravou, kde referenčními škodlivinami jsou
oxid dusičitý a prach (PM10), jednak emisemi z pracovní haly, z níž unikají stopy používaných rozpouštědel
a dalších volatilních organických látek (VOC). Jejich zdravotní vyhodnocení nelze provést souhrnně za
celou skupinu, jak je to vypočteno v rozptylové studii, ale podle jednotlivých těkavých látek. Jejich poměr
v emisích VOC je podle údajů níže citované rozptylové studie uveden v tabulce 2. Se značnou mírou
pravděpodobnosti můžeme odhadovat, že se uvedené látky v obdobném poměru vyskytují i v imisích.
Tento odhad je pochopitelně zatížen řadou neurčitostí, ale pro praktické účely tohoto posudku vcelku
vyhovuje.
Tabulka 2: Zastoupení jednotlivých látek v emisích VOC (váhová procenta)
Látka

%

Butanon

20,7

Xylen

39,9

Cyklohexanon

20,7

N-butylacetát

8,3

Toluen

8,3

1-Butanol

0,8

1-metoxy-2-propylacetát

0,8

2-(2-butoxyetoxy)etanol

0,5

Na základě uvedených skutečností považujeme za potenciálně zdravotně významné vlivy těchto látek
resp. faktorů:
a) znečišťující látky v ovzduší
- oxid dusičitý,
- prach (PM10),
-VOC,
- butanon,
- xylen,
- cyklohexanon,
- n-butylacetát,
- 1-butanol,
- 1-metoxy-2-propylacetát,
- 2-(2-butoxyetoxy)etanol,
b) hluk.

1.1.3. Znečišťování ovzduší
Plošným a liniovým zdrojem znečišťování ovzduší v okolí záměru je navazující automobilová doprava.
Bodové zdroje jsou důsledkem pracovních procesů ve výrobní hale. Patří k nim jednak zdroje spalovací
(plynová kotelna, plynové agregáty, plynové hořáky pro technologii), jednak zdroje technologické
FileName:
SaveDate:

Dokumentace_EIA Andrew_finální.doc
5.9.2007 9:58:00

Zakázka/Dokument: C317-06/Z01
Vydání: 01
Strana: 60 z 85

Modřice průmyslová zóna, Andrew – výrobní hala,PS 4 strojírenská technologie
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(povrchová úprava kovů, hořáky, lakovny, pracoviště nanášení práškových nátěrových hmot, sušicí a
vypalovací pec aj.). Část látek, které jsou v uvedených procesech uvolňovány, uniká do zevního ovzduší.
Při vyhodnocování imisí škodlivin v ovzduší vycházíme z rozptylové studie, která je součástí této
dokumentace (Ing. P. Cetl, květen 2007). Výpočet je proveden v síti 1188 referenčních bodů s krokem 50
m. Vyhodnoceny jsou roční průměry a krátkodobá maxima NO2, PM10 a VOC. Výsledky jsou znázorněny
kartograficky pomocí izolinií.
Při hodnocení pozadí se opíráme o výsledky rozptylové studie města Brna, prezentované v rozptylové
studii Mgr. J. Bucka (Lakovací linka Andrew, Brno, listopad 2006). Podle ní spadají v nejbližším obytném
území (východní okraj Želešic) imise PM10 a NO2 do pásem, která prezentujeme v tabulce 3. Ve všech
dalších blízkých obytných územích jsou imise nižší.
Tabulka 3: Imisní pásma, do nichž spadá východní okraj obytného území Želešic (dle J. Bucka, 2006)
-3

Látka

Doba průměrování

Imise (µg.m )

NO2

1 hodina

141 - 150

rok

11 - 15

PM 10

24 hodin

51 - 60

rok

5,1 - 12

Oxid dusičitý
Oxidy dusičitý (NO2) je produktem každého spalování. Patří také k nejvýznamnějším a nejvíce
sledovaným škodlivinám výfukových plynů. Ve spalovacích motorech je uvolňován oxid dusnatý (NO),
který se vzdušným kyslíkem postupně oxiduje na NO2. Směs těchto dvou plynů je označována souborným
názvem oxidy dusíku (NOx). Její škodlivější součástí je NO2, plyn palčivého, dusivého zápachu. Čichově
začíná být patrný od koncentrací 200 - 400 µg.m-3.
Oxidy dusíku patří do skupiny fotochemických oxidantů spolu s ozonem (O3), peroxyacylnitráty (PAN)
a četnými dalšími sloučeninami, syntetizovanými ve znečištěném ovzduší za účasti slunečního záření
("letní smog"). Již při koncentracích fotochemického smogu kolem 200 µg.m-3 dochází u lidí ke
dráždění očí. Zvláště vnímavé k dráždivým účinkům fotochemických oxidantů jsou děti; u nich bylo
prokázáno dráždění horních cest dýchacích a spojivek již při překročení úrovně 100 µg.m-3 O3.
Účinky vyšších koncentrací NO2 na lidský organismus jsou jednak chronické, jednak akutní. Při
dlouhodobém vdechování zvyšují výskyt nemocí dolních dýchacích cest a jejich projevů. Akutní účinky se
projeví u vysokých dávek již po krátké expozici. Pokusná vyšetření opakovaně ukázala, že zdraví lidé
nejsou při krátkodobém (dvouhodinovém) vdechování dotčeni koncentrací pod 1 ppm (1880 µg.m-3). Při
koncentracích 3000 - 9000 µg.m-3 nastupují změny plicních funkcí (vzestup dýchacího odporu) u zdravých
osob po 10 - 15 minutách. U lidí trpících zánětem průdušek se dýchací funkce zhoršují při 3000 µg.m-3 již
po 5 minutách. Nejcitlivější jsou astmatici, u nichž byly laboratorně zjistitelné změny dýchacích funkcí na
dvou výzkumných pracovištích shodně nalezeny po 30 – 110 minutových expozicích koncentracím 560
µg.m-3. Jiné laboratoře však účinek tak nízkých koncentrací u astmatiků nepotvrdily.
Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
Zpřísněný limit pro NO2 stanovený nařízením vlády č. 597/2006 Sb. činí pro průměrné roční koncentrace
40 μg.m-3 a pro hodinový průměr 200 μg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více než 18 x za kalendářní rok.
Chronické účinky oxidu dusičitého nelze zcela spolehlivě posoudit metodou Risk Assessment. Americký
úřad US EPA (US Environmental Protection Agency), který patří k celosvětově nejkompetentnějším
institucím, zpracovávajícím metodiku Risk Assessment pro jednotlivé chemické škodliviny, nevydal pro
NO2 výpočtové koeficienty, neboť pro to zatím neexistují zcela validní vědecké podklady. V existujících
epidemiologických studiích není možno dostatečně odlišit vliv oxidů dusíku od ostatních škodlivin
přítomných v městském ovzduší. Byl by zde možný orientační přístup, ale vzhledem k celkově přijatelné
situaci a velmi nízkým příspěvkům záměru, je zde výpočet zbytečný.
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Vyhodnocení expozice
Tabulka 4 shrnuje údaje o příspěvcích záměru, včetně navazující dopravy, k průměrným ročním
koncentracím oxidu dusičitého v nejbližším obydleném území (východní okraj Želešic). Ve všech dalších
blízkých obytných územích jsou tyto příspěvky nižší.
V prvním sloupci tabulky je pro srovnání uveden platný imisní limit, ve druhém sloupci stávající úrovně
imisí (pozadí). Třetí sloupec udává příspěvek záměru v absolutních hodnotách a v % pozadí.
-3

Tabulka 4: Příspěvky záměru imisním koncentracím NO2 (µg.m ) v nejbližším obytném území
Doba

Limit

Pozadí

Příspěvek
-3

(µg.m )

%

1 hodina

200

145

6

3

rok

40

13

0

0

Charakteristika rizika
Akutní účinky oxidu dusičitého z posuzované haly a vyvolané dopravy v nejbližším obytném území jsou
zanedbatelné. V dané lokalitě je úroveň pozadí spolehlivě podlimitní a záměr k ní přispívá jen nepatrně
(3 %).
Dlouhodobé účinky NO2 jsou v uvedeném obytném území prakticky nulové, neboť posuzovaný záměr
současnou úroveň imisí neovlivní.
Z uvedených důvodů můžeme tedy vlivy emisí NO2 z posuzovaného záměru prohlásit za zdravotně
bezvýznamné.
Prašnost
Prašností rozumíme přítomnost a šíření tuhých znečišťujících látek (TZL) v ovzduší. Může jít o různé
prachové částice minerálního, organického nebo biologického původu. Jejich význam pro zdraví závisí na
jejich velikosti a jejich chemických, fyzikálních a případně biologických vlastnostech.
Částečky nad 100 µm se téměř úplně zachytí v horních dýchacích cestách, nepronikají do dolních cest a
jsou tedy zdravotně méně významné. V ovzduší se dlouho neudrží, relativně rychle sedimentují. S klesající
velikostí pak narůstá podíl částic, které pronikají do plic.
Částice o průměru pod 10 µm jsou označovány jako frakce PM10, částice pod 2,5 µm jako PM2.5.
Zdravotně nejvýznamnější jsou částice kolem 1µm; pronikají v 90 i více procentech do plicních sklípků a
ovlivňují jejich stěny.
Prachové částečky ze spalovacích procesů všeho druhu jsou významné tím, že mají malé rozměry a
pravidelně obsahují i adsorbované těžké kovy a různé uhlovodíky, včetně karcinogenních.
Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Platný limit pro PM10 stanovený již zmíněným nařízením vlády č. 597/2006 Sb. činí pro průměrné roční
koncentrace 40 μg.m-3 a pro 24hodinový interval 50 μg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více než 35 x za
kalendářní rok.
Metodou Risk Assessment nelze dlouhodobé zdravotní účinky posuzovaného prachu zcela spolehlivě
posoudit. Americký úřad pro ochranu životního prostředí US EPA ani jiné autoritativní instituce nestanovily
pro něj oficiální rizikové koeficienty. Bylo by možné použít některé postupy orientační, které však rovněž
hodnotí jen dlouhodobé účinky (vliv ročních průměrů). Ty jsou však v našem případě nulové (viz níže) a
proto by takový výpočet byl irelevantní.
Vyhodnocení expozice
Příspěvky posuzovaného záměru k imisním koncentracím prachových částic PM10 ve východním okraji
obytného území Želešic uvádíme v tabulce 5.
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V prvním sloupci je pro srovnání uveden platný imisní limit, ve druhém sloupci stávající úrovně imisí
(pozadí). Třetí sloupec udává příspěvek záměru v absolutních hodnotách a v % pozadí.
-3

Tabulka 5: Příspěvky záměru imisním koncentracím PM 10 (µg.m ) v nejbližším obytném území
Doba

Limit

Pozadí

Příspěvek
-3

(µg.m )

%

24 hodin

50

55

4

7,3

rok

40

9

0

0

Charakteristika rizika
Z tabulky 5 vidíme, že dlouhodobé účinky prašných emisí z posuzované haly a navazující dopravy jsou
v nejbližším obytném území bezvýznamné, neboť nezvyšují stávající imisní úroveň.
Krátkodobá (24hodinová) maxima ,jsou však již za stávající situace lehce nadlimitní a posuzovaný provoz
včetně navazující dopravy je dále zvyšuje (o 7,3 %). Překročení limitu není velké, ale vezmeme-li v úvahu,
že prašné emise z haly mohou obsahovat i stopy zdravotně účinných látek (proměnlivé podle
momentálního charakteru výroby), je třeba požadovat snížení prašných emisí posílením filtračních procesů
před vypouštěním vzduchu z provozních prostor do volného ovzduší. Příznivou okolností je zde na druhé
straně skutečnost, že popsaná maxima jsou dosahována jen po omezenou dobu, v obdobích zvláště
nepříznivých povětrnostních podmínek.
Těkavé organické látky (VOC)
Identifikace škodlivých látek
Butanon
2-Butanon (ethylmethylketon), CH3.CO.C2H5, MV 74,12, je bezbarvá kapalina s dosti výraznou vůní po
mátě případně acetonu, s bodem varu 80 0C, hořlavá, dobře rozpustná v alkoholu, éteru a benzenu, málo
ve vodě. Dráždí oči, kůži dýchací systém, a CNS (bolesti hlavy, závratě)
Xyleny
Jde o směs o-, m- a p- izomerů dimetylbenzenu, C6H4 (CH3)2, MV 106,17. Je to bezbarvá, hořlavá kapalina
s aromatickou vůní a s bodem varu kolem 140 0C. Ve vodě není rozpustná. K expozici člověka dochází
hlavně vdechováním nebo kůží. Při vysokých expozicích výpary dráždí oči, sliznice dýchacího ústrojí, hrdlo
a kůži, a případně mají i narkotický účinek. Vyvolávají také závratě, ospalost, poruchy svalové souhry a
vrávoravou chůzi. Chronická otrava se projevuje depresí a zhoršením činnosti centrálního nervstva (bolesti
hlavy, únava, úbytky některých duševních funkcí), dále nechutenstvím, žaludečními nevolnostmi,
zvracením a bolestmi břicha.
Cyklohexanon
Cyklohexanon, C6H10O, bod varu 156 0C, MV 98.15, je bělavá až nažloutlá kapalina s mátovou nebo
acetonovou vůní. Ve vyšších dávkách dráždí oči, dýchací sliznice a kůži, vyvolává záněty kůže, při
otravách se dostavují bolesti hlavy a další nervové projevy.
Butylacetát
Butylacetát (octan butylnatý), C6H12O2, je kapalina s bodem varu 126,5 0C, MV 116,16, málo rozpustná ve
vodě. Podle uspořádání molekuly se vyskytuje v podobě různých izomerů (sekundární a terciární
butylacetát, isobutylacetát, iso-n-butylacetát).Vesměs jsou to čiré, bezbarvé, hořlavé tekutiny s příjemnou
ovocnou vůní, hojně užívané jako rozpouštědla. Ve vysokých koncentracích dráždí oči a sliznice
dýchacího ústrojí, ve velmi vysokých koncentracích mohou tlumit činnost centrálního nervového systému a
vést k ospalosti až k narkóze.
Toluen
Toluen (metylbenzen, C6H5.CH3), MV 92,14, je těkavá kapalina s typickým nasládlým zápachem, málo
rozpustná ve vodě, vroucí při 111 0C. Práh čichové detekce se pohybuje kolem 1 až 20 mg.m-3. Toluen je
široce užívaným rozpouštědlem. V nižších vrstvách atmosféry (troposféře) je nejhojněji zastoupeným
uhlovodíkem. Hlavním mechanismem odstraňování z ovzduší jsou reakce s hydroxylovými radikály. Proto
v zimě vydrží v ovzduší několik měsíců, v létě jen několik dní. Může přispívat k vytváření smogu a fungovat
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též jako prekurzor tvorby peroxybenzoylnitrátu, který silně dráždí oči. Průměrné koncentrace toluenu ve
venkovském ovzduší jsou vesměs nižší než 5 μg.m-3, koncentrace v městském ovzduší bývají v rozpětí 5 –
150 μg.m-3.
Toluen ve vyšších dávkách dráždí oči a dýchací cesty, vyvolává pocit zhoršené kvality ovzduší, bolesti
hlavy a případně i závratě. Má též tlumivé účinky na psychiku. Není karcinogenní. Pro úplnost je třeba
dodat, že toluen se ve zvýšených koncentracích (až 600 µg.m-3) často vyskytuje i v ovzduší uzavřených
místností, kde se uvolňuje z použitých rozpouštědel, lepidel, nátěrů aj. Významným zdrojem je i tabákový
kouř, z jedné vykouřené cigarety se do ovzduší produkuje 80 - 100 µg toluenu.
Butanol
Butanol (butylalkohol), MV 74,12, se vyskytuje v podobě několika izomerů. Patří k nim 1-butanol (nbutylalkohol), CH3.(CH2)3.OH, bod varu 117,5 0C, částečně rozpustný ve vodě a dále 2-butanol
(sekundární butylalkohol), CH3.CH2.CHOH).CH3, bod varu 99,5 0C, rovněž částečně rozpustný ve vodě.
Jsou to bezbarvé hořlavé kapaliny s intenzivním nepříjemným zápachem. Ve vysokých koncentracích silně
dráždí oči a sliznice dýchacího systému (i při koncentracích pod 150 mg.m-3), a také kůži. Při vysokých
expozicích vedou k depresi centrálního nervstva až k narkóze. Dostavují se bolesti hlavy, závratě,
malátnost, může dojít k zánětům rohovky, snížené ostrosti vidění, světloplachosti aj
Metoxypropylacetát (1-methoxy-2-propylacetát, propylenglykol monomethyleter-1,2-acetát), C6H12O3, je
bezbarvá kapalina charakteristické vůně s bodem varu 145 0C, hořlavá, omezeně mísitelná s vodou, málo
toxická. Při vyšších koncentracích lehce dráždí silnice a oči, nikoli kůži. Ve vysokých dávkách dráždí i
nervový systém (závratě, bolesti hlavy, žaludeční nevolnost). V zevním prostředí se rychle odbourává.
2-(2-Butoxyetoxy)etanol
2-(2-Butoxyetoxy)etanol (synonyma diethylenglykolmonobutylether, butylkarbitol, butyldiglykol) C8H18O3 je
bezbarvá kapalina s bodem varu 231 0C, MV 162,23, hořlavá, rozpustná dokonale ve vodě, dobře v
alkoholu a éteru. Ve vyšších dávkách může dráždit oči, dýchací sliznice a kůži.
Charakteristika vztahu dávka – odpověď
Butanon. Referenční koncentrace činí podle US EPA 5 mg.m-3.
Limity USA pro pracovní prostředí: NIOSH REL TWA i OSHA PEL TWA jsou udávány hodnotou 590
mg.m-3.
Xyleny. Naše limity pro pracovní ovzduší (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.) pro xylen (všechny isomery):
PEL 200 mg.m-3 a NPK-P 400 mg.m-3.
Americké limity pro xyleny (všechny isomery): NIOSH REL i OSHA PELTWA 435 mg.m-3. NOAEL je 39
mg.m-3.
Referenční koncentrace SZÚ 100 μg.m-3, pro roční interval, dle IRIS
Cyklohexanon. Podle výše citovaného vládního nařízení je u nás pro cyklohexanon stanoven PEL 40
mg.m3 a NPK-P 80 mg.m3. V USA činí NIOSH REL TWA 100 mg.m3, OSHA PEL 200 mg.m3. US EPA
udává pro orální příjem RfD (NOAEL 462 mg/kg/den při UF 100) 5 mg/kg/den.
Butylacetát. U nás platné limity pro pracovní ovzduší (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.) pro butylacetát
(všechny isomery) jsou PEL 950 mg.m-3, NPK-P 1200 mg.m-3.
Americké limity pro n-butylacetát: NIOSH REL TWA 710 mg.m-3, OSHA PEL TWA rovněž 710 mg.m-3, pro
-3
terciární butylacetát OSHA PEL TWA 950 mg.m .
Toluen. Referenční koncentrace (RfC) činí podle US EPA 400 μg.m-3. WHO (27) uvádí směrnou hodnotu
260 μg.m-3 (pro týdenní průměr). Pokud by se vycházelo z rušení zápachem, měla by být koncentrace
toluenu držena pod hodnotou čichového prahu, tj. pod 1 mg.m-3 (jakožto 30minutový průměr).
-3

