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Přehled zkratek
BPEJ
ČGS
ČOV
EIA
EVL
HPP
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEL
N
NP
NRBK
NV
LBC
LBK
O
OZKO
PP
PR
PUPFL
s.r.o.
TKO
ÚSES
ZPF

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
hrubá podlahová plocha
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
nad mořem
nepolární extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
nadzemní podlaží
nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
ostatní odpad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
tuhý komunální odpad
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ AREÁL BKR – II. etapa, HALA 1
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma BKR ČR, s.r.o., Tovární 2, 68201 Vyškov
Zpracování oznámení proběhlo v říjnu 2012. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
BKR ČR, s.r.o.

A.2. IČ
63675196

A.3. Sídlo
BKR ČR, s.r.o.
Tovární 2
68201 Vyškov

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Eva Nečasová, jednatel
Ukrajinská 21
625 00 Brno
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ AREÁL BKR – II. etapa, HALA 1
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující:
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
4.2
Povrchová úprava kovů nebo plastů, včetně lakoven, s kapacitou od 10 tis. do
500 tis. m2/rok celkové plochy úprav.
B

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Ve stávajícím areálu průmyslového závodu BKR ČR, s.r.o. se v rámci skupiny Velux (jejíž součástí fy. BKR
ČR je) se vyrábějí doplňky (produkty stínící techniky) pro střešní okna Velux, jako jsou rolety, žaluzie,
markýzy, apod.
Předmětem posuzovaného záměru je produkce, povrchové úpravy a montáž kovových hliníkových nebo
ocelových profilů, vodících lišt a nosných prvků výrobků stínící techniky. Záměr bude umíštěn do
stávajícího výrobního objektu a nevyvolá požadavky na navýšení celkové výrobní plochy. Projektovaná
kapacita povrchových úprav je maximálně 180 000 m2 upravené plochy za rok při dvojsměnném provozu.
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:

Jihomoravský
Vyškov
Vyškov
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katastrální území:

Dědice u Vyškova

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Dědice u Vyškova jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je situován do prostoru průmyslové zóny Sochorova. Přístavba bude vybudována na nezastavěných
pozemcích. Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je navržen ve stávajícím průmyslovém areálu, důvodem realizace je požadavek na kompletní
realizaci daného výrobku bez nutnosti využívání služeb externího dodavatele a uspořit tak čas a náklady
vyvolané případným odvozem vyrobených dílů k lakování u externího dodavatele a jejich zpětný dovoz ke
kompletaci.
Areál je vybudován v prostoru stávající průmyslové zóny v blízkosti ulice Sochorovy. Nejbližší obytná
zástavba je vzdálena od navrhovaného objektu více jak 1500 m.
Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadají v úvahu vlivy vyvolané provozem nových
zdrojů znečišťování ovzduší. Ostatní vlivy jsou s ohledem na polohu záměru a využití stávající
infrastruktury méně významné.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu a z
požadavků budoucího uživatele areálu.
Umístění záměru je vázáno na dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným územním
plánem a není navrženo ve více variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Provoz ve Vyškově se v rámci skupiny Velux soustřeďuje na produkty stínící techniky, vyrábí doplňky pro
střešní okna Velux, jako jsou rolety, žaluzie, markýzy, apod. V současnosti vzhledem k rozšiřování
výrobkového sortimentu a produkčních kapacit je do stávající ho objektu do prostor dříve využívaných pro
skladování nově projektován výrobní provoz pro výrobu, povrchové úpravy a montáž kovových profilů
používaných pro žaluziové systémy stínící techniky firmy VELUX.
V následujícím popisu je věnována pozornost především těm částem záměru týkajících se předmětu
posuzování vlivů na životní prostředí, ostatní části stavby jsou popsány stručnou formou.
Výrobní technologie bude sestávat z povrchových úprav jedné strany tyčových polotovarů nástřikem
povrchu hliníkového nebo ocelového profilu vodouředitelnou barvou, podle potřeby jsou jednotlivé druhy
profilů nařezány pilou na požadované rozměry a obrobení funkčních tvarových prvků profilů na obráběcích
centrech. Následně je prováděno lisování a montáž konců profilů. Jednotlivé profily jsou na kompletačním
pracovišti kompletovány se spojovacím a montážním balením do plastového obalů ve kterém sestava
odchází zákazníkům a odběratelům.
Základním materiálovým polotovarem vstupujícím do projektovaného provozu budou kovové – hliníkové
nebo ocelové profily různých rozvarů a rozměrů v obvyklé délce hutních polotovarů 6m. Materiály jsou
přiváženy externí nákladní autodopravou v balících svazcích dle druhu materiálu a skladovány na vyčleněné
volné ploše nebo ve stromečkových regálech. Pro manipulaci budou využívány ruční nebo vysokozdvižné
vozíky.
Podle sestavených výrobních plánů budou potřebné profily naváženy na pracoviště povrchových úprav se
dvěma lakovacími zařízeními B3 od fy Leif and Lorenz (jedná se o průběžné poloautomatické stříkací
lakovací stroje). Nástřikem vodouředitelné barvy je identifikována funkční plocha pro správný postup
montáže výrobku u zákazníka.,
Lakování se provádí tak, že vlastní lakované profily obsluha zařízení umísťuje na podávací stůl, přičemž
odstraňuje papír z obalů profilů. Stroj automaticky podávacím zařízením posunuje do lakovací sekce stroje.
Zde je průběžným postupem proveden na profil automatický nástřik vodouředitelné barvy H2O Emaile
0551 (obsah těkavých složek 44 g/l) fy Esbjerg Farve- & Lakfabrik a/s až 4 automatickými stříkacími
tryskami automaticky nastavovanými podle senzorů a polohovanými pomocí pneumatického systému.
Po průchodu stříkací sekce profil průběžně prochází následnou sušící sekcí, kde v proudu okolního vzduchu
probíhá prvotní zavadnutí provedeného nástřiku.
Obsluha pracoviště pak odebírá nalakované profily z výstupu stroje a ukládá je na manipulační vozík s
proklady tak, aby nedocházelo ke kontaktu nalakované plochy s jinými nenalakovanými plochami jiných
profilů. Po naplnění vozíku nalakovanými profily jej umísťuje do sušících tunelů, kde jsou profily v proudu
odsávaného okolního vzduchu zcela vysušeny. Kromě sušícího tunelu pro vozíky s nalakovanými profily je
vzduchotechnicky odsávána sušící sekce lakovacího stroje a vlastní stříkací prostor stroje. Odsávaná
vzdušina je filtrována na několikastupňových tkaninových filtrech, kde jsou zachyceny kapalné a pevné
složky NH z přestřiků, do venkovního prostředí jsou z lakování odváděny vodní páry a emise těkavých
složek používaných nátěrových hmot.
Jako další technologické operace v provozu probíhá obrábění nalakovaných profilů na dvou jednoúčelových
poloautomatických obráběcích zařízeních DKLS od firem Gåsdal Bygningsindustri a SVM Automatik. Na
těchto pracovištích jsou horní nosný profil a boční vodící profily tvarově upravovány – vrtány otvory, profil
je dělen na požadované rozměry a lokálně upravován tvar profilu (na konci). Obsluha umísťuje nalakované
polotovary do podávacího zásobníku stroje, odkud jsou v automatickém cyklu odebírány jednotlivé kusy,
posunovány k pracovním obráběcím sekcím zařízení, kde jsou podle zadaného programu prováděny
jednotlivé dělící a obráběcí operace. Dělení na požadované délky je programováno a optimalizováno s
cílem minimalizace zbytků materiálu z původní délky profilů. Dělené profily jsou posunovány do řezu
automatickými podávacími dopravníky. Na výstupních místech pracoviště pak obsluha odebíhá hotové
nadělené polotovary do transportních a manipulačních palet, ve kterých jsou profily dopravovány na
kompletační pracoviště. Nadělené profily jsou obvykle ihned zpracovávány na dalších technologických
operacích, výjimečně jsou pak ukládány do regálového paletového skladu pro rozpracovanou výrobu.
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Další operací v technologickém postupu je montáž profilů a jejich kompletace do požadovaných sestav. Na
montáž vstupují buď nadělené a dokončené profily z předchozích obráběcích zařízení nebo nalakované
polotovary. Nadělené stranové a horní profily jsou na dvou ručních pracovištích pomocí ručního
elektrického nářadí a nástrojů dokompletovány s koncovkami a napojovacími elementy navazujících profilů.
Nalakované polotovary nenadělené jsou ručně podávány do dvou dělících pil od fy Emmegi S.p.A., kde jsou
profily naděleny na požadovanou délku. Další pracoviště úprav, montáže a kompletace jsou propojeny přes
manipulační mezioperační karusel, který tvoří určitý zásobník rozpracovaných a hotových dílů a kterým
jsou jednotlivé díly přesouvány mezi dalšími pracovišti. Úpravy konců nadělených profilů jsou prováděny na
stolním frézovacím zařízení. Dále profily postupují na hydraulický lis od fy Jono, kde jsou nalisovány
příslušné koncovky profilů. Následně na třech ručních pracovištích je pomocí ručního elektrického nářadí,
nástrojů a montážních pomůcek prováděna finální montáž dalších požadovaných prvků na profily. Následně
na kompletačním pracovišti jsou zkompletovány jednotlivé druhy profilů pro určený výrobek, a k sestavě je
přiřazen plastikový sáček s se spojovacím montážním materiálem pro výrobek. K sestavě je přiložen
montážní návod a nalepeny identifikační štítky. Kompletní sestava je ve smršťovacím tunelu balícího stroje
SMIpack T450 zatavena do PE smršťovací fólie a uložena v určeném počtu sestav popř. do kartónového
obalu a následně na dřevěnou Europaletu, která bude vybavena vytištěným dodacím dokladem z
počítačového systému na pracovišti. Po naplnění paletového objemu jsou výrobky/kartony na paletě
fixovány smrštitelnou fólií a vysokozdvižným vozíkem jsou ukládány do regálového skladu hotové výroby.
Podle požadavků expedice jsou pak výrobky v požadovaných počtech vyskladňovány na expediční plochy.
Kde jsou vytištěny průvodní doklady k dodávce a externí nákladní autodopravou nebo spedičními firmami
jsou dopravovány k odběratelům nebo určeným zákazníkům.
Odpady z provozu – nevratné vstupní obaly, prokládací papír z povrchových úprav, odpady z obrábění a
dělení profilů jsou shromažďovány do paletových boxů na odpad, ve kterých je tento materiál odebírán
specializovanými firmami k další recyklaci.
V menší míře jsou na montážních a kompletačních pracovištích používány čistící prostředky – čistící utěrky,
hadry a čistící rozpouštědlové přípravky, které po použití budou separovány jako nebezpečný odpad.
Technologické obráběcí stroje a dělící pily u montáže budou vybaveny technologickými odtahy, kterými
budou z pracovních prostor těchto zařízení odstraňovány vzniklé prašné emise. Samostatnými odtahy pak
budou vybaveny lakovací zařízení a sušící tunely pro nalakované polotovary.
V samostatném prostoru dílny údržby bude umístěn obvyklý dílenský nábytek, ruční elektrické a
pneumatické nářadí a nástroje, stolní dvoukotoučová a stolní stojanová vrtačka a ruční svářečka (invertor)
pro provádění opravářských zásahů na instalovaném technologickém zařízení v řešené výrobní hale.

Předpokládané kapacity provozu a výroby
Projektovaná kapacita povrchových úprav činí 180.000 m2 upravené plochy za rok.
Povrchové úpravy budou prováděny výhradně na vlastních výrobcích.
Potřeba pracovních sil
Při plné kapacitě se předpokládá účast 16 pracovníků, z toho 16 výrobních, administrativní činnost budou
zajišťovat stávající pracovníci.
Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru bude objekt uvolněn pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně
horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré dále nevyužitelné technologické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2012

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2013

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
602 00 Brno
tel.: 466 026 111

obec:

Vyškov

Masarykovo náměstí 108/1
68201 Vyškov 1
tel.: 517 301 111

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Vyškov
stavební úřad
Masarykovo náměstí 108/1
68201 Vyškov 1
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

záměr bude realizován ve stávajícím objekt bez nutnosti nových záborů půdy
zábor:

ZPF; (BPEJ):

0 m2

PUPFL:

0 m2

výstavbou dotčené parcely:
katastrální území:

1437
Dědice u Vyškova

způsob využití:

zastavěná plocha a nádvoří

spotřeba:
zdroj:

280 m3/rok
stávající vodovod

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Technologická voda:

úklid a čištění technologického zařízení
max. 8 m3 za rok
vodovodní řad a 2 stávající nádrže

spotřeba:
zdroj:

Požární voda:

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba el. energie:

současný příkon 120 kW

Spotřeba zemního plynu:

vytápění:

oproti současnosti se nemění

Zdrojem el. energie a plynu je veřejná distribuční síť, respektive stávající přípojky v areálu.
Teplo z rozvodu CZT:

záměr nemá nároky na odběr tepla

Základní suroviny: (spotřeba za rok)
Vstupní hliníkové a ocelové profily

1 450 t

Plastové nakupované díly pro montáž

20 t

Kovové (ocelové) nakupované komponenty a spojovací materiál pro montáž

5t

Plastové PE fólie pro obaly hotových výrobků

2t

Vodouředitelné nátěrové hmoty H2O Emaile 0551

3,3 t

Čistící rozpouštědla na alkoholové a ropné bázi

80 kg

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Navrhovaný záměr je situován do prostoru stávající průmyslové zóny, do stávajícího objektu.
Areál je dopravně napojena na stávající ulici Pustiměřskou ústící do ul Sochorovy (silnice Vyškov Pustiměř), prostřednictvím které je přímé dopravní napojení na dálnici D1.
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Doprava záměru bude tvořena osobními automobily a lehkými a těžkými nákladními automobily.
Předpokládaný počet automobilů přijíždějících do areálu:
osobní
3 příjezdů za den
lehké nákladní 5 příjezd za den
těžké nákladní 3 příjezd za den
Pro parkování budou využity stávající plochy.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
Jak technologické zdroje budou působit odtahy linek pro nanášení nátěrových hmot, tedy odvětrání
pracoviště nanášení nátěrových hmot a sušící tunel. Zdrojem tepla bude stávající kotelna nebo elektrický
ohřev.
S ohledem na projektovanou spotřebu nátěrových hmot 3,3 t za rok a obsahu VOC 4,4% byla uvažována
celková emise VOC z lakování 145,2 kg za rok, pro čištění výrobků a technologického zařízení byla
uvažována roční spotřeba rozpouštědel s celkovým obsahem VOC 80 kg za rok.
Celkově uvažujeme následující množství škodlivin (g.h-1):
NOx
0.0
0.0