Referenční koncentrace SZÚ je pro interval týden uvedena shodně s WHO: PK 260 μg.m .
Butanol. Naše limity pro pracovní ovzduší (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.) pro butanol (všechny isomery)
jsou PEL 300 mg.m-3 a NPK-P 600 mg.m-3.
Americké limity pro n-butylaalkohol: OSHA PEL TWA 300 mg.m-3, pro sekundární butylalkohol: NIOSH
REL TWA 305 mg.m-3, OSHA PEL TWA 450 mg.m-3.
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Metoxyprpopylacetát. Naše limity pro pracovní ovzduší (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.) pro 2-methoxy1-propylacetát jsou PEL 270 mg.m-3 a NPK-P 550 mg.m-3.
2-(2-Butoxyetoxy)etanol. Naše limity pro pracovní prostředí uvádějí PEL 100 mg.m-3a NPK-P 200 mg.m3
. V USA činí OSHA PEL 995 mg.m-3.
Vyhodnocení expozice
Z grafického znázornění imisí celkového množství těkavých látek jsme v citované rozptylové studii odečetli
pro nejbližší obytné území (východní okraj Želešic) imisní koncentrace celkového množství VOC, a to jak
roční průměry, tak i krátkodobá maxima. Celkové imise jsme rozpočetli podle váhového poměru
jednotlivých látek, uvedeného v tabulce 2. S mírou neurčitosti, již výše popsanou, chápeme tyto podíly i
jako hrubý odhad podílů jednotlivých sledovaných látek v imisích. Tyto údaje shrnujeme v tabulce 6 a
srovnáváme s dostupnými referenčními hodnotami.
-3

Tabulka 6: Pravděpodobné úrovně imisí jednotlivých VOC v nejbližším obytném území (μg.m )
Látka

Imise

-3

Želešice μg.m

Refer. hodnota
-3

%

Roční

Krátkod.

mg.m

VOC celkem

100,0

1.0

180

-

Typ
-

Butanon

20,7

0,21

37,3

5

RfC

Xylen

39,9

0,40

71,8

0,1(rok)

Ref.SZÚ

Cyklohexanon

20,7

0,21

37,3

40

PEL

N-butylacetát

8,3

0,08

14,9

950

PEL

Toluen

8,3

0,08

14,9

0,4

RfC

1-Butanol

0,8

0,008

1,4

300

PEL

1-metoxy-2-propylacetát

0,8

0,008

1,4

270

PEL

2-(2-butoxyetoxy)etanol

0,5

0,005

0,9

100

PEL

Charakteristika rizika
Pro řadu těkavých látek, které zde sledujeme, nejsou ani u nás ani v zahraničí stanoveny limity pro zevní
ovzduší, zřejmě s ohledem na jejich zanedbatelnou toxicitu při koncentracích, které se v zevním ovzduší
prakticky vyskytují. Abychom přesto alespoň přibližně charakterizovali teoretickou míru jejich možné
škodlivosti, přirovnáváme je v tabulce 6 k jiným referenčním hodnotám, k limitům pro pracovní prostředí.
Limity pro zevní ovzduší by ve srovnání s nimi musely být podstatně přísnější, u jiných škodlivin to bývá
zhruba o 3 řády. Budeme tedy považovat imise uvedených látek za přijatelné, budou-li jejich koncentrace
alespoň o 3 řády nižší než příslušné limity pro pracovní prostředí.1 Pokud jsou u některých látek k dispozici
referenční koncentrace, dáme jim samozřejmě přednost.
Butanon
Referenční koncentrace US EPA, tj. koncentrace, která může být bez škody na zdraví vdechována
-3
-3
celoživotně, je stanovena na 5 mg.m (tj. 5000 μg.m ). Z tabulky 6 vidíme, že v obytném území lze čekat
-3
nanejvýš roční koncentrace 0,21 μg.m , tedy úrovně o 4 řády nižší. Jejich vdechování je tedy zdravotně
bezvýznamné.
Xylen
-3

Referenční koncentrace, doporučovaná SZÚ (100 μg.m ) je o 3 řády vyšší než průměrná roční
koncentrace na východním okraji Želešic (0,40 μg.m-3). Tento poměr potvrzuje naprostou neškodnost
těchto imisí.

1

Při srovnávání obojích hodnot v tabulce nesmíme přehlédnout skutečnost, že vypočtení imise
-3
-3
v Želešicích jsou uváděny v μg.m , kdežto limity pro pracovní prostředí v mg.m , tedy jednotkách 1000krát
větších.
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Cyklohexanon
Limit pro pracovní prostředí (PEL) činí u cyklohexanonu 40 mg.m-3 tj. 40 000 μg.m-3 a krátkodobé
maximum imisní koncentrace v posuzovaném obytném území jen 37,3 μg.m-3, tj. o 3 řády méně. Podle
kritérií, které jsme si stanovili, jde tedy o koncentrace zdravotně přijatelné.
Butylacetát
Ve vztahu k limitu pro pracovní prostředí (PEL = 950 mg.m-3 tj. 950 000 μg.m-3) je vypočtená maximální
krátkodobá koncentrace (14,9 μg.m-3) o 4 řády nižší a po zdravotní stránce tedy vyhovuje.
Toluen
RfC (US EPA) pro toluen činí 0,4 mg.m-3 tj. 400 μg.m-3, nalezená průměrná roční koncentrace v nejbližším
obytném území (0,08 μg.m-3) je o 4 řády nižší a po zdravotní stránce tedy plně vyhovuje.
Butanol
Posuzovaný rozdíl mezi limitem pro pracovní prostředí (PEL = 300 000 μg.m-3) a nejvyšší krátkodobou
imisní koncentrací v obytném území (1,4 μg.m-3) zde činí 5 řádů, zdravotní bezvýznamnost je zřejmá.
1-metoxy-2-propylacetát
Mezi PEL (270 000 μg.m-3) a maximálními krátkodobými imisemi v obytném území (1,4 μg.m-3) je rozdíl 5
řádů, očekávané imise jsou zdravotně bezvýznamné.
2-(2-Butoxyetoxy)etanol
Ve srovnání s PEL (100 000 μg.m-3) jsou maximální krátkodobé koncentrace v obytném území (0,9 μg.m-3)
o 6 řádů nižší a tedy zdravotně nevýznamné.
Další škodliviny
Vlivem automobilové dopravy rostou v ovzduší kromě výše hodnoceného prachu a oxidu dusičitého zhruba
souběžně s imisemi NO2 i koncentrace jiných nox – benzenu, polycyklických aromatických uhlovodíků a
dalších karcinogenních a dráždivých látek, toxických kovů aj. Uvedené škodliviny se vyskytují ve stopách a
jsou rozptylovány víceméně paralelně s oxidy dusíku a ostatními noxami. V popsané situaci je možno
důvodně předpokládat, že ani jejich vliv není zdravotně rizikový.
Závěry ke vlivu znečištěného ovzduší
Vypočtené imisní koncentrace u hodnocených škodlivin v ovzduší jsou vesměs zdravotně nevýznamné.
Výjimku tvoří pouze maximální krátkodobé koncentrace prachu (PM10), které jsou ve dnech s nepříznivými
povětrnostními podmínkami již za stávající situace lehce nadlimitní a posuzovaný provoz je zvyšuje o
dalších 7,3 %. I když jde o nevelké překročení limitu a výskyt pouze po relativně malý počet dnů v roce,
bude vhodné posílit opatření ke snížení emisí prachu z posuzovaného provozu.

1.1.4 Hluk
Hluk patří k typickým a závažným škodlivým faktorům životního prostředí vyspělých zemí. Již hladiny
uličního hluku pohybující se v blízkosti základních limitů (50 dB ve dne, 40 dB v noci) působí na celou
exponovanou populaci. Ve vyspělých zemích je tak dotčena značná část městského obyvatelstva. Mezi
lidmi jsou však velké rozdíly citlivosti na hluk v závislosti na individuálních vlastnostech nervového
systému, zdravotním stavu, věku aj. Výskyt osob vysloveně senzitivních na hluk se v naší populaci odhaduje na 5 - 8%. Na druhé straně existuje obdobně velká skupina lidí ke hluku relativně odolných. U zbytku
populace stoupá účinek s rostoucí intenzitou hluku (ovšem i v závislosti na řadě dalších faktorů). Rušivé
působení hluku má poněkud odlišné účinky v době denní a v době noční.
Zvýšené úrovně denního hluku působí především na nervový systém a psychiku člověka. Touto cestou
se při intenzivním působení mohou podílet i na psychosomatických poruchách.Vyvolávají:
a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, řečovou komunikací,
spánkem aj.),
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b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků, k nimž má
jedinec zamítavý postoj,
c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a skupinových práv,
d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout pomoc a
schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita).
Subjektivní pocit rozmrzelosti z hluku a obtěžování hlukem je dán emoční složkou vnímání. Podrážděnost,
která v této souvislosti vzniká, vede k pocitu dyskomfortu až odporu, důsledkem je zhoršení psychické
pohody. Emocionální prožitek není principielně vázán na intenzitu hlukového podnětu. Pocity obtěžování
se však vyskytují častěji v prostředí s vyššími hladinami hluku.
Přímé zdravotní účinky nastupují až při vyšších intenzitách. Ekvivalentní hladina 65 dB v denní době představuje krajní mez pro obytné prostředí sídelního útvaru z hlediska zdravotních rizik. Příznivé akustické klima
z hlediska akustické pohody pro regeneraci pracovní schopnosti je dáno ve venkovním prostoru pro pobyt lidí
ekvivalentní hladinou nižší než 50 až 55 dB.

Ani při dodržení základního limitu 50 dB není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi 10 % osob i tak
zažívá pocit rozmrzelosti z hluku.
Účinky nočního hluku zde nekomentujeme, neboť vyvolaná doprava bude omezena pouze na dobu denní
a hluk z haly nemá na nejbližší obytné území vliv.
Z důvodů uvedených literárních poznatků vycházíme v dalším hodnocení jednoznačně ze základního limitu
ekvivalentních hlukových hladin, tj. v denní době 50 dB, v noci 40 dB. Korekce umožňované stávajícími
předpisy (nařízení vlády č. 148/2006 Sb.) mají význam právní, nikoli fyziologický. Lidé jsou hlukem určité
úrovně obtěžováni nezávisle na tom, zda v daném místě byla korekce povolena či nikoli.
Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Jak jsme již uvedli, u denního hluku jsou v literatuře popisovány vlivy na pocity obtěžování, rozmrzelost a
míru rušení. V rozmezí hodnot blízkých základní přípustné hladině 50 dB je podle některých autorů možno
odvodit, že růst hlučnosti o 5 dB zvyšuje počet rozmrzelých osob o cca 10 - 15 %. Při normované hladině
(ve dne 50 dB) je to cca 10 % osob, při 60 dB cca 25 – 40 % osob, při růstu hlučnosti nad 60 dB procento
rozmrzelých dále stoupá. Jiní udávají pro uvedené hodnoty odhad osob velmi rušených, a to při 50 dB cca
do 5%, při 60 dB 6 – 16 % a při 70 dB 18 – 30 %.
Vyhodnocení expozice
Epidemiologické studie, z nichž byly odvozeny shora uvedené účinky hluku, vycházely z nálezů u obyvatel
bydlících v jednotlivých pásmech ekvivalentní hladiny pouličního hluku. Jde tedy o průměrnou expozici
obyvatel hlučného městského prostředí, jakou můžeme zhruba předpokládat i v Modřicích.
Při posuzování vlivu hluku na obyvatelstvo zde vycházíme z hlukové studie (Ing. P. Mynář, 2007), která je
součástí této dokumentace.
Hluk z provozních zdrojů ve vnějším prostoru haly nepřekročí 55 dB/10 m. Výdechy vzduchotechniky
nepřekročí 85 dB, u filtračních zařízení 95 dB. Ve venkovním prostoru jsou užívány vysokozdvižné vozíky
a manipulační plošina, emitovaná hladina hluku nepřekračuje 60 dB/10 m. Všechny uvedené zdroje
z prostoru výrobní haly, provozované ve 3 směnách, produkují v nejbližším obytném území nanejvýš
ekvivalentní hlukové hladiny na úrovni 36 – 37 dB, tedy spolehlivě pod úrovní základního limitu denního i
nočního. Vliv vlastního provozu haly je tedy ze zdravotního hlediska nevýznamný.
Hluk z vyvolané dopravy se v souvislosti s nepatrným příspěvkem k celkové dopravní frekvenci prakticky
vůbec neprojeví při silnicích 1/52 a II/152, zvýší zde stávající hlukové hladiny o méně než 0,1 dB. Poněkud
větší bude příspěvek vyvolané dopravy k hlukovým hladinám v intravilánu Modřic (zejména ulice Benešova
a Masarykova), kde bude činit cca 0,8 dB. Toto zvýšení hlučnosti však není rozpoznatelné ani smyslově
ani mírou zdravotních účinků. Můžeme je tedy považovat za zdravotně přijatelné.

1. 2. Potenciální vlivy přesahující státní hranice
Posuzovaný provoz a navazující doprava jsou natolik vzdáleny od státní hranice, že jakékoliv přeshraniční
vlivy nepřicházejí v úvahu.
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1. 3. Psychosociální vlivy
Z hlediska psychické pohody nemá vlastní provoz vzhledem ke své odlehlosti od obytného území žádný
vliv. Ani vyvolaná doprava psychickou pohodu nezhorší, neboť navozené zvýšení hlukových hladin není
smyslově rozpoznatelné.
Sociální přínos je značný, posuzovaný provoz poskytuje 645 pracovních míst ve výrobě, údržbě a
skladech a 110 pracovních míst administrativě

1. 4. Exponované obyvatelstvo
Ani provoz ani vyvolaná doprava se naprostou většinou svých vlivů zdraví ani pohody obyvatelstva
prakticky nedotkne. Jedinou výjimkou jsou obyvatelé východní části Želešic, kde stávající mírně nadlimitní
hladina maximálních krátkodobých imisních koncentrací prachu (PM10) se vlivem emisí z provozu dále
lehce zvýší. Takto bude dotčeno cca 300 obyvatel.

2. Vlivy na ovzduší a klima
2.1. Ovlivnění kvality ovzduší
Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivněn provozem technologických zdrojů, částečně také
zdrojem tepla spalujícím zemní plyn a provozem automobilové dopravy vázané na záměr.
Pro vyhodnocení nárůstu imisní zátěže v důsledku provozu areálu byl zpracován výpočet dle metodiky
SYMOS 97, verze 2003, který zahrnuje i provoz tohoto záměru. Hodnocenými škodlivinami byly oxid
dusičitý (NO2), tuhé látky (PM10) a těkavé organické látky (VOC). Výsledky těchto výpočtů jsou graficky
znázorněny na následujících obrázcích:
oxid dusičitý (NO2)

-3

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m ]

-3

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m ]

Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat
-3
-3
u oxidu dusičitého do 10 µg.m , tedy cca 5 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m ) u průměrných ročních
-3
-3
koncentrací pak do 0,2 µg.m , tedy cca 0,5 % imisního limitu (LVr=40 µg.m ).
Maximální příspěvek imisní zátěže u krátkodobých maxim vychází do prostoru, kde je za stávajícího stavu
dosahována maximální imisní zátěž na úrovni 160 až 180 µg.m-3, přírůstek hodnoceného záměru v
-3
-3
maximální výši 10 µg.m , tedy nezpůsobí překročení imisního limitu (LV1h=200 µg.m ).
Nejvyšší příspěvek imisní zátěže u průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru, kde je za
stávajícího stavu dosahována maximální imisní zátěž na úrovni 10 až 15 µg.m-3, přírůstek hodnoceného
záměru v maximální výši 0,2 µg.m-3, tedy nezpůsobí překročení imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
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tuhé látky (PM10)

-3

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m ]

-3

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m ]

Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat
u tuhých látek do 14 µg.m-3, tedy cca 28 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3) u průměrných ročních
koncentrací pak do 0,5 µg.m-3 tedy méně než 1,3 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
Maximální příspěvek imisní zátěže u krátkodobých maxim vychází do prostoru, kde je za stávajícího stavu
dosahována maximální imisní zátěž ve výši imisního limitu, četnost překročení limitu je však podlimitní a
dosahuje rozmezí 16 až 25 případů za rok (LVč=35 případů.rok-1), přírůstek hodnoceného záměru v
maximální výši 1 µg.m-3, má mimo areál závodu dobu trvání nižší než 10 případů za rok tedy nezpůsobí
překročení limitní četnosti překročení limitu (LVč=35 případů.rok-1).
Nejvyšší příspěvek imisní zátěže u průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru, kde je za
stávajícího stavu dosahována maximální imisní zátěž na úrovni 10 až 15 µg.m-3, přírůstek hodnoceného
záměru v maximální výši 0,5 µg.m-3, tedy nezpůsobí překročení imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).

těkavé organické látky (VOC)

-3

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m ]

-3

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m ]

Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat
-3
-3
u těkavých organických látel do 400 µg.m , u průměrných ročních koncentrací pak do 10 µg.m .
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2.2. Klimatické vlivy
S ohledem na konfiguraci terénu a stávající zastavěnost území nepředpokládáme žádnou změnu
klimatických charakteristik.

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro kvantifikaci vlivů hluku byla vypracována hluková studie (viz příloha 2 této dokumentace), na kterou v
podrobnostech odkazujeme.
Výpočet hluku je provedeno pro referenční body reprezentující tyto charakteristické prostory:
1 ... přilehlá hrana zástavby obce Želešice
2 ... přilehlá hrana zástavby obce Modřice
3 ... zástavba obce Modřice přiléhající k silnici II/152 (v současné době nechráněná stěnou)
4 ... zástavba obce Modřice při ulici Chrlické (průjezd obcí Modřice)
Dále jsou v grafické části přílohy vykresleny isofony LAeq,16h = 60 dB a LAeq,16h = 50 dB, ze kterých je možno
odečíst hlukové zatížení ostatních bodů v prostoru.
Výsledky a závěry hlukové studie jsou shrnuty následovně:
Hluk z technologie
Výpočet hluku z technologie je proveden pro jeden provozní stav:
•

aktivní stav (s provozem technologie Andrew)

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce:
Tab.: Hladiny hluku v referenčních bodech LAeq [dB]
Bod
1
2
3
4

Limit
(den/noc)
50/40
50/40
50/40
50/40

Aktivní stav (s provozem
technologie Andrew)
36,7
33,3
31,9
26,0

Je zřejmé, že hluková situace, daná provozem technologie záměru, v referenčních bodech spolehlivě
splňuje požadované hygienické limity pro hluk ve venkovním prostoru.
Hluk z dopravy
Výpočet hluku z dopravy je proveden pro dva provozní stavy:
• pozaďový stav (bez dopravního provozu Andrew)
• aktivní stav (s dopravním provozem Andrew)
Z rozdílu mezi těmito stavy je potom spočten vliv samotného dopravního provozu Andrew.
Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce:
Tab.: Hladiny hluku v referenčních bodech LAeq [dB]
Bod

1
2
3
4

Limit
(den)
60
60
60
55

Pozaďový stav
(bez dopravního
provozu Andrew)
46,9
60,7
58,9
57,5

Aktivní stav
(s dopravním
provozem Andrew)
47,4
61,3
59,5
58,4

Rozdíl

Samotný dopravní
provoz Andrew

+0,5
+0,6
+0,6
+0,9

37,8
52,4
50,6
51,1

Pozn.: Protokoly z výpočtu jsou přiloženy v příloze této studie.