Lakovací stroje
Sušící tunel

VOC
36,3
36,3

PM10
12
15

Odpadní vzdušina bude odcházet výduchy o stavební výšce 10 m.
Dále budou v rámci záměru instalovány stroje pro třískové obrábění a dělení kovových profilů. Tyto zdroje,
pokud budou vybaveny odsáváním, budou využívat stávající centrální odsávací systém, jako nový zdroj
emisí tedy nejsou uvažovány.
U všech výše uvedených zdrojů znečišťování ovzduší se pravděpodobně bude jednat o vyjmenované
zdroje dle Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. u obráběcích strojů (bod 4.13.) příkon nedosáhne 100
kW, u aplikace nátěrových hmot (bod 9.8.) celková projektovaná spotřeba VOC nedosáhne 0,6 t za rok.
Plošné zdroje
Zdrojem emisí budou osobní automobily zaměstnanců a pohyb nákladních vozidel v prostoru nakládky.
Běžný provoz bude zdrojem následujícího objemu emisí:
prach
g/ den

SO2
g/den

NOx
g/den

CO
g/den

CxHy
g/den

0.52

0.01

8.3

4.3

1.1

Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
prach
g/km.den

SO2
g/km.den

NOx
g/km.den

CO
g/km.den

CxHy
g/km.den

2.6

0.1

41.5

21.7

5.3

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emisí ze spalovacích
motorů vozidel navážejících technologické vybavení. Objem emisí bude úměrný počtu vozidel, z hlediska
doby trvání a potenciálních vlivů na obytnou zástavbu se nejedná o významný vliv.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

280 m3/rok

Splašky budou svedeny do stávající kanalizace.
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max. 8 m3 za rok

Technologické vody: produkce:

Odpadní vody budou v souladu s kanalizačním řádem svedeny do kanalizace
Srážkové vody:

produkce se nenavýší -nevznikají nové zpevněné plochy

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 02

Dřevo sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 04
17 04 05

Kovy (včetně jejich slitin)
O

17 06

Železo a ocel
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 04

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

N

Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

17 08
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry
O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.
Odpady z provozu
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu název

kategorie

t/rok

08 01 11

odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla či jiné nebezp. látky

N

0.05

12 01 01

odpady železných kovů z obrábění a tváření

O

5*

12 01 03

odpady neželezných kovů z obrábění a tváření

O

85*

12 03 01

mycí roztoky (podlaha v hale může obsahovat RL)

N

1

13 02 06

použité syntetické převodové a mazací oleje

N

0,1

15 01 01

nevratné nebo poškozené papírové obaly

O

6*
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15 01 02

nevratné nebo poškozené plastové obaly

O

2*

15 01 03

nevratné nebo poškozené dřevěné obaly

O

5*

15 01 06

směs obalových materiálů

O

1

15 01 10

obaly obsahující zbytky nebezp. látek nebo obaly těmito látkami zneč.

N

0,2

15 02 02

textilní materiál znečištěný škodlivinami, vapex, filtry

N

0,3

20 01 01

sběrový papír

O

0,5*

20 01 04

plastový odpad, obaly

O

0,1

20 01 21

zářivky a výbojky

N

0,05

20 02 01

odpady ze zeleně

O

1

20 03 01

směsný komunální odpad

O

10

20 03 03

uliční smetky

O

0,5

Množství vznikajících odpadů bude upřesněno v další fázi projektové přípravy na základě podrobnějšího
popis technologií umísťovaných do jednotlivých areálů.
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:
Zdroje hluku záměru budou představovat mobilní liniové zdroje (automobilová doprava) a technologické
(stacionární bodové) zdroje (vzduchotechnické zařízení).
Záměr bude umístěn uvnitř stávající průmyslové zóny a bude dopravně napojena na ulici Pustiměřskou.
Odtud bude doprava dále vedena po ulici Sochorově (silnici Vyškov - Pustiměř) na dálnici D1. Doprava
záměru bude tvořena osobními automobily a lehkými a těžkými nákladními automobily. Záměrem
vyvolaný nárůst dopravy bude činit cca 3 osobní automobily, 5 lehké nákladní vozidlo a 3 těžké nákladní
vozidlo za 24 hodin.
Vzhledem k velké vzdálenosti záměru od obytných budov (nejbližší rodinný dům umístěn cca 1500 m od
záměru) a umístění záměru do území zatíženého hlukem z dopravy i technologických zdrojů v průmyslové
zóně, nebudou mít tyto technologické zdroje vliv na chráněné prostory staveb.
Vibrace:

nejsou produkovány ve významné míře

Záření:

ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany

-

Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna na zabezpečených plochách,
celkové množství závadných látek je relativně nízké

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu
budou nízké
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na okraji města Vyškov, na katastrálním území
Dědice u Vyškova. V prostoru stávající průmyslové zóna Sochorova, do stávajícího průmyslového areálu
oznamovatele, do stávajícího objektu. Nejvýznamnějším zdrojem antropogenních vlivů je provoz ulice
Sochorové a blízké výrobní a prodejní areály.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Území patří do působnosti stavebního úřadu Vyškov, území působnosti tohoto úřadu je (dle sdělení č. 1
uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 2 z února 2012) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO).
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Vyškov žije přibližně 22 380 obyvatel. V bezprostředním okolí areálu se nachází jen průmyslové
objekty. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 1,5 km západním směrem. Přesný počet dotčených
obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, řádově se jedná maximálně o několik desítek osob.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území patří do působnosti stavebního úřadu Vyškov, území působnosti tohoto úřadu je (dle sdělení č. 1
uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 2 z února 2012) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování imisního limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na
45,2 % území v působnosti jmenovaného stavebního úřadu.
Nejbližší stanice1 imisního monitoringu je stanice ČHMU č. 1497 Vyškov (BVYSM), vzdálená od lokality
záměru 1,7 km severním směrem.
Výsledky měření za rok 2011 jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2010 byla průměrná roční koncentrace NO2 na této stanici 13,5 µg.m-3. Což činí cca 32%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 stanice neuvádí, maximální denní koncentrace jsou k dispozici
pouze z měření za rok 2010, kdy dosahovaly hodnoty do 91,2 µg.m-3 což činí cca 46% imisního limitu pro
maximální hodinové koncentrace Předpokládáme tedy, že imisní limit této škodliviny je dodržován.
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na
následujících obrázcích:

1

Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO2 hodnot do 10 µg.m-3.
Maximální hodinové koncentrace NO2, dosahují hodnot do 80 µg.m-3, tedy podlimitních,
Tuhé látky - PM10
Výsledky naměřené na stanici imisního monitoringu ČHMÚ č. 1497 Vyškov v roce 2011 jsou uvedeny v
následující tabulce:

V roce 2011 byla průměrná roční koncentrace PM10 na této stanici 23,1 µg.m-3. Což činí cca 58%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální 24hodinové koncentrace PM10 se v prostoru stanice dosáhly v roce 2011 hodnoty 162 µg.m-3
což je hodnota nad hranicí imisního limitu. Četnost dosažení limitní hodnoty (34 případy za rok) v roce
2011 dosahovala podlimitní četnosti (35 případů za rok). Předpokládáme tedy, že imisní limit této
škodliviny je dodržován.
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie
Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného
záměru je znázorněno na následujících obrázcích:
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž u průměrné roční koncentrace PM10
dosahuje hodnot do 25 µg.m-3. Hodnota imisního limitu (40 µg.m-3) zde tedy není překračována.
Četnost dosažení koncentrace ve výši imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10, je v
prostoru maximálního příspěvku hodnoceného zdroje do 22 případů za rok.
VOC
Koncentrace těkavých organických látek v ovzduší nejsou v lokalitě trvale sledovány. s ohledem na okolní
průmyslové areály očekáváme stávající celkovou imisní zátěž VOC u průměrných ročních koncentrací v
řádu jednotek mikrogramů, u hodinových maxim v řádu několika desítek mikrogramů.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v
charakteristikou:

teplé oblasti 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.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T4
60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110
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Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených

40 až 50
110 až 120

Počet dnů jasných

50 až 60

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci předkládaného záměru nedochází ke vzniku zdrojů hluku, které by měly představovat zátěž pro
obytnou zástavbu. Vzdálenost záměru od nejbližšího chráněného venkovního prostoru, resp. nejbližšího
chráněného venkovního prostoru staveb je ve vzdálenosti cca 1500 m (v obci Dědice). Záměr bude
umístěn uvnitř stávajícího průmyslového objektu.
Významným zdrojem hluku pro venkovní chráněný prostor staveb je především provoz stávající
automobilové dopravy a dále ostatní provozovny umístěné v průmyslové zóně.
Nové zdroje hluku záměru budou představovat mobilní liniové zdroje (automobilová doprava) a
technologické (stacionární bodové) zdroje (vzduchotechnické zařízení).
Vzhledem k tomu, že jsou objekty pro bydlení v relativně velké vzdálenosti a mimo předpokládané
dopravní trasy, nebude navýšení dopravy vyvolané provozem záměru představovat prakticky žádné
navýšení zatížení hlukem.
Vzhledem k velké vzdálenosti záměru od obytných budov (nejbližší rodinný dům umístěn cca 1500 m od
záměru) nebudou mít ani technologické zdroje (VZT) vliv na chráněné prostory staveb.
Hlukové emise záměru a jejich vliv na nejbližší obytnou zástavbu, respektive překročení stanovených hyg.
limitů hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru není vzhledem k prostorové situaci
předpokládáno. Realizací záměru nedojde k významnému navýšení hlukových emisí, které by způsobovaly
vznik nadlimitních stavů v řešeném území. Zprovoznění záměru bude představovat nízké a málo významné
příspěvkové ovlivnění stávající hlukové zátěže nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb ve
sledovaném území.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Výstavba výrobního a skladového areálu náleží hydrograficky do hlavního povodí řeky Dunaje 4-00-00, do
jejího dílčího povodí 4-12-02 Haná a Morava od Hané po Dřevnici. Stavba bude umístěna na drobném
povodí 4-12-02-019 Marchanice nad Hanou s plochou povodí 10,1 km2. Zájmové území je zachyceno na
základní vodohospodářské mapě ČR 24-42 Kojetín v měřítku 1:50 000. Potok Marchanice, s délkou toku
6,2 km, je levostranným přítokem Hané.
Potok Marchanice není 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
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vodohospodářsky významným vodním
vodohospodářská správa ve Vyškově.

tokem.

Správcem

tohoto

vodního

toku

je

Zemědělská

N-leté průtoky vod (QN) v Marchanickém potoku v místě křížení se státní silnicí jsou uvedeny v následující
tabulce
N
3