Z výsledků je zřejmé, že dopravní provoz Andrew se podílí na dopravně hluková situaci v území akusticky
málo významně, samotný dopravní provoz Andrew je prokazatelně podlimitní.
V referenčních bodech 1 až 3 je nárůst vlivem provozu Andrew nad pozaďový stav akusticky nevýznamný.
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V referenčním bodě 4, umístěném uvnitř zástavby Modřic, je nárůst nad pozaďový stav cca +0,9 dB, což je
již v pásmu akustické významnosti. Zároveň se tento nárůst pohybuje v nadlimitním pásmu1. Vzhledem k
tomu, že jde o průjezd centrální částí města Modřice, uvnitř obytné zástavby, je toto ovlivnění málo
akceptovatelné. Lze proto doporučit, aby poloha externího skladu UPS, umístěného v areálu Business
Park Modřice byla postupně vymístěna, nebo naopak byl zajištěn do této lokality vhodnější příjezd.
Hluk z výstavby
Hluk z výstavby není řešen, objekt záměru je v době zpracování této dokumentace již vybudován a
stavební práce byly ukončeny.
Závěry a doporučení
Technologický a dopravní provoz Andrew nezpůsobuje přeslimitní hlukové vlivy v dotčeném území.
Hluk z technologie je spolehlivě řešitelný a vzhledem ke vzdálenosti provozu od nejbližších hlukově
chráněných prostor (cca 475 metrů) nečiní problém.
Hluk z dopravního provozu Andrew je prokazatelně podlimitní. Na celkových hladinách dopravního hluku v
území se dopravní provoz Andrew podílí akusticky nevýznamně, s výjimkou stávajícího průjezdu městem
Modřice (ulice Chrlická/Masarykova), kde je nárůst akusticky významný. Je proto doporučeno, aby poloha
externího skladu UPS, umístěného v areálu Business Park Modřice (ul. Modřická) byla postupně
vymístěna, nebo naopak byl zajištěn do této lokality vhodnější příjezd.
Dále nejsou ve vztahu k provozu Andrew navržena žádná zvláštní resp. dodatečná opatření pro eliminaci
hlukových vlivů. Pozornost je nutno věnovat pouze běžným akustickým opatřením (volba vhodných
technologií, udržování jejich dobrého technického stavu a vyloučení silniční dopravy v nočním období).
V současné době je řešena (mimo posuzovaný záměr) rekonstrukce protihlukové stěny podél silnice
II/152, chránící zástavbu Modřic před hlukem šířeným z této silnice. Provedení této rekonstrukce dále sníží
hlukové zatížení Modřic dopravním hlukem.

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vliv na odvodnění
Konfigurace terénu, který má mírný spád severojižním směrem k řece Bobravě, kdežto od západu spadají
k silnici R 52 poměrně prudké svahy zemědělsky obhospodařované půdy, způsobuje problémy při
vydatnějších deštích. Přívalové vody z tohoto území jsou podchycovány silničními příkopy a odváděny do
recipientu - řeky Bobravy.
Pro zpomalení odtoku dešťových vod z areálu jsou vybudovány vsakovací studny. Dešťové vody ze střech
jsou svedeny do komorového systému pro řízené ukládání dešťových vod se vsakovacími studnami. Toto
řešení by mělo snížit negativní vliv přívalových dešťů.
Vliv na jakost povrchové vody
Množství odpadních vod vypouštěných z "Čistírny odpadních vod z linek povrchových úprav - neutralizační
3
3
stanice" je stanoveno na max. 4m /h (8 000 m /rok). Kvalita odpadních vod, které vstupují po předčištění
v neutralizační stanici do veřejné kanalizace, bude, po vyřešení problematiky vyšších koncentrací chloridů,
splňovat nejvyšší přípustné míry znečištění požadované vodoprávním úřadem.
Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů jsou odvedeny do venkovních splaškových
kanalizačních rozvodů. Očekávané množství splaškových vod bude 49,6 m3.den-1. Roční množství
3
(uvažuje se s provozem 250 dnů v roce) bude 12 400 m . Splašky s tuky ze zázemí výdejny jídel budou
vedeny přes lapák tuku. Hodnoty znečištění u vypouštěných odpadních vod budou odpovídat povoleným
limitům kanalizačního řádu.

1

Nedochází však ke vzniku nového nadlimitního stavu, limit je překročen i pozaďovým dopravním provozem.
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V celém areálu se nachází pouze zpevněné plochy. Všechny místnosti mají speciální nepropustnou
podlahu vyspádovanou k záchytným jímkám, specifický sklon podlahy (do středu místnosti). Samotná
podlaha skladů a ČOV je provedena jako havarijní jímka na 10% celkového skladovaného množství HK sokl a zvýšený práh. Sklad nebezpečných chemických látek a přípravků je opatřen dvěmi jímkami umístěn
Zaolejované odpadní vody jsou z ploch parkovišť, příjezdových komunikací a manipulačních ploch
odváděny kanalizací zaolejovanou do odlučovače ropných látek (dostatečné kapacity a účinnosti).
Odlučovač bude vybaven bezpečnostním uzávěrem na odtoku, zabraňujícím vyplavení nahromaděných
ropných látek.
Rovněž při nakládání s odpady obsahujícími rizikové látky pro znečištění vod je nakládáno tak, aby
nemohlo k jejich únikům dojít.
K možnému ohrožení kvality povrchové vody v blízkém korytě Bobravy by mohlo dojít pouze v souvislosti s
havárií. Tento problém je v dokumentaci řešen v kapitole III. Charakteristika environmentálních rizik při
možných haváriích a nestandardních stavech. Jedná se o havarijní únik ropných látek do dešťové
kanalizace a havarijní únik látek závadných vodám.
Vlivy na podzemní vodu
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může při stavbách podobného rozsahu dojít zejména
v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody,
dále omezením dotace srážkovými vodami, či jejím odčerpáváním.
Čisté srážkové vody jsou vedeny do zasakovacích studní což snižuje negativní vliv omezení dotace
podzemních vod.
Projekt nepředpokládá zásahy do pozemku, technologie bude instalována ve stávající hale.
Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze tedy označit jako nevýznamný, vodní zdroje
nebudou ohroženy.

5. Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu jsou dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
případně ovlivněním její kvality. Záměr neklade nároky na zábor půdy. Pozemek, na němž v minulosti
proběhla výstavba haly, není součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL).
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při provozu objektu
nepředpokládá negativní vliv.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Uvažovaný záměr nepočítá se zásahem do horninového prostředí. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat. Přírodní zdroje nebudou provozem technologie narušeny.
Vliv na horninové prostředí lze souhrnně označit jako nulový.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vzhledem k charakteru záměru (technologie, umístěná v již stávající hale průmyslové zóny) nebude mít
jeho realizace žádný vliv na faunu floru a ekosystémy.

8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností, realizace záměru
charakter krajiny významně nezmění. V daném prostoru se uplatňují spíše urbanistické a architektonické
koncepty.
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Posouzení vlivů na hmotný majetek a kulturní památky není v tomto případě relevantní, poněvadž se jedná
pouze o posouzení změny využití stávajícího objektu.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní nároky záměru interferují s pozaďovými intenzitami dopravy na komunikační síti. Celkové
absolutní intenzity na komunikační síti, včetně posuzovaného záměru, jsou zřejmé z následujícího
obrázku:
Obr.: Intenzity dopravy na komunikační síti včetně posuzovaného záměru

Pozn.: Uvedené hodnoty představují součet hodnot uvedených v kapitolách B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu a
C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura. Z konzervativních důvodů jsou dále zvýšeny o 10% tak, aby byly pokryty případné nejistoty
ve stanovení intenzit dopravy (včetně nárůstů ve výhledovém časovém období) a byl tak poskytnut "bezpečný" podklad pro
navazující části dokumentace (zejména rozptylovou a hlukovou studii).

Při relativním porovnání zatížení komunikací je podíl dopravy záměru (Andrew) na celkových intenzitách
dopravy na komunikační síti následující:
I/52 (Vídeňská - sever):
I/52 (Vídeňská - jih):
II/152 (Modřice - obchvat):
Masarykova/Chrlická:

1,2% celkových intenzit dopravy, 2,4% intenzit nákladní dopravy
0,4% celkových intenzit dopravy, 1,0% intenzit nákladní dopravy
2,7% celkových intenzit dopravy, 7,7% intenzit nákladní dopravy
6,6% celkových intenzit dopravy, 26,5% intenzit nákladní dopravy

Z uvedených hodnot vyplývá, že podíl dopravy záměru na celkových intenzitách dopravy v území je (s
výjimkou průjezdu městem Modřice) celkově nízký, hluboko v rámci přirozeného kolísání resp. růstu
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ostatní pozaďové dopravy. Z dopravního hlediska nejde o problém, záměr je umístěn optimálně při
kapacitních komunikacích a nevyžaduje proto žádné další opatření.
V průjezdu městem Modřice (ulice Masarykova a Chrlická) je naopak podíl intenzit dopravy záměru
relativně vysoký (u nákladní dopravy dosahuje cca 26%). Z čistě dopravního hlediska nejde o problém.
Avšak vzhledem k tomu, že jde o průjezd centrální částí města, uvnitř obytné zástavby, je uvedené
ovlivnění již málo akceptovatelné. Lze proto doporučit, aby poloha externího skladu UPS, umístěného v
areálu Business Parku Modřice byla postupně vymístěna, nebo naopak byl zajištěn do této lokality
vhodnější příjezd.

11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou předpokládány
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II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Posuzovaný záměr nebude mít za následek takové vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí, které by
měly za následek zhoršení životního prostředí dotčeného území nad přípustné limity. Obecně lze tyto vlivy
označit nízké.
Vlivy hodnocené stavby na životní prostředí nebudou přesahovat státní hranice.
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III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH
A NESTANDARDNÍCH STAVECH

Obyvatelstvo
S ohledem na poměrně velkou vzdálenost od nejbližší obytné zástavby je riziko případného ohrožení
obyvatelstva v důsledku havárií nízké.
Ovzduší a klima
S ohledem na instalované technologické zařízení můžeme jako havarijní stavy uvažovat poruchy zařízení
pro snožování emisí u vzduchotechniky lakoven. Tato porucha by vedla k odstavení zařízení a následné
opravě. Případné krátkodobé zvýšení emise tuhých látek nebo těkavých organických látek vy však
nevyvolalo nepříznivé vlivy na veřejné zdraví nebo poškození životního prostředí.
V případě vzniku požáru by došlo k emisi splodin hoření. S ohledem na materiály používané ve výrobě je v
případě požáru pravděpodobné uvolňení vyššího podílu organických látek. S ohledem na standardní
zabezpečení závodu dle protipožární legislativy nepokládáme možnost vzniku požáru za příliš významnou.
Povrchová a podzemní voda
Havarijní únik ropných látek do dešťové kanalizace
U jednotlivých areálů průmyslové zóny v Modřicích jsou instalovány lapače pohonných hmot. V případě
úniku ropných látek do stok jednotlivých producentů budou tyto látky zachyceny v těchto lapačích. Únik do
hlavní stoky je možný v případě nedostatečné údržby lapačů pohonných hmot a v případě úniku ropných
látek mimo povodí lapačů na hlavní páteřní komunikaci. V takovém případě musí být stoka před zaústěním
do recipientu uzavřena v šachtě balonem a recipient zajištěn v místě vyústění stoky plovoucí nornou
stěnou.
Havarijní únik látek závadných vodám
Menší množství uniklé kapaliny je nutno zachytit pomocí speciálních sorbčních prostředků, a tyto po
použití uložit do skladu nebezpečných odpadů.
Ve společnosti Andrew Telecommunications s.r.o. jsou sorbční prostředky označeny nápisem “HAVARIJNÍ
SOUPRAVA / SPILL KIT“ a jsou rozmístěny ve výrobních prostorách i technologických místnostech. Jedna
havarijní souprava je umístěna vně budovy u nakládacích ramp, kde se předpokládá největší riziko
možného úniku ropných látek z nákladních automobilů.
Likvidaci úniku vzniklého na venkovních plochách (přeprava látek, únik z dopravního prostředku) je
povinen zajistit ten, kdo ho způsobil (např. řidič).
Při úniku je potřeba zajistit vtoky do kanalizace např. ohražením (sorbčním materiálem, zeminou) nebo
jiným způsobem (překrytím folií zatíženou pískem, zeminou). Únik přesahující 5 litrů je považován vždy za
únik většího rozsahu.
Hluková situace ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Z hlukového hlediska nelze očekávat vznik havárií nebo nestandardních stavů, které by mohly mít
nepříznivé environmentální důsledky resp. nepříznivé vlivy na veřejné zdraví.
Dopravní a jiná infrastruktura
Z dopravního hlediska nelze očekávat vznik havárií nebo nestandardních stavů, které by mohly mít
nepříznivé environmentální důsledky resp. nepříznivé vlivy na veřejné zdraví.
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IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nepředpokládá se, že realizací záměru a následným provozem, dojde ke vzniku nepříznivých vlivů, které
by představovaly zvýšené riziko pro životní prostředí a obyvatelstvo.
Vlastní záměr je řešen s ohledem na minimalizaci možných vlivů na životní prostředí.
Ovzduší
•

Zdroje znečišťování ovzduší udržovat v řádném technickém stavu a ve stanovených lhůtách zajistit
provedení autorizovaných měření.

•

Věnovat průběžnou pozornost technologickému procesu nanášení nátěrových hmot s důrazem na
snižování emisí těkavých organických látek.

•

V zájmu ochrany zdraví obyvatelstva snížit emise prachu (PM10) z provozu posuzované haly do
okolního prostředí.
Voda

•

Plochy, kde je reálné riziko úniku ropných látek (zpevněné plochy parkoviště a komunikací) jsou
odvodněny do dešťové kanalizace přes odlučovače ropných látek. Periodicky kontrolovat funkčnost
odlučovače ropných látek.

•

Hodnoty znečištění u vypouštěných splaškových odpadních vod budou odpovídat povoleným limitům
kanalizačního řádu. Periodicky kontrolovat kvalitu vypouštěných odpadních vod.

•

Vyřešit problematiku překračování limitu chloridů, aby kvalita odpadních vod, které vstupují po
předčištění v neutralizační stanici do veřejné kanalizace, splňovala max.nejvyšší přípustné míry
znečištění požadované vodoprávním úřadem.
•

•

Při manipulaci s nebezpečnými látkami a odpady obsahující nebezpečné látky bude nakládáno v
souladu s bezpečnostním řádem tak, aby se předešlo možnému úniku těchto látek do podloží a
odpadních vod.

Provozovateli areálu doporučujeme minimalizovat používaní solí při zimní údržbě parkoviště a
dopravních napojení vzhledem k nižšímu znečištění odvádění srážkových vod a tím i jednoduššímu
dodržování požadavků provozovatele kanalizace.
Povrchová a podzemní voda

Pro období provozu nejsou nad rámec projektového řešení a platné zákonné předpisy navrhována žádná
dodatečná opatření. Pro období výstavby je nutné zabezpečit tato opatření:
•
•
•

Do plánu organizace výstavby zahrnout preventivní a kontrolní opatření proti úniku ropných látek na
staveništi.
Do plánu organizace výstavby zahrnout havarijní řád, ve kterém budou popsány činnosti, které budou
prováděny v případě úniku ropných látek na staveništi.
Provádět pravidelné kontroly staveniště za účelem zjištění úniku ropných látek ze stavebních
mechanismů. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního řádu.
Půda

Nad rámec projektového řešení a rámce platných zákonných předpisů nejsou navrhována žádná
dodatečná opatření. Opatření na ochranu kvality půdy jsou totožná s opařeními na ochranu podzemní a
povrchové vody.
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Horninové prostředí a přírodní zdroje
Nad rámec projektového řešení a rámce platných zákonných předpisů nejsou navrhována žádná
dodatečná opatření.
Hluk
Z hlukového hlediska nejsou navržena žádná zvláštní resp. dodatečná opatření pro eliminaci hlukových
vlivů. Pozornost je nutno věnovat pouze běžným akustickým opatřením (volba vhodných technologií,
udržování jejich dobrého technického stavu a vyloučení silniční dopravy v nočním období).
Doprava
Z dopravního hlediska nejsou navržena žádná dodatečná opatření.
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V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Charakteristiky použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů jsou rozděleny
podle jednotlivých řešených okruhů:
Obyvatelstvo
Stať pojednávající o vlivu na obyvatelstvo byla zpracována na podkladě konceptu dokumentace,
rozptylové studie, hlukové studie, kartografických podkladů a poznatků z osobního průzkumu místních
podmínek. Hodnocení vlivů na obyvatelstvo, zdravotních rizik a jejich možných důsledků bylo provedeno
odbornou úvahou a rizikovou analýzou na základě vědecké literatury.
Ovzduší a klima
Pro vyhodnocení imisní zátěže hodnoceného území byl použit výpočet podle metodiky SYMOS 97, verze
2003 – výpočtový program firmy IDEA-ENVI.
Údaje o stávající imisní zátěži byly převzaty ze rozptylové studie (zpracované podle metodiky SYMOS,
verze 2003) tvořící přílohu „Krajského programu snižování emisí Jihomoravského kraje“ (Bucek 200 3)
Povrchová a podzemní voda
Při zpracování se vycházelo z podkladů a informací, získaných od investora záměru,
z vodohospodářských map, údajů klimatologických stanic ČHMÚ, z platné legislativy a literatury uvedené v
závěru dokumentace a z archivních posudků, jejichž závěry jsou shrnuty v Předběžném hydrogeologickém
posudku. Takto získané znalosti byly doplněny vlastním terénním šetřením posuzovaného území.
Při zpracování této části dokumentace se vycházelo z údajů projektové dokumentace.
Půda
Při hodnocení vlivů na půdy v zájmovém území bylo vycházeno z podkladů poskytnutých zadavatelem,
orientačního terénního průzkumu a archivních odborných prací v lokalitě.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
V této části dokumentace byly využity podklady poskytnuté zadavatelem, orientační terénní průzkum a
archivní odborné prace v lokalitě.
Fauna, flóra a ekosystémy
K popisu fauny a flory byl pro účely této dokumentace byl proveden vlastní průzkum lokality a byla použita
dostupná odborná literatura.
Krajina
Kapitola o krajině byla zpracována na základě dostupných podkladů a vyhodnocení pohledového řešení při
stávajícím stavu lokality.
Hluk
Pro účely zjištění hlukové situace a predikci hlukových vlivů záměru byla vypracována hluková studie (viz
příloha 2 této dokumentace). Hlukové hladiny byly porovnány s nejvyššími přípustnými hodnotami,
stanovenými dle platné legislativy (nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.).
FileName:
SaveDate:

Dokumentace_EIA Andrew_finální.doc
5.9.2007 9:58:00

Zakázka/Dokument: C317-06/Z01
Vydání: 01
Strana: 79 z 85

Modřice průmyslová zóna, Andrew – výrobní hala,PS 4 strojírenská technologie
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Doprava
Při zpracování dopravní části dokumentace bylo použito údajů provozovatele záměru o dopravní obsluze
záměru. Údaje o dopravní infrastruktuře byly získány z terénního průzkumu, mapových podkladů a ze
sčítání Brněnských komunikací, a.s., z roku 2003.
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VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Tato dokumentace byla zpracována na základě projekčních podkladů a současných znalostí o výstavbě a
provozu záměru - Andrew výrobní hala, PS 4 strojírenská technologie.
Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími
analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve
znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr není řešen více variantách. Dokumentace vyhodnocovala vlivy již realizovaného závodu
provozovaného ve zkušebním provozu. Údaje o vstupech a výstupech vycházely ze skutečnosti za rok
2006 a navrhovaných opatření známých v době zpracování této dokumentace.
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ČÁST F
ZÁVĚR
Tato dokumentace hodnotí vlivy na životní prostředí způsobené provozem strojírenské technologie
výrobního závodu Andrew. Popis záměru vychází z podkladů předaných projektantem stavby, další údaje
o záměru byly doplněny na základě konzultací s pracovníky Andrew. Celkový popis záměru je pak
proveden v části B této dokumentace.
Záměr nebyl předložen ani hodnocen ve variantách. Údaje o vstupech a výstupech vycházely ze
skutečnosti za rok 2006 a navrhovaných opatření známých v době zpracování této dokumentace.
Předmětem hodnocení byly vlivy navrženého záměru na zdraví obyvatelstva a na jednotlivé složky
životního prostředí. Pro kvantifikaci vlivů na ovzduší byla zpracována studie rozptylu emitovaných škodlivin
v ovzduší a provedeno její vyhodnocení. Hlukové vlivy byly vyhodnoceny hlukovou studií.
Pro prevenci a minimalizaci možných negativních dopadů záměru byla v dokumentaci navržena příslušná
opatření.
Na základě vyhodnocení možných vlivů na zdraví obyvatelstva a životní prostředí nebyly zjištěny žádné
závažné vlivy, které by neumožňovaly záměr realizovat.
Proto na úrovni současných znalostí, dílčích závěrů a doporučení, uvedených v této dokumentaci,
doporučujeme s realizací záměru souhlasit.