QN m /s

1

2

5

10

20

50

100

Tř

0,75

1,3

2,4

3,5

4,5

6,5

8,5

III

Podle informací správce toku není kvalita čistoty vod v potoce sledována.
V současné době leží plocha záměru v terénní depresi, z které v případě přívalových srážek odtékají
dešťové vody do kanálu v patě skládky. Kanál je umístěn pod skládkou a ústí do potoka Marchanky.
Podzemní voda
Podle hydrogelogického členění patří sledované území k rajónu základní vrstvy 223 - Vyškovská brána (E.
Michlíček a kol. Brno 1986).
Pro tento hydrogeologický rajón je charakteristický značně členitý reliéf předneogenního podloží, tektonika
a z toho vyplývající rychlé a časté změny v mocnostech i litologii miocenních hornin. Nejdůležitější
kolektorská souvrství zde představují badenská klastika při severním a jižním okraji Vyškovské brány, v
nichž jsou zvodně s volným i napjatým režimem proudění, artéská zvodeň bazálních klastik centrální
vyškovké deprese a zvodněné písčité polohy v badenských jílech.
V závislosti na petrografickém charakteru lze neogenní kolektory ve vztahu k propustnosti rozdělit do dvou
základních skupin. První z nich, která je nositelem nejdůležitějšího zvodnění, tvoří průlinově propustná
klastika (písky a štěrky). U silně diageneticky zpevněných pískovců a slepenců zejména v podloží několika
set metrů mocného komplexu miocenních pelitů je pak velmi výrazná i propustnost puklinová, která se
především uplatňuje v nejhlubší centrální části.
Význam soudržných neogenních jílů a slínů, které jsou pro pohyb podzemních vod prakticky nepropustné,
tkví zejména v jejich funkci izolační, ať již to jsou izolátory počevní nebo stropní podmiňující artézké napětí
zvodní ve svém podloží.
V oblastech, kde psamitické a psefitické neogenní sedimenty vycházejí až na povrch nebo leží přímo pod
kvarterními neogenními uloženinami, je hlavním zdrojem dotace přímý vsak atmosferických srážek,
případně infiltrace povrchových vod. Mnohdy se tak vytvářejí spojené zvodně kvarterních a neogenních
kolektorů. Hlubší zvodněné polohy překryté nepropustnými pelity jsou doplňovány po tektonických liniích.
Prostor neleží v pásmu hygienické ochrany vod, nejsou zde vedeny žádné odběry podzemních vod pro
lidskou spotřebu. Oblast výstavby nepatří mezi CHOPAV (Chráněné oblasti přirozené akumulace vod) pro
podzemní vody.
V době provádění průzkumných prací při výstavbě areálu byla přítomnost podzemní vody zaznamenána ve
4 vrtech umístěných v blízkosti potoka Marchanka v severní části pozemku. Byla zastižena v hloubce 3,00
až 3,20 m pod povrchem terénu. Jedná se o podzemní vodu víceméně podpovrchovou, vyskytující se v
izolovaných polohách hlinitopísčitých vložek ve sprašových hlínách.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat ve stávajícím objektu, tedy na pozemcích, které nejsou součástí
zemědělského půdního fondu (ZPF).
Žádný z dotčených pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické poměry
Podle regionálního geomorfologického členění (Czudek 1972) náleží zájmové území do provincie Západní
karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Vyškovská
brána a podcelku Ivanovická brána.
Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území do oblasti budované horninami karpatské
předhlubně. Na širší geologické stavbě se podílí neogenní mořské sedimenty svrchního miocénu (stupeň
spodní báden-morav). Litologicky se jedná o bazální štěrky a písky (bazální klastika) nebo vápnité jíly.
Okraje údolních niv a povrch pahorkatiny na území tvoří výrazné svahy tvořené mocným pokryvným
souvrstvím sprašových sedimentů.
Na pozemku byl v rámci výstavby areálu realizován inženýrskogeologický průzkum za účelem návrhu
základových konstrukcí výrobních hal. Při terénních pracích bylo provedeno 9 průzkumných sond do
hloubek 4,5 až 6 m pod terén. Vrtnými pracemi ověřen následující geologický profil (Grünwald, 2003):
• ornice, světle hnědá
• prachovitá hlína, světle okrově žlutá, slabě jílovitá, velmi jemně písčitá
• prachovitá hlína, hnědá, jílovitá, místy více či méně jemně písčitá
• prachovitá hlína, světle okrově žlutá, jílovitá, vápnitá s cicváry, jemně písčitá, slídnatá
Vrty byly ukončeny v kvartérních sedimentech. Uvedený profil byl zastižen všemi vrty v uvedeném sledu,
liší se pouze přítomností nesouvislých písčitých poloh (mocnost do 20 cm) v souvrství hnědých
prachovitých hlín. Geologický průzkum předpokládá jejich výskyt do hloubky až 20 m pod terén (Grünvald,
2003).
Hydrogeologické poměry
Zájmová lokalita leží v hydrogeologickém rajónu č. 223 - Vyškovská brána (Michlíček, 1986). Rajón je
charakteristický značně členitým reliéfem předneogenního podloží. Vzhledem k tektonickému původu
vzniku jsou pro území příznačné rychlé a časté změny v mocnostech a litologii neogenních hornin, kde se
nacházejí nejvýznamnější kolektorská souvrství (bádenská klastika při sev. a již. okraji Vyškovské brány,
artézká zvodeň bazálních klastik centrální vyškovské deprese, zvodněné písčité polohy v bádenských
jílech).
Z devíti provedených sond na hodnoceném území byla voda zastižena ve čtyřech, a to většinou v poloze
silně zahliněných zvodněných písků nebo ve formě zvýšené vlhkosti, v hloubce okolo 3 m. Trvalý přítok
nebyl zaznamenán. Všechny sondy s výskytem podzemní vody jsou situovány v blízkosti koryta potoka
Marchanice, popř. okolo erozní rýhy odvádějící vodu z okolních polí. Vrty zastihly pouze nesouvislé
zvodnění lokálního charakteru, závislé na obsahu písčité složky v eolických sedimentech.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) se zájmové území nachází v oblasti tvořící
přechod mezi typickými částmi západokarpatské a severopanonské podprovincie. Dominuje zde 3. dubovobukový vegetační stupeň, na jižních svazích a v nižších polohách se vyskytuje 2. bukovo-dubový stupeň,
odpovídající dubohabřinám. V současnosti jsou zastoupeny velké komplexy dubohabrových a bukových
lesů, v bezlesí orná půda, časté jsou sady. Podnebí je teplé a mírně suché až mírně vlhké.
Potenciální vegetaci tvoří v nižších polohách dubohabřiny Carici pilosae-Carpinetum, ve vyšších polohách
jsou bučiny Carici pilosae-Fagetum. V bioregionu se prolíná fauna teplomilných stanovišť stepních lad a
kulturní krajiny blízká sousedícím bioregionům panonské podprovincie s faunou hájů karpatského podhůří.
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Z hlediska regionálně - fyto geografického (Skalický in Hejný at Slavík, 1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod panonaké termofyticum, ve fytogeografickém okrese 21a
Hanácká pahorkatina.
Podle staršího členění patří zájmové území do oblasti sosiekoregionu 59 Středomoravské Karpaty v
podprovincii západokarpatské, v provincii středoevropských listnatých lesů (Atlas životního prostředí a
zdraví obyvatelstva, 1992).
Fauna a flora
Záměr je situován do území, které je v územně plánovací dokumentaci vymezen pro umístění výrobních
průmyslových činností a služeb. Výstavba bude probíhat na intenzivně zemědělsky využívaném pozemku,
s porostem agrocenózy.
Břehové porosty Marchanického potoka jsou tvořeny ruderálním porostem, náletovými keři, stromové patro
tvoří trnovník aká, vrba jíva, javor mléč, vrba bílá, jasan ztepilý, bříza bělokorá, hloh obecný, bez černý a
další.
Při rekultivaci Marchanické skládky byly k výsadbám použity následující dřeviny jasan ztepilý, buk lesní,
dub zimní, bříza bílá, lípa sp.
Stejně jako flóra je také fauna v okolí staveniště je antropogenně ovlivněna. Plochy orné půdy jsou ze
zoologického hlediska druhově velmi chudé, s minimální pravděpodobností výskytu zvláště chráněných
druhů živočichů. Lze předpokládat výskyt běžných druhů drobných zemních savců typických pro
zemědělské monokultury jako jsou hraboš polní (Microtus arvalis) a krtek obecný (Talpa europaea) a
drobní bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro příměstská stanoviště. Přechodně se zde při
migraci za potravou vyskytují zajíc polní, srnčí, bažant obecný, lasice. Z ptáků lze jmenovat havran polní,
pěnkava obecná, kos černý, sýkora koňadra a další.
Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické
stability 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 a textových příloh Generelu místních systémů ekologické stability Vyškov (zpracovatel
Urbanistické středisko Brno s.r.o., 1993) je zřejmé, že realizací posuzovaného záměru nebude plošně
dotčen žádný z prvků ekologické stability. Nejbližšími prvky ekologické stability je navržené lokální
biocentrum LBC 7, jimž je prostor rekultivované skládky a lokální biokoridor LBK VII, kopírující koryto
Marchanického potoka. Poloha prvků stability je zřejmá z mapové přílohy č.3, části H tohoto oznámení.
Současně je Marchanický potok podle §3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny významným
krajinným prvkem.
LBC 7/1 a 7/2 navržené lokální biocentrum na toku Marchanického potoka, v prostoru rekultivované
Marchanické skládky. Variantní řešení polohy biocentra:
7/1 rekultivace Marchanické skládky
7/2 využít porost vzrostlých topolů
LBK VII

navržený lokální biokoridor
jedná se o potoční nivu a část přilehlých svahů, v porostech převažuje trnovník akát

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

STRANA 24 z 37

VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ AREÁL BKR – II. etapa, HALA 1
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek.
Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné
biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě směrnic
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin.
Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000.

C.II.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.
Širší okolí zájmové území tvoří zvlněný reliéf Vyškovské brány a Prostějovské pahorkatiny. Vlastní okolí
Vyškova lze charakterizovat jako kulturní, zemědělsky obhospodařovanou krajinu, s poměrně pravidelně
roztroušenými malými či středně velkými sídly. Nejbližší okolí tvoří průmyslová zóna a prostor rekultivované
skládky.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Výstavba záměru je situována do stávajícího výrobního a skladového areálu v průmyslové zóně Sochorova.
Průmyslová zóna "Sochorova" na severovýchodním okraji Vyškova začala být budována v letech 1994/95
jako jedna z prvních v České republice. V první etapě připravilo město pro investory plochu o velikosti 10
ha, v druhé etapě se průmyslová zóna rozšířila o dalších 17 ha. Mezi hlavní investory v této zóně patří
právě BKR ČR, s.r.o.
V prostoru výstavby výrobního a skladového areálu se nenachází žádný hmotný majetek. Rovněž v
prostoru stavby ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí nemovité kulturní památky, podléhající
zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky.
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 zájmové území je územím s archeologickými nálezy. Archeologické lokality jsou vyznačeny
v příloze č.1., v kapitole H tohoto oznámení.
24-42-11/3 (pořadové číslo SAS)
-

katastr Vyškov a Dědice u Vyškova; Tovární ulice, Za zbrojovkou,

sídliště z pozdní doby kamenné (kultura lidu se zvoncovitými poháry), starší doby bronzové
(únětická kultura), doby železné (laténská kultura) a doby římské.
Poznámka: Oznamovaný záměr leží přímo v této lokalitě.
24-42-11/2
-

katastr Vyškov; Marchanické pole před vodou,

sídliště z pozdní doby kamenné (kultura lidu s malovanou keramikou), doby železné (laténská
kultura), doby římské a středověké osídlení.
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24-42-11/1
-

katastr Vyškov; Markova cihelna

osídlení z paleolitu, pohřebiště z pozdní doby kamenné (kultura lidu se zvoncovitými poháry),
pohřebiště a sídliště ze starší doby bronzové (únětická kultura), pohřebiště ze stěhování národů, osídlení z
raného středověku.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně bude navržený areál obsluhován stávajícím vjezdem z ulice Pustiměřské přes ulici Sochorovy.
Způsob dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především výduchy do ovzduší a vyvolanou
automobilovou dopravou. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a hluk. Další
faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
Záměr je umisťován do areálu, který není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou, nejbližší obytný objekt
je vzdálen cca 1,5 km.
znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise z technologických zdrojů, v menší míře také
emise ze spalovacích motorů. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii
vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), těkavých organických látek (VOC) a tuhých znečišťujících látek
(PM10). Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno plošně pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči
50m.
Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem
technologických a tepelných zdrojů a navazující automobilové dopravy podstatněji nemění stávající situaci
v okolí hodnoceného záměru. Ve větší vzdálenosti (v prostoru obytné zástavby) se již příspěvky záměru
prakticky neprojevují. Z hlediska případných zdravotních účinků uvažovaných škodlivin tedy záměr
považujeme za přijatelné.
hluk
Hlukem ze silniční dopravy záměru mohou být teoreticky dotčeny objekty k bydlení umístěné podél ulice
Sochorovy. Již v současné době jsou tyto objekty ve značné míře zatíženy hlukem z dopravy po této
komunikaci a navýšení dopravy (o 1 vozidlo denně) vyvolané provozem záměru zde tedy nebude
představovat prakticky žádné navýšení zatížení hlukem.
Stacionární zdroje hluku budou představovat vzduchotechnická zařízení. Vzhledem k velké vzdálenosti
záměru (stacionárních zdrojů hluku) od obytných budov, nebudou mít tyto technologické zdroje vliv na
řádné chráněné prostory staveb.
Vzhledem k umístění záměru do průmyslové zóny a uvedeným skutečnostem lze předpokládat velmi nízký
vliv záměru na hlukovou situaci v území.
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Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Sociální a ekonomické důsledky
Záměr vytváří cca 14 nových pracovních míst.
Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá nárůst emisí škodlivin z odsávání technologie a
produkovaných spalovacími motory vozidel obsluhujících záměr.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, těkavých organických látek (VOC)
a PM10 v okolí záměru.
Oxid dusičitý (NO2)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 0,4 µg.m-3,
tedy 0,2% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,06 µg.m-3, tedy 0,18%
imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu
stávající imisní zátěže.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3)

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

Těkavé organické látky (VOC)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek VOC u maximálních hodinových koncentrací do 10 µg.m-3. U
průměrných ročních koncentrací do 0,2 µg.m-3.
Pro tuto škodlivinu nejsou stanoveny imisní limity. Pro vyhodnocení případných vlivů na lidské zdraví se u
organických látek používají referenční koncentrace nebo limitní hodnoty pro jednotlivé organické látky. U
organických látek obvykle obsažených v nátěrových hmotách se tato koncentrace pohybují v řádu jednotek
až stovek miligramů (1 mg = 1000 µg), tedy v jednotkách o několik řádů vyšších než jsou výpočtem
předpokládané příspěvky. Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu stávající
imisní zátěže.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:
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příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3)

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

Tuhé látky (PM10)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních 24hodinových koncentrací do 3 µg.m-3,
tedy 6% imisního limitu (50 µg.m-3) s velmi krátkou dobou trvání. Stávající četnost dosažení limitní
hodnoty v dotčeném území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází
příspěvek v areálu do 0,08 µg.m-3 tedy 0,2% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký
nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního
limitu.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