V Brně 28. 8.2007

…………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizace č.j. 1713/209/OPVŽP/97
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ČÁST G
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměr investora, firmy ANDREW, je provozovat v průmyslové zóně v Modřicích závod na výrobu
kabelových systémů pro bezdrátové přenosové linky, pozemních mikrovlnných antén pro pevné
telekomunikační sítě, dále na výrobu antén širokopásmových, bezdrátových a pro televizní vysílání.
Výrobní program tvoří sortiment cca 15 000 druhů výrobků zahrnujících parabolické anténní systémy pro
mikrovlnné sítě (bezdrátový přenos, mobilní telefonie,...) s rozměry maximálně až 4,5m až po miniaturní
komponenty přijímacích antén v automobilech a dopravních prostředcích.
Výrobní technologie je odvislá od charakteru jednotlivých výrobků - vzhledem k charakteru výrobků je i
výrobní technologie značně rozmanitá. Podle typů vyráběných položek je výrobní technologie uspořádána
do samostatných výrobních úseků/linek:
•

Výroba antén TMW (6ft – 15ft)

•
•
•
•

Výroba antén VALULINE – etapa I a etapa II
Výroba konektorů CONNECTOR ASSEMBLY
Kabelový program CABLE ASSEMBLY
Výroba vlnovodů s flexibilním jádrem FLEX TWIST

Ve výrobě, údržbě a prostorách skladů je zaměstnáno celkem cca 685 osob ve 3 směnném provozu, v
administrativě potom cca 110 osob.
Z hlediska vlivů na životní prostředí byly v rámci předcházejícího procesu vyhodnoceny jako nejzávažnější
vlivy provozu na ovzduší a na dopravní zátěž.
Pro zpracování této dokumentace byly využity informace o provozu včetně údajů množství vstupních a
výstupních materiálů, energií, dopravních nárocích a podobně, vycházející z reálného provozu v roce
2006.
Na základě vyhodnocení vlivu provozu včetně zpracování hlukové a rozptylové studie (viz příloha této
dokumentace) můžeme konstatovat, že vlivy provozu závodu ANDREW Telecommunications s.r.o. v
součtu se stávajícím zatížením vyvolaným provozem okolních záměrů nevyvolají přeslimitní zatížení
hodnoceného území.
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ČÁST H
PŘÍLOHY
Přílohy jsou zařazeny následně v tomto pořadí:
Příloha č.1 Situace širších vztahů
Příloha č.2 Situace areálu
Příloha č.3 Rozptylová studie
Příloha č.4 Hluková studie
Příloha č.5 Vyhodnocení z hlediska vlivu na obyvatelstvo
Příloha č. 6 Závěry zjišťovacího řízení
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky investora stavby fy. Andrew
Telecommunications, s.r.o., jako příloha dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí dle §8 zákona
100/2001 Sb.
Výpočtově je hodnocen příspěvek ke stávající imisní zátěži NO2, PM10 a těkavých organických látek (VOC)
z provozu výrobního závodu Andrew v průmyslové zóně v Modřicích. Uvažovanými zdroji byly výduchy
kotelen a klimatizačních jednotek s vlastními ohřevy využívajícími jako palivo zemní plyn, technologické
zdroje a záměrem vyvolaná automobilová doprava.
Stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území byla vyhodnocena na základě krajského programu
snižování emisí (Bucek 2004) a Rozptylové studie města Brna.

2. Charakteristika území
Posuzovaný objekt je situován v prostoru průmyslové zóny Modřice. V blízkosti areálu se nenachází
obytná zástavba.
Terén zájmového území tvoří rovinatá niva, mírně se svažující k východu, území je poměrně dobře
provětráváno bez výrazných terénních diferencí omezujících či ovlivňujících rozptyl škodlivin.

3. Metoda výpočtu očekávaného znečištění

3.1. Použitá metodika
Výpočet imisní zátěže škodlivinami byl prováděn, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky
SYMOS ve formě výpočtového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem
výpočtu byly průměrné roční koncentrace a maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého. Výsledky
výpočtu byly porovnávány se stávajícími platnými imisními limity.

3.2. Použité imisní limity
3.2.1. Imisní limity
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., v
aktuálním znění:

Pro těkavé organické látky není imisní limit stanoven.
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4. Vstupní data

4.1. Definice zájmového území
Zájmové území je vymezeno čtvercem o rozměrech 2400 x 2000 m orientovaným podle zeměpisných
souřadnic. Tento prostor zahrnuje potenciálně dotčenou část Modřic. Podrobněji je vymezení zájmového
území zřejmé z následujícího obrázku.

Poloha objektu v areálu je zakreslena červeně.
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4.2. Data o zdrojích znečišťování ovzduší
Hodnocený záměr zahrnuje vytápění objektu, technologické zdroje a záměrem vyvolané automobilové
dopravy.
Plynové zdroje pro vytápění a přípravu TUV
Jako bodové stacionární zdroje znečišťování byly ve výpočtu uvažovány výstupy z komínů následujících
zdrojů:
2 kotle BUDERUS o výkonu 110 kW
1 plynový agregát teplé vody o výkonu 68 kW
24 plynových topidel MANDÍK o výkonu 20,3 kW
21 plynových topidel SAHARA o výkonu 80 kW
Celková maximální spotřeba uvedených zdrojů činí 307 m3.hod-1 zemního plynu.
Spaliny ze zdrojů jsou vyvedeny nad střechu objektu.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NOx z kotlů byl použit emisní faktor dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Faktor pro spalovací zařízení o výkonu méně než 0,2 MW:
1600 kg NOx na 1 000 000 m3 zemního plynu
Technologické zdroje s vlastními plynovými ohřevy
Jako bodové stacionární zdroje znečišťování byly ve výpočtu uvažovány výstupy z komínů následujících
zdrojů:
fosfátovací linka
Lanemark TX 30N
Lanemark TX 25 EN
Lanemark FE 5CN-3

o výkonu 200 kW
o výkonu 125 kW
o výkonu 220 kW

vypalovací pec práškové lakovna
Lanemark FD 10CN-1 o výkonu 440 kW
Lanemark FD 5CN-1 o výkonu 220 kW

sušící pec mokré lakovna
Lanemark FD 5CN-1

o výkonu 117 kW

vypalovací a sušící pec kombinované lakovna
Lanemark FD 5CN-1

o výkonu 220 kW

ohřev lázní povrchových úprav
2 x Lanemark TRX 15N o výkonu 28 kW
2 x Lanemark TRX 15 o výkonu 28 kW

Maximální spotřeba všech zdrojů

3

-1

206,9 m .hod zemního plynu.

Spaliny z jednotek jsou vedeny nad střechu objektu.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NOx z jednotek byl použit emisní faktor dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
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Emisní faktor pro spalovací zařízení o výkonu méně než 0,2 MW:
1600 kg NOx na 1 000 000 m3 zemního plynu
Emisní faktor pro spalovací zařízení o výkonu 0,2 až 5 MW:
1920 kg NOx na 1 000 000 m3 zemního plynu

Lakovny
Emise VOC
Emisní bilance uvažovaná ve výpočtu vycházející ze spotřeb NH je uvedena v následující tabulce:
zdroj emise

druh NH

spotřeba NH

obsah VOC

malá mokrá lakovna

barva (Cromadex)

4,439 t

3,440 t

ředidlo (Cromadex)

1,322 t

1,322 t

barva (Polan B)

21,114 t

16,363 t

ředidlo (Polan B)

4,375 t

4,375 t

barva (Polan B)

3,063 t

2,374 t

ředidlo (Polan B)

1,965 t

1,965 t

PNH (Interpon, Alesta)

5,777 t

(0,080t)

PNH (Interpon, Alesta)

57,109 t

(0,778t)

velká mokrá lakovna
kombinovaná lakovna

prášková lakovna
Poznámka:

údaj v závorce - emise VOC z práškového lakování je vypočten dle objemu odsávané vzdušiny, doby provozu a
obsahu VOC.

Použité emisní faktory
Emise VOC vycházela z obsahu těkavých organických látek v jednotlivých nátěrových hmotách uvedených
v bezpečnostních listech výrobce.
Emise tuhých látek
Emise tuhých látek emitovaných lakovnami uvažovaná ve výpočtu je uvedena v následující tabulce:
kg.rok
kombinovaná lakovna

-1

245

prášková lakovna

94

prášková lakovna (nová)

100

Použité emisní faktory
3

3 mg TZL na 1 m odsávané vzdušniny

Záměrem vyvolaná automobilová doprava
Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší byla ve výpočtu uvažována automobilová doprava vyvolaná
záměrem o intenzitě 416 lehkých nákladních a 66 těžká nákladní vozidla a 600 osobních vozidel za den.
Osobní vozidle budou využívat 2 parkoviště o celkovém počtu 90 parkovacích míst.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NOx z vozidel byl použit emisní faktor dle programu MEFA 02.
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4.3. Poloha výpočtových bodů
Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Poloha
referenčních bodů je graficky znázorněna na následujícím obrázku:

Ve všech bodech pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce cca 1 m nad terénem.

4.4. Meteorologická data
Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice Brno - Tuřany, vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením
modelování a expertíz.
Souhrn této růžice je uveden v následující tabulce:
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace

5.1. Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým
5.1.1. Roční průměrné koncentrace
Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 způsobený provozem dosahuje cca 0,2 µg.m-3, tedy cca
0,5 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek je dosahován v blízkosti samotného objektu a v
blízkosti komunikací, v ostatních částech zájmového území vychází příspěvky průměrné roční koncentrace
0,1 µg.m-3 a méně.
Ve všech případech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisního limitu pro průměrné roční
koncentrace (LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Provoz vyvolané dopravy a provoz tepelných zdrojů v areálu závažnějším způsobem neovlivní stávající
imisní situaci v hodnoceném území a nebude tedy ani příčinou překročení imisních limitů v lokalitě.
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace
Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2 způsobený provozem tepelných zdrojů a dopravou
dosahuje cca 10 µg.m-3, tedy cca 5 % imisního limitu (LV=200 µg.m-3). Toto maximum je dosahováno cca
200 m severozápadně od areálu. V ostatních částech zájmového území je příspěvek maximální hodinové
koncentrace nižší. Doba trvání maximální koncentrace je poměrně nízká (3 hodiny za rok).
Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Také v případě maximálních hodinových koncentrací z výpočtu vyplývá, že provoz zdrojů nebude
způsobovat nárůst imisní zátěže nad limitní hodnotu, tedy ani překročení limitem tolerovaných dob
překročení limitu.
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5.2. Příspěvek k imisní zátěži tuhými znečišťujícími látkami (PM10)
5.2.1. Roční průměrné koncentrace
Příspěvek k průměrné roční koncentraci PM10 způsobený provozem dosahuje cca 0,5 µg.m-3, tedy cca
1,3 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek je dosahován v blízkosti samotného objektu a v
blízkosti komunikací, v ostatních částech zájmového území vychází příspěvky průměrné roční koncentrace
0,1 µg.m-3 a méně.
Ve všech případech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisního limitu pro průměrné roční
koncentrace (LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Provoz zdrojů v areálu závažnějším způsobem neovlivní stávající imisní situaci v hodnoceném území a
nebude tedy ani příčinou překročení imisních limitů v lokalitě.
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5.2.2. Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace
Příspěvek maximální hodinové koncentrace PM10 způsobený provozem tepelných zdrojů a dopravou
dosahuje cca 14 µg.m-3, tedy cca 28 % imisního limitu (LV=50 µg.m-3). Toto maximum je dosahováno cca
200 m severozápadně od areálu. V ostatních částech zájmového území je příspěvek maximální hodinové
koncentrace nižší. Doba trvání maximální koncentrace je poměrně nízká (mimo areál závodu je
koncentrace 1 µg.m-3 dosahována méně než 10x za rok).
Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Také v případě maximálních 24hodinových koncentrací z výpočtu vyplývá, že provoz zdrojů nebude
způsobovat nárůst imisní zátěže nad limitní hodnotu, tedy ani překročení limitem tolerovaných dob
překročení limitu.
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5.3. Příspěvek k imisní zátěži těkavými látkami (VOC)
5.3.1. Roční průměrné koncentrace
Příspěvek k průměrné roční koncentraci VOC způsobený provozem dosahuje cca 10 µg.m-3. Nejvyšší
příspěvek je dosahován v blízkosti samotného objektu, v ostatních částech zájmového území vychází
příspěvky průměrné roční koncentrace 2 µg.m-3 a méně.
Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Provoz technologických zdrojů v areálu závažnějším způsobem neovlivní stávající imisní situaci
v hodnoceném území.
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace
Příspěvek maximální hodinové koncentrace VOC způsobený provozem technologických zdrojů dosahuje
cca 400 µg.m-3. Toto maximum je dosahováno cca 100 m severozápadně od areálu. V ostatních částech
zájmového území je příspěvek maximální hodinové koncentrace nižší.
Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace
V hodnoceném území se soustavně nevyhodnocuje kvalita ovzduší, proto pro popis stávající úrovně imisní
zátěže využíváme údaje z nejbližší stanici imisního monitoringu č.1130 – Brno - Tuřany (cca 6,5 km
vzdálené) naměřené v roce 2006:
-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )

Oxid dusičitý (NO2)

Tuhé látky - PM 10

23.6

36.2

40

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

114.6

201.8

datum naměření maxima v daném roce

11.01.

11.01.

-

69

-3

počet překročení limitní hodnoty (případů za rok)
-3

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m )

156.1

420.0

datum naměření maxima v daném roce

12.01.

12.03.

200

-

-3

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, u plynných škodlivin nebylo na uvedené stanici zaznamenáno
překročení imisních limitů. U tuhých znečišťujících látek byly zaznamenány průměrné 24hodinové
koncentrace nad hodnotou imisního limitu dokonce s nadlimitní četností.
Dle Rozptylové studie města Brna (Bucek 20051) je stávající úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2)
a tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 v blízkosti hodnoceného záměru následující:
Oxid dusičitý (NO2)

1

Výpočet byl proveden pro emisní úroveň roku 2003
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Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že v době zpracování studie dosahovala u NO2 průměrná roční
imisní zátěž okolí hodnoceného záměru od 11 do 15 µg.m-3 (LVr=40µg.m-3). Maxima hodinových
koncentrací se v blízkosti silnice R52 (Vídeňská) dosahovaly hodnot nad 200µg.m-3 (LV1h=200µg.m-3, nad
18 případů za rok), v těsné blízkosti ul. Evropské jsou dosahovány nižší než 200 µg.m-3.
Shrnutí
Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat
u oxidu dusičitého do 10 µg.m-3, tedy cca 5 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3) u průměrných ročních
koncentrací pak do 0,2 µg.m-3 tedy cca 0,5 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
Maximální příspěvek imisní zátěže u krátkodobých maxim vychází do prostoru, kde je za stávajícího stavu
dosahována maximální imisní zátěž na úrovni 160 až 180 µg.m-3, přírůstek hodnoceného záměru v
maximální výši 10 µg.m-3, tedy nezpůsobí překročení imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3).
Nejvyšší příspěvek imisní zátěže u průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru, kde je za
stávajícího stavu dosahována maximální imisní zátěž na úrovni 10 až 15 µg.m-3, přírůstek hodnoceného
záměru v maximální výši 0,2 µg.m-3, tedy nezpůsobí překročení imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
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Tuhé látky frakce PM10

FileName:
SaveDate:

RS_Andrew.doc
30.8.2007

Zakázka/Dokument: C 317-06/Z02
Vydání: 01
Strana: 17 z 19

Modřice průmyslová zóna, Andrew výrobní hala, PS 4 strojírenská technologie
ROZPTYLOVÁ STUDIE

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že v době zpracování studie dosahovala u PM10 průměrná roční
imisní zátěž v prostoru navrhovaného záměru od 5 do 25 µg.m-3 (LVr=40µg.m-3), v těsné blízkosti silnice
R52 i více. Maxima 24hodinových koncentrací se v tomto území dosahovaly nadlimitních hodnot s
podlimitní četností (LV24h=50µg.m-3, nad 35 případů za rok).
Imisní situace v hodnoceném území je zásadním způsobem ovlivňován velkou dopravní zátěží silnice R52,
která produkuje velké množství škodlivin. Dále od dálnice však hodnota imisní zátěže klesá, v prostoru
nejbližší obytné zástavby (Želešice) jsou již imisní koncentrace na úrovni cca poloviny imisního limitu, s
výjimkou maximálních denních koncentrací tuhých látek.
Shrnutí
Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat
u tuhých látek do 14 µg.m-3, tedy cca 28 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3) u průměrných ročních
koncentrací pak do 0,5 µg.m-3 tedy méně než 1,3 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
Maximkální příspěvek imisní zátěže u krátkodobých maxim vychází do prostoru, kde je za stávajícího
stavu dosahována maximální imisní zátěž ve výši imisního limitu, četnost překročení limitu je však
podlimitní a dosahuje rozmezí 16 až 25 případů za rok (LVč=35 případů.rok-1), přírůstek hodnoceného
záměru v maximální výši 1 µg.m-3, má mimo areál závodu dobu trvání nižší než 10 případů za rok tedy
nezpůsobí překročení limitní četnosti překročení limitu (LVč=35 případů.rok-1).
Nejvyšší příspěvek imisní zátěže u průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru, kde je za
stávajícího stavu dosahována maximální imisní zátěž na úrovni 10 až 15 µg.m-3, přírůstek hodnoceného
-3
-3
záměru v maximální výši 0,5 µg.m , tedy nezpůsobí překročení imisního limitu (LVr=40 µg.m ).
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7. Závěr
Příspěvek provozu tepelných a technologických zdrojů včetně provozu na záměr vázané automobilové
dopravy, přeslimitním způsobem neovlivní stávající imisní zatížení hodnoceného území.
Vypočtené průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, včetně započtené předpokládané stávající imisní
zátěže, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro průměrné roční koncentrace.
V případě maximální krátkodobé imisní zátěže také můžeme konstatovat, že v hodnoceném území
nebudou krátkodobá maxima imisní zátěže oxidem dusičitým dosahovat či překračovat hodnoty imisního
limitu.
Příspěvek nově navrhovaných zdrojů ke stávající imisní zátěži oxidem dusičitým je málo významný a jeho
vliv na krátkodobé maxima nezpůsobí významnější změnu stávajícího stavu.
Vypočtené průměrné roční koncentrace tuhých látek, včetně započtené předpokládané stávající imisní
zátěže, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro průměrné roční koncentrace.
V případě maximální krátkodobé imisní zátěže můžeme konstatovat, že v hodnoceném území nebudou
krátkodobá maxima imisní zátěže tuhými látkami s přeslimitní četností překračovat hodnoty imisního limitu.
Imisní zátěž těkavými organickými látkami nebude dosahovat zdravotně významných hodnot.

Závěrem tedy lze konstatovat, že výše popsané zdroje znečišťování ovzduší vyvolané provozem
výrobní haly ANDREW v průmyslové zóně Modřice, nebudou způsobovat překračování imisních
limitů ani dosažení zdravotně významných hodnot.

V Brně 30.8.2007

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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1. Zadání a cíl studie
Studie je vypracována na základě objednávky firmy Andrew Telecommunications, s.r.o., jako součást
dokumentace vlivů záměru
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA MODŘICE, ANDREW - VÝROBNÍ HALA,
PS 4 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
na životní prostředí.
Předmětem a cílem studie je vyhodnocení vlivu posuzované strojírenské technologie na hlukovou situaci v
území. Dalším cílem studie je, v souladu se závěry zjišťovacího řízení, vyhodnotit vliv dopravy související
se záměrem. To jmenovitě znamená:
• dokladovat údaje o nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru ev. prostorech,
• dokladovat údaje o stávající hlukové situaci v území,
• vyhodnotit vliv hluku strojírenské technologie,
• vyhodnotit vliv hluku dopravy, související s provozem strojírenské technologie,
• provést souhrnné hodnocení hluku a návrh případných opatření pro splnění požadovaných limitů.
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2. Vstupní údaje

2.1. Popis dotčeného území a záměru
Všeobecné údaje
Dotčené území se nachází v průmyslové zóně, nacházející se u města Modřic, při silnici I/52 (R52).
Nejbližší obytná zástavba (obec Želešice) se nachází západně ve vzdálenosti více než 475 metrů,
zástavba Modřic se nachází severně resp. severovýchodně ve vzdálenosti větší než 750 metrů.
Umístění záměru
Umístění záměru v dotčeném území je zřejmé z následujícího obrázku:
Obr.: Schema umístění záměru v dotčeném území (bez měřítka)

Dopravní napojení, intenzity dopravy
Dopravní napojení záměru je na páteřní komunikaci průmyslové zóny, dále na silnici II/152 a I/52.
Vzhledem k obsluze externího skladu umístěného v Modřicích (UPS Business Park Modřice) je využívána i
ulice Masarykova a Havlíčkova v Modřicích.
Intenzity dopravy související se záměrem jsou zřejmé z následujícího obrázku:
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Obr.: Dopravní intenzity související se záměrem

Pozn.: V uvedených hodnotách je již započten nezbytný příjezd prázdných vozidel (pro nakládku) resp. odjezd prázdných vozidel
(po vykládce). Jde o konzervativní předpoklad, který neuvažuje zpětné vytěžování vozidel.

Doprava je provozována pouze v denní době pracovních dní.
Pozaďové intenzity dopravy v území jsou zřejmé z následujícího obrázku:
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Obr.: Pozaďové intenzity dopravy na komunikační síti (Brněnské komunikace, a.s., 2005)

Pozn.: Dále je předpokládáno, že z uvedeného počtu těžkých vozidel je 50% těžkých nákladních vozidel (TNA) a 50% lehkých
nákladních vozidel (LNA).

Celkové intenzity dopravy na komunikační síti, včetně posuzovaného záměru, jsou uvedeny na
následujícím obrázku:
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Obr.: Intenzity dopravy na komunikační síti včetně posuzovaného záměru

Pozn.: Uvedené hodnoty představují součet hodnot uvedených v předchozích obrázcích. Z konzervativních důvodů jsou dále
zvýšeny o 10% tak, aby byly pokryty případné nejistoty ve stanovení intenzit dopravy (včetně nárůstů ve výhledovém časovém
období) a byl tak poskytnut "bezpečný" podklad pro zpracování hlukové studie).

Technologické zdroje hluku
Výrobní provoz je uzavřen v objektu ze sendvičové konstrukce, bez oken, zastropení z železobetonových
panelů. Stupeň zvukové neprůzvučnosti konstrukce překračuje hodnotu R´w = 45 dB. Hladina hluku ve
vnějším prostoru haly nepřekračuje cca 55 dB/10 m.
Do venkovního prostoru jsou orientovány výdechy vzduchotechniky resp. vytápění, akustický výkon
nepřekročí u vyústění vzduchotechnických zařízení a komínů hodnotu LA,w = 85 dB, u filtračních zařízení
hodnotu LA,w = 95 dB.
Dále je ve venkovním prostoru haly provozována manipulační technika (vysokozdvižné vozíky,
manipulační plošina), emitovaná hladina hluku nepřekračuje cca 60 dB/10 m.

FileName:
SaveDate:

Andrew_hluk2.doc
3.7.2007 17:35:00

Zakázka/Dokument: C396-05/Z02
Vydání: 01
Strana: 8 z 23

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA MODŘICE, ANDREW - VÝROBNÍ HALA, PS 4 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
HLUKOVÁ STUDIE

Referenční body
Výpočet je proveden pro referenční body reprezentující tyto charakteristické prostory:
1 ... přilehlá hrana zástavby obce Želešice
2 ... přilehlá hrana zástavby obce Modřice
3 ... zástavba obce Modřice přiléhající k silnici II/152 (v současné době nechráněná stěnou)
4 ... zástavba obce Modřice při ulici Havlíčkově (průjezd obcí Modřice)
Dále jsou v grafické části přílohy vykresleny isofony LAeq,16h = 60 dB a LAeq,16h = 50 dB, ze kterých je možno
odečíst hlukové zatížení ostatních bodů v prostoru.

2.3. Použité podklady
[1] Průmyslová zóna Modřice, Andrew - výrobní hala, PS 4 strojírenská technologie. Dokumentace vlivů
na životní prostředí. INVESTprojekt NNC, s.r.o., červen 2007 - koncept
[2] Průmyslová zóna Modřice, Andrew - výrobní hala, PS 4 strojírenská technologie. Závěr zjišťovacího
řízení. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č.j.: JMK 32418/2005/OŽP/Mar/2
ze dne 26.9.2005
[3] Hluková studie, účinnost protihlukové clony. Enving s.r.o., květen 2005
[4] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

2.4. Použitá metodika
Výpočet dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro
výpočet hluku ze silniční dopravy, Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr. Miloš Liberko, publikováno v příloze
Zpravodaje Ministerstva životního prostředí č. 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky výpočtu hluku
silniční dopravy, RNDr. Miloš Liberko, publikováno v časopisu Ministerstva životního prostředí Planeta
č. 2/2005).
Výpočet hluku z technologických zdrojů je provedeno dle ČSN ISO 9613 Akustika. Útlum při šíření zvuku
ve venkovním prostoru a dle běžných postupů technické a akustické praxe (výpočet šíření hluku z
bodových zdrojů nad zvukoodrazivou rovinou). Nejistota metodiky je ±3 dB.
Výpočetní postup je aplikován v programu HLUK+ verze 7.11 (JpSoft, prosinec 2005).

2.5. Hygienické limity
Pro hodnocení hlukové situace v území jsou využity charakteristiky hluku v chráněném venkovním
prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v
noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku
A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3
k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky
nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
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Korekce jsou následující:
Způsob využití území

Korekce
dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních
drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních
komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce,
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném
pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se
rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového
povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení
pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Pro hluk z technologie je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chráněný venkovní
prostor obytných staveb uvažována hodnotami
LAeq,T = 50 dB v denní době,
LAeq,T = 40 dB v noční době.
Pro hluk z dopravy (hlavní pozemní komunikace) je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického
tlaku pro chráněný venkovní prostor obytných staveb uvažována hodnotami
LAeq,T = 60 dB v denní době,
LAeq,T = 50 dB v noční době.
Pro hluk staré hlukové zátěže z pozemních komunikací a z drážní dopravy je nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor obytných staveb uvažována
hodnotami
LAeq,T = 70 dB v denní době,
LAeq,T = 60 dB v noční době.
Pro období výstavby se povoluje použití další korekce +10 dB(A), avšak pouze v denní době od 7.00 hodin
do 21.00 hodin.
Závazné stanovení limitů je v kompetenci Krajské hygienické stanice.
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3. Hluk z technologie
Výpočet hluku z technologie je proveden pro jeden provozní stav:
• aktivní stav (s provozem technologie Andrew)
Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce:
Tab.: Hladiny hluku v referenčních bodech LAeq [dB]
Bod
1
2
3
4

Limit
(den/noc)
50/40
50/40
50/40
50/40

Aktivní stav (s provozem
technologie Andrew)
36,7
33,3
31,9
26,0

Pozn.: Protokoly z výpočtu jsou přiloženy v příloze této studie.

Je zřejmé, že hluková situace, daná provozem technologie záměru, v referenčních bodech prokazatelně
splňuje požadované hygienické limity pro hluk ve venkovním prostoru jak pro denní, tak pro noční dobu.
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4. Hluk z dopravy
Výpočet hluku z dopravy je proveden pro dva provozní stavy:
• pozaďový stav (bez dopravního provozu Andrew)
• aktivní stav (s dopravním provozem Andrew)
Z rozdílu mezi těmito stavy je potom spočten vliv samotného dopravního provozu Andrew.
Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce:
Tab.: Hladiny hluku v referenčních bodech LAeq [dB]
Bod

1
2
3
4

Limit
(den)
60
60
60
55

Pozaďový stav
(bez dopravního
provozu Andrew)
46,9
60,7
58,9
57,5

Aktivní stav
(s dopravním
provozem Andrew)
47,4
61,3
59,5
58,4

Rozdíl

Samotný dopravní
provoz Andrew

+0,5
+0,6
+0,6
+0,9

37,8
52,4
50,6
51,1

Pozn.: Protokoly z výpočtu jsou přiloženy v příloze této studie.

Z výsledků je zřejmé, že dopravní provoz Andrew se podílí na dopravně hluková situaci v území akusticky
málo významně, samotný dopravní provoz Andrew je prokazatelně podlimitní.
V referenčních bodech 1 až 3 je nárůst vlivem provozu Andrew nad pozaďový stav akusticky nevýznamný.
V referenčním bodě 4, umístěném uvnitř zástavby Modřic, je nárůst nad pozaďový stav cca +0,9 dB, což je
již v pásmu akustické významnosti. Zároveň se tento nárůst pohybuje v nadlimitním pásmu1. Vzhledem k
tomu, že jde o průjezd centrální částí města Modřice, uvnitř obytné zástavby, je toto ovlivnění málo
akceptovatelné. Lze proto doporučit, aby poloha externího skladu UPS, umístěného v areálu Business
Park Modřice byla postupně vymístěna, nebo naopak byl zajištěn do této lokality vhodnější příjezd.

1

Nedochází však ke vzniku nového nadlimitního stavu, limit je překročen i pozaďovým dopravním provozem.
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5. Hluk z výstavby
Hluk z výstavby není řešen, objekt záměru je v době zpracování této studie již vybudován a stavební práce
byly ukončeny.
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6. Závěry a doporučení

Technologický a dopravní provoz Andrew nezpůsobuje přeslimitní hlukové vlivy v dotčeném území.
Hluk z technologie je spolehlivě řešitelný a vzhledem ke vzdálenosti provozu od nejbližších hlukově
chráněných prostor (cca 475 metrů) nečiní problém.
Hluk z dopravního provozu Andrew je prokazatelně podlimitní. Na celkových hladinách dopravního hluku v
území se dopravní provoz Andrew podílí akusticky nevýznamně, s výjimkou stávajícího průjezdu městem
Modřice (ulice Chrlická/Masarykova), kde je nárůst akusticky významný. Je proto doporučeno, aby poloha
externího skladu UPS, umístěného v areálu Business Park Modřice (ul. Modřická) byla postupně
vymístěna, nebo naopak byl zajištěn do této lokality vhodnější příjezd.
Dále nejsou ve vztahu k provozu Andrew navržena žádná zvláštní resp. dodatečná opatření pro eliminaci
hlukových vlivů. Pozornost je nutno věnovat pouze běžným akustickým opatřením (volba vhodných
technologií, udržování jejich dobrého technického stavu a vyloučení silniční dopravy v nočním období).
V současné době je řešena (mimo posuzovaný záměr) rekonstrukce protihlukové stěny podél silnice
II/152, chránící zástavbu Modřic před hlukem šířeným z této silnice. Provedení této rekonstrukce dále sníží
hlukové zatížení Modřic dopravním hlukem.
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Protokoly z výpočtu
Protokoly z výpočtu jsou přiloženy na následujících stranách.
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Pozaďový stav (bez provozu Andrew)

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUALNI\C317-06 ANDREW MODřICE - DOK\DATA\A_POZADI2.ZAD
Vytištěno: 3.7.2007 16:42
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: Videnska_sever
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu: 1281.00, podíl nákladních aut: 10 %.
|
|/1 Krajní body: [-261.3, 406.9] [-309.2,1031.5] m.
|
| Výpočtová rychlost:100.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: Videnska_sever
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu: 1281.00, podíl nákladních aut: 10 %.
|
|/1 Krajní body: [-272.6, 399.0] [-321.7,1032.7] m.
|
| Výpočtová rychlost:100.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: Videnska_jih
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu: 1031.00, podíl nákladních aut: 10 %.
|
|/1 Krajní body: [-258.4, 394.7] [-162.8,-732.4] m.
|
| Výpočtová rychlost:100.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: Videnska_jih
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu: 1031.00, podíl nákladních aut: 10 %.
|
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|/1 Krajní body: [-272.6, 386.5] [-179.1,-734.4] m.
|
| Výpočtová rychlost:100.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: Zelesicka_1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
750.00, podíl nákladních aut:
8 %.
|
|/1 Krajní body: [-267.5, 394.2] [-523.6, 230.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: Zelesicka_2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
437.00, podíl nákladních aut: 10 %.
|
|/1 Krajní body: [-526.5, 227.3] [-1024.2,-106.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.8 dB.
|
|/2 Krajní body: [-1024.2,-106.4] [-1274.5,-184.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUALNI\C317-06 ANDREW MODřICE - DOK\DATA\A_POZADI2.ZAD
Vytištěno: 3.7.2007 16:42
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: II/152_1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
750.00, podíl nákladních aut:
8 %.
|
|/1 Krajní body: [-261.8, 392.7] [ 20.2, 559.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 20.2, 559.6] [ 138.1, 597.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.0 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 138.1, 597.0] [ 328.0, 599.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.0 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 328.0, 599.9] [ 702.0, 579.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.0 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 702.0, 579.7] [ 860.3, 599.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.0 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 860.3, 599.9] [ 992.6, 689.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.0 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 992.6, 689.1] [1078.9, 841.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.0 dB.
|
|/8 Krajní body: [1078.9, 841.6] [1107.7, 950.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| K8.
AUTOMOBILY: CTP
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
375.00, podíl nákladních aut: 20 %.
|
|/1 Krajní body: [-523.6, 221.6] [-497.7,-676.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 60.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUALNI\C317-06 ANDREW MODřICE - DOK\DATA\A_POZADI2.ZAD
Vytištěno: 3.7.2007 16:42
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: Havlickova
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
188.00, podíl nákladních aut:
7 %.
|
|/1 Krajní body: [1104.8, 951.2] [ 991.8,1009.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.3 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 991.8,1009.6] [ 866.3, 979.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.3 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 866.3, 979.8] [ 778.1, 988.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.3 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 778.1, 988.5] [ 643.9, 945.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.3 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 643.9, 945.0] [ 535.9, 933.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.3 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 535.9, 933.8] [ 488.7, 906.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.3 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 488.7, 906.5] [ 480.0, 968.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.3 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 480.0, 968.6] [ 494.9,1038.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.3 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N1/1 |Násep| 2.5|1096.0; 942.4|1095.8; 942.4|1069.9; 845.7|1070.1; 845.5|
|N1/2 |Násep| 2.5|1070.1; 845.5|1069.9; 845.7| 984.8; 698.1| 985.0; 697.9|
|N1/3 |Násep| 2.5| 985.0; 697.9| 984.8; 698.1| 853.8; 608.3| 854.0; 608.1|
|N1/4 |Násep| 2.5| 854.0; 608.1| 853.8; 608.3| 700.3; 589.5| 700.3; 589.1|
|N1/5 |Násep| 2.5| 700.3; 589.1| 700.3; 589.5| 352.0; 609.5| 352.0; 609.3|
|N1/6 |Násep| 2.5| 352.0; 609.3| 352.0; 609.5| 261.0; 608.4| 261.0; 608.0|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N1/1 |Násep| 2.5| 4 | 1096; 942| 100|
0| 3.0
|
| N1/2 |Násep| 2.5| 4 | 1070; 846| 170|
0| 3.0
|
| N1/3 |Násep| 2.5| 4 | 985; 698| 159|
0| 3.0
|
| N1/4 |Násep| 2.5| 4 | 854; 608| 155|
0| 3.0
|
| N1/5 |Násep| 2.5| 4 | 700; 589| 349|
0| 3.0
|
| N1/6 |Násep| 2.5| 4 | 352; 609|
91|
0| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUALNI\C317-06 ANDREW MODřICE - DOK\DATA\A_POZADI2.ZAD
Vytištěno: 3.7.2007 16:42
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | -987.2; -187.2 | 46.9 |
0.0 | 46.9 |
|
|
| 2 |
3.0 | -182.9; 468.7 | 60.7 |
0.0 | 60.7 |
|
|
| 3 |
3.0 |
14.1; 584.1 | 58.9 |
0.0 | 58.9 |
|
|
| 4 |
3.0 | 618.6; 933.0 | 57.5 |
0.0 | 57.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Aktivní stav (včetně provozu Andrew)

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUALNI\C317-06 ANDREW MODřICE DOK\DATA\A_POZADI+ANDREW2.ZAD Vytištěno: 3.7.2007 16:46
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: Videnska_sever
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu: 1428.00, podíl nákladních aut:
9 %.
|
|/1 Krajní body: [-261.3, 406.9] [-309.2,1031.5] m.
|
| Výpočtová rychlost:100.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: Videnska_sever
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu: 1428.00, podíl nákladních aut:
9 %.
|
|/1 Krajní body: [-272.6, 399.0] [-321.7,1032.7] m.
|
| Výpočtová rychlost:100.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: Videnska_jih
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu: 1140.00, podíl nákladních aut: 10 %.
|
|/1 Krajní body: [-258.4, 394.7] [-162.8,-732.4] m.
|
| Výpočtová rychlost:100.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: Videnska_jih
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu: 1140.00, podíl nákladních aut: 10 %.
|
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|/1 Krajní body: [-272.6, 386.5] [-179.1,-734.4] m.
|
| Výpočtová rychlost:100.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: Zelesicka_1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
968.00, podíl nákladních aut: 16 %.
|
|/1 Krajní body: [-267.5, 394.2] [-523.6, 230.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: Zelesicka_2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
481.00, podíl nákladních aut:
9 %.
|
|/1 Krajní body: [-526.5, 227.3] [-1024.2,-106.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.2 dB.
|
|/2 Krajní body: [-1024.2,-106.4] [-1274.5,-184.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: II/152_1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
848.00, podíl nákladních aut:
9 %.
|
|/1 Krajní body: [-261.8, 392.7] [ 20.2, 559.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 20.2, 559.6] [ 138.1, 597.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 138.1, 597.0] [ 328.0, 599.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 328.0, 599.9] [ 702.0, 579.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 702.0, 579.7] [ 860.3, 599.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 860.3, 599.9] [ 992.6, 689.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 992.6, 689.1] [1078.9, 841.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [1078.9, 841.6] [1107.7, 950.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| K8.
AUTOMOBILY: CTP
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
487.00, podíl nákladních aut: 18 %.
|
|/1 Krajní body: [-523.6, 221.6] [-497.7,-676.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 60.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: Havlickova
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
222.00, podíl nákladních aut:
8 %.
|
|/1 Krajní body: [1104.8, 951.2] [ 991.8,1009.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.2 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 991.8,1009.6] [ 866.3, 979.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.2 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 866.3, 979.8] [ 778.1, 988.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.2 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 778.1, 988.5] [ 643.9, 945.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.2 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 643.9, 945.0] [ 535.9, 933.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.2 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 535.9, 933.8] [ 488.7, 906.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.2 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 488.7, 906.5] [ 480.0, 968.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.2 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 480.0, 968.6] [ 494.9,1038.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 | -380.6; -416.9 | 10.0| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
| P 2 |
0 | -383.1; -480.7 | 10.0| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
| P 3 |
0 | -429.4; -415.6 | 10.0| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
| P 4 |
0 | -431.9; -476.9 | 10.0| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
| P 5 |
0 | -404.4; -530.7 | 12.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 6 |
0 | -405.6; -445.7 | 12.0| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 7 |
0 | -391.9; -373.1 |
1.0| 1.0| 91.0| 1.000| 91.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N1/1 |Násep| 2.5|1096.0; 942.4|1095.8; 942.4|1069.9; 845.7|1070.1; 845.5|
|N1/2 |Násep| 2.5|1070.1; 845.5|1069.9; 845.7| 984.8; 698.1| 985.0; 697.9|
|N1/3 |Násep| 2.5| 985.0; 697.9| 984.8; 698.1| 853.8; 608.3| 854.0; 608.1|
|N1/4 |Násep| 2.5| 854.0; 608.1| 853.8; 608.3| 700.3; 589.5| 700.3; 589.1|
|N1/5 |Násep| 2.5| 700.3; 589.1| 700.3; 589.5| 352.0; 609.5| 352.0; 609.3|
|N1/6 |Násep| 2.5| 352.0; 609.3| 352.0; 609.5| 261.0; 608.4| 261.0; 608.0|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUALNI\C317-06 ANDREW MODřICE DOK\DATA\A_POZADI+ANDREW2.ZAD Vytištěno: 3.7.2007 16:46
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N1/1 |Násep| 2.5| 4 | 1096; 942| 100|
0| 3.0
|
| N1/2 |Násep| 2.5| 4 | 1070; 846| 170|
0| 3.0
|
| N1/3 |Násep| 2.5| 4 | 985; 698| 159|
0| 3.0
|
| N1/4 |Násep| 2.5| 4 | 854; 608| 155|
0| 3.0
|
| N1/5 |Násep| 2.5| 4 | 700; 589| 349|
0| 3.0
|
| N1/6 |Násep| 2.5| 4 | 352; 609|
91|
0| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | -987.2; -187.2 | 47.4 | 36.7 | 47.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | -182.9; 468.7 | 61.3 | 33.3 | 61.3 |
|
|
| 3 |
3.0 |
14.1; 584.1 | 59.5 | 31.9 | 59.5 |
|
|
| 4 |
3.0 | 618.6; 933.0 | 58.4 | 26.0 | 58.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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POUŽITÉ ZKRATKY
CNS … centrální nervový systém
EIA …

Environmental Impact Assessment (Hodnocení vlivu životního prostředí)

IARC … International Agency for Research of Cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum
rakoviny)
IRIS … Integrated Risk Information System (Integrovaný informační systém o rizicích vedený v rámci US EPA
NPK-P … nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší. Podle
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. „koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec
v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. .. s NPK-P lze porovnávat časově
vážený průměr koncentrací dané chemické látky po dobu nejvýše 10 minut.“
PEL … permissible exposure limit, přípustný expoziční limit. Podle Nařízení vlády č.
178/2001 Sb. „celosměnový vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů
v ovzduší, jemuž mohou podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při
osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní pracovní expozici
k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti.“
PK … referenční koncentrace pro látky s prahovými účinky (SZÚ)
REL … recommended exposure limit (doporučený expoziční limit)
RfC … Reference Concentration (Referenční koncentrace), tj. koncentrace v ovzduší,
která ani při celoživotním vdechování pravděpodobně nevyvolává v populaci (včetně
citlivých podskupin) riziko nepříznivých účinků
RfD … Reference Dosis (referenční dávka) je denní dávka, která ani při celoživotní
expozici pravděpodobně nevyvolává v populaci (včetně citlivých podskupin) riziko
nepříznivých účinků
RsD … Risk-specific Dose, přijatelná dávka látky s bezprahovýn účinkem
RsC … Risk-specific Concentration, přijatelná koncentrace látky s bezprahovýn účinkem
US EPA …United States Environmental Protection Agency (Americký úřad pro ochranu
životního prostředí)
VOC … Volatile Organic Compounds (těkavé organické látky)
WHO … World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
NIOSH …National Institute for Occupational Safety and Health
NOAEL … No Observed Adverse Effect Level (hladina, při níž nebyl pozorován žádný
nepříznivý účinek)
OSHA … Occupational Safety and Health Administration
REL … recommended exposure limit (doporučený expoziční limit) je doporučená TWA
koncentrace až do 10hodinové pracovní doby v průběhu 40hodinového pracovního týdne.
SZÚ … Státní zdravotní ústav
TWA … time-weighted average (časově vážený průměr)
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Ad Část D I
1 Vlivy na obyvatelstvo
Předmětem posouzení je výrobní hala společnosti Andrew Telecommunication, s.r.o.
situovaná ve střední části prostoru nově vybudované průmyslové zóny CTP (Central Trade
Park) Brno – Modřice. Je zaměřena na montáž kabelových systémů, výrobu pozemních
mikrovlnných antén pro pevné telekomunikační sítě a dále výrobu antén širokopásmových,
bezdrátových a pro televizní vysílání. Základními pracovními procesy potenciálně
ovlivňujícími okolní prostředí jsou:
-

- povrchová úprava kovů (fosfátová linka, mořicí linka a jejich hořáky),
- lakování (velká lakovna, malá lakovna, kombinovaná lakovna, hořák plynové pece),
- nanášení práškových nátěrových hmot,
- topení a ohřev.

Areál CTP Modřice leží východně od obce Želešice, jižně od Modřic, při západní straně
rychlostní silnice I/52 (Brno – Pohořelice), jižně od její křižovatky se silnicí II/152 Modřice –
Želešice – Ořechov. Posuzovaná hala je v sousedství výrobních a skladovacích areálů
dalších zahraničních i domácích firem. Jde vesměs o zařízení lehkého průmyslu.
Nejbližší obytná území jsou v Želešicích (okraj ve vzdálenosti cca 600 m západně), v
Modřicích (cca 1200 m severovýchodně), v Popovicích (cca 1400 m jihovýchodně) a 4
obytné domy a nová bytová výstavba při motelu Bobrava (cca 1200 m jižně).
Provoz haly je třísměnný.
Potenciálním zdrojem nepříznivých vlivů na obyvatelstvo by mohl být jednak vlastní provoz
haly, jednak navazující doprava. Její průměrné denní intenzity činí: z výroby 8 návěsových
souprav a 117 lehkých nákladních/dodávkových vozidel, ze skladu v CTP Modřice 25
návěsových souprav a 91 lehkých nákladních/dodávkových vozidel, ze skladů v obci
Modřice 22 návěsných souprav a 71 lehkých nákladních/dodávkových vozidel. Dopravní
trasy k výrobní hale jsou vedeny páteřní komunikací průmyslové zóny CTP Modřice na
silnici II/152 a dále na silnici I/52. Zde se doprava dělí na více směrů, v naprosté většině k
dálnici D1. Dopravní trasy ke skladům v obci Modřice jsou vedeny ulicemi Benešovou a
Masarykovou. Doprava je provozována pouze v denní době, většinou jen v pracovní dny,
výjimečně o víkendech, kdy je ale výše uvedená frekvence snížena na 30 %. U objektu je
60 parkovacích míst, osobní doprava nepřekročí 200 vozidel denně.
Celkové dopravní frekvence na dotčených silnicích a podíl posuzovaného záměru na nich
uvádíme v tabulce 1. Je z ní zřejmé, že příspěvek dopravy navazující na posuzovaný záměr
k celkovým dopravním frekvencím je většinou velmi malý. Pouze na průjezdu Modřicemi je
zřetelnější, zejména v podílu dopravy nákladní.
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Tabulka 1: Celkové dopravní frekvence (vozidel/den) na dotčených silnicích a podíl
posuzovaného záměru
Silnice

Doprava celkem

Z toho nákladní

Vozidel

Podíl %

Vozidel

Podíl %

Vídeňská –sever I/52

39 996

0,9

6 820

1,2

Vídeňská – jih I/52

30896

0,3

6 168

1,2

Modřice obchvat II/152

14 403

0,7

2 050

2,0

Modřice – průjezd obcí

3 412

3,0

585

14,0

1. 1 Zdravotní vlivy
Posoudíme zde vlivy provozu výrobní haly firmy Andrew a navazující dopravy. Výstavba
nebude hodnocena, neboť objekt již stojí a pracuje ve zkušebním provozu. Text je členěn
podle osnovy dané zákonem č. 100/2001 Sb. (ve znění zákona 163/2006 Sb.) o
posuzování vlivů na životní prostředí, příloha č. 4. Metodou je riziková analýza (Risk
Assessment), založená na postupech vypracovaných a neustále dále rozvíjených
americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (US EPA) a v rámci Evropské Unie. Z
nich vycházejí i směrnice Ministerstva životního prostředí ČR.

1.1.1 METODICKÝ POSTUP
Hodnocení rizika (Risk Assessment) je odborná činnost zaměřená na zjištění povahy a
pravděpodobnosti možných nepříznivých účinků, které mohou postihnout člověka a životní
prostředí jako důsledek expozice chemickým nebo jiným škodlivinám. V této kapitole bude
posuzován potenciální vliv na lidské zdraví.
Metodický postup konvenčního hodnocení rizika sestává ze čtyř navazujících kroků:
a) Identifikace nebezpečnosti (Hazard Identification)
Jde o vstupní kvalitativní seznámení s hodnocenou lokalitou, přítomnými škodlivinami a
okolnostmi jejich potenciálního nepříznivého účinku na obyvatelstvo. Základním výstupem
tohoto kroku je seznam zdravotně významných škodlivin a zdůvodnění postupu, jímž byly
vybrány. Seznam je doplněn popisem základních fyzikálních, chemických a toxikologických
vlastností vybraných škodlivin a jejich pohybu a přeměn v životním prostředí, cest expozice,
působení v organismu člověka a možných zdravotních efektů. Uvádějí se též charakteristiky
rizikových populačních skupin (pokud jsou přítomny), tj. skupin vystavených vyššímu riziku
buď pro svoji zvýšenou vnímavost k jednotlivým škodlivinám nebo pro vyšší míru expozice.
b) Určení vztahu dávka - odpověď (Dose - response Assessment)
V tomto kroku je identifikován vztah mezi úrovní expozice a velikostí rizika1. Toxicita
škodliviny je často vyjadřována jako celoživotní riziko při jednotkové expozici.
Z hlediska typu zdravotních efektů se škodliviny dělí do dvou základních kategorií:
•

Látky s prahovým účinkem, u nichž se předpokládá, že minimální dávky až do určité

1

Rizikem se zde rozumí matematická pravděpodobnost, se kterou za definovaných podmínek dojde
k poškození zdraví, nemoci nebo smrti. Teoreticky se pohybuje od nuly (žádné poškození) k jedné
(poškození ve všech případech).
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úrovně (prahu) nemají žádný nepříznivý efekt. Nad prahovou hodnotou pak
závažnost účinku roste s velikostí expozice. Do této skupiny patří většina toxických
látek.
•

Látky s bezprahovým účinkem, u nichž se předpokládá určitý nepříznivý efekt už od
nejnižších dávek. Riziko tak roste s expozicí od její nulové úrovně, závislost dávky a
účinku se v oblasti nízkých dávek vesměs považuje za lineární. Do této skupiny patří
většina karcinogenních látek. Jejich účinek je stochastický, tj. s velikostí dávky
neroste závažnost onemocnění ale pravděpodobnost jeho vzniku.

Některé látky mohou mít obojí účinek, prahový i bezprahový (toxický i karcinogenní). V
takovém případě vycházíme obvykle z účinku bezprahového, který bývá při nízkých
úrovních škodlivin, které jsou v životním prostředí obvyklé, závažnější.
Hodnocení rizika z prahových a bezprahových látek je principiálně odlišné.
U látek s prahovým účinkem je na základě výzkumných prací s pokusnými zvířaty a
epidemiologických studií u lidí stanoven příslušný práh, označovaný zkratkou NOAEL.
Tento práh je měřítkem toxicity dané látky. Čím je nižší, tím je látka toxičtější. Z hodnoty
NOAEL je pak uplatněním bezpečnostního faktoru a faktoru nejistoty odvozena referenční
dávka RfD, obvykle o tři i čtyři řády nižší (přísnější) než NOAEL. Referenční dávka je
definována jako odhad denní expozice pro lidskou populaci (včetně citlivých skupin), která
při celoživotním působení pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví. Při inhalační
expozici je stanovována stejně definovaná referenční koncentrace (RfC).
U látek s bezprahovým účinkem se na základě vědeckého poznání určuje úroveň expozice,
která je považována za „přijatelnou“. Označuje se zkratkou RsD (Risk-specific Dose). Při
inhalační expozici se stanovuje obdobně pojatá referenční koncentrace RsC. Rozhodnutí o
tom, co je „přijatelné“, je ovšem kontroverzní záležitost, posuzovaná různě v různých
zemích a institucích. Nejčastěji se za přijatelné považuje riziko jednoho případu na milion
obyvatel (1 x 10-6, resp. 1E-06), v některých případech se připouštějí i úrovně méně přísné,
až do 1 x 10-4. Hodnota RsD resp. RsC je odvozena na základě síly karcinogenního účinku
dané látky, tj. strmosti křivky dávka - účinek. Tato síla je charakterizována směrnicí vztahu
dávka - odpověď v oblasti nízkých dávek (Slope Factor resp. Cancer Risk Unit). Poněvadž
závisí na cestě expozice (vstupu do organismu), stanovuje se pro vstup orální (trávicím
ústrojím) jako OSF (Oral Slope Factor) resp. pro vstup inhalační (dýchacím ústrojím) jako
IUR (Inhalation Unit Risk).
Hodnoty RfD, RfC, RsD a RsC jsou označovány jako expoziční limity. Jejich stanovování je
náročným multidisciplinárním vědeckým procesem, jímž se zabývají některé kompetentní
instituce jako US EPA, WHO aj. V našem hodnocení budeme vesměs vycházet
z expozičních limitů US EPA.

c) Hodnocení expozice
Jde o odhad úrovní (dávek) jímž jsou různé skupiny lidí (subpopulace) exponovány
chemickým látkám nebo jiným faktorům ze životního prostředí. Stupeň expozice závisí
nejen na koncentracích látky ve složkách životního prostředí, ale i na místě pobytu a aktivitě
lidí. U inhalačních expozic záleží např. na tom, kolik času příslušníci jednotlivých
subpopulací (včetně rizikových) tráví venku a v budovách, jak intenzivně venku dýchají (při
práci resp. sportu), u orálních expozic např. na tom, kolik pijí denně vody z místního zdroje,
v jakých množstvích konzumují kontaminované potraviny apod. Zpracovávání expozičních
podkladů je mimořádně složitou záležitostí, nejobtížnější z celého procesu hodnocení rizika.
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V praxi EIA se obvykle pro každý případ speciálně nevyhodnocuje, vychází se
z expozičních modelů vypracovaných shora zmíněnými kompetentními institucemi.

d) Charakteristika rizika
V tomto posledním kroku se předpovídá zdravotní dopad na populaci resp. její dílčí skupiny
na základě integrace poznatků o nebezpečnosti jednotlivých látek a údajů o expozici. Pro
látky s prahovým účinkem se vypočte expoziční index ER (Exposure Ratio), tj. poměr
odhadnuté expozice k příslušnému expozičnímu limitu. Pokud není stanoven, může se ke
srovnání použít i platný limit pro danou látku v dané složce životního prostředí. Je-li ER nižší
než 1 je riziko zanedbatelné, je-li větší, představuje zdravotní riziko. U karcinogenních látek
se vypočítává již zmíněné riziko na počet obyvatel, s obvyklým požadavkem na řád
přijatelného indexu 10-6.
Numerické výpočty při hodnocení rizika vytvářejí dojem spolehlivých exaktních výsledků.
Vzhledem k povaze podkladů, z nichž byly odvozeny expoziční limity, k omezené
spolehlivosti podkladů o expozicích a k dalším okolnostem jde však jen o přibližné odhady.
Proces hodnocení rizika není soustavou exaktních důkazů, ale pouze prognózou, odborně
fundovanou aproximací budoucího stavu. Pracuje se zde s pravděpodobností, nikoli
s nespornými a nevyvratitelnými fakty.
Vycházíme zde z trojích údajů: o míře nebezpečnosti látky (poměr dávka - odpověď), o expozici a o přijaté
dávce (působící koncentraci). Podklady pro nebezpečnost látky vycházejí především z pokusů na
zvířatech, kde extrapolace výsledků na člověka je vesměs značně nejistá („člověk není 70kilové morče“),
nebo z údajů o expozicích lidí vysokým dávkám, kde zdrojem nejistoty je extrapolace do oblasti dávek
nízkých. Mnoha neurčitostmi jsou zatíženy též expoziční scénáře, které jednak vycházejí z rozptylových a
jiných studií, spojených vesměs s mnoha metodickými problémy, jednak mají poměrně podrobně
charakterizovat průměrné chování lidí dané populace. Vesměs se zde jedná o více nebo méně nejisté
odhady. Tím vším je pak zatížena i přesnost vypočtené dávky (zejména celoživotní) resp. dlouhodobě
působících průměrných koncentrací.