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

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší.
Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu, s ohledem na poměrně nízký obsah
těkavých organických látek neočekáváme v nátěrových hmotách významnou aromatickou složku.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval
místní klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Navržené umístění a technické řešení záměru respektuje ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb
(obytná zástavba) se nachází ve vzdálenosti cca 1,5 m a více od záměru.
Zdroje hluku záměru budou představovat mobilní liniové zdroje (automobilová doprava) a technologické
(stacionární bodové) zdroje (vzduchotechnické zařízení).
Hluk ze silniční dopravy vyvolané záměrem bude s ohledem na stávající intenzity dopravy na komunikacích
a vzdálenost obytné zástavby zanedbatelný.
Stacionární zdroje hluku budou představovat vzduchotechnická zařízení. Vzhledem k velké vzdálenosti
záměru (stacionárních zdrojů hluku) od obytných budov nebudou mít tyto technologické zdroje vliv na
řádné chráněné prostory staveb.
Vzhledem k umístění záměru do průmyslové zóny a uvedeným skutečnostem lze předpokládat velmi nízký
vliv záměru na hlukovou situaci v území.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Záměr je umisťován do stávající budovy a nevyvolává potřebu budování nových zpevněných ploch,
v souvislosti s realizací záměru tedy nedojde k zvýšení či zrychlení odtoku vody z území oproti stavu před
realizací záměru. Nedochází ani ke zvýšení výparu a povrchového odtoku na úkor vsaku.
Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území.
Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu budou vypouštěny splaškové odpadní vody v množství cca 1,1 m3 za den a technologické
odpadní vody v množství cca 8 m3 za rok, vody budou v souladu s kanalizačním řádem vypouštěny do
kanalizace. Pokud by v rámci výroby vznikly odpadní vody nesplňující kanalizační řád tak budou předány ke
zneškodnění jako kapalný odpad oprávněné firmě.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné přímé
výpusti do horninového prostředí.
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Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr nepředpokládá žádný nový zábor tedy nemá vliv na pozemky, které jsou součástí zemědělského
půdního fondu (ZPF) nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do prostoru průmyslového areálu do stávajícího objektu, v prostoru posuzovaného
záměru se nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich
přímé nebo zprostředkované ohrožení.
V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna stávající průmyslovou zástavbou.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
S ohledem na to, že veškerá stavební činnost související s realizací záměru bude spočívat v drobných
úpravách stávajícího objektu a v montáži technologického zařízení nepočítáme v souvislosti s realizací
záměru s možností archeologického nálezu.
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Kromě běžných provozních oprav stávající komunikace záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo
úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy a nepříliš významné imisní dopady podrobně řešené v části
věnované ovzduší.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Vzhledem ke zkušenostem z jiných obdobných areálů nepředpokládáme výraznější odchylky ve vlivech
přesahujících hranice vlastního areálu oproti stavu popsaném v tomto oznámení.
Můžeme tedy konstatovat, že při zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a
veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba,
zemědělská činnost) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a potřeb uživatele
areálu.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – firmy BKR ČR, spol. s r.o. je instalace pracoviště pro výrobu zastiňovacích prvků ke
střešním oknům VELUX. Součástí pracoviště je instalace nové lakovací linky pro nástřik vodou ředitelné
barvy na výrobky. Tato pracoviště jsou umisťována do prostoru ve stávající výrobní hale.
Lakovací linka bude určena pouze pro lakování vlastních výrobků.
Princip lakování spočívá v nástřiku nátěrové vodou ředitelné barvy na výrobek. Následně je výrobek v tzv.
sušícím tunelu vysušen. Použitá nátěrová hmota (barva) obsahuje pouze 4.4% těkavých organických látek.
Výhodou celého procesu je minimalizace použitého množství organických rozpouštědel. Proces není
zdrojem významného množství emisí škodlivin nebo zápachu.
V souvislosti se záměrem se uvažuje o zřízení 14 nových pracovních míst.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál dojde k emisi škodlivin do ovzduší, vliv na
celkovou kvalitu ovzduší však nebude významný. Rozptylová studie zpracovaná v rámci tohoto oznámení
vyhodnotila vliv na stávající kvalitu ovzduší jako nevýznamný.
Další nepříliš významným vlivem bude nárůst automobilové dopravy.
Dopravně bude areál napojen na ul. Sochorovu. Dále bude veškerá doprava záměru směřovat k dálnici D1.
Objekt nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou umístěny významnější
zdroje hluku.
Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 Celková situace areálu
Příloha 2 Rozptylová studie
Příloha 3 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. BKR ČR, s.r.o., Tovární 2, 68201
Vyškov. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem nových zdrojů znečišťování
ovzduší instalovaných v rámci realizace záměru "VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ AREÁL BKR – II. etapa,
HALA 1" a tvoří přílohu oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb.
Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla
hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2), těkavými organickými látkami (VOC) a tuhými
látkami (PM10).
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

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

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

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

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

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

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
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Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

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

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

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

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
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• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
V rámci navrhovaného záměru jsou uvažovány následujíc zdroje emisí:
•

linka na nástřik kovových profilů vodou ředitelnou barvou

•

nárůst automobilové dopravy vyvolaný záměrem

linka na nástřik kovových profilů vodou ředitelnou barvou
Ve výpočtu byl uvažovány 2 výduchy z odsávání linky:
• 2x lakovací stroj B3
- výkon odsávání 2x2000 m³/h
• sušící tunel
- výkon odsávání 5000 m³/h
S ohledem na projektovanou spotřebu nátěrových hmot 3,3 t za rok a obsahu VOC 4,4% byla
uvažována celková emise VOC z lakování 145,2 kg za rok, pro čištění výrobků a technologického
zařízení byla uvažována roční spotřeba rozpouštědel s celkovým obsahem VOC 80 kg za rok.
Výpočet byl proveden na následující množství škodlivin (g.h-1):
NOx
0.0
0.0

Lakovací stroje
Sušící tunel

VOC
36,3
36,3

PM 10
12
15

Odpadní vzdušina bude odcházet výduchy o stavební výšce 10 m.
nárůst automobilové dopravy vyvolaný záměrem
Nárůst automobilové dopravy bude vyvolán jednak nutností dovozu nátěrových hmot a polotovarů a
hotových výrobků, dále dopravou pracovníků obsluhujících nově instalovaná zařízení. Ve výpočtu byly
uvažovány následující příjezdy vozidel:
osobní

dodávky

kamiony

3

5

3

-1

vozidel.24h

vytápění objektu
Vytápění stávajícího objektu je zajištěno zdroji na spalování zemního plynu a realizací záměru nebude
oproti stávajícímu stavu měněno.
Emisní faktory
Emise z odsávání linky pro nástřik profilů byly pro VOC vypočteny na základě údajů výrobce o
maximální projektované spotřebě NH, emise TZL vycházely z maximálním objemu odsávané vzdušina
a dříve platného emisního limitu dle vyhl. č. 337/2010, příloha 1 (platnost byla k 1.9.2012 zrušena
zákonem 201/2012 a dosud nebyla nahrazena platným předpisem).
Emisní faktory pro automobilovou dopravu byly vygenerovány programem MEFA 06.