Hrubou chybou by proto bylo mechanicky přijímat a srovnávat numerická data bez uvážlivé
a svědomité analýzy zdrojů a míry jejich nepřesností.
Aby pro uvedené nepřesnosti nedocházelo k nepřiměřeně příznivým závěrům, vycházejí
mezinárodní metodiky hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a na zdraví ze zásady
předběžné opatrnosti, tj. z nejhorších možných variant (výsledky studií s nejzávažnějšími
udávanými dopady, účinky na nejcitlivější druhy zvířat, na nejcitlivější vrstvy obyvatelstva,
odvozování ukazatelů z horních hranic karcinogenního potenciálu aj.). Výsledky pak
charakterizují vždy nejhorší myslitelnou konstelaci a jsou vesměs horší než budoucí realita.
Tento opatrný (konzervativní) přístup spolu se zavedením dostatečných bezpečnostních
pásem má zaručit spolehlivost výsledků i v podmínkách výše uvedené neurčitosti.
Konzervativní hlediska použijeme i v našem hodnocení.
Závěrem této metodické stati je nutno doplnit, že stanovení rizika popsaným postupem má
význam tam, kde pro danou látku v příslušné složce životního prostředí (ovzduší, vodě
apod.) není stanoven limit resp. tam, kde tento limit je překročen. Limity jsou vypracovány
tak, aby s dostatečnou rezervou zaručovaly zdravotní nezávadnost, a jsou-li dodrženy,
výpočet shora popsaným způsobem tuto skutečnost jen potvrdí. Pokud pro to tedy nejsou
zvláštní důvody, pak při dodržených limitech výpočet rizika popsanou metodou Risk
Assessment obvykle neprovádíme.

1.1.2 IDENTIFIKACE ZDRAVOTNĚ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ
K potenciálním zdravotně významným vlivům posuzovaného záměru a navazující dopravy
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nesporně patří a) znečišťování ovzduší, b) hluk.
Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo bezvýznamné.
Odpadní vody (splaškové, dešťové, průmyslové) budou shromažďovány, čištěny,
kontrolovány a odváděny v souladu s předpisy. Zdraví ani pohody obyvatelstva se nemohou
dotknout.
Pevné odpady spadají do kategorie N a O. Budou ukládány a odstraňovány podle platných
předpisů prostřednictvím oprávněných firem. Nemohou mít nepříznivý vliv na obyvatelstvo.
Nejsou provozovány žádné zdroje ionizujícího záření. Uvnitř haly je využíváno
vysokofrekvenční elektromagnetické záření, do venkovního prostoru však neproniká.
Nejsou produkovány vibrace, které by měly vliv na okolí.
Ovzduší v okolí závodu je znečišťováno jednak navazující dopravou, kde referenčními
škodlivinami jsou oxid dusičitý a prach (PM10), jednak emisemi z pracovní haly, z níž unikají
stopy používaných rozpouštědel a dalších volatilních organických látek (VOC). Jejich
zdravotní vyhodnocení nelze provést souhrnně za celou skupinu, jak je to vypočteno
v rozptylové studii, ale podle jednotlivých těkavých látek. Jejich poměr v emisích VOC je
podle údajů níže citované rozptylové studie uveden v tabulce 2. Se značnou mírou
pravděpodobnosti můžeme odhadovat, že se uvedené látky v obdobném poměru vyskytují i
v imisích. Tento odhad je pochopitelně zatížen řadou neurčitostí, ale pro praktické účely
tohoto posudku vcelku vyhovuje.

Tabulka 2: Zastoupení jednotlivých látek v emisích VOC (váhová procenta)
Látka

%

Butanon

20,7

Xylen

39,9

Cyklohexanon

20,7

N-butylacetát

8,3

Toluen

8,3

1-Butanol

0,8

1-metoxy-2-propylacetát

0,8

2-(2-butoxyetoxy)etanol

0,5

Na základě uvedených skutečností považujeme za potenciálně zdravotně významné vlivy
těchto látek resp. faktorů:
a) znečišťující látky v ovzduší
- oxid dusičitý,
- prach (PM10),
-VOC,
- butanon,
- xylen,
- cyklohexanon,
- n-butylacetát,
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- 1-butanol,
- 1-metoxy-2-propylacetát,
- 2-(2-butoxyetoxy)etanol,
b) hluk.

1.1.3 ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Plošným a liniovým zdrojem znečišťování ovzduší v okolí záměru je navazující automobilová
doprava.
Bodové zdroje jsou důsledkem pracovních procesů ve výrobní hale. Patří k nim jednak
zdroje spalovací (plynová kotelna, plynové agregáty, plynové hořáky pro technologii),
jednak zdroje technologické (povrchová úprava kovů, hořáky, lakovny, pracoviště nanášení
práškových nátěrových hmot, sušicí a vypalovací pec aj.). Část látek, které jsou
v uvedených procesech uvolňovány, uniká do zevního ovzduší.
Při vyhodnocování imisí škodlivin v ovzduší vycházíme z rozptylové studie, která je součástí
této dokumentace (Ing. P. Cetl, květen 2007). Výpočet je proveden v síti 1188 referenčních
bodů s krokem 50 m. Vyhodnoceny jsou roční průměry a krátkodobá maxima NO2, PM10 a
VOC. Výsledky jsou znázorněny kartograficky pomocí izolinií.
Při hodnocení pozadí se opíráme o výsledky rozptylové studie města Brna, prezentované
v rozptylové studii Mgr. J. Bucka (Lakovací linka Andrew, Brno, listopad 2006). Podle ní
spadají v nejbližším obytném území (východní okraj Želešic) imise PM10 a NO2 do pásem,
která prezentujeme v tabulce 3. Ve všech dalších blízkých obytných územích jsou imise
nižší.
Tabulka 3: Imisní pásma, do nichž spadá východní okraj obytného území Želešic (dle
J. Bucka, 2006)
Látka

Doba průměrování

Imise (µg.m-3)

NO2

1 hodina

141 - 150

rok

11 - 15

24 hodin

51 - 60

rok

5,1 - 12

PM10

Oxid dusičitý
Oxidy dusičitý (NO2) je produktem každého spalování. Patří také k nejvýznamnějším a
nejvíce sledovaným škodlivinám výfukových plynů. Ve spalovacích motorech je uvolňován
oxid dusnatý (NO), který se vzdušným kyslíkem postupně oxiduje na NO2. Směs těchto
dvou plynů je označována souborným názvem oxidy dusíku (NOx). Její škodlivější součástí
je NO2, plyn palčivého, dusivého zápachu. Čichově začíná být patrný od koncentrací 200 400 µg.m-3.
Oxidy dusíku patří do skupiny fotochemických oxidantů spolu s ozonem (O3), peroxyacylnitráty
(PAN) a četnými dalšími sloučeninami, syntetizovanými ve znečištěném ovzduší za účasti
slunečního záření ("letní smog"). Již při koncentracích fotochemického smogu kolem 200 µg.m-3
dochází u lidí ke dráždění očí. Zvláště vnímavé k dráždivým účinkům fotochemických oxidantů
jsou děti; u nich bylo prokázáno dráždění horních cest dýchacích a spojivek již při překročení
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úrovně 100 µg.m-3 O3.

Účinky vyšších koncentrací NO2 na lidský organismus jsou jednak chronické, jednak akutní.
Při dlouhodobém vdechování zvyšují výskyt nemocí dolních dýchacích cest a jejich projevů.
Akutní účinky se projeví u vysokých dávek již po krátké expozici. Pokusná vyšetření
opakovaně ukázala, že zdraví lidé nejsou při krátkodobém (dvouhodinovém) vdechování
dotčeni koncentrací pod 1 ppm (1880 µg.m-3). Při koncentracích 3000 - 9000 µg.m-3
nastupují změny plicních funkcí (vzestup dýchacího odporu) u zdravých osob po 10 - 15
minutách. U lidí trpících zánětem průdušek se dýchací funkce zhoršují při 3000 µg.m-3 již po
5 minutách. Nejcitlivější jsou astmatici, u nichž byly laboratorně zjistitelné změny dýchacích
funkcí na dvou výzkumných pracovištích shodně nalezeny po 30 – 110 minutových
expozicích koncentracím 560 µg.m-3. Jiné laboratoře však účinek tak nízkých koncentrací u
astmatiků nepotvrdily.
Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
Zpřísněný limit pro NO2 stanovený nařízením vlády č. 597/2006 Sb. činí pro průměrné roční
koncentrace 40 μg.m-3 a pro hodinový průměr 200 μg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více
než 18 x za kalendářní rok.
Chronické účinky oxidu dusičitého nelze zcela spolehlivě posoudit metodou Risk
Assessment. Americký úřad US EPA (US Environmental Protection Agency), který patří
k celosvětově nejkompetentnějším institucím, zpracovávajícím metodiku Risk Assessment
pro jednotlivé chemické škodliviny, nevydal pro NO2 výpočtové koeficienty, neboť pro to
zatím neexistují zcela validní vědecké podklady. V existujících epidemiologických studiích
není možno dostatečně odlišit vliv oxidů dusíku od ostatních škodlivin přítomných
v městském ovzduší. Byl by zde možný orientační přístup, ale vzhledem k celkově přijatelné
situaci a velmi nízkým příspěvkům záměru, je zde výpočet zbytečný.
Vyhodnocení expozice
Tabulka 4 shrnuje údaje o příspěvcích záměru, včetně navazující dopravy, k průměrným
ročním koncentracím oxidu dusičitého v nejbližším obydleném území (východní okraj
Želešic). Ve všech dalších blízkých obytných územích jsou tyto příspěvky nižší.
V prvním sloupci tabulky je pro srovnání uveden platný imisní limit, ve druhém sloupci
stávající úrovně imisí (pozadí). Třetí sloupec udává příspěvek záměru v absolutních
hodnotách a v % pozadí.
Tabulka 4: Příspěvky záměru imisním koncentracím NO2 (µg.m-3) v nejbližším obytném
území
Doba

Limit

Pozadí

Příspěvek
-3

(µg.m )

%

1 hodina

200

145

6

3

rok

40

13

0

0

Charakteristika rizika
Akutní účinky oxidu dusičitého z posuzované haly a vyvolané dopravy v nejbližším obytném
území jsou zanedbatelné. V dané lokalitě je úroveň pozadí spolehlivě podlimitní a záměr
k ní přispívá jen nepatrně (3 %).
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Dlouhodobé účinky NO2 jsou v uvedeném obytném území prakticky nulové, neboť
posuzovaný záměr současnou úroveň imisí neovlivní.
Z uvedených důvodů můžeme tedy vlivy emisí NO2 z posuzovaného záměru prohlásit za
zdravotně bezvýznamné.

Prašnost
Prašností rozumíme přítomnost a šíření tuhých znečišťujících látek (TZL) v ovzduší. Může jít
o různé prachové částice minerálního, organického nebo biologického původu. Jejich
význam pro zdraví závisí na jejich velikosti a jejich chemických, fyzikálních a případně
biologických vlastnostech.
Částečky nad 100 µm se téměř úplně zachytí v horních dýchacích cestách, nepronikají do
dolních cest a jsou tedy zdravotně méně významné. V ovzduší se dlouho neudrží, relativně
rychle sedimentují. S klesající velikostí pak narůstá podíl částic, které pronikají do plic.
Částice o průměru pod 10 µm jsou označovány jako frakce PM10, částice pod 2,5 µm jako
PM2.5. Zdravotně nejvýznamnější jsou částice kolem 1µm; pronikají v 90 i více procentech
do plicních sklípků a ovlivňují jejich stěny.
Prachové částečky ze spalovacích procesů všeho druhu jsou významné tím, že mají malé
rozměry a pravidelně obsahují i adsorbované těžké kovy a různé uhlovodíky, včetně
karcinogenních.
Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Platný limit pro PM10 stanovený již zmíněným nařízením vlády č. 597/2006 Sb. činí pro
průměrné roční koncentrace 40 μg.m-3 a pro 24hodinový interval 50 μg.m-3 s tím, že nesmí
být překročen více než 35 x za kalendářní rok.
Metodou Risk Assessment nelze dlouhodobé zdravotní účinky posuzovaného prachu zcela
spolehlivě posoudit. Americký úřad pro ochranu životního prostředí US EPA ani jiné
autoritativní instituce nestanovily pro něj oficiální rizikové koeficienty. Bylo by možné použít
některé postupy orientační, které však rovněž hodnotí jen dlouhodobé účinky (vliv ročních
průměrů). Ty jsou však v našem případě nulové (viz níže) a proto by takový výpočet byl
irelevantní.
Vyhodnocení expozice
Příspěvky posuzovaného záměru k imisním koncentracím prachových částic PM10 ve
východním okraji obytného území Želešic uvádíme v tabulce 5.
V prvním sloupci je pro srovnání uveden platný imisní limit, ve druhém sloupci stávající
úrovně imisí (pozadí). Třetí sloupec udává příspěvek záměru v absolutních hodnotách a v %
pozadí.
Tabulka 5: Příspěvky záměru imisním koncentracím PM10 (µg.m-3) v nejbližším
obytném území
Doba

Limit

Pozadí

Příspěvek
(µg.m-3)

%

24 hodin

50

55

4

7,3

rok

40

9

0

0
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Charakteristika rizika
Z tabulky 5 vidíme, že dlouhodobé účinky prašných emisí z posuzované haly a navazující
dopravy jsou v nejbližším obytném území bezvýznamné, neboť nezvyšují stávající imisní
úroveň.
Krátkodobá (24hodinová) maxima ,jsou však již za stávající situace lehce nadlimitní a
posuzovaný provoz včetně navazující dopravy je dále zvyšuje (o 7,3 %). Překročení limitu
není velké, ale vezmeme-li v úvahu, že prašné emise z haly mohou obsahovat i stopy
zdravotně účinných látek (proměnlivé podle momentálního charakteru výroby), je třeba
požadovat snížení prašných emisí posílením filtračních procesů před vypouštěním vzduchu
z provozních prostor do volného ovzduší. Příznivou okolností je zde na druhé straně
skutečnost, že popsaná maxima jsou dosahována jen po omezenou dobu, v obdobích
zvláště nepříznivých povětrnostních podmínek.

Těkavé organické látky (VOC)
Identifikace škodlivých látek
Butanon
2-Butanon (ethylmethylketon), CH3.CO.C2H5, MV 74,12, je bezbarvá kapalina s dosti
výraznou vůní po mátě případně acetonu, s bodem varu 80 0C, hořlavá, dobře rozpustná v
alkoholu, éteru a benzenu, málo ve vodě. Dráždí oči, kůži dýchací systém, a CNS (bolesti
hlavy, závratě)
Xyleny
Jde o směs o-, m- a p- izomerů dimetylbenzenu, C6H4 (CH3)2, MV 106,17. Je to bezbarvá,
hořlavá kapalina s aromatickou vůní a s bodem varu kolem 140 0C. Ve vodě není
rozpustná. K expozici člověka dochází hlavně vdechováním nebo kůží. Při vysokých
expozicích výpary dráždí oči, sliznice dýchacího ústrojí, hrdlo a kůži, a případně mají i
narkotický účinek. Vyvolávají také závratě, ospalost, poruchy svalové souhry a vrávoravou
chůzi. Chronická otrava se projevuje depresí a zhoršením činnosti centrálního nervstva
(bolesti hlavy, únava, úbytky některých duševních funkcí), dále nechutenstvím, žaludečními
nevolnostmi, zvracením a bolestmi břicha.
Cyklohexanon
Cyklohexanon, C6H10O, bod varu 156 0C, MV 98.15, je bělavá až nažloutlá kapalina
s mátovou nebo acetonovou vůní. Ve vyšších dávkách dráždí oči, dýchací sliznice a kůži,
vyvolává záněty kůže, při otravách se dostavují bolesti hlavy a další nervové projevy.
Butylacetát
Butylacetát (octan butylnatý), C6H12O2, je kapalina s bodem varu 126,5 0C, MV 116,16, málo
rozpustná ve vodě. Podle uspořádání molekuly se vyskytuje v podobě různých izomerů
(sekundární a terciární butylacetát, isobutylacetát, iso-n-butylacetát).Vesměs jsou to čiré,
bezbarvé, hořlavé tekutiny s příjemnou ovocnou vůní, hojně užívané jako rozpouštědla. Ve
vysokých koncentracích dráždí oči a sliznice dýchacího ústrojí, ve velmi vysokých
koncentracích mohou tlumit činnost centrálního nervového systému a vést k ospalosti až
k narkóze.
Toluen
Toluen (metylbenzen, C6H5.CH3), MV 92,14, je těkavá kapalina s typickým nasládlým
zápachem, málo rozpustná ve vodě, vroucí při 111 0C. Práh čichové detekce se pohybuje
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kolem 1 až 20 mg.m-3. Toluen je široce užívaným rozpouštědlem. V nižších vrstvách
atmosféry (troposféře) je nejhojněji zastoupeným uhlovodíkem. Hlavním mechanismem
odstraňování z ovzduší jsou reakce s hydroxylovými radikály. Proto v zimě vydrží v ovzduší
několik měsíců, v létě jen několik dní. Může přispívat k vytváření smogu a fungovat též jako
prekurzor tvorby peroxybenzoylnitrátu, který silně dráždí oči. Průměrné koncentrace toluenu
ve venkovském ovzduší jsou vesměs nižší než 5 μg.m-3, koncentrace v městském ovzduší
bývají v rozpětí 5 – 150 μg.m-3.
Toluen ve vyšších dávkách dráždí oči a dýchací cesty, vyvolává pocit zhoršené kvality
ovzduší, bolesti hlavy a případně i závratě. Má též tlumivé účinky na psychiku. Není
karcinogenní. Pro úplnost je třeba dodat, že toluen se ve zvýšených koncentracích (až 600
µg.m-3) často vyskytuje i v ovzduší uzavřených místností, kde se uvolňuje z použitých
rozpouštědel, lepidel, nátěrů aj. Významným zdrojem je i tabákový kouř, z jedné vykouřené
cigarety se do ovzduší produkuje 80 - 100 µg toluenu.
Butanol
Butanol (butylalkohol), MV 74,12, se vyskytuje v podobě několika izomerů. Patří k nim 1butanol (n-butylalkohol), CH3.(CH2)3.OH, bod varu 117,5 0C, částečně rozpustný ve vodě a
dále 2-butanol (sekundární butylalkohol), CH3.CH2.CHOH).CH3, bod varu 99,5 0C, rovněž
částečně rozpustný ve vodě. Jsou to bezbarvé hořlavé kapaliny s intenzivním nepříjemným
zápachem. Ve vysokých koncentracích silně dráždí oči a sliznice dýchacího systému (i při
koncentracích pod 150 mg.m-3), a také kůži. Při vysokých expozicích vedou k depresi
centrálního nervstva až k narkóze. Dostavují se bolesti hlavy, závratě, malátnost, může dojít
k zánětům rohovky, snížené ostrosti vidění, světloplachosti aj
Metoxypropylacetát (1-methoxy-2-propylacetát, propylenglykol monomethyleter-1,2acetát), C6H12O3, je bezbarvá kapalina charakteristické vůně s bodem varu 145 0C, hořlavá,
omezeně mísitelná s vodou, málo toxická. Při vyšších koncentracích lehce dráždí silnice a
oči, nikoli kůži. Ve vysokých dávkách dráždí i nervový systém (závratě, bolesti hlavy,
žaludeční nevolnost). V zevním prostředí se rychle odbourává.
2-(2-Butoxyetoxy)etanol
2-(2-Butoxyetoxy)etanol
(synonyma
diethylenglykolmonobutylether,
butylkarbitol,
butyldiglykol) C8H18O3 je bezbarvá kapalina s bodem varu 231 0C, MV 162,23, hořlavá,
rozpustná dokonale ve vodě, dobře v alkoholu a éteru. Ve vyšších dávkách může dráždit
oči, dýchací sliznice a kůži.

Charakteristika vztahu dávka – odpověď
Butanon. Referenční koncentrace činí podle US EPA 5 mg.m-3.
Limity USA pro pracovní prostředí: NIOSH REL TWA i OSHA PEL TWA jsou udávány
hodnotou 590 mg.m-3.
Xyleny. Naše limity pro pracovní ovzduší (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.) pro xylen
-3
-3
(všechny isomery): PEL 200 mg.m a NPK-P 400 mg.m .
Americké limity pro xyleny (všechny isomery): NIOSH REL i OSHA PELTWA 435 mg.m-3.
NOAEL je 39 mg.m-3.
-3

Referenční koncentrace SZÚ 100 μg.m , pro roční interval, dle IRIS
Cyklohexanon. Podle výše citovaného vládního nařízení je u nás pro cyklohexanon
stanoven PEL 40 mg.m3 a NPK-P 80 mg.m3. V USA činí NIOSH REL TWA 100 mg.m3,
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OSHA PEL 200 mg.m3. US EPA udává pro orální příjem RfD (NOAEL 462 mg/kg/den při UF
100) 5 mg/kg/den.
Butylacetát. U nás platné limity pro pracovní ovzduší (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.) pro
butylacetát (všechny isomery) jsou PEL 950 mg.m-3, NPK-P 1200 mg.m-3.
Americké limity pro n-butylacetát: NIOSH REL TWA 710 mg.m-3, OSHA PEL TWA rovněž
710 mg.m-3, pro terciární butylacetát OSHA PEL TWA 950 mg.m-3.
Toluen. Referenční koncentrace (RfC) činí podle US EPA 400 μg.m-3. WHO (27) uvádí
směrnou hodnotu 260 μg.m-3 (pro týdenní průměr). Pokud by se vycházelo z rušení
zápachem, měla by být koncentrace toluenu držena pod hodnotou čichového prahu, tj. pod
1 mg.m-3 (jakožto 30minutový průměr).
Referenční koncentrace SZÚ je pro interval týden uvedena shodně s WHO: PK 260 μg.m-3.
Butanol. Naše limity pro pracovní ovzduší (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.) pro butanol
(všechny isomery) jsou PEL 300 mg.m-3 a NPK-P 600 mg.m-3.
Americké limity pro n-butylaalkohol: OSHA PEL TWA 300 mg.m-3, pro sekundární
butylalkohol: NIOSH REL TWA 305 mg.m-3, OSHA PEL TWA 450 mg.m-3.
Metoxyprpopylacetát. Naše limity pro pracovní ovzduší (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.)
pro 2-methoxy-1-propylacetát jsou PEL 270 mg.m-3 a NPK-P 550 mg.m-3.
2-(2-Butoxyetoxy)etanol. Naše limity pro pracovní prostředí uvádějí PEL 100 mg.m-3a
NPK-P 200 mg.m-3. V USA činí OSHA PEL 995 mg.m-3.

Vyhodnocení expozice
Z grafického znázornění imisí celkového množství těkavých látek jsme v citované rozptylové
studii odečetli pro nejbližší obytné území (východní okraj Želešic) imisní koncentrace
celkového množství VOC, a to jak roční průměry, tak i krátkodobá maxima. Celkové imise
jsme rozpočetli podle váhového poměru jednotlivých látek, uvedeného v tabulce 2. S mírou
neurčitosti, již výše popsanou, chápeme tyto podíly i jako hrubý odhad podílů jednotlivých
sledovaných látek v imisích. Tyto údaje shrnujeme v tabulce 6 a srovnáváme s dostupnými
referenčními hodnotami.

Tabulka 6: Pravděpodobné úrovně imisí jednotlivých VOC v nejbližším obytném území
(μg.m-3)
-3

Imise

Želešice μg.m

Refer. hodnota

%

Roční

Krátkod.

mg.m-3

Typ

VOC celkem

100,0

1.0

180

-

-

Butanon

20,7

0,21

37,3

5

RfC

Xylen

39,9

0,40

71,8

0,1(rok)

Ref.SZÚ

Cyklohexanon

20,7

0,21

37,3

40

PEL

N-butylacetát

8,3

0,08

14,9

950

PEL

Toluen

8,3

0,08

14,9

0,4

RfC

Látka
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1-Butanol

0,8

0,008

1,4

300

PEL

1-metoxy-2-propylacetát

0,8

0,008

1,4

270

PEL

2-(2-butoxyetoxy)etanol

0,5

0,005

0,9

100

PEL

Charakteristika rizika
Pro řadu těkavých látek, které zde sledujeme, nejsou ani u nás ani v zahraničí stanoveny
limity pro zevní ovzduší, zřejmě s ohledem na jejich zanedbatelnou toxicitu při
koncentracích, které se v zevním ovzduší prakticky vyskytují. Abychom přesto alespoň
přibližně charakterizovali teoretickou míru jejich možné škodlivosti, přirovnáváme je
v tabulce 6 k jiným referenčním hodnotám, k limitům pro pracovní prostředí. Limity pro
zevní ovzduší by ve srovnání s nimi musely být podstatně přísnější, u jiných škodlivin to
bývá zhruba o 3 řády. Budeme tedy považovat imise uvedených látek za přijatelné, budou-li
jejich koncentrace alespoň o 3 řády nižší než příslušné limity pro pracovní prostředí.2 Pokud
jsou u některých látek k dispozici referenční koncentrace, dáme jim samozřejmě přednost.
Butanon
Referenční koncentrace US EPA, tj. koncentrace, která může být bez škody na zdraví
vdechována celoživotně, je stanovena na 5 mg.m-3 (tj. 5000 μg.m-3). Z tabulky 6 vidíme, že
v obytném území lze čekat nanejvýš roční koncentrace 0,21 μg.m-3, tedy úrovně o 4 řády
nižší. Jejich vdechování je tedy zdravotně bezvýznamné.
Xylen
Referenční koncentrace, doporučovaná SZÚ (100 μg.m-3) je o 3 řády vyšší než průměrná
roční koncentrace na východním okraji Želešic (0,40 μg.m-3). Tento poměr potvrzuje
naprostou neškodnost těchto imisí.
Cyklohexanon
Limit pro pracovní prostředí (PEL) činí u cyklohexanonu 40 mg.m-3 tj. 40 000 μg.m-3 a
krátkodobé maximum imisní koncentrace v posuzovaném obytném území jen 37,3 μg.m-3,
tj. o 3 řády méně. Podle kritérií, které jsme si stanovili, jde tedy o koncentrace zdravotně
přijatelné.
Butylacetát
Ve vztahu k limitu pro pracovní prostředí (PEL = 950 mg.m-3 tj. 950 000 μg.m-3) je
vypočtená maximální krátkodobá koncentrace (14,9 μg.m-3) o 4 řády nižší a po zdravotní
stránce tedy vyhovuje.
Toluen
-3

-3

RfC (US EPA) pro toluen činí 0,4 mg.m tj. 400 μg.m , nalezená průměrná roční
koncentrace v nejbližším obytném území (0,08 μg.m-3) je o 4 řády nižší a po zdravotní
stránce tedy plně vyhovuje.

2

Při srovnávání obojích hodnot v tabulce nesmíme přehlédnout skutečnost, že vypočtení imise
v Želešicích jsou uváděny v μg.m-3, kdežto limity pro pracovní prostředí v mg.m-3, tedy jednotkách
1000krát větších.
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Butanol
Posuzovaný rozdíl mezi limitem pro pracovní prostředí (PEL = 300 000 μg.m-3) a nejvyšší
krátkodobou imisní koncentrací v obytném území (1,4 μg.m-3) zde činí 5 řádů, zdravotní
bezvýznamnost je zřejmá.
1-metoxy-2-propylacetát
Mezi PEL (270 000 μg.m-3) a maximálními krátkodobými imisemi v obytném území (1,4
μg.m-3) je rozdíl 5 řádů, očekávané imise jsou zdravotně bezvýznamné.
2-(2-Butoxyetoxy)etanol
Ve srovnání s PEL (100 000 μg.m-3) jsou maximální krátkodobé koncentrace v obytném
území (0,9 μg.m-3) o 6 řádů nižší a tedy zdravotně nevýznamné.

Další škodliviny
Vlivem automobilové dopravy rostou v ovzduší kromě výše hodnoceného prachu a oxidu
dusičitého zhruba souběžně s imisemi NO2 i koncentrace jiných nox – benzenu,
polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších karcinogenních a dráždivých látek,
toxických kovů aj. Uvedené škodliviny se vyskytují ve stopách a jsou rozptylovány víceméně
paralelně s oxidy dusíku a ostatními noxami. V popsané situaci je možno důvodně
předpokládat, že ani jejich vliv není zdravotně rizikový.

Závěry ke vlivu znečištěného ovzduší
Vypočtené imisní koncentrace u hodnocených škodlivin v ovzduší jsou vesměs zdravotně
nevýznamné. Výjimku tvoří pouze maximální krátkodobé koncentrace prachu (PM10), které
jsou ve dnech s nepříznivými povětrnostními podmínkami již za stávající situace lehce
nadlimitní a posuzovaný provoz je zvyšuje o dalších 7,3 %. I když jde o nevelké překročení
limitu a výskyt pouze po relativně malý počet dnů v roce, bude vhodné posílit opatření ke
snížení emisí prachu z posuzovaného provozu.

1.1.4 HLUK
Hluk patří k typickým a závažným škodlivým faktorům životního prostředí vyspělých zemí.
Již hladiny uličního hluku pohybující se v blízkosti základních limitů (50 dB ve dne, 40 dB
v noci) působí na celou exponovanou populaci. Ve vyspělých zemích je tak dotčena značná
část městského obyvatelstva. Mezi lidmi jsou však velké rozdíly citlivosti na hluk v závislosti
na individuálních vlastnostech nervového systému, zdravotním stavu, věku aj. Výskyt osob
vysloveně senzitivních na hluk se v naší populaci odhaduje na 5 - 8%. Na druhé straně
existuje obdobně velká skupina lidí ke hluku relativně odolných. U zbytku populace stoupá
účinek s rostoucí intenzitou hluku (ovšem i v závislosti na řadě dalších faktorů). Rušivé
působení hluku má poněkud odlišné účinky v době denní a v době noční.
Zvýšené úrovně denního hluku působí především na nervový systém a psychiku člověka.
Touto cestou se při intenzivním působení mohou podílet i na psychosomatických
poruchách.Vyvolávají:
a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, řečovou
komunikací, spánkem aj.),
b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků,
k nimž má jedinec zamítavý postoj,
c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a
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skupinových práv,
d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout
pomoc a schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita).
Subjektivní pocit rozmrzelosti z hluku a obtěžování hlukem je dán emoční složkou vnímání.
Podrážděnost, která v této souvislosti vzniká, vede k pocitu dyskomfortu až odporu,
důsledkem je zhoršení psychické pohody. Emocionální prožitek není principielně vázán na
intenzitu hlukového podnětu. Pocity obtěžování se však vyskytují častěji v prostředí s
vyššími hladinami hluku.
Přímé zdravotní účinky nastupují až při vyšších intenzitách. Ekvivalentní hladina 65 dB
v denní době představuje krajní mez pro obytné prostředí sídelního útvaru z hlediska
zdravotních rizik. Příznivé akustické klima z hlediska akustické pohody pro regeneraci
pracovní schopnosti je dáno ve venkovním prostoru pro pobyt lidí ekvivalentní hladinou
nižší než 50 až 55 dB.
Ani při dodržení základního limitu 50 dB není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi 10 %
osob i tak zažívá pocit rozmrzelosti z hluku.
Účinky nočního hluku zde nekomentujeme, neboť vyvolaná doprava bude omezena pouze
na dobu denní a hluk z haly nemá na nejbližší obytné území vliv.
Z důvodů uvedených literárních poznatků vycházíme v dalším hodnocení jednoznačně ze
základního limitu ekvivalentních hlukových hladin, tj. v denní době 50 dB, v noci 40 dB.
Korekce umožňované stávajícími předpisy (nařízení vlády č. 148/2006 Sb.) mají význam
právní, nikoli fyziologický. Lidé jsou hlukem určité úrovně obtěžováni nezávisle na tom, zda
v daném místě byla korekce povolena či nikoli.
Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Jak jsme již uvedli, u denního hluku jsou v literatuře popisovány vlivy na pocity obtěžování,
rozmrzelost a míru rušení. V rozmezí hodnot blízkých základní přípustné hladině 50 dB je
podle některých autorů možno odvodit, že růst hlučnosti o 5 dB zvyšuje počet rozmrzelých
osob o cca 10 - 15 %. Při normované hladině (ve dne 50 dB) je to cca 10 % osob, při 60 dB
cca 25 – 40 % osob, při růstu hlučnosti nad 60 dB procento rozmrzelých dále stoupá. Jiní
udávají pro uvedené hodnoty odhad osob velmi rušených, a to při 50 dB cca do 5%, při 60
dB 6 – 16 % a při 70 dB 18 – 30 %.
Vyhodnocení expozice
Epidemiologické studie, z nichž byly odvozeny shora uvedené účinky hluku, vycházely
z nálezů u obyvatel bydlících v jednotlivých pásmech ekvivalentní hladiny pouličního hluku.
Jde tedy o průměrnou expozici obyvatel hlučného městského prostředí, jakou můžeme
zhruba předpokládat i v Modřicích.
Při posuzování vlivu hluku na obyvatelstvo zde vycházíme z hlukové studie (Ing. P. Mynář,
2007), která je součástí této dokumentace.
Hluk z provozních zdrojů ve vnějším prostoru haly nepřekročí 55 dB/10 m. Výdechy
vzduchotechniky nepřekročí 85 dB, u filtračních zařízení 95 dB. Ve venkovním prostoru jsou
užívány vysokozdvižné vozíky a manipulační plošina, emitovaná hladina hluku nepřekračuje
60 dB/10 m. Všechny uvedené zdroje z prostoru výrobní haly, provozované ve 3 směnách,
produkují v nejbližším obytném území nanejvýš ekvivalentní hlukové hladiny na úrovni 36 –
37 dB, tedy spolehlivě pod úrovní základního limitu denního i nočního. Vliv vlastního
provozu haly je tedy ze zdravotního hlediska nevýznamný.
Hluk z vyvolané dopravy se v souvislosti s nepatrným příspěvkem k celkové dopravní
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frekvenci prakticky vůbec neprojeví při silnicích 1/52 a II/152, zvýší zde stávající hlukové
hladiny o méně než 0,1 dB. Poněkud větší bude příspěvek vyvolané dopravy k hlukovým
hladinám v intravilánu Modřic (zejména ulice Benešova a Masarykova), kde bude činit cca
0,8 dB. Toto zvýšení hlučnosti však není rozpoznatelné ani smyslově ani mírou zdravotních
účinků. Můžeme je tedy považovat za zdravotně přijatelné.

1. 2 Potenciální vlivy přesahující státní hranice
Posuzovaný provoz a navazující doprava jsou natolik vzdáleny od státní hranice, že
jakékoliv přeshraniční vlivy nepřicházejí v úvahu.

1. 3 Psychosociální vlivy
Z hlediska psychické pohody nemá vlastní provoz vzhledem ke své odlehlosti od obytného
území žádný vliv. Ani vyvolaná doprava psychickou pohodu nezhorší, neboť navozené
zvýšení hlukových hladin není smyslově rozpoznatelné.
Sociální přínos je značný, posuzovaný provoz poskytuje 645 pracovních míst ve výrobě,
údržbě a skladech a 110 pracovních míst administrativě

1. 4 Exponované obyvatelstvo
Ani provoz ani vyvolaná doprava se naprostou většinou svých vlivů zdraví ani pohody
obyvatelstva prakticky nedotkne. Jedinou výjimkou jsou obyvatelé východní části Želešic,
kde stávající mírně nadlimitní hladina maximálních krátkodobých imisních koncentrací
prachu (PM10) se vlivem emisí z provozu dále lehce zvýší. Takto bude dotčeno cca 300
obyvatel.

Ad kap. D IV. Doporučená opatření
V zájmu ochrany zdraví obyvatelstva snížit emise prachu (PM10) z provozu posuzované haly
do okolního prostředí.

Ad kap. D V. Charakteristika použitých metod
Stať pojednávající o vlivu na obyvatelstvo byla zpracována na podkladě konceptu
dokumentace, rozptylové studie, hlukové studie, kartografických podkladů a poznatků
z osobního průzkumu místních podmínek. Hodnocení vlivů na obyvatelstvo, zdravotních
rizik a jejich možných důsledků bylo provedeno odbornou úvahou a rizikovou analýzou na
základě vědecké literatury.

Ad kap. D VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a
neurčitosti
Poskytnuté informace jsou pro posouzení vlivů na obyvatelstvo ve většině ohledů
dostačující. Imisní koncentrace jednotlivých těkavých organických látek bylo však možno
posoudit pouze odhadem; může být zdrojem nepřesností, které však pravděpodobně
neovlivní prezentované závěry. Neurčitosti jsou za současného stavu vědeckého poznání
nevyhnutelně dány rovněž nepřesnostmi používaných prognostických metod.

Závěry
Z hlediska potenciálních zdravotních a psychicky rušivých vlivů není posuzovaný provoz
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v naprosté většině ukazatelů závadný. Jedinou výjimkou je šíření nadměrných krátkodobých
imisí prachu v obdobích nepříznivých meteorologických podmínek. Tomu je třeba zabránit
dodatečnými ochrannými opatřeními.

V Brně dne 4. června 2007
Prof. MUDr. J. Kotulán, CSc.
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