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

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

10.99

15.00

7.01

6.00

12.00

17.00

12.00

11.00

9.00

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Rozmístění jednotlivých bodů je
zřejmé z grafické přílohy této studie.
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Pro všechny referenční body byl z programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.:

Pro škodlivinu VOC nejsou stanoveny imisní limity.
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navržených zdrojů ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem nově vyvolané dopravy,
dosahuje nejvýše 0,07 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,18% limitu (40 µg.m-3).
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem nově vyvolané dopravy z výpočtu
vycházejí ve výši do 0,4 µg.m-3, tedy do 0,2 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní
zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu
ovzduší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2. Příspěvek navržených zdrojů ke stávající imisní zátěži VOC
Průměrné roční koncentrace VOC v zájmovém území, vyvolané provozem nově navržené lakovny,
dosahuje nejvýše 0,2 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru průmyslového areálu.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších cca do 0,1 µg.m-3.
Průměrné hodinové koncentrace VOC, vyvolané provozem nově navržené lakovny z výpočtu
vycházejí ve výši cca 10 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru jihozápadně od zdroje
do prostoru průmyslového areálu. V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé
území s maximem, budou hodnoty příspěvku nižší, mimo průmyslovou zónu dosahují příspěvky
koncentrací nižších než 8 µg.m-3.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace VOC

maximální hodinové koncentrace VOC

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.3. Příspěvek navržených zdrojů ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem nově instalovaných
zdrojů a vyvolané dopravy, dosahuje nejvýše 0,08 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se
jedná o hodnoty do 0,2% limitu (40 µg.m-3).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru jihozápadně
od zdroje do průmyslového areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní
zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů a vyvolané
dopravy z výpočtu vycházejí maximálně ve výši 3 µg.m-3, tedy 6% imisního limitu (50 µg.m-3). Toto
výpočtové maximum vychází do prostoru průmyslového areálu. V ostatních částech hodnoceného
území budou hodnoty příspěvku nižší.
Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu
ovzduší. Za skutečného provozu budou koncentrace nižší, neboť výpočet byl proveden na hodnotu
emise rovnající se emisnímu limitu, který při běžném provozu nebude zdaleka dosahován.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
5.1. Oxid dusičitý (NO2)
Nejblíže od hodnoceného záměru se nachází stanice imisního monitoringu ČHMÚ č. 1497 Vyškov,
výsledky naměřené na této stanici v roce 2011 jsou uvedeny v následující tabulce:

V roce 2010 byla průměrná roční koncentrace NO2 na této stanici 13,5 µg.m-3. Což činí cca 32%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 stanice neuvádí, maximální denní koncentrace jsou k
dispozici pouze z měření za rok 2010, kdy dosahovaly hodnoty do 91,2 µg.m-3 což činí cca 46%
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace Předpokládáme tedy, že imisní limit této
škodliviny je dodržován.
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie
Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí
hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích:

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO2 hodnot do 10 µg.m-3.
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Maximální hodinové koncentrace NO2, dosahují hodnot do 80 µg.m-3, tedy podlimitních,
Nárůst průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
dosahuje hodnoty do 0,07 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,18% limitu (40 µg.m-3).
Nárůst maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolaný hodnoceným záměrem dosahuje hodnoty
do 0,4 µg.m-3, tedy do 0,2 % imisního limitu (200 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru
vlastního areálu.

5.2. Těkavé organické látky (VOC)
Stanice imisního monitoringu v okolí tuto škodlivinu nevyhodnocují. S ohledem na stávají zdroje v
okolí tohoto záměru očekáváme stávající imisní zátěž na řádově úrovni několika mikrogramů u
průměrných ročních koncentrací, v případě hodinových maxim pak v úrovni několik desítek
mikrogramů (vždy s maximem v blízkosti jednotlivých zdrojů).
Nárůst maximální hodinové koncentrace VOC, vyvolaný hodnoceným záměrem dosahuje hodnoty
do 10 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru průmyslového areálu cca 150 m jihozápadně od
zdroje.
Nárůst průměrné roční koncentrace VOC vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
dosahuje hodnoty do 0,2 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru průmyslového areálu cca 150
m jihozápadně od zdroje.
Pro tuto škodlivinu nejsou stanoveny imisní limity. Pro vyhodnocení případných vlivů na lidské zdraví
se u organických látek používají referenční koncentrace nebo limitní hodnoty pro jednotlivé organické
látky. U organických látek obvykle obsažených v nátěrových hmotách se tato koncentrace pohybují v
řádu jednotek až stovek miligramů, tedy v jednotkách o několik řádů vyšších než jsou výpočtem
předpokládané příspěvky.

5.3. Tuhé látky (PM10)
Nejblíže od hodnoceného záměru se nachází stanice imisního monitoringu ČHMÚ č. 1497 Vyškov,
výsledky naměřené na této stanici v roce 2011 jsou uvedeny v následující tabulce:

V roce 2011 byla průměrná roční koncentrace PM10 na této stanici 23,1 µg.m-3. Což činí cca 58%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální 24hodinové koncentrace PM10 se v prostoru stanice dosáhly v roce 2011 hodnoty
162 µg.m-3 což je hodnota nad hranicí imisního limitu. Četnost dosažení limitní hodnoty (34 případy za
rok) v roce 2011 dosahovala podlimitní četnosti (35 případů za rok). Předpokládáme tedy, že imisní
limit této škodliviny je dodržován.
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie
Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí
hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích:
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž u průměrné roční koncentrace PM10
dosahuje hodnot do 25 µg.m-3. Hodnota imisního limitu (40 µg.m-3) zde tedy není překračována.
Četnost dosažení koncentrace ve výši imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10, je v
prostoru maximálního příspěvku hodnoceného zdroje do 22 případů za rok.
Nárůst průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,02 µg.m-3.
Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se
jedná o nízké hodnoty do 0,05% limitu (40 µg.m-3).
Nárůst maximální denní koncentrace PM10, v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,6 µg.m-3,
tedy do 1,2 % imisního limitu (50 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu.
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6. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že po realizaci záměru dojde k mírnému nárůstu
stávající imisní zátěže vyvolané provozem nových zdrojů.
U oxidu dusičitého (NO2) výpočet předpokládá nárůst v řádu setin procenta (roční průměr) a desetin
procenta (hodinové maximum) příslušných imisních limitů. U částic PM10 je očekáván nárůst v řádu
setin a desetin procent.
V případě organických látek neočekáváme podstatnější nárůst imisní zátěže která by dosahovala
zdravotně významných hodnot nebo způsobovala obtěžování zápachem.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno konstatovat, že po provedení záměru
"VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ AREÁL BKR – II. etapa, HALA 1" nedojde, v důsledku jejího provozu,
k nepřípustné zátěži obyvatel.

V Brně 23.10.2012

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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7. Přílohy
7.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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7.2. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
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7.3. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
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7.4. Příspěvek průměrné roční koncentrace VOC
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7.5. Příspěvek maximální hodinové koncentrace VOC
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7.6. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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7.7. Příspěvek maximálních denních koncentrací PM10
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Příloha 3 Doklady:

