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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
Dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí (dále jen dokumentace)
PROVOZOVNA FIRMY KORCHEM s.r.o.
skladování, míchání a balení ekologických chemických přípravků
Křenovice u Slavkova
je vypracováno ve smyslu § 8 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
posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 zákona.
Předkladatelem záměru je firma KORCHEM s.r.o., Blučina č.p. 703, 664 56 Blučina.
Zpracování dokumentace proběhlo v únoru až květnu 2014. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté investorem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem dokumentace při vlastním
zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
KORCHEM s.r.o.

A.2. IČ
277 36 253

A.3. Sídlo
KORCHEM s.r.o.
Blučina 703
664 56 Blučina

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
David Rožnovský, jednatel společnosti
Komenského náměstí 330
68401 Slavkov u Brna
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
PROVOZOVNA FIRMY KORCHEM s.r.o.
skladování, míchání a balení ekologických chemických přípravků
Křenovice u Slavkova
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
10.4
skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a
pesticidů v množství nad 1 t.
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
Předmětem záměru je umístění technologie pro míchání chemických přípravků do stávajícího objektu, který
bude k tomuto účelu stavebně upraven. Součástí výroby je skladování surovin a hotových přípravků ve
skladu s následující kapacitou:
• 120 kg hořlaviny I. tř. nebezpečnosti
• 250 kg hořlaviny II. tř. nebezpečnosti
• 180 kg hořlaviny III. tř. nebezpečnosti
• 1.600 kg hořlaviny IV. tř. nebezpečnosti
Celkem se tedy jedná o skladování 2150 kg látek kategorizovaných jako hořlaviny. Dále zde budou
skladovány látky charakterizované jako látky nebezpečné vodám v celkovém množství cca 450 kg.

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

Jihomoravský
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okres:
obec:
katastrální území:

Brno-venkov
Křenovice u Slavkova
Křenovice u Slavkova

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Křenovice u Slavkova jsou pro účely zpracování této
dokumentace nazývány tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je využití stávajícího areálu, který bude stavebně upraven pro účely míchání a
skladování chemických přípravků.
Míchány budou ekologické prostředky pro antikorozní úpravu a konzervaci používanou v průmyslu. Vlastní
technologie je relativně jednoduchá a skládá se z mísicích nádob, do kterých se čerpadly načerpá
odměřené množství kapalin (nejčastěji deionizovaná voda), nebo je ručně nadávkováno navážené množství
příslušných chemických látek, které se zde v sobě rozpustí a po promíchání se vyrobený roztok plní do
přepravních obalů. V rámci provozu bude několik pracovišť specializovaných na jednotlivé přípravky.
Výroba probíhá v dávkách dle poptávky odběratelů.
Z hlediska možné kumulace vlivů připadá v úvahu prakticky pouze automobilová doprava surovin a
výrobků. S ohledem na výrobní kapacitu záměru se však jedná o relativně nízké intenzity.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Rozhodnutí o umístění výroby v této lokalitě vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k
dispozici tuto lokalitu a potřeby rozvoje jeho výroby. Stávající provoz na k.ú. Blučina již zvyšujícím se
požadavkům na výrobu nevyhovují.
Umístění záměru je vázáno na dostupné objekty a pozemky a není navrženo ve více variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V následujícím popisu je věnována pozornost především těm částem záměru týkajících se předmětu
posuzování vlivů na životní prostředí, ostatní části stavby jsou popsány stručnou formou.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Investor záměru firma KORCHEM se zabývá mícháním chemických prostředků pro průmyslové využití
především v oblasti protikorozní ochrany a konzervace kovů. Jedná se o následující skupiny výrobků:
•

organické prostředky pro mytí, odmašťování a konzervaci kovů

•

vodní prostředky pro mytí, odmašťování a konzervaci kovů (pro ruční mytí, pro diskontinuální i
tunelové a ultrazvukové pračky)

•

výparné a kontaktně-výparné inhibitory koroze (VCI) pro použití do finálních prostředků antikorozní
ochrany

•

separační prostředky pro svařování

•

průmyslové chladicí nemrznoucí kapaliny

•

prostředky domácího použití (auto-moto, nářadí, domácí hygiena)

•

prostředky pro mezioperační i dlouhodobou expediční antikorozní ochranu

•

ochrana zkorodovaných konstrukcí

•

prostředky pro muzejní konzervaci sbírkových předmětů

Výrobky jsou distribuovány pod obchodním názvem KORING. Jedná se převážně o kapalné přípravky, které
jsou distribuovány k zákazníkům v PE nádobách o obsahu 0,5 až 60 l (dle požadavků a druhu přípravku).
Celkový součet teoretických projektovaných kapacit produkce je cca 48 t, rozdělení na jednotlivé skupiny
prostředků je v následující tabulce:
skupina prostředků

(kg/měsíc)

(t/rok)

konvertory koroze

250

3

konzervační prostředky "olejové"

450

5.4

práškové inhibitory koroze a vodo rozpustné inhibitory koroze

900

10.8

mycí kapaliny

800

9.6

pasivační kapaliny

800

9.6

chladící kapaliny

300

3.6

separátory

500

6

Popis technického řešení
Záměr bude umístěn do stávajícího objektu v bývalém areálu JZD Křenovice. Dispozice objektu, dopravní
napojení a napojení na inženýrské sítě zůstane zachováno a je pro účely výroby dostatečné.
Záměr bude umístěn do jednopodlažního objektu o rozměrech 52,22 x 13,65 m. Jednotlivé místnosti v
objektu budou stavebně upraveny a dle potřeby vybaveny nepropustnými podlahami a dalším
zabezpečením proti případnému úniku chemikálií. Podrobněji je dispozice objektu znázorněna na výkrese v
příloze této dokumentace.
Skladování chemikálií
Suroviny pro výrobu přípravků budou uloženy ve skladu chemikálií (místnost č. 1.01). Místnost bude mít
samostatný vstup, podlaha bude betonová, opatřená keramickou slinutou dlažbou odolnou proti působení
skladovaných látek. Sypké chemikálie budou skladovány v pytlích (PE nebo papírových s PE vložkou) na
regálech, kapaliny nudou skladovány v sudech zabezpečených záchytnými vanami.
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Výrobní prostory
Vlastní výroba bude probíhat ve 3 místnostech. Míchání konzervačních olejů bude prováděno v místnosti
č. 1.11. Místnost bude vybavena izolovanou podlahou pokrytou chemicky odolnou dlažbou a bude
odvětrávána okny a ventilátorem zavedeným do stávající šachty bývalého komína (průměr cca 0,15 m)
vyvedené nad střechu budovy.
Vodou ředitelné přípravky budou míchány v místnosti č.1.17. Místnost bude mít samostatný vstup,
podlaha bude betonová, opatřená izolovanou podlahou pokrytou chemicky odolnou dlažbou. Místnost bude
osazena větráním pomocí axiálního ventilátoru vyvedeného do fasády objektu.
Práškové inhibitory koroze budou míchány v místnosti 1.18. Místnost bude mít samostatný vstup,
podlaha bude betonová, opatřená izolovanou podlahou pokrytou chemicky odolnou dlažbou. Místnost bude
osazena větráním pomocí axiálního ventilátoru vyvedeného do fasády objektu.
Plnění kapalných přípravků a balení práškových inhibitorů koroze bude probíhat ve výrobních prostorách (v
jednotlivých místnostech, kde se daný produkt vyrábí).
Hotové výrobky budou skladovány ve skladu hotových výrobků v místnosti 1.10.
Prázdné obaly určené pro expedici výrobků budou skladovány ve skladu obalů v místnosti č. 1.12.
Laboratoř
Laboratoř pro kontrolu kvality a další kontrolní operace spojené s provozem, bude umístěna v místnosti č.
1.02. Místnost bude vybavena izolovanou podlahou pokrytou chemicky odolnou krytinou a bude
odvětrávána okny do dvorního traktu.
Administrativní prostory a zázemí
Kancelář bude umístěna v přístavku k objektu (místnost č. 1.07) a budou na ni navazovat šatny, sociální
zařízení a denní místnost s kuchyňkou.
Další sociální zázemí bude v místnostech 1.15 (WC) a 1.14 (umývárna se sprchou). Objekt bude vytápěn
pomocí 2 teplovodních kotlů využívajících jako palivo zemní plyn z veřejné distribuční sítě.
Technologie
Vlastní technologie míchání bude relativně jednoduchá. Určený (řádně proškolený) pracovník si ve skladu
chemikálií odebere příslušné chemikálie. Ve skladu surovin budou tyto odměřovány a navažovány a v
transportních nádobách převezeny suroviny do provozních místností v množstvích odpovídajících jedné
šarži.
Ve vyhrazeném prostoru se suroviny nadávkují dle příslušné receptury jednotlivé komponenty do míchacích
nádob a spustí míchací zařízení. Po rozpuštění a dokonalém promíchání kapalných přípravků je odebrán
vzorek ke kontrole kvality a následně je hotový výrobek plněn do přepravních obalů, opatřen etiketou a
přepraven do skladu hotových výrobků.
Vlastní technologický postup výroby je stručně uveden v následující tabulce:
č. místnosti

název

I.18

místnost
práškových
inhibitorů
koroze

I.17

místnost
vodních

skupina
výrobků
vodorozpustné
inhibitory
koroze

vodní
prostředky

technologický postup
Do 300 l vyhřívaného kotlíku se nalije etanol a do něj přes násypku se vsype
kyselina benzoová. Na váze se v pomocné nádobě v etanolu rozpustí ostatní
ingredience - kapaliny i tuhé látky. Obsah pomocné nádoby se přelije do kotlíku. Po
úplném rozpuštění se obsah vypustí a nechá chladnou a krystalizovat. Dekantací se
oddělí krystaly prášku od kapaliny. Kotlík má výpust 80 cm nad zemí. Vstupy kotlíku
jsou během míchání uzavřeny.
Pro vývoj nových výrobků této skupiny inhibitorů koroze slouží 20 l vyhřívaný kotlík.
Používá se na něm zcela stejná technologie. Ten má výpust 70 cm nad zemí. (V
provozu jen výjimečně.)
Základní surovinou je nakupovaná deionizovaná voda. Ta se dováží v 1 m3 IBC
kontejnerech a v nich na stojanech skladuje.
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Vodní mycí,odmašťovací, pasivační a chladicí kapaliny se míchají v 300 l plastových
nevyhřívaných nádobách. V současné době jsou 4. Pro každou nekolidující skupinu
jeden tak, aby nebylo nutné je mezi šaržemi vymývat. Do nádoby se nalije voda a v
ní se rozpustí příslušné složky - kapaliny, pastovité látky a tuhé látky. Po rozpuštění,
se obsah rovnou plní do expedičního balení - sudů a plastových kanystrů. Plastové
nádoby jsou na stojanech a mají dno 55 cm nad zemí.

prostředků

1.11

místnost
konzervačních
olejů

antikorozní
"oleje"

Separátory pro svařování se míchají v IBC kontejneru. Do něj se načerpá voda a
etanol. Pak se v něm rozpustí pastovitá surovina a vodorozpustné inhibitory koroze.
Po úplném rozpuštění látek se separátory vypouští do expedičního balení - IBC
kontejner a plastové kanystry. Nebo se v dalším IBC kontejneru ředí deionizovanou
vodou a pak stejným způsobem expedují. Všechny kontejnery jsou umístěny na
stojanech 75 cm nad zemí.
Konvertory koroze se míchají v 300 l nevyhřívané plastové nádobě. Do ní se nalije
deionizovaná voda. Ve vodě se rozpustí kyselina citrónová. V pomocné nádobě na
váze se v lihu rozpustí tuhé ingredience a roztok se pak přidá do vody. Po
rozpuštění se přidá akrylátová disperze a po důkladném promíchání se směs
vypouští do expedičních balení - sudů a plastových kanystrů. Plastové nádoby jsou
na stojanech a mají dno 55 cm nad zemí.
Inhibitory koroze se míchají ve 20 l vyhřívaném kotlíku. Do něj se nalijí kapaliny a
vsypou práškové složky. Pastovité složky se rozehřejí v pomocné nádobě a pak vlijí
dovnitř. Po důkladné homogenizaci za tepla (tuhé látky se musí teplem uvnitř
rozpustit), se směs vylévá do zásobní plastové nádoby. Z ní se potom odebírá pro
výrobu "olejů". Kotlík má výpust 70 cm nad zemí.
Samotná výroba antikorozních "olejů" spočívá v tom, že se doveze sud olejovité
suroviny a do něj se nalije příslušné množství dříve vyrobeného inhibitoru koroze.
Ten se musí rozehřát, aby tekl. Obsah sudu se promíchá a buď rovnou v něm
expeduje (většina případů) nebo se přečerpá do plastových kanystrů a expeduje.

1.02

výstupní
kontrola

všechny

Doposud není zavedena výroba antikorozních vosků a mazacích prostředků. Ty se
měly vyrábět ve 130 l míchaném vyhřívaném kotlíku. Do něj by se měly vložit bloky
surovin a nalít kapaliny, roztavit, promíchat a vypustit do expedičních balení. Kotlík
má výpust 45 cm nad zemí.
V laboratoři se provádí zkoušky korozní odolnosti. Na zkušební plechy se nanese
prostředek a pak se plechy umístí do zkušebních komor za 100% relativní vlhkosti.
Sleduje se vznik koroze. Všechny ostatní zkoušky a analýzy vykonávají externí
laboratoře.
Současně zde probíhá vývoj nových prostředků. V 50 ml kádinkách se míchají různé
suroviny. Odpad, do 10 l ročně, se shromažďuje (slévá) do určených nádob a
nechává likvidovat.

Obsluhu jednoho pracoviště zajišťuje 1 až 2 pracovníci, práce obvykle neprobíhá na všech pracovištích
současně.
Technologické vybavení
Pracoviště míchání konzervačních olejů je vybaveno jedním 24 l kotlíkem s elektrickým míchadlem na
míchání biologicky odbouratelných inhibitorů koroze a jedním 200 l kotlíkem s elektrickým míchadlem a
zádržnou vanou na rozpouštění inhibitorů koroze v olejích.
Pracoviště míchání vodou ředitelných přípravků je vybaveno IBC plastovými kontejnery na stojanech
pro skladování demineralizované vody a míchání biologicky odbouratelných prostředků s elektrickými
míchadly a plastovými 300 l nádobami na stojanech s elektrickými míchadly.
Příprava vodních biologicky odbouratelných mycích prostředků, vodních stabilizátorů koroze a vodních
biologicky odbouratelných separátorů pro svařování spočívá v rozpouštění biologicky odbouratelných
surovin ve vodě. Rozpouštění se provádí v 300 l a v 1 000 l plastových nádobách za stálého míchání.
Pracoviště míchání práškových inhibitorů koroze bude vybaveno 300 l kotlíkem s elektrickým mícháním
pro míchání komponent. Plastovými krystalizačními nádobami a odstředivkou.
Technologie spočívá v rozpouštění surovin v etanolu s vodou v 300 l míchaném kotlíku. Následuje
krystalizace v krystalizačních nádobách a po ní odstředění a rozdělení směsi. Pevná fáze krystalů bude
plněna do PE soudků nebo pytlů a expedována, nebo poslouží jako surovina pro přípravu vodních
biologicky odbouratelných mycích prostředků. Kapalná fáze bude balena do expedičních PE obalů, nebo do
zásobního FE sudu pro míchání vodních biologicky odbouratelných mycích prostředků.
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V průběhu míchání nevznikají odpadní výrobky či technologické odpadní vody, jako odpad jsou předávány
specializovaným firmám pouze obaly od surovin použitých ve výrobě.
Provozní doba
Předpokládá se pracovní činnost v 1 směně 5 dní v týdnu.
Údaje o ukončení činnosti záměru
Provoz je navržen na dobu neurčitou, ukončení stávající činnosti v areálu provozovatel neuvažuje.
Pokud by v budoucnu k ukončení provozu záměru došlo, bude areál uvolněn pro případné další využití. Při
řádném dodržování provozního řádu a za stávajícího technického zabezpečení nebude docházet k rizikovým
únikům nebezpečných látek do půdy a následně horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace
území.
Využitelné technologické zařízení a vybavení bude převezeno do jiné lokality k dalšímu použití, veškeré
zbylé odpady z činnosti budou odvezeny na skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

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

v průběhu roku 2014

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2014

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:

Křenovice

Školní 535
683 52 Křenovice
tel.: 544 223 119, 544 223 129

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

Obecní úřad Slavkov
stavební úřad
Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha areálu:

471 m2

výstavbou dotčené parcely:
č. parcely

druh pozemku

výměra

965/1

zastavěná plocha a nádvoří

130

965/2

zastavěná plocha a nádvoří

158

965/3

zastavěná plocha a nádvoří

150

965/4

zastavěná plocha a nádvoří

33

celkem

471

katastrální území:
ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby

Křenovice u Slavkova
parcely nejsou součástí ZPF,
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován

spotřeba:
zdroj:

s ohledem na počet pracovníků
předpokládáme spotřebu cca 0,4 m3/den
vodovodní řad

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Technologická voda: (v případě výroby demivody)
Požární voda:
zdroj:

cca 1 m3/den
vodovodní řad

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
chemikálie1 pro výrobu:
zdroj:

Suroviny:

cca 29 t/rok
nákup od výrobců a distributorů

orientační podíl jednotlivých skupin je uveden v následující tabulce:
skupina surovin

(kg/měsíc)

(t/rok)

alkany C10-C14

250

3.0

ethanol

350

4.2

kyselina benzoová

700

8.4

aminy pro práškové inhibitory

350

4.2

suroviny pro vodní prostředky

350

4.2

suroviny pro separátory

400

4.8

Demineralizovaná voda:

1

cca 19 t/rok

seznam chemikálií je uveden v příloze
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zdroj:

nákup, případně vlastní výroba

Elektrická energie:

instalovaný příkon:
zdroj:
v průběhu výstavby:

do 100 kW
rozvodná síť
odběr nespecifikován (běžný)

Zemní plyn:

vytápění objektu
zdroj:

cca 6 m3 za hodinu
rozvodná síť

Teplo z rozvodu CZT:

záměr nemá nároky na odběr tepla

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Areál je dopravně napojen na ulici Mlýnskou. S ohledem na navrženou kapacitu záměru (48 t/rok) je
uvažováno s celkovým počtem příjezdů:
2 nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů vozidel).
3 osobních vozidel za den (a stejný počet odjezdů vozidel).
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
V rámci hodnoceného záměru připadají v úvahu vyústění z odsávání výrobních prostor:
odsávání místnosti 1.01 - sklad surovin
Odsávání je osazeno ventilátorem o výkonu 232 m3.h-1. Odsávání je v místnosti instalováno z
bezpečnostních důvodu pro možné odvětrání případných výparů ze skladovaných chemikálií (místnost
nemá okna). Trvalý provoz ani významné množství emisí škodlivin trvalejšího charakteru se
nepředpokládají.
odsávání místnosti 1.11 - míchání konzervačních olejů
Odsávání je osazeno ventilátorem o výkonu 350 m3.h-1. Odsávání je v provozu v průběhu dávkování
surovin pro míchání konzervačních olejů a během stáčení výrobků do expedičních obalů. Zdroj bývá v
provozu cca 30 minut (během výše uvedených činností).
Předpokládaná emise škodlivin činí:

prachové částice (TZL)

0,0 g/směnu

těkavé organické látky (VOC

8,0 g/směnu

odsávání místnosti 1.17 - míchání vodních prostředků
Odsávání je osazeno ventilátorem o výkonu 350 m3.h-1. Odsávání je v provozu v průběhu dávkování
surovin pro výrobu. Zdroj bývá v provozu cca 30 minut (během výše uvedených činností).
Předpokládaná emise škodlivin činí:

prachové částice (TZL)

2,0 g/směnu

těkavé organické látky (VOC

8,0 g/směnu

odsávání místnosti 1.18 - míchání práškových inhibitorů koroze
Odsávání je osazeno ventilátorem o výkonu 350 m3.h-1.
Předpokládaná emise škodlivin činí:

prachové částice (TZL)

2,0 g/směnu

těkavé organické látky (VOC

3156 g/směnu (etanol)

Seznam chemikálií - zdroje prachových částic a doby trvání emise jsou uvedeny v následující tabulce:
chemikálie

postup

četnost

kyselina benzoová

rozříznutý pytel zasunut do násypky kotlíku

1 x týdně, 5 min

1,2,3 benzotriazol

z pytle navážení do etanolu a rozpuštění

1 x týdně, 5 min

metakřemičitan sodný

z pytle navážení do vody

1 x měsíčně, 5 min

Chelaton 3

z pytle navážení do vody

1 x za 6 měsíců, 5 min

kys. citrónová monohydrát

z pytle navážení do vody

1 x měsíčně, 5 min

NaOH

z pytle navážení do vody

1 x za 6 měsíců, 5 min

V případě, že budeme uvažovat, že manipulace se všemi výše uvedenými chemikáliemi může proběhnout v
rámci 1 dne, pak lze jako nejméně příznivý stav uvažovat s 30 minutovým provozem větrání příslušných
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pracovišť s potenciální emisí TZL. Pokud budeme uvažovat výkon odsávání 350 m3.h-1 a koncentraci
prašných částic (TZL) ve vzdušině ve výši 50 mg m-3, pak vychází maximální denní emise prašných částic
8,75 g. Za reálného provozu však bude denní emise nižší, neboť k souběhu všech operací v průběhu
jednoho dne prakticky nikdy nedojde, pro vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší jsme uvažovali s maximální
denní emisí 4 g (2+2) současně emitovanými ze dvou pracovišť (viz výše).
Pokud obdobný způsob výpočtu použijeme pro období celého roku pak docházíme k celkové době
manipulace s výše uvedenými sypkými chemikáliemi 660 minut, tedy 11 provozních hodin (za rok). Při
uvažování koncentrace TZL ve vzdušině 50 mg m-3, pak vychází celková roční emise TZL 192,5 g za
rok.
Seznam chemikálií - zdroje těkavých organických látek a doby trvání emise jsou uvedeny v následující
tabulce:
únik do ovzduší
max. 4 l/směna

četnost
1 x týdně po dobu 30 min.

etanol

0

2 x měsíčně

5 min čerpán přímo ze sudu do kotlíku

butylglykol

0

1 x měsíčně

5 min čerpán přímo ze sudu do kotlíku

n-alkany

0

2 x měsíčně

5 min čerpány přímo ze sudu do kotlíku

D-limonen

0

1 x za 2 měsíce

chemikálie
etanol

způsob manipulace/vznik úniku
při vypouštění z kotlíku do krystalizačních nádob

navážení desítek g do vody

Pro výpočet emise etanolu byla použita měrná hmotnost 0,789 kg/l.
Plošné zdroje
Zdrojem emisí budou spalovací motory vozidel a mechanismů pohybujících se v prostoru parkoviště a
nakládky. Běžný provoz bude zdrojem následujícího objemu emisí:
prach
g/ den

SO2
g/den

NOx
g/ den

CO
g/ den

CxHy
g/ den

0.12

0.01

2.4

2.2

0.4

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

1.2

0.1

24.3

22.3

4.5

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

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

cca 0,4 m3 za den

Technologické vody: produkce:

technologické odpadní vody nejsou produkovány

Srážkové vody:

oproti stávajícímu stavu se nemění, v
souvislosti s realizací záměru nedojde k
navýšení zpevněných ploch

Výstavba:

produkce:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)
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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 02

Dřevo sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 03
17 03 02

Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu
O

17 04

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 05
17 05

O

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

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 08
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry
O

17 08
20 02 01

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu)

O

Biologicky rozložitelný odpad

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.
Odpady z provozu
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu kategorie název
15 01 01

O

papírové obaly

15 01 02

O

plastové obaly

15 01 99

O

odpad blíže neurčený (obal)

15 02 02

N

absorpční činidla, filtrační materiály, .....znečištěné nebezpečnými látkami

16 06 01

N

olověné akumulátory

20 01 21

N

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Provozovatel již v současné době dbá na minimalizaci vzniku odpadů především používáním vratných či
opakovaně použitelných obalů na suroviny a používáním bezodpadových technologií. V rámci výroby
nevznikají zbytky či vadné šarže, které by bylo třeba likvidovat jako odpad.
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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:

vyvolaná doprava na veřejných komunikacích: 2 příjezdů nákladních vozidel za den,
3 příjezdů osobních vozidel za den.
Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

technologické zdroje:

Provoz záměru bude probíhat v uzavřeném
objektu. Jako zdroje hluku mohou působit koncové
elementy větrání výrobních prostor a v případě
letního větrání okny také technologické zdroje
uvnitř objektu

Pozn.: Hlukové parametry jednotlivých zdrojů hluku jsou podrobněji specifikovány v hlukové studii v
příloze této dokumentace.

v průběhu výstavby:
Vibrace:
Záření:

nespecifikováno
nejsou produkovány ve významné míře

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. Z hlediska technologií a zabezpečení je na vyšší úrovni
než jsou obdobná běžně provozovaná zařízení.
-

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

-

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

Stručný výčet možných rizikových stavů, jejich charakteristika a popis jejich řešení je uveden v následující
tabulce:
činnost
charakter
nebezpečí
manipulace rozsypání sypkých látek žádné, nepropustné podlahy
uvnitř budovy

postup
vysáty

pozn.
příslušným způsobem
likvidovány

rozlití kapalin uvnitř
budovy

žádné, nepropustné podlahy

použit sorbční materiál, textilie
nebo práškový sorbent

příslušným způsobem
likvidovány

rozsypání látek vně
budovy

NaOH a metakřemičitan sodný
jsou žíraviny, které reagují se
vzdušným CO2 a samy se
zneutralizují, ostatní jsou
biologicky rozložitelné

zametení, NaOH a
metakřemičitan možno
neutralizovat kyselinou
citrónovou na biologicky
rozložitelné sloučeniny

podle orientačního výpočtu
dojde k penetraci v
nejhorším případě 26 cm do
půdy, než dojde k rozložení
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úklid

skladování

povodeň

tornádo

rozlití kapalin vně
budovy

mimo n-alkanů a jednoho
minerálního oleje vše dobře
biologicky rozložitelné

vysátí podlahy

žádné, nepropustné podlahy

n-alkany se rychle odpaří,
minerální olej nutno
odbagrovat nebo likvidovat
biologicky in situ
vysátí

umytí podlahy

žádné, nepropustné podlahy

umytí

kapaliny

žádné, nepropustné podlahy

umístěny na záchytných
vanách

tuhé látky

žádné, nepropustné podlahy

míchání

žádné, nepropustné podlahy

v prostorách míchání se
nachází pouze rozpracovaná
výroba v příslušném zařízení

zaplavení výrobních
prostor

žádné

všechny podlahy jsou nad
úrovní Q100, zařízení jsou
umístěna na podstavcích

zaplavení skladových
prostor

žádné

utržení střechy

žádné

všechny podlahy jsou nad
úrovní Q100, suroviny a
výrobky budou skladovány
na regálech či paletách tedy
ještě výše než je úroveň
podlahy
pod střechou jsou betonové
stropy

požár

práce

ochrana pracovníků

používaný minerální olej
nemá žádný význak
nebezpečnosti
1 x měsíčně, příslušným
způsobem likvidováno
1 x měsíčně, znečištěná
voda do odpadní jímky, při
vyvážení se podle zákona
provádí analýza jímky

při nedokonalém spalování
vznik černého kouře, hasicí
prostředky Hasičů

instrukce hasičům, aby
používali jen lehkou pěnu a
zabránili úniku hasiva do
okolního prostředí

v budově je hydrant, ruční
hasicí prostředky budou dle
požadavků Požárně
bezpečnostního řešení

několik žíravých látek

používání osobních
ochranných pomůcek dle
seznamu a Bezpečnostních
listů

seznam a ochranná opatření
schválena KHS
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Posuzovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území obce Křenovice, katastrálním území
Křenovice. V současné době je areál využíván ke stejnému účelu. Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako
území narušené antropogenními vlivy.
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 blízkosti objektu se nachází potok Rakovec, část objektu leží v ploše záplavového území Q100 tohoto
toku (č.j. JMK 1514151/2006).
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).
V území je nutno respektovat vyhlášku Ministerstva kultury ČR č. 475/1992 Sb. ze dne 10.9. 1992 o
památkové zóně – areálu bojiště bitvy u Slavkova.
Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly v (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisních limitů vybraných znečišťujících látek.
Území je charakterizováno jako zastavěná plocha a nádvoří.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V obci Křenovice žije přibližně 1 761 obyvatel. Případnými negativními vlivy by mohli být dotčeni obyvatelé
obytných domů v ulici Mlýnské. V rámci vyhodnocení bylo uvažováno 11 nejbližších obytných objektů,
přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, řádově se jedná o 30 - 40 osob.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování dokumentace zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejblíže od hodnoceného záměru se nachází stanice imisního monitoringu ČHMÚ č. 1130 Brno-Tuřany
(cca 10 km západně od zdroje).
Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2012 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Tuřany 18,0 µg.m-3. Což činí 45%
imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 se na této stanici dosáhla 89,3 µg.m což činí cca 45% imisního
-3
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ). Předpokládáme tedy, že imisní limit této
škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2008 až 2012 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru Křenovice dosahovány následující koncentrace NO2:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
koncentrace cca 15,5 µg.m-3, tedy asi 39% limitu (LVr=40 µg.m-3). V případě maximálních hodinových
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 120 µg.m-3 (LV1h=200 µg.m-3).
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Tuhé látky - PM10

V roce 2012 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Tuřany 26,2 µg.m-3. Což činí 66%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 se na citované stanicích pohybovaly do 153,7 µg.m-3 což je nad
hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3), četnost překročení limitní hodnoty byla 29 případů, což je
méně než limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok). Předpokládáme tedy, že imisní limit této
škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2007 až 2011 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru obce Křenovice dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
cca 27,6 µg.m-3, tedy asi 69% limitu (LVr=40 µg.m-3).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2007 až 2011 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru obce Křenovice uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po
odečtení 35 případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace
cca 49 µg.m-3, tedy asi 98% limitu (LV24h=50 µg.m-3).
Tuhé látky - PM2,5
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2007 až 2011 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru obce Křenovice dosahovány následující koncentrace PM2,5:
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
cca 20,4 µg.m-3, tedy 82% limitu (LVr=25 µg.m-3).
VOC
Tuto škodlivinu na území ČR měří pouze 2 stanice, které leží ve značné vzdálenosti (za hranici uváděné
representativnosti). V okolí záměru se nevyskytují významné zdroje této škodliviny.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 4, tedy v
charakteristikou:

teplé oblasti s následující

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

T4

Počet letních dnů

60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

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
Záměr se nachází v severovýchodní části obce, v prostoru bývalého zemědělského areálu. V prostoru se v
současné době nenachází žádný významný trvalý bodový zdroj hluku.
Ulice Mlýnská dopravně obsluhuje část bývalého zemědělského areálu, který je v současnosti částečně
využíván k podnikatelským účelům. Severovýchodně od areálu firmy KORCHEM se nachází areál využívaný
firmou ANAH K&R s.r.o., provozující autodopravu. Z vyjádření občanů a OS PROTI KŘENOVICKÉ SPOJCE
vyplývá, že jsou na provoz tohoto areálu ze strany občanů stížnosti z hlediska obtěžování hlukem.
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Stávající hluková situace v obci a v prostoru záměru je dána zejména přírodním pozadím, částečně
ovlivněným pozaďovým hlukem venkovské zástavby, případně zemědělských činností a silniční dopravy.
V rámci zpracování této dokumentace byla výpočtově vyhodnocena stávající hluková zátěž způsobovaná
provozem silniční dopravy a provozem záměru. Výpočet byl proveden pro denní dobu a je podrobněji
komentován v hlukové studii tvořící přílohu této dokumentace. Ze závěrů vyplývá, že stávající doprava na
ul. Mlýnské činí v denní době cca 100 osobních a 49 nákladních vozidel. Stávající hluková zátěž je pod
hranicí současně platné hodnoty hygienického limitu hluku.
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
Navrhovaný záměr náleží dílčímu povodí Rakovec, hydrologické pořadí č. 4-15-03-0670.
Vlastním areálem neprotéká žádný vodní tok, ve vzdálenosti cca 75 m od objektu protéká potok Rakovec.
V blízkosti záměru se nenachází žádná vodní plocha, prameniště nebo trvalý mokřad. Prostor navrhované
stavby z části leží v záplavovém území potoka Rakovec:

Záplavové území bylo vyhlášeno č.j. JMK 1514151/2006, niveleta Q100 je v prostoru záměru 204,02m
n.m. (PF 31 km 2.4570).
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Zájmové území se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Podzemní voda
Režim a zásoby podzemních vod jsou vázány na regionální hydrogeologické jednotky (kvarterní sedimenty,
neogenní sedimenty, paleogenní sedimenty). V kvarterních sedimentech jsou významné zdroje vázány na
říční uloženiny údolních niv a nízké terasovité stupně s průlinovou propustností a hydraulickou spojitostí s
vodním tokem. Z neogenních sedimentů mají největší význam spodnomiocenní štěrky a písky. Paleogenní
flyšové horniny jsou pro hromadění podzemní vody málo příznivé.
V rámci záměru se nepředpokládají hlubší zásahy do terénu ani vypouštění vod do vod podzemních.
Teoretické nežádoucí havarijní úniky nemohou mít vliv na podzemní vody.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělsko půdního fondu (ZPF) ani
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Se zásahy do půdního pokryvu záměr neuvažuje.
Rozložení půdních typů v okolí záměru je zřejmé z následujícího obrázku:

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí
Podle geomorfologického členění ČR (Demek 1987) náleží zájmové území provincii Česká vysočina –
Karpatská soustava, oblast karpatská předhlubeň. Terén je v oblasti rovinný, nadmořská výška zájmového
území (200 – 250 m n. m.) směrem k jihu mírně klesá. Původní charakter terénu je v okolí významně
narušen antropogenními prvky spojenými s průmyslovou zástavbou a souvisejícími terénními úpravami.
Horninové podloží v širší oblasti tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu – jíly, písky, štěrky, místy
pevněji stmelené a v různé míře vápnité. Jsou však většinou pohřbeny pod pleistocenními terasovými
štěrkopísky. Oba typy hornin jsou pak z převážné části kryty zpravidla málo mocnými vrstvami spraše.
Starší pevné skalní podloží vystupuje jen okrajově jako různě velké ostrůvky. Východně od Brna jsou
většinou tvořeny jurskými vápenci a kulmskými sedimenty. Řasové vápence dosahují největšího rozšíření v
JV okolí Brna. V bioregionu se místy významně uplatňují mladé sedimenty nivní.
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu
map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla. Dle
databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěží) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém
okolí evidovány žádné staré ekologické zátěže.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Bioregion se nachází v termofyliku ve východní části fytogeografického okresu 16. Znojemsko-brněnská
pahorkatina a v severozápadním cípu fytogeografického podokresu 20b. Hustopečská pahorkatina.
Lokalita spadá do vegetačního stupně (Skalický) kolinního.
Fauna a flora
Potenciálně větší část území pokrývají dubohabřiny, zejména teplomilné panonské (Primulo verisCarpinetum). Potenciálně největší plochy zaujímalo asi Quercetum pubescenti-roboris ze svazu Aceri
tatarici-Quercion.
Na tvrdých podkladech se místy vyskytuje přirozená náhradní vegetace svazů Festucion valesiaceae a
Koelerio-Phleion phleoides, vzácně na neogénu i Cirsio-Brachypodion pinnati.
Skladba flóry je ovlivněna polohou na kontaktu panonské a středoevropské oblasti. V tomto bioregionu je
zastoupena řada mezních prvků, probíhá zde řada okrajů areálů ( dílčích i absolutních).
Flóra bioregionu je součástí panonské části Moravy s vyzníváním zástupců pontomediteránního prvku k
východním svahům České vysočiny. Pro rozsáhlé lány tohoto bioregionu je charakteristický výskyt dropa
velkého, lindušky úhorní a dytíka úhorního.
Dotčené pozemky se nacházejí v prostoru průmyslového areálu na plochách převážně zastavěných, v
souvislosti s realizací záměru se nepředpokládá žádný zásah na plochách s vegetačním pokryvem.
Flóra i fauna dotčeného území i jeho okolí je ovlivněna charakterem území a využíváním jednotlivých
ploch. Na volných plochách v areálu lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní
zástupci hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci, běžní zástupci ptactva.
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V areálu není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č.
114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat.
Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
Posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích již v minulosti značně antropogenně pozměněných.
V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.
Nejbližší prvek USES je lokální biocentrum LBC 8 vymezené severozápadně od areálu mezi tokem Rakovce
a ul. Mlýnskou:

Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek.

C.II.8. Krajina
Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Záměr bude usazen do stávajícího bloku
převážně průmyslové zástavby, na kterou navazuje obytná zástavba. Areál je v těsném kontaktu s dalšími
průmyslovými areály, vzniklými v prostoru bývalého areálu zemědělského družstva.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Záměru je situován do stávajícího objektu, který bude drobně stavebně upraven (především v interiéru). V
souvislosti s posuzovaným záměrem se nepředpokládá žádná demolice budov. V prostoru posuzovaného
záměru se nenachází žádná kulturní památka.
Architektonické a historické památky
V prostoru areálu Posuzovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka. Obec
Křenovice z části leží v prostoru Slavkovského bojiště, posuzovaný záměr je v tomto prostoru.
Archeologická naleziště
Vzhledem k tomu, že se jedná o území zastavěné a nepředpokládají se prakticky žádné zásahy do terénu
je pravděpodobnost archeologického nálezu v zásadě vyloučena.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně bude navržený areál obsluhován vjezdem z ulice Mlýnské. 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.
Extrémní poměry, např. sesuvná území a podobně, se v zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí
nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik.
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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
Zdrojem nepříznivých vlivů na obyvatelstvo je v posuzovaném záměru jednak činnost samotného podniku,
jednak navazující automobilová doprava. Významnými faktory, potenciálně ohrožujícími zdraví, jsou u
těchto zdrojů zejména hluk a znečišťování ovzduší. Další faktory (vliv na vodu a půdu, odpadní hmoty,
odpadní vody) jsou z hlediska ovlivnění zdraví obyvatelstva zanedbatelné. Nepředpokládají se ani vlivy
vibrací na stavby ani účinky různých typů elektromagnetického záření. Hodnocení zdravotních rizik
zpracované autorizovanou osobou (Prof. Kotulánem, CSc) tvoří samostatnou přílohu této dokumentace. V
následujícím textu citujeme některé podstatné části.
Hluk
Hodnocení expozice
Při posuzování expozice vycházíme z hlukové studie (Enving, s.r.o., Ing. M. Lepka, Brno, srpen 2013),
která je jedním z podkladů této dokumentace.
Studie hodnotí předpokládaný příspěvek hlukového působení provozovny KORCHEM s.r.o. v blízkém okolí v
zadaných výpočtových bodech, které jsou umístěny v chráněném venkovním prostoru u nejbližších
obytných staveb. Dále je výpočtově modelováno plošné pokrytí venkovního prostoru na sledovaném území
hlukovými pásmy ekvivalentních hladin akustického tlaku v dělení po 5 dB. Vzhledem k vícepodlažnímu
charakteru nejbližších staveb jsou výpočty ekvivalentních hladin akustického tlaku v zadaných výpočtových
bodech zpracovány pro výšky +2 m a +4 m nad terénem, výpočet v plošné síti pro grafické znázornění
hlukových pásem je zpracován pro výšku 4 m nad terénem.
Výsledky jsou znázorněny jednak kartograficky, jednak numerickými hodnotami ekvivalentních hlukových
hladin ve 2 vybraných referenčních bodech na přilehlém okraji nejbližších dvou obytných domů, a to bod 1
u domu čp. 298 (odpovídá bodu č. 1 ve výše citované rozptylové studii – viz tabulku č. 1) a bod 2 u domu
čp. 83 (odpovídá bodu č. 3 v rozptylové studii).
Jako stacionární zdroje jsou hodnoceny průniky provozního hluku otevřenými okny při větrání v letním
období, a dále hluk koncových elementů odvětrávacích zařízení. Jako mobilní zdroje jsou uvažovány
průjezdy nákladních a osobních automobilů včetně stávající dopravy na ulici Mlýnské. Výsledný výpočet
celkového vlivu dopravy (stávající + vyvolané záměrem) v referenčních bodech po realizaci záměru
uvádíme v tabulce 4:
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Bod č.

Výška m

Hladina

1

+2,0

51,2

+4,0

51,1

+2,0

51,1

+4,0

51,1

2

Výpočet dále ukázal, že příspěvky stacionárních zdrojů z provozu jsou velmi nízké a stav v tabulce uvedený
prakticky neovlivňují.
Charakteristika rizika
Z tabulky 4 je zřejmé, že u nejbližších domů budou hlukové hladiny velmi blízké základnímu limitu 50 dB.
Nalezený rozdíl do 1,2 dB není subjektivně rozpoznatelný, je zdravotně nevýznamný. Z uvedených důvodů
je možno hlukové příspěvky záměru v nejbližším obytném území považovat za zdravotně vyhovující.
Ovzduší
V rámci této dokumentace byla zpracována rozptylová studie (viz příloha), která vyhodnocovala vliv
hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší. Výpočet byl proveden jednak pro pravidelnou síť výpočtových
bodů a také pro vybrané výpočtové body umístěné v prostoru vybraných blízkých obytných budov.
Výsledky výpočtu v těchto bodech jsou uvedeny v následující tabulce:
NO2
roční průměr
(µg.m-3)

VOC

PM10

hodinové
-3
maximum (µg.m )

roční průměr
(µg.m-3)

denní průměr
-3
(µg.m )

roční průměr
-3
(µg.m )

hodinové
-3
maximum (µg.m )

Křenovice č.p. 83

0.003

0.044

0.002

0.56

0.4

565.2

Křenovice č.p. 641

0.002

0.067

0.002

0.71

0.5

688.9

Křenovice č.p. 464

0.001

0.021

0.001

0.18

0.1

160.9

Křenovice č.p. 546

0.001

0.015

0.001

0.16

0.1

140.0

Křenovice č.p. 670

0.001

0.014

0.001

0.16

0.1

145.1

Křenovice č.p. 475

0.002

0.017

0.001

0.28

0.2

255.4

Křenovice č.p. 298

0.010

0.041

0.006

0.46

0.3

388.3

Křenovice č.p. 310

0.009

0.036

0.005

0.40

0.3

341.0

Křenovice č.p. 1

0.007

0.039

0.004

0.30

0.2

248.8

Křenovice č.p. 2

0.006

0.029

0.003

0.27

0.1

231.7

0.2

282.4

rozestavěno

0.003

0.017

0.002

0.31

Imisní limit

40.000

200.000

40.000

50.001

(1 000 000)2 (3 000 000)3

Oxid dusičitý
Vyhodnocení expozice
Příspěvky záměru k imisím NO2 jsou jen stopové, v průměrných ročních koncentracích se ve vybraných
referenčních bodech pohybují mezi 0,001 μg.m-3 a 0,010 μg.m-3 (limit 40 μg.m-3), v maximálních
hodinových koncentracích mezi 0,014 μg.m-3 a 0,067 μg.m-3 (limit 200 μg.m-3). Jde tedy o příspěvky
pohybující se v setinách procenta stanoveného limitu.

1

Limitem povolení četnost překročení 35 případů za rok.

2

PEL pro etanol

3

NPK-P pro etanol
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Charakteristika rizika
Výše uvedené nepatrné příspěvky záměru prakticky neovlivní stávající příznivou situaci v imisích oxidu
dusičitého. Z hlediska imisí NO2 je tedy příspěvek záměru zanedbatelný a zdravotně nevýznamný.
Suspendované částice v ovzduší (PM10)
Vyhodnocení expozice
Vypočtené imisní koncentrace suspendovaných částic zahrnují i prašnost, produkovanou při manipulacích s
výše uvedenými sypkými materiály. K jejich uvolňování do ovzduší bude ovšem docházet jen vzácně a
navíc se jedná o látky, které rychle sedimentují, takže se hromadí na podlaze a do ovzduší pracovních
prostor se dostávají jen v minimální míře. Z popisu provozních úkonů vyplývá, že prašná práce s kyselinou
benzoovou přichází v úvahu po dobu 5 minut 1 x týdně, s 1,2,3 benzotriazolem rovněž 5 minut 1 x týdně,
s metakřemičitanem sodným 5 minut 1 x měsíčně, s Chelatonem 3 až 5 minut 1 x za 6 měsíců, s
monohydrátem kyseliny citronové 5 minut 1 x měsíčně a s louhem sodným 5 minut 1 x za 6 měsíců.
I kdyby tedy všechny uvedené manipulace proběhly v jednom dni, což je prakticky vyloučené, trvalo by
odvětrávání v součtu 5minutových intervalů celkem jen 30 minut.
Celkové příspěvky záměru k imisím suspendovaných částic do ovzduší jsou podle rozptylové studie
minimální. Roční průměry se v referenčních bodech pohybují v rozmezí 0,001 až 0,006 μg.m-3 (tj.
maximálně do úrovně 0,02 % stanoveného limitu) a denních maximech v rozmezí 0,16 až 0,71 μg.m-3 (do
úrovně 1,4 % stanoveného limitu).
Charakteristika rizika
Z uvedených příspěvků záměru k imisím suspendovaných částic do ovzduší blízkého obytného území
vyplývá, že stávající příznivý stav ovzduší nebude prakticky ovlivněn. Záměr je proto ze zdravotního
hlediska i v tomto ohledu dobře přijatelný.
Volatilní organické látky (VOC)
Vyhodnocení expozice
Vzhledem k tomu, že u par etylalkoholu v ovzduší přichází v úvahu jen akutní účinek, hodnotíme jen
krátkodobá (hodinová) imisní maxima. Ta se v referenčních bodech blízkého obytného území pohybovala v
rozmezí 140 až 689 μg.m-3. Pozadí zde není nutno brát v úvahu, neboť v dotčeném území nejsou jiné
významné zdroje etylalkoholu nebo jiných VOC.
Charakteristika rizika
Z údajů o maximálních hodinových imisích v referenčních bodech vidíme, že vypočtené hodnoty jsou o 4
řády nižší než limity pro pracovní prostředí. Z hlediska alkoholu tedy imise po zdravotní stránce vyhovují. K
uvedenému výsledku je možno poznamenat, že podstatně vyšší koncentrace etylalkoholu jsou běžné v
každém vinném sklepě.
Příspěvky posuzovaného záměru ke koncentracím relevantních škodlivin v ovzduší hodnoceného obytného
území jsou velmi nízké a zdravotně nezávadné.
Psychosociální a ekonomické důsledky
Záměr má být realizován v poměrně odlehlé části obce, v blízkosti jsou však ojedinělé rodinné domy, k
nejbližším patří 2 domy ve vzdálenost cca 40 m, 6 domů cca 80 m a několik domů cca 150 m. I když podle
projektu a z analogie s obdobnými provozy jinde nebude docházet k významným zdravotně škodlivým
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vlivům v okolí haly, skutečnost, že jde o chemický provoz, vyvolává u okolního obyvatelstva značnou
nedůvěru k deklarované neškodnosti a značný odpor k realizaci záměru. Jsou vyslovovány obavy z
pronikání chemikálií do blízkého ramene potoka Rakovec, z údajně nejasného řešení kanalizace a
nezajištěných jímek na splašky, upozorňuje se na to, že jde částečně o záplavové území, jsou pochybnosti
o účinnosti havarijních plánů a následcích případných požárů.
Přetrvávání obdobných pocitů a obav v době realizace záměru by mohlo vést k nežádoucím sporům,
stížnostem a konfliktům a v důsledcích ke zdravotně nepříznivým tenzím a stresům u obyvatel v okolí.
Řešením by zde mělo být rozšíření kontaktů budoucího provozovatele s okolním obyvatelstvem a podrobné
seznamování s charakterem provozu (s případným umožněním exkurze do jinde fungujícího obdobného
zařízení pro zástupce obyvatelstva).
Záměr nebude mít nepříznivé sociální dopady. Záměr vytváří nová pracovní místa. Nelze však očekávat
žádné významné sociální důsledky provozu nebo výstavby záměru.
Počet dotčených obyvatel
Provoz záměru nebude mít svými materiálními podmínkami nepříznivý vliv na okolní obyvatelstvo. Může
však docházet k narušování psychické pohody obyvatel blízkého okolí v důsledku nedostatečné
informovanosti o provozu a neodůvodněných obav ze zdravotních rizik. Týkalo by se to několika desítek
obyvatel. Tento vliv lze snížit resp. i eliminovat zlepšením vztahů mezi provozovatelem a podrobným
seznámením odpůrců stavby s provozem záměru a reálnou úrovní jeho vlivů na okolí.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá nárůst emisí škodlivin produkovaných spalovacími
motory vozidel obsluhujících areál. Zdrojem emisí jsou také odsávání jednotlivých pracovišť, které jsou v
činnosti v době dávkování surovin do míchacích nádob.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto dokumentace ,
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 0,1 µg.m-3,
tedy 0,05% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,001 µg.m-3, tedy 0,003%
imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi 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:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Tuhé látky (PM10)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních denních koncentrací do 1,4 µg.m-3, tedy
3% imisního limitu (50 µg.m-3) s velmi krátkou dobou trvání. Doby dosažení této koncentrace jsou však
velmi krátké (technologické zdroje jsou v provozu celkem 11 hodin za rok), proto ovlivnění stávajících
četností dosažení limitních koncentrací pokládáme za vyloučené. Výpočtové maximum vychází do prostoru
výrobního objektu.
U průměrných ročních koncentrací vychází příspěvek v areálu do 0,01 µg.m-3 tedy 0,025% 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:
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průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu, neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší.
Tuhé látky (PM2,5)
Z výše uvedeného výpočtu imisního příspěvku PM10 vychází zcela mizivý imisní příspěvek průměrných
ročních koncentrací. Proto nebyl výpočet pro PM2,5 prováděn (z měření imisí na stanici v Tuřanech vyplývá,
že průměrný podíl PM2,5 v PM10 v této oblasti činí 74%).
Těkavé organické látky (VOC)
Průměrné roční koncentrace VOC v zájmovém území, vyvolané provozem fy. KORCHEM, dosahuje nejvýše
0,6 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru ulice Mlýnské, severně od výrobního objektu. V
porovnání s hodnotami zdravotně významnými se jedná o nízké hodnoty. V ostatních částech hodnoceného
území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty příspěvku významně nižší.
Maximální hodinové koncentrace VOC, vyvolané provozem fy. KORHCEM z výpočtu vycházejí ve výši do
800 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výrobního objektu a přilehlé komunikace. V
ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zdroj, který je v provozu po velmi krátkou dobu (1x týdně po dobu cca 30
minut) je dosažení těchto imisních koncentrací za reálného provozu málo pravděpodobné.
S ohledem na to, že se bude jednat především o etanol není výše uvedená koncentrace z hlediska vlivu na
lidské zdraví významná (NPK-P pro etanol činí 3 000 000 µg.m-3)
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace VOC

maximální hodinové koncentrace VOC
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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. Čichový práh pro etanol je cca
1 000 µg.m-3. Maximální vypočtený krátkodobý příspěvek v prostoru areálu tuto hodnotu nedosahuje,
příspěvky v prostoru nejbližší obytné zástavby také dosahují nižších hodnot (max. 70% hodnoty čichového
prahu pro etanol).
Etanol, který je používán jako pomocné rozpouštědlo, je Obecně denaturovaný, obsahuje tedy denaturační
prostředky (které zabraňují jeho využití ke konzumním účelům). Přesné složení denaturačních prostředků v
tomto případě výrobce (Lihovar Kojetín) negarantuje. Podle údajů výrobce se jako základní denaturační
prostředky používají látky jako např. lékařský benzín, toluen, hexan, metanol, isopropanol nebo aceton.
Obsah denaturačního činidla bývá obvykle 1 až 2%.
Pokud uvažujeme celkový obsah denaturačních prostředků 2% pak lze předpokládat, že maximální imisní
příspěvek bude dosahovat (uvnitř areálu) maximálně 16 µg.m-3, porovnání této koncentrace s čichovými
prahy výše uvedených denaturačních prostředků je uveden v následující tabulce:
denaturační prostředek

hodnota čich. prahu
(µg.m-3)

aceton

101 640

benzín

4200

toluen

1266

hexan

5386

metanol

44055

isopropanol

235

ethylacetát

3193

imisní příspěvek1
(µg.m-3)

16,0

Obsah denaturačních prostředků tedy zřejmě podstatněji neovlivní celkovou imisní situaci ani nevyvolá
obtěžování obyvatelstva zápachem.
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.

1

Jedná se vyčíslený o podíl denaturačních prostředků v celkové imisi VOC.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci zpracování této dokumentace byla vypracována hluková studie, která výpočtově vyhodnocovala
stávající hlukovou zátěž, příspěvek jednotlivých zdrojů hluku a výslednou hlukovou zátěž zájmového území.
Hluková studie řeší 2 varianty :
•

varianta A - samostatný provoz stacionárních zdrojů hluku

•

varianta B - hluk z dopravy na ulici Mlýnská po realizaci záměru.

Hluková studie tvoří samostatnou přílohu této dokumentace, v následujícím textu citujeme její závěry:
Výsledné působení stacionárních zdrojů hluku v denní době
V zadaných výpočtových bodech jsou zjištěny předpokládané příspěvkové vlivy hluku z provozu
stacionárních zdrojů provozovny KORCHEM s.r.o., které budou provozovány v denní době, nižší než je
současně platná hodnota hygienického limitu hluku pro tento druh zdrojů hluku a denní dobu LAeq,8h=50
dB.

Výsledné působení hluku z dopravy na ulici Mlýnská v denní době
V zadaných výpočtových bodech jsou zjištěny předpokládané vlivy hluku z dopravy po realizaci provozovny
KORCHEM s.r.o., nižší než je současně platná hodnota hygienického limitu hluku pro tento druh zdroje
hluku a denní dobu LAeq,16h=55 dB.
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Souhrn
Hluková studie byla zpracována podle projektu „PROVOZOVNA FIRMY KORCHEM s.r.o. – skladování,
míchání a balení chemických přípravků p.č. 965/1, 965/2, 965/3 a 969/4 k.ú. Křenovice u Slavkova“podle
přílohy č. 3 k zákonu 100/2001 Sb. Výsledky zpracovaného výpočtového modelování pak dokladují, že při
realizaci a provozování vlastního záměru podle předaných projektových podkladů, bude splněn reálný
předpoklad nepřekročení současně platných hodnot hygienických limitů hluku platných pro ověřovanou
denní dobu a stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněné venkovní prostory u nejbližších
ostatních staveb na území obce Křenovice.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území ani nebude provedena
žádná změna ve stávajícím způsobu odvádění srážkových vod, nedojde tedy k žádnému ovlivnění stávající
situace.
Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Plochy pro manipulaci s
chemickými látkami a přípravky se nacházejí uvnitř budovy a jsou zabezpečeny proti úniku mimo objekt.
Část objektu se nachází v prostoru záplavového území Q100 (stoleté vody). Výška maximální hladiny při
povodni dosahuje nivelety 204,02m n.m. (viz č.j. JMK 1514151/2006, PF 31 km 2.4570).

Dle údajů z geodetického zaměření výšky podlah objektu (Mgeo, červen 2014) bude tedy v případě záplavy
stoletou vodou podlaha všech místností v objektu nad hladinou. V případě nejníže položené části objektu
je podlaha o 13 cm výše než je niveleta Q100 výše uvedeného profilu.

Zasažení provozovny záplavou při "stoleté vodě" tedy nepředpokládáme.
Sklad hotových výrobků je tedy navržen do části objektu, která má podlahu ještě výše (na niveletě 204,66
m n.m.), sklad surovin je situován v místnosti, která má podlahu ještě o 0,5 m výše než sklad hotových
výrobků (podlaha je tedy o více než 1 m výše než je uvedená hladina Q100 v tomto místě). Přesto jako
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preventivní opatření bude ve všech prostorách objektu zajištěno skladování chemikálií a umístění
technologických zařízení nad úrovní podlahy (na stojanech, regálech, záchytných vanách atd.).
Provozní řád a havarijní plán provozovny bude obsahovat podrobný popis úkonů pro případ nebezpečí
povodně (např. odvoz chemikálií, zabezpečení technologie atd.) pracovníci budou s těmito pravidly
seznámeni a budou pravidelně školeni.
Splaškové odpadní vody budou jímány ve dvou nepropustných jímkách a vyváženy k likvidaci oprávněnou
firmou. Poklopy jímek budou zajištěny proti vniknutí vody při záplavě (jejich poloha bude nad úrovní Q100).
Vody z oplachu podlah budou shromažďovány ve výše uvedených jímkách spolu se splaškovými vodami,
tento postup bude dohodnut s odbornou firmou, která bude zajišťovat vyvážení zmíněných jímek. Před
likvidací vod bude provedeno zhodnocení kvality odpadní vody a dle výsledků bude odpadní voda
likvidována (čištěna).
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. Podle provedeného posudku odborně způsobilé osoby nemůže ani v
případě havárie dojít k ohrožení podzemních vod
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen na pozemcích nezahrnutých do zemědělského půdního fondu (ZPF). K záboru pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

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

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován na již dříve zastavěném pozemku. Podle výsledků terénního šetření se v prostoru
posuzovaného záměru 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 dokumentace ).

STRANA 38 z 44

PROVOZOVNA FIRMY KORCHEM s.r.o., Křenovice u Slavkova
DOKUMENTACE

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna městsko zástavbou, realizace záměru charakter
krajiny nezmění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence
proto nebudou ovlivněny. S ohledem na prakticky nulovou terénní a stavební činnosti v souvislosti s
realizací záměru nepočítáme s možností archeologického nálezu.

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.

D.II.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z
HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy.
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.III.
CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
V rámci výroby jsou předpokládaná rizika minimalizována bezpečnostními opatřeními stavebně technického
i organizačního charakteru a jsou omezena prakticky pouze na vnitřní prostor provozovny - tedy bez
pravděpodobnosti ovlivnění životního prostředí v okolí objektu.
Doprava surovin a výrobků bude prováděna prověřenými a poučenými osobami dle příslušných předpisů
pro dopravu takovýchto látek a přípravků. Přepravovaný náklad tedy bude adekvátně zabezpečen proti
úniku cestou i při manipulaci v průběhu nakládky a vykládky.
Uvažované havarijní scénáře jsou podrobněji komentovány na str. 18 v kapitole B.III.5. Rizika vzniku
havárií.
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D.IV.
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. V noční době (tedy mezi 22:00 až 6:00) nebude v objektu probíhat
žádný provoz.

D.V.
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Pro posouzení byly použity běžné metody využívané při posuzování vlivů na ŽP, údaje o stávajícím stavu
životního prostředí byly převzaty z dokumentů KÚ JmK, ČHMÚ, VÚV a dalších zdrojů citovaných v
předchozím textu.
Pro vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie dle metodiky SYMOS 97, pro
vyhodnocení možného ovlivnění hlukové zátěže byla zpracována hluková studie s využitím programu
Predictor.

D.VI.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování dokumentace 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 (průmyslová zástavba) 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 uživatelů
areálu.
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ČÁST F
(ZÁVĚR)

F.I.
ZÁVĚR
Jako možný vliv záměru na lidské zdraví bylo vyhodnoceno ovlivnění kvality ovzduší a hluk související s
provozem záměru. Toto vyhodnocení bylo provedeno výpočtovými modely (hlukovou a rozptylovou studií viz příloha), které neprokázaly významnější příspěvek hodnoceného záměru ke stávající situaci v lokalitě.
Z hlediska vlivu na životní prostředí byl podrobněji řešen vliv na povrchové vody, zejména s ohledem na
skutečnost, že část objektu zasahuje do vymezeného záplavového území Q100. Z vyhodnocení vyplývá, že
projektové řešení zahrnuje příslušná technická a preventivní opatření minimalizující rizika znečištění
povrchových vod během záplavy či zátopy.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí (podzemní vody, půdu, faunu, floru a ekosystémy) nejsou v
případě hodnoceného záměru významné.
Na základě vyhodnocení všech složek životního prostředí presentované v předchozích kapitolách nebyl
identifikován žádný významně negativní vliv, který by vylučoval realizaci stavby.
V Brně 5.5.2014

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba pro zpracování
dokumentací a posudků dle §19 zákona 100/2001 Sb.
číslo autorizace 1713/209/OPVŽP/97
platnost prodloužena č.j. 52102/ENV/11
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(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – firmy KORCHEM s.r.o. je úprava stávajícího objektu pro účely skladování, míchání a
balení ekologických prostředků pro antikorozní úpravu a konzervaci používanou v průmyslu.
Vlastní technologie je relativně jednoduchá a skládá se z mísicích nádob, do kterých se čerpadly načerpá
odměřené množství kapalin (nejčastěji deionizovaná voda), nebo je ručně nadávkováno navážené množství
příslušných chemických látek, které se zde v sobě rozpustí a po promíchání se vyrobený roztok plní do
přepravních obalů. V rámci provozu bude několik pracovišť specializovaných na jednotlivé přípravky.
Míchání probíhá v dávkách dle poptávky odběratelů..
Veškeré manipulace s chemickými látkami a přípravky budou prováděny ve stávajícím objektu, mimo
objekt bude prováděna pouze nakládka a vykládky vozidel a přemístění surovin z hlavního skladu
chemikálií do výrobních prostor.
Návoz surovin a odvoz výrobků bude uskutečňován stávajícími nákladními vozidly provozovatele, případně
vozidly smluvního přepravce. Manipulace v areálu bude ruční s využitím ručních vozíků.
V rámci zpracování této dokumentace byl výpočtově vyhodnocen případný vliv na kvalitu ovzduší a
hlukovou zátěž. Výsledky studií (viz příloha dokumentace) nevyhodnotily významnější zátěž okolí záměru.
Objekt leží z části ve vymezeném záplavovém území stoleté vody, podlahy všech místností provozovny se
nacházejí nad hladinou "stoleté vody". Skladování surovin je navrženo do části objektu s podlahou
převýšenou více jak 1 m nad uváděnou hladinou "stoleté vody". Hotové výrobky budou skladovány
uzavřených obalech v místnosti s podlahou více jak 0,6 m nad hladinou "stoleté vody". Všechna
technologická zařízení a chemické přípravky budou umístěny nad úrovní podlah (tedy ještě výše než je
úroveň podlahy).
Záměr nevyvolá významnější nárůst automobilové dopravy na stávajících komunikacích.
Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí provozem
záměru.
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Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto dokumentace .
Seznam příloh:
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6
Příloha 7

Celková situace areálu
Rozptylová studie
Hluková studie
Hodnocení zdravotních rizik
Vypořádání připomínek vznesených k oznámení záměru v rámci zjišťovacího řízení
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (k vlivům na pozemní a podzemní vody)
Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- závěry zjišťovacího řízení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU DOKUMENTACE
Datum zpracování dokumentace , podpis zpracovatele dokumentace a seznam osob, které se podílely na
zpracování dokumentace se nachází v jeho úvodní části.
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. Korchem s.r.o. Rozptylová studie
vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou odsávání provozních prostor realizovaných v rámci realizace
záměru "PROVOZOVNA FIRMY KORCHEM s.r.o. - skladování, míchání a balení chemických
přípravků Křenovice u Slavkova". Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži
hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) a PM10 z
vyvolané automobilové dopravy, těkavými organickými látkami (VOC) a prachem vznikajícím při
manipulaci se sypkými chemikáliemi (vyjádřeno jako tuhé znečišťující látky frakce 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
3.1.1. Bodové zdroje
V rámci navrhovaného záměru jsou uvažovány následujíc technologické zdroje emisí:
•
•
•
•

odsávání skladu surovin
odsávání pracoviště "výroba konzervačních olejů"
odsávání pracoviště "výroba vodních prostředků"
odsávání pracoviště "výroba práškových inhibitorů koroze"

odsávání místnosti 1.01 - sklad surovin
Odsávání je osazeno ventilátorem o výkonu 232 m3.h-1. Odsávání je v místnosti instalováno z
bezpečnostních důvodu pro možné odvětrání případných výparů ze skladovaných chemikálií (místnost
nemá okna). Trvalý provoz ani významné množství emisí škodlivin trvalejšího charakteru se
nepředpokládají.
odsávání místnosti 1.11 - výroba konzervačních olejů
Odsávání je osazeno ventilátorem o výkonu 350 m3.h-1. Odsávání je v provozu v průběhu dávkování
surovin pro míchání konzervačních olejů a během stáčení výrobků do expedičních obalů. Zdroj bývá v
provozu cca 30 minut (během výše uvedených činností).
Předpokládaná emise škodlivin činí:

prachové částice (TZL)

0,0 g/směnu

těkavé organické látky (VOC

8,0 g/směnu

odsávání místnosti 1.17 - výroba vodních prostředků
Odsávání je osazeno ventilátorem o výkonu 350 m3.h-1. Odsávání je v provozu v průběhu dávkování
surovin pro výrobu. Zdroj bývá v provozu cca 30 minut (během výše uvedených činností).
Předpokládaná emise škodlivin činí:

prachové částice (TZL)

2,0 g/směnu

těkavé organické látky (VOC

8,0 g/směnu

odsávání místnosti 1.18 - výroba práškových inhibitorů koroze
Odsávání je osazeno ventilátorem o výkonu 350 m3.h-1.
Předpokládaná emise škodlivin činí:

prachové částice (TZL)

2,0 g/směnu

těkavé organické látky (VOC

3156 g/směnu (etanol)

Pro výpočet tuhých emisí vycházíme z následujících údajů:
Seznam chemikálií - zdroje prachových částic a doby trvání emise jsou uvedeny v následující tabulce:
chemikálie

postup

četnost

kyselina benzoová

rozříznutý pytel zasunut do násypky kotlíku

1 x týdně, 5 min

1,2,3 benzotriazol

z pytle navážení do etanolu a rozpuštění

1 x týdně, 5 min

metakřemičitan sodný

z pytle navážení do vody

1 x měsíčně, 5 min

Chelaton 3

z pytle navážení do vody

1 x za 6 měsíců, 5 min

kys. citronová monohydrát

z pytle navážení do vody

1 x měsíčně, 5 min

NaOH

z pytle navážení do vody

1 x za 6 měsíců, 5 min

V případě, že budeme uvažovat, že manipulace se všemi výše uvedenými chemikáliemi může
proběhnout v rámci 1 dne, pak lze jako nejméně příznivý stav uvažovat s 30 minutovým provozem
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větrání příslušných pracovišť s potenciálné emisí TZL. Pokud budeme uvažovat výkon odsávání 350
m3.h-1 a koncentraci prašných částic (TZL) ve vzdušině ve výší 50 mg m-3, pak vychází maximální
denní emise prašných částic 8,75 g. Za reálného provozu však bude denní emise nižší, neboť k
souběhu všech operací v průběhu jednoho dne prakticky nikdy nedojde, pro vyhodnocení vlivu na
kvalitu ovzduší jsme uvažovali s maximální denní emisí 4 g (2+2) současně emitovanými ze dvou
pracovišť (viz výše).
Za rok předpokládáme celkovou dobu manipulace s výše uvedenými sypkými chemikáliemi 660 minut,
tedy 11 provozních hodin (za rok). Délka směny byla uvažována 8 h
Pro výpočet emisí těkavých organických látek vycházíme z následujících údajů:
Seznam chemikálií - zdroje těkavých organických látek a doby trvání emise jsou uvedeny v následující
tabulce:
únik do ovzduší
max. 4 l/směna

četnost
1 x týdně po dobu 30 min.

etanol

0

2 x měsíčně

5 min čerpán přímo ze sudu do kotlíku

butylglykol

0

1 x měsíčně

5 min čerpán přímo ze sudu do kotlíku

n-alkany

0

2 x měsíčně

5 min čerpány přímo ze sudu do kotlíku

D-limonen

0

1 x za 2 měsíce

chemikálie
etanol

způsob manipulace/vznik úniku
při vypouštění z kotlíku do krystalizačních nádob

navážení desítek g do vody

Pro výpočet emise etanolu byla použita měrná hmotnost 0,789 kg/l.
Za rok předpokládáme celkovou dobu manipulace s výše uvedenými těkavými organickými látkami
1560 minut, tedy 26 provozních hodin (za rok). Délka směny byla uvažována 8 h. Z hlediska celkové
emise je nejvýznamnější složkou etanol, ostatní těkavé organické látky se budou na celkových
emisích podílet cca 0,5%.
3.1.1. Liniové zdroje
S ohledem na navrženou kapacitu záměru (48 t/rok) je uvažováno s celkovým počtem příjezdů:
2 nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů vozidel).
3 osobních vozidel za den (a stejný počet odjezdů vozidel).
Areál je dopravně napojen na ulici Mlýnskou, dále je doprava vedena po ulici Sokolské na ul.
Brněnskou (50%) a Václavskou (50%).

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

7.18

14.21

4.90

4.09

7.69

19.70

11.21

8.89

22.13

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 800x600 m s
krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK.
Dále byl proveden výpočet imisního příspěvku v prostoru okna v nejvyšším podlaží 11 nejbližších
obytných domů:
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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 příloze č. 1 k zákonu
č. 201/2012 Sb.:

Mezní hodnoty pro chemikálie:
PEL

NPK-P

kyselina benzoová

-

-

1,2,3 benzotriazol

-

-

metakřemičitan sodný

-

Chelaton 3

2 mg.m

-3

2 mg.m

-

kys. citronová monohydrát
NaOH

-3

1 mg.m

-3

-

1 mg.m

-3

Poznámka: pokud je v políčku uvedena pomlčka - hodnota není stanovena.

Pro těkavé organické látky (VOC) není imisní limit stanoven. Těkavé organické látky používané ve
výrobě mají hodnoty NPK-P a PEL řádově v hodnotách několika desítek až tisíců miligramů na m3.
Etanol, jako nejvýznamnější těkavá organická látka (látka s nejvyšší emisí) má uvedeny v
bezpečnostním listě následující mezní hodnoty:
•

PEL

•

NPK-P = 3 000 mg.m-3 (tedy 3 000 000 µg.m-3)

= 1 000 mg.m-3 (tedy 1 000 000 µg.m-3)

Imisní limit pro tuto látku není stanoven.
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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 automobilovou dopravou obsluhující
provozovnu fy. Korchem, dosahuje nejvýše 0,001 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru ulice Mlýnské a Sokolské. V porovnání s hodnotou imisního limitu (40 µg.m-3) se jedná o
velmi nízkou hodnotu. V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s
maximem, budou hodnoty příspěvku významně nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané automobilovou dopravou obsluhující provozovnu
fy. Korchem z výpočtu vycházejí ve výši do 0,1 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru
ulice Mlýnské a Sokolské. V porovnání s hodnotou imisního limitu (200 µg.m-3) se jedná o velmi
nízkou hodnotu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat
hodnot ještě nižších.
Celkově se tedy jedná o velmi 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 fy. Korchem, dosahuje
nejvýše 0,6 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru ulice Mlýnské, severně od
výrobního objektu. V porovnání s hodnotami zdravotně významnými se jedná o nízké hodnoty.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Maximální hodinové koncentrace VOC, vyvolané provozem fy. Korchem z výpočtu vycházejí ve výši
do 800 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výrobního objektu a přilehlé
komunikace. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat
hodnot ještě nižších. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdroj, který je v provozu po velmi krátkou dobu
(1x týdně po dobu cca 30 minut) je dosažení těchto imisních koncentrací za reálného provozu málo
pravděpodobné.
S ohledem na to, že se bude jednat především o etanol není výše uvedená koncentrace z hlediska
vlivu na lidské zdraví významná (NPK-P pro etanol činí 3 000 000 µg.m-3)
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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4.3. Příspěvek navržených zdrojů ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem fy. Korchem, dosahuje
nejvýše 0,01 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,025% limitu
(40 µg.m-3).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru výrobního objektu a přilehlé komunikace.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem fy. Korchem z výpočtu vycházejí ve výši
1,4 µg.m-3, tedy do 3% hodnoty imisního limitu (50 µg.m-3). Doby dosažení této koncentrace jsou však
velmi krátké (technologické zdroje jsou v provozu celkem 11 hodin za rok), proto ovlivnění stávajících
četností dosažení limitních koncentrací pokládáme za vyloučené. Výpočtové maximum vychází do
prostoru výrobního objektu. V ostatních částech hodnoceného území budou hodnoty příspěvku nižší.
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 PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.4. Příspěvek navržených zdrojů ve vybraných výpočtových bodech
NO2

VOC

PM 10

roční průměr
-3
(µg.m )

hodinové
-3
maximum (µg.m )

roční průměr
-3
(µg.m )

denní průměr
-3
(µg.m )

roční průměr
-3
(µg.m )

hodinové
-3
maximum (µg.m )

Křenovice č.p. 83

0.003

0.044

0.002

0.56

0.4

565.2

Křenovice č.p. 641

0.002

0.067

0.002

0.71

0.5

688.9

Křenovice č.p. 464

0.001

0.021

0.001

0.18

0.1

160.9

Křenovice č.p. 546

0.001

0.015

0.001

0.16

0.1

140.0

Křenovice č.p. 670

0.001

0.014

0.001

0.16

0.1

145.1

Křenovice č.p. 475

0.002

0.017

0.001

0.28

0.2

255.4

Křenovice č.p. 298

0.010

0.041

0.006

0.46

0.3

388.3

Křenovice č.p. 310

0.009

0.036

0.005

0.40

0.3

341.0

Křenovice č.p. 1

0.007

0.039

0.004

0.30

0.2

248.8

Křenovice č.p. 2

0.006

0.029

0.003

0.27

0.1

231.7

rozestavěno

0.003

0.017

0.002

0.31

0.2

Imisní limit

40.000

200.000

40.000

50.00

1

(1 000 000)

282.4
2

(3 000 000)

3

Jak je z hodnot uvedených v tabulce zřejmé, hodnoty imisních příspěvků v prostoru nejbližší obytné
zástavby jsou v porovnání s imisními limity a mezními hodnotami prakticky zanedbatelné.

1

Limitem povolení četnost překročení 35 případů za rok.

2

PEL pro etanol

3

NPK-P pro etanol
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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. 1130 BrnoTuřany (cca 10 km západně od zdroje), výsledky naměřené na této stanici v roce 2012 jsou uvedeny v
následující tabulce:

V roce 2012 byla průměrná roční koncentrace NO2 na této stanici 18,0 µg.m-3. Což činí 45%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 se v prostoru stanice dosáhly v roce 2012 hodnoty
89,3 µg.m-3 což je cca 45% imisního limitu. Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2008 až 2012 (dle údajů pro vymezení
OZKO) jsou v prostoru Křenovic dosahovány následující koncentrace NO2:

Průměrná roční koncentrace tedy dosahuje 15,5 µg.m-3 a je tedy pod hranicí limitu.
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 NO2
dosahuje hodnot do 20 µg.m-3. Hodnota imisního limitu (40 µg.m-3) zde tedy není překračována.
Maximální hodinové koncentrace NO2, je v prostoru maximálního příspěvku hodnoceného zdroje do
120 µg.m-3. Hodnota imisního limitu (200 µg.m-3) zde tedy není překračována..
Nárůst průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,01 µg.m-3 tedy
nevyvolá podstatnější změnu stávající imisní zátěže ani nepovede k dosažení či překročení imisního
limitu (40 µg.m-3).
Nárůst maximální hodinové koncentrace NO2, v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,1 µg.m-3,
tento příspěvek nevyvolá podstatnější změnu stávající imisní zátěže ani nepovede k dosažení či
překročení imisního limitu (200 µg.m-3).

5.2. Tuhé látky (PM10)
Nejblíže od hodnoceného záměru se nachází stanice imisního monitoringu ČHMÚ č. 1130 BrnoTuřany (cca 10 km západně od zdroje), výsledky naměřené na této stanici v roce 2012 jsou uvedeny v
následující tabulce:

-3

V roce 2012 byla průměrná roční koncentrace PM10 na této stanici 26,2 µg.m . Což činí 66%
-3
imisního limitu (40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální 24hodinové koncentrace PM10 se v prostoru stanice dosáhly v roce 2012 hodnoty
-3
153,7 µg.m což je hodnota nad hranicí imisního limitu. Četnost dosažení limitní hodnoty byla 29
případů za rok, což je podlimitní četnost. Předpokládáme tedy, že imisní limit této škodliviny je
dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2008 až 2012 (dle údajů pro vymezení
OZKO) jsou v prostoru Křenovic dosahovány následující koncentrace PM10:
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční
koncentrace cca 27,6 µg.m-3, tedy asi 69% limitu (LVr=40 µg.m-3).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2008 až 2012 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru Křenovic uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po
odečtení 35 případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní
koncentrace cca 49 µg.m-3, tedy asi 98% limitu (LV24h=50 µg.m-3).
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 u průměrné roční koncentrace PM10
dosahuje hodnot do 27 µg.m-3. Hodnota imisního limitu (40 µg.m-3) zde tedy není překračována.
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Četnost dosažení koncentrace ve výši imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10, je v
prostoru maximálního příspěvku hodnoceného zdroje do 24 případů za rok.
Nárůst průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,01 µg.m-3.
Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se
jedná o nízké hodnoty do 0,025% limitu (40 µg.m-3).
Nárůst maximální denní koncentrace PM10, v zájmovém území dosahuje hodnoty do 1,5 µg.m-3,
tedy do 3% imisního limitu (50 µg.m-3). Doby dosažení této koncentrace jsou však velmi krátké
(samotný zdroj je v činnosti pouze 11 hodin za rok). Výpočtové maximum vychází do prostoru
výrobního objektu a přilehlé komunikace.
Celkově se tedy jedná o velmi malé nárůsty významněji neovlivňující stávající kvalitu ovzduší.

5.3. VOC
Tuto škodlivinu na území ČR měří pouze 2 stanice, které leží ve značné vzdálenosti (za hranici
uváděné representativnosti). V okolí záměru se nevyskytují významné zdroje této škodliviny.
Pro těkavé organické látky (VOC) není imisní limit stanoven. Těkavé organické látky používané ve
výrobě mají hodnoty NPK-P a PEL řádově v hodnotách několika desítek až tisíců miligramů na m3,
proto předpokládáme zdravotně významné koncentrace pro tyto látky řádově nad 1000 mikrogramů
(µg.m-3).
Vzhledem ke skutečnosti, že dominantní organickou látkou obsaženou v emisích je etanol (99,5%
celkové roční emise), je vyhodnocení imisního vlivu provedeno na tuto látku.
Nárůst průměrné roční koncentrace VOC dosahuje hodnoty do 0,6 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek
vychází do prostoru ulice Mlýnské, severně od výrobního objektu. V porovnání s hodnotami zdravotně
významnými pro etanol (např. PEL = 1 000 000 µg.m-3) se jedná o nevýznamnou hodnotu.
Nárůst maximální hodinové koncentrace VOC dosahuje hodnoty do 800 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek
vychází do prostoru výrobního objektu. V porovnání s hodnotami zdravotně významnými pro etanol
(např. NPK-P = 3 000 000 µg.m-3) se jedná o nevýznamnou hodnotu.
Celkově se tedy jedná o velmi malé nárůsty významněji neovlivňující stávající kvalitu ovzduší.
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6. Návrh kompenzačních opatření
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.:
"Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění
pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z
imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho
hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm.
b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující
látku (dále jen „kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č.
2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu.
Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění
nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem."
Jak je dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro NO2 ani pro
tuhé látky frakce PM10 a PM2,5 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována.
Kompenzační opatření tedy není třeba ukládat.
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7. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že po realizaci záměru dojde k málo významnému
nárůstu stávající imisní zátěže vyvolané provozem hodnoceného záměru.
U těkavých organických látek (VOC) s převažujícím podílem etanolu výpočet předpokládá nárůst v
řádu desetin mikrogramů (roční průměr) a maximálně stovek mikrogramů (hodinové maximum). Jedná
se tedy o koncentrace pod předpokládanou zdravotně významnou koncentrací.
U částic PM10 je očekáván nárůst u průměrných ročních koncentrací maximálně do tří setin procenta
imisního limitu, u průměrných denních koncentrací sice předpokládáme nárůst do 3% hodnoty
denního limitu, trvání této koncentrace v ročním součtu však vychází velmi krátké (celkový provoz
zdroje je předpokládán v součtu 11 hodin za rok).
Vliv vyvolané automobilové dopravy je nízký, u oxidů dusíku je nárůst průměrné roční koncentrace
NO2 do 0,01 µg.m-3 a u maximálních hodinových koncentrací do 0,1 µg.m-3, tedy řádově v setinách
procenta imisního limitu.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno konstatovat, že provoz odsávání výrobních
prostor fy. Korchem vybudovaného v rámci stavby "PROVOZOVNA FIRMY KORCHEM s.r.o.
skladování, míchání a balení chemických přípravků" nevyvolá nepřípustnou zátěž obyvatel.

V Brně 23.4.2014

………………………………………………….
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

7.2. Výpočtový bod mimo pravidelnou síť
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7.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2

7.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
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7.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace VOC

7.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace VOC
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7.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10

7.6. Příspěvek maximální 24hodinové koncentrace PM10
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Hodnocení vlivů na veřejné zdraví záměru

„Provozovna firmy KORCHEM, s.r.o. – skladování,
míchání a balení chemických přípravků,
Křenovice u Slavkova“
V rozsahu podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,

Brno, květen 2014

Provozovna firmy KORCHEM, Křenovice u Slavkova: vlivy na veřejné zdraví

Objednatel: Bucek s.r.o.
Pekařská 364/76
602 00 Brno

Zpracovatel: Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, Csc.
Expertízy vlivu životního prostředí na zdraví
613 00 Brno, Zemědělská 24
Držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví vydaného
rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví dle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a dle navazující vyhlášky č. 353/2004. Rozhodnutí vydáno dne
19.11.2004, č.j. HEM-300-26.8.04/25788, pořadové číslo osvědčení 1/Z/2004. Obnoveno rozhodnutím téhož
ministerstva ze dne 8.4.2009, č.j.: 17981-OVZ-32.1-22.1.09, pořadové číslo osvědčení 1/2009.

Tel.: 545 578 438, mobil 606 506 983
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Použité pojmy a zkratky
EIA …

Environmental Impact Assessment (Hodnocení vlivu na životní prostředí)

karcinogenní … rakovinotvorný
NPK-P … nejvyšší přípustná koncentrace škodliviny v pracovním ovzduší. Je to „taková
koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny
vystaven. Při hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s nejvyšší přípustnou
koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této látky měřené po
dobu nejvýše 15 minut.“ (Nař. vl. 361/2007, § 9)
PM … Particulate Matter (částice rozptýlené ve znečištěném ovzduší)
PEL … Permissible Exposure Limit (přípustný expoziční limit) je užíván v soustavě
zákonných federálních limitů USA. Podle našich předpisů (Nař. vl. 361/2007, § 9) je PEL
„celosměnový vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v ovzduší, jemuž
mohou být 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“.
Risk Assessment … hodnocení rizika
US EPA …United States Environmental Protection Agency (Americký úřad pro ochranu
životního prostředí)
VOC … Volatile Organic Compounds (volatilní, tj. těkavé organické látky)
WHO … World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
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Ad D I. Charakteristika předpokládaných vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Zdravotní vlivy
Situace
Předmětem posouzení je záměr vybudování provozovny firmy Korchem, s.r.o., zaměřené
na míchání, balení a skladování chemických přípravků, zejména antikorozních prostředků
používaných v průmyslu. Zařízení je situováno v areálu bývalého JZD Křenovice, Mlýnská
658. Jedná se o stávající podlouhlou přízemní budovu se sedlovou střechou a s půdou.
Začátkem provozní linky bude sklad, kde budou odměřovány, navažovány a v transportních
nádobách převáženy suroviny do provozních místností v množství odpovídajícímu jedné
šarži. V části objektu určeném pro míchání se budou po 200 l šaržích rozmíchávat inhibitory
koroze do olejů. Po jejich rozpuštění se oleje plní do expedičního balení nebo do zásobního
FE sudu. V téže místnosti se budou rozpouštět a rozmíchávat suroviny na biologicky
odbouratelné inhibitory koroze, které se budou stáčet do PE 60 l sudů, jako zásoba
polotovaru pro výrobu olejů. V místnosti výstupní kontroly budou prováděny předepsané
zkoušky (měření fyzikálních vlastností a protikorozní účinnosti v kondenzačních komorách).
Dále je v areálu navržen sklad hotových produktů, ve kterém budou skladovány i další
hotové výrobky – vodní biologicky odbouratelné čisticí prostředky a práškové biologicky
odbouratelné inhibitory koroze. Technologie výroby práškových inhibitorů koroze spočívá
v rozpouštění surovin v etanolu s vodou v 300 l míchaném kotlíku. Následuje krystalizace
v krystalizačních nádobách a po ní odstředění a rozdělení směsi.
Areál je situován v okrajové části obce, ale v těsné blízkosti několika obytných domů. Je
přístupný z místní komunikace. Dopravně je napojen na ulici Mlýnskou a po ulici Sokolské
na ulici Brněnskou (50%) a Václavskou (50%). Frekvence navazující dopravy je minimální,
představuje 3 osobní automobily a 2 nákladní automobily denně. Neovlivní významně
dopravní zátěž na příjezdových komunikacích.
Provoz bude omezen jen na denní dobu.

1.1.1 Metodický postup
V následujícím textu posoudíme potenciální vlivy záměru ve smyslu Zákona č. 100/2001 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). Z nich vycházejí i směrnice
Ministerstva životního prostředí ČR.
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)
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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 chemické 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.
c) Hodnocení expozice
Jde o odhad úrovní (dávek) jimiž 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
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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přijatelného indexu 10-6.
Závěrem této metodické stati je nutno doplnit, že stanovení rizika popsaným postupem je
nezbytné 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 většinou
vypracovány tak, aby s dostatečnou rezervou zaručovaly zdravotní nezávadnost resp.
společensky přijatelnou míru rizika, a jsou-li dodrženy, daná situace z hlediska ochrany
zdraví po právní stránce vyhovuje. U některých škodlivin jsou ovšem v odborné literatuře
udávány nepříznivé účinky i při úrovních podlimitních, z běžných nox se to týká především
suspendovaných látek v ovzduší (prašnosti) a hluku. V těchto případech může být v rámci
EIA vhodné na tyto skutečnosti poukázat. Pokud ale u dané škodliviny nemáme dost
přesvědčivé údaje tohoto druhu, pak při dodržených limitech výpočet rizika popsanou
metodou Risk Assessment obvykle neprovádíme.
***
V následujícím textu se zaměříme především na období po uvedení záměru do provozu.
Období výstavby stručně posoudíme v části 3.

1.1.2 Identifikace zdravotně významných vlivů
U provozu daného typu a na něj navazující dopravy mohou z hlediska ochrany veřejného
zdraví teoreticky přicházet v úvahu vlivy na ovzduší, vodu a půdu, dále hluk, vibrace, rizika
z odpadů a případně některé formy záření. V posuzovaném případě se však většina z nich
významně neprojeví.
Z popisu technologie je zřejmé, že se nejedná o chemickou výrobu. I když bude používán
poměrně široký sortiment chemických látek, bude předmětem činnosti pouze jejich
přemisťování, míchání, rozpouštění, krystalizace, plnění roztoků do nádob a balení.
Technologie je bezodpadová, únik případných úkapů nebo úsypů je zamezen úpravou
podlah – nepropustným nátěrem a ochrannou fólií.
Podle projektových údajů by neměly být odpadní vody problémem. Vzhledem k
bezodpadové technologii nebudou provozní vody pronikat do okolí. Splaškové a úklidové
vody budou sváděny do nepropustných jímek a jejich obsah bude pravidelně odvážen a
zneškodňován specializovanou firmou.
S ohledem na blízkost vedlejšího ramene potoka Rakovec bylo nutno zvážit i případná
rizika ze záplav. Část objektu se skutečně nachází v prostoru záplavového území stoleté
vody. Ze speciálního geodetického zaměření (Mgeo, červen 2014) přitom vyplynulo, že i
v případě stoleté vody zůstává podlaha všech místností objektu nad hladinou.
Nebudou zaváděny nebo používány postupy ani nové materiály, které by byly šířily zápach.
Nebudou zde zdroje vibrací nebo škodlivého elektromagnetického záření.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví by se zde případně mohly nepříznivě projevit dvojí
faktory: znečišťování ovzduší a hluk. Těm bude věnována následující část tohoto posudku.
Pozornost zasluhuje i prevence havárií a požárů.

1.1.3 Znečišťování ovzduší
Při hodnocení potenciálních vlivů znečištěného ovzduší vycházíme z rozptylové studie
(Bucek s.r.o., Ing. P. Cetl, Brno, duben 2014). Posuzuje předpokládané příspěvky ke
znečištění ovzduší dané lokality z provozu záměru a navazující dopravy. K jejich výpočtům
bylo zvoleno zájmové území se sítí 800 x 600 m s krokem 50 x 50 m. Výsledky jsou
prezentovány kartograficky. Dále byl proveden výpočet imisního příspěvku v prostoru okna
v nejvyšším podlaží 11 nejbližších obytných domů. Poloha těchto referenčních bodů je
kartograficky znázorněna v rozptylové studii. Jejich umístění a vzdálenost od záměru (od
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výduchů 1 a 3 uvádíme v tabulce 1. Body č. 1 a 2 jsou rodinné domky na ulici Mlýnské jz.
od záměru, č. 3 a 4 jsou obytné domy na téže ulici s. od záměru, body č. 5 a 6 jsou ve
skupině 4 rodinných domků j. od záměru na s. okraji ulice Sokolské, bod č. 7 j. od záměru
na ulici Široké, bod č. 8 v. od záměru na ulici Vlárské a body 9 až 11 v. od záměru, za
železniční tratí na ulici Palackého.

Tabulka 1: Referenční body v nejbližším obytném území.
Bod č.

Vzdálenost cca m

Umístění

Výduch 1

Výduch 3

1

Křenovice č.p. 298

37

89

2

Křenovice č.p. 310

47

96

3

Křenovice č.p. 83

84

58

4

Křenovice č.p. 641

88

44

5

Křenovice č.p. 1

80

126

6

Křenovice č.p. 2

88

129

7

Rozestavěno

100

119

8

Křenovice č.p. 475

153

117

9

Křenovice č.p. 670

230

191

10

Křenovice č.p. 546

235

195

11

Křenovice č.p. 464

220

173

Jako zdroje znečištění ovzduší vázané na záměr byly hodnoceny jednak zdroje
technologické (odsávání skladu surovin, odsávání pracovišť "výroba konzervačních olejů",
"výroba vodních prostředků" a "výroba práškových inhibitorů koroze"), a dále navazující
automobilová doprava (2 nákladní a 3 osobní vozidla za den).
V rozptylové studii bylo na základě dostupných pramenů zhodnoceno i místní pozadí
(stávající imisní koncentrace oxidu dusičitého a suspendovaných látek v ovzduší). Jsou
uvedeny i výsledky z měřící stanice imisního monitoringu ČHMÚ č. 1130 Brno - Tuřany. Ta
je však vzdálena cca 10 km západně od záměru a situována v odlišných podmínkách
výskytu zdrojů. Pro naše účely ji proto nelze použít. Druhým zdrojem údajů byla rozptylová
studie Jihomoravského kraje zpracovaná Mgr. Buckem. Podle ní má místní imisní zátěž
hodnoty, které uvádíme tabulce 2. Z hlediska platných předpisů jde ve všech případech o
hodnoty spolehlivě podlimitní.
-3

Tabulka 2: Průměrné roční imisní koncentrace vybraných škodlivin (µg.m ) v okolí
hodnoceného záměru
Škodlivina

Průměr rok

Krátkodobé max.

NO2

20

do120

PM10

27

Limit překročen
24x/rok
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Oxid dusičitý
Oxid dusičitý (NO2) patří k nejvýznamnějším a nejvíce sledovaným škodlivinám. Pochází ze
spalovacích procesů. V topeništích a ve spalovacích motorech je napřed uvolňován oxid
dusnatý (NO), který se vzdušným kyslíkem postupně oxiduje na NO2. Směs těchto dvou
plynů je označována souborným názvem oxidy dusíku (NOx). Je součástí emisí z každého
spalování, včetně výfukových plynů. Její škodlivější součástí je NO2, plyn palčivého,
dusivého zápachu. Čichově začíná být patrný od koncentrací 200 - 400 µg.m-3.
Oxid dusičitý je za přítomnosti uhlovodíků a ultrafialového záření (letní smog) hlavním
zdrojem potenciálně toxického troposférického ozonu a dále nitrátových aerosolů, které jsou
významnou frakcí jemných suspendovaných částic v ovzduší (PM2,5).
Účinky vyšších koncentrací NO2 na lidský organismus jsou jednak chronické, jednak akutní.
Při dlouhodobém vdechování se zvyšuje výskyt nemocí dolních dýchacích cest a jejich
projevů. Akutní účinky se projeví u vysokých dávek již po krátké expozici nepříznivým
ovlivněním dýchacích funkcí a drážděním očí.
Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Při dlouhodobém vdechování zvýšených koncentrací oxidu dusičitého nejcitlivější reagují
astmatici. Z epidemiologických studií vyplynulo, že bronchitické projevy u astmatických dětí
při zvyšování průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého rostou. I při zvýšených
ročních koncentracích NO2, jaké jsou celkem běžné v zevním ovzduší evropských a
severoamerických měst, bylo u dětí zjištěno zpomalení rozvoje plicních funkcí.
Pokud jde o krátkodobé účinky, pokusná vyšetření opakovaně ukázala, že zdraví lidé
nejsou při krátkodobém (dvouhodinovém) vdechování dotčeni koncentrací NO2 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. V toxikologických
studiích byly zjištěny akutní zdravotní účinky při hodinových expozicích nad 500 µg.m-3 NO2.
Přímé účinky NO2 na plicní funkce astmatiků byly popsány u hodinových koncentrací nad
560 µg.m-3 a již od koncentrací 200 µg.m-3 bylo možno speciálním vyšetřením nalézt
počínající růst reaktivity bronchů. Jiné laboratoře však účinek tak nízkých koncentrací u
astmatiků nepotvrdily.
Směrná hodnota WHO pro NO2 činí 40 μg.m-3 u ročního průměru a 200 μg.m-3 u
hodinového průměru. Tyto koncentrace byly převzaty i do zákona č. 201/2012 Sb. jako
limity závazné v ČR s tím, že uvedený hodinový průměr nesmí být překročen více než 18 x
za kalendářní rok.
Vyhodnocení expozice
Příspěvky záměru k imisím NO2 jsou jen stopové, v průměrných ročních koncentracích se
ve vybraných referenčních bodech pohybují mezi 0,001 μg.m-3 a 0,010 μg.m-3 (limit 40 μg.m3
), v maximálních hodinových koncentracích mezi 0,014 μg.m-3 a 0,067 μg.m-3 (limit 200
μg.m-3). Jde tedy o příspěvky pohybující se v setinách procenta stanoveného limitu.
Charakteristika rizika
Výše uvedené nepatrné příspěvky záměru prakticky neovlivní stávající příznivou situaci
v imisích oxidu dusičitého. Z hlediska imisí NO2 je tedy příspěvek záměru zanedbatelný a
zdravotně nevýznamný.

Suspendované částice v ovzduší (PM10)
Kromě znečišťujících plynů se v ovzduší běžně vyskytují i suspendované částice (airborne
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particulate matter) různého typu, velikosti a původu. Jejich zdravotní účinky závisí
především na jejich chemických, fyzikálních a případně biologických vlastnostech.
Významná je kromě toho i jejich velikost. 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 doba jejich setrvávání v ovzduší a podíl částic, které pronikají do plic. Po
zdravotní stránce byly u nás v praxi sledovány částice do průměru do 10 µm. Ty jsou při
hlubším zkoumání dále tříděny na částice hrubé, o průměru od 10 do 2,5 µm, a jemné, o
průměru 2,5 µm a nižším. Bývají označovány zkratkou PM (particulate matter) s indexem
podle horní hranice jejich rozměrů, tedy jako PM10 resp. PM2,5. 2 Mohou to být pevné látky i
kapénky kapalin. U nás často užívané souhrnné označení „tuhé znečišťující látky“ (TZL) je
proto nepřesné.
V imisích posuzovaného záměru budou obsaženy vedle inertních prachových částic i
částice pocházející jednak z výfukových plynů automobilů, jednak z výduchů odvětrávacích
zařízení ve značně časově omezených intervalech manipulací se sypkými materiály.
Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
Pokud jde o běžný uliční prach ve městech, do značné míry ovlivněný emisemi
z automobilů, prokazují studie zaměřené na krátkodobé (24hodinové) i dlouhodobé (roční)
expozice nepříznivý účinek na funkci a zdraví dýchacího ústrojí a také na systém srdečně
cévní. Při zvýšených expozicích byla opakovaně zjišťována zvýšená úmrtnost, zvýšený
počet případů přijetí k hospitalizaci a další důsledky. V citlivosti ke škodlivým vlivům
suspendovaných částic jsou mezi lidmi veliké rozdíly. Obecně jsou citlivější lidé staří, děti a
zejména pak pacienti postižení chorobami dýchacího a kardiovaskulárního ústrojí. Obzvlášť
citliví jsou astmatici.
Veliká proměnlivost suspendovaných částic co do chemického i velikostního složení a také
zmíněné veliké rozdíly v citlivosti lidí velmi ztěžují vědecky zdůvodněné stanovování limitů.
U obou zmíněných frakcí (PM10 a PM2,5) nebylo snadné najít u městského typu částic práh,
pod nímž není nikdo dotčen. U jemných částic (PM2,5) je odhadován nepříliš nad
koncentrací 3 – 5 μg.m-3. Nepředpokládá se, že jakýkoliv limit může spolehlivě ochránit
každého člověka před všemi možnými nepříznivými zdravotními efekty. Snahou musí být
snižování prašnosti na dosažitelné minimum. Limity, pokud jsou uváděny, jsou tedy spíše
konvencí, která připouští u obzvláště citlivých lidí určitou malou míru nepříznivých vlivů.
U nás platí limit stanovený zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, který činí pro
průměrné roční koncentrace PM10 40 μg.m-3 a pro 24hodinový imisní průměr 50 μg.m-3 s
tím, že nesmí být překročen více než 35 x za kalendářní rok. Pro průměrné roční
koncentrace PM2,5 je stanoven limit 25 μg.m-3.
Na základě rozboru moderní vědecké literatury přitom WHO pro dlouhodobé působení
-3
(roční průměry) doporučuje ve frakci PM2,5 postupně dospět ke směrné hodnotě 10 μg.m ,
která je prakticky dosažitelná a přitom významně snižuje zdravotní rizika. Má se k ní
docházet podle místních možností soustavou postupných cílů. Pro PM10 uvádí ekvivalent
-3
směrné hodnoty na úrovni 20 μg.m .
U krátkodobých (24hodinových) expozic se ve směrnicích WHO uvádí růst úmrtnosti o cca
0,5 % za každý vzestup o 10 μg.m-3 PM10. U koncentrace 150 μg.m-3 se tak předpokládá
zhruba pětiprocentní růst denní úmrtnosti. I zde je stanovena směrná hodnota, a to u PM2,5
25 μg.m-3, u PM10 50 μg.m-3.
V případě posuzovaného záměru budou čas od času v krátkých intervalech do zevního
ovzduší odváděny i některé používané práškové materiály, a to kyselina benzoová, 1,2,3
benzotriazol, metakřemičitan sodný, chelaton 3, kyselina citronová a hydroxid sodný. Žádná
2

Ve specializované literatuře jsou někdy rozlišovány i částice ultrajemné s průměrem do 0,1 µm (PM0,1)
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z těchto látek není v koncentracích běžných v zevním ovzduší toxická ani karcinogenní.
V odváděném ovzduší se budou vyskytovat jen velmi sporadicky a ve stopách. Nevyžadují
zde proto speciální pozornost.
Vyhodnocení expozice
Vypočtené imisní koncentrace suspendovaných částic zahrnují i prašnost, produkovanou při
manipulacích s výše uvedenými sypkými materiály. K jejich uvolňování do ovzduší bude
ovšem docházet jen vzácně. Z popisu provozních úkonů vyplývá, že prašná práce
s kyselinou benzoovou přichází v úvahu po dobu 5 minut 1 x týdně, s 1,2,3 benzotriazolem
rovněž 5 minut 1 x týdně, s metakřemičitanem sodným 5 minut 1 x měsíčně, s Chelatonem
3 5 minut 1 x za 6 měsíců, s monohydrátem kyseliny citronové 5 minut 1 x měsíčně a
s louhem sodným 5 minut 1 x za 6 měsíců.
I kdyby tedy všechny uvedené manipulace proběhly v jednom dni, což je prakticky
vyloučené, trvalo by odvětrávání v součtu 5minutových intervalů celkem jen 30 minut.
Celkové příspěvky záměru k imisím suspendovaných částic do ovzduší jsou podle
rozptylové studie minimální. Roční průměry se v referenčních bodech pohybují v rozmezí
0,001 až 0,006 μg.m-3 (tj. maximálně do úrovně 0,02 % stanoveného limitu) a denních
maximech v rozmezí 0,16 až 0,71 μg.m-3 (do úrovně 1,4 % stanoveného limitu).
Charakteristika rizika
Z uvedených příspěvků záměru k imisím suspendovaných částic do ovzduší blízkého
obytného území vyplývá, že stávající příznivý stav ovzduší nebude prakticky ovlivněn.
Záměr je proto ze zdravotního hlediska i v tomto ohledu dobře přijatelný

Volatilní organické látky (VOC)
Jako volatilní (těkavé) látky (volatile organic compounds, VOC) jsou souborně označovány
organické látky, které se snadno odpařují (resp. existují již při nízkých teplotách v plynném
skupenství), a které mají nepříznivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví.
K nejvýznamnějším a nejčastěji studovaným zástupcům VOC v ovzduší patří organická
rozpouštědla. Často jsou komponentou barev, laků a ochranných nátěrů (zejména alifatické
uhlovodíky, ethylacetát, glykolétery a aceton), čisticích prostředků (tetrachlorethylen aj.).
Významným zdrojem je i automobilová doprava (benzin, výfukové plyny). K jejich
nejběžnějším zdravotním účinkům patří dráždění oka a nosních a krčních sliznic. Různé
látky z této skupiny mají různou toxicitu, a proto jejich směs o neznámém složení nelze po
zdravotní stránce exaktně hodnotit.
V posuzovaném případě je hodnoceni usnadněno skutečností, že v emisích VOC do
zevního ovzduší téměř zcela převládá etanol, který je v nich zastoupen v 99,5%. Ostatní
VOC, s nimiž se bude v provozu pracovat (butylglykol, n-alkany, D-limonen), budou do
zevního ovzduší pronikat jen výjimečně a ve zcela zanedbatelných stopách. Proto můžeme
v tomto případě volatilní organické látky hodnotit jako etanol.
Etanol (etylalkohol, C2H5OH) je bezbarvá opojná kapalina s typickou lihovou vůní, dobře
známá z alkoholických nápojů. Vře při 78,3 0C, mísí se dobře s vodou a s běžnými
rozpouštědly. V těle se nehromadí, je odbouráván v játrech. Zdravotně je škodlivý při
nadužívání alkoholických nápojů, jako škodlivina životního prostředí je vcelku nevýznamný.
Páry alkoholu ve vyšších koncentracích mírně dráždí oči, nikoli však kůži.
Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
Vzhledem k nízké škodlivosti není pro páry alkoholu v zevním ovzduší stanoven limit ani
rizikové koeficienty. Abychom přesto alespoň přibližně charakterizovali teoretickou míru jeho
možné škodlivosti, přirovnáme jeho koncentrace k limitům pro pracovní prostředí. Limity pro
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zevní ovzduší by ve srovnání s nimi musely být podstatně přísnější, u jiných škodlivin to
bývá zhruba o 3 řády. Budeme tedy považovat imise alkoholu za přijatelné, budou-li jejich
koncentrace alespoň o 3 řády nižší než příslušné limity pro pracovní prostředí.
U nás platné limity pro pracovní ovzduší (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) pro etylalkohol
jsou PEL 1000 mg.m-3, NPK-P 3000 mg.m-3.
Vyhodnocení expozice
Vzhledem k tomu, že u par etylalkoholu v ovzduší přichází v úvahu jen akutní účinek,
hodnotíme jen krátkodobá (hodinová) imisní maxima. Ta se v referenčních bodech blízkého
obytného území pohybovala v rozmezí 140 až 689 μg.m-3. Pozadí zde není nutno brát
v úvahu, neboť v dotčeném území nejsou jiné významné zdroje etylalkoholu nebo jiných
VOC.
Charakteristika rizika
Z údajů o maximálních hodinových imisích v referenčních bodech vidíme, že vypočtené
hodnoty jsou o 4 řády nižší než limity pro pracovní prostředí. Z hlediska alkoholu tedy imise
po zdravotní stránce vyhovují. K uvedenému výsledku je možno poznamenat, že podstatně
vyšší koncentrace etylalkoholu jsou běžné v každém vinném sklepě.
Závěr ke stati o ovzduší
Příspěvky posuzovaného záměru ke koncentracím relevantních škodlivin v ovzduší
hodnoceného obytného území jsou velmi nízké a zdravotně nezávadné.

1.1.4 Hluk
Hluk patří k typickým a závažným škodlivým faktorům životního prostředí vyspělých zemí.
Již hladiny hluku pohybující se v blízkosti základních limitů působí na celou exponovanou
populaci. Dnes je tak dotčena značná část obyvatelstva našich měst. 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
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
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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. Při vyšších hodnotách (denních i nočních) dochází k výše popsanému
postižení psychické pohody.
Ani při dodržení základního limitu 50 dB není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi 10 %
osob i tak zažívá pocit rozmrzelosti z hluku.
Významné účinky hluku při různých hlukových hladinách v denní době uvádíme podle
podkladů WHO v tabulce 3.

Tabulka 3: Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku – denní doba (LAeq, 6-22 h)
Nepříznivý účinek

dB
<50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení
Zhoršené osvojení
řeči a čtení u dětí
Ischemická
choroba srdeční
Zhoršená
komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

Zvýšené hladiny nočního hluku se dotýkají exponovaného obyvatelstva tím, že narušují
usínání a kvalitu i délku spánku. Blíže je zde nebudeme charakterizovat, neboť
v posuzovaném případě se jedná pouze o hluk denní.
Z důvodů uvedených literárních poznatků vycházíme v dalším hodnocení jednoznačně ze
základního limitu pro denní ekvivalentní hlukové hladiny, tj. 50 dB. Korekce umožňované
stávajícími předpisy (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) mají význam právní, nikoli fyziologický.
Lidé jsou hlukem určité úrovně obtěžováni nezávisle na tom, zda v daném místě byla
korekce povolena či nikoli.
Hodnocení expozice
Při posuzování hlukových zátěží vycházíme z předložené hlukové studie (Enving, s.r.o., Ing.
M. Lepka, Brno, srpen 2013). Hodnotí předpokládaný příspěvek hlukového působení
provozovny KORCHEM s.r.o. v blízkém okolí v zadaných výpočtových bodech, které jsou
umístěny v chráněném venkovním prostoru u nejbližších obytných staveb. Dále je
výpočtově modelováno plošné pokrytí venkovního prostoru na sledovaném území
hlukovými pásmy ekvivalentních hladin akustického tlaku v dělení po 5 dB. Vzhledem
k vícepodlažnímu charakteru nejbližších staveb jsou výpočty ekvivalentních hladin
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akustického tlaku v zadaných výpočtových bodech zpracovány pro výšky +2 m a +4 m nad
terénem, výpočet v plošné síti pro grafické znázornění hlukových pásem je zpracován pro
výšku 4 m nad terénem.
Výsledky jsou znázorněny jednak kartograficky, jednak numerickými hodnotami
ekvivalentních hlukových hladin ve 2 vybraných referenčních bodech na přilehlém okraji
nejbližších dvou obytných domů, a to bod 1 u domu čp. 298 (odpovídá bodu č. 1 ve výše
citované rozptylové studii – viz tabulku č. 1) a bod 2 u domu čp. 83 (odpovídá bodu č. 3 v
rozptylové studii).
Jako stacionární zdroje jsou hodnoceny průniky provozního hluku otevřenými okny při
větrání v letním období, a dále hluk koncových elementů odvětrávacích zařízení. Jako
mobilní zdroje jsou uvažovány průjezdy nákladních a osobních automobilů včetně stávající
dopravy na ulici Mlýnské. Výsledný výpočet celkového vlivu dopravy (stávající + vyvolané
záměrem) v referenčních bodech po realizaci záměru uvádíme v tabulce 4. Výpočet dále
ukázal, že příspěvky stacionárních zdrojů z provozu jsou velmi nízké a stav v tabulce
uvedený prakticky neovlivňují.

Tabulka 4: Celkové výsledné ekvivalentní hlukové hladiny (dB) z dopravy
v referenčních bodech po realizaci záměru
Bod č.

Výška m *)

Hladina

1

+2,0

51,2

+4,0

51,1

+2,0

51,1

+4,0

51,1

2

Charakteristika rizika
Z tabulky 4 je zřejmé, že u nejbližších domů budou hlukové hladiny velmi blízké základnímu
limitu 50 dB. Nalezený rozdíl do 1,2 dB není subjektivně rozpoznatelný, je zdravotně
nevýznamný. Z uvedených důvodů je možno hlukové příspěvky záměru v
nejbližším obytném území považovat za zdravotně vyhovující.

1.1.5 Potenciální rizika z havárií a požárů
Vzhledem k dovozu a odvozu chemických látek, z nichž některé by mohly mít nepříznivý
účinek na veřejné zdraví při případných haváriích transportních automobilů, bude nutné
kontrolovat, zda dovozci dodržují předpisy pro bezpečnou dopravu chemických látek a
hořlavin a v případě zjištění nedostatků požadovat nápravná opatření.
V provozu záměru budou užívána poměrně značná kvanta materiálů snadno zápalných a
hořlavých. Nezbytná jsou proto podrobně plánovaná účinná opatření k prevenci požárů a
také k rychlé a úplné likvidaci požárů při jejich případném vzniku.

2. Psychické vlivy
Záměr má být realizován v poměrně odlehlé části obce, v blízkosti jsou však ojedinělé
rodinné domy, k nejbližším patří 2 domy ve vzdálenost cca 40 m, 6 domů cca 80 m a
několik domů cca 150 m. I když podle projektu a z analogie s obdobnými provozy jinde
nebude docházet k významným zdravotně škodlivým vlivům v okolí haly, skutečnost, že jde
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o chemický provoz, vyvolává u okolního obyvatelstva značnou nedůvěru k deklarované
neškodnosti a značný odpor k realizaci záměru. Jsou vyslovovány obavy z pronikání
chemikálií do okolí a vyskytují se pochybnosti o účinnosti havarijních plánů a následcích
případných požárů.
Přetrvávání obdobných pocitů a obav v době realizace záměru by mohlo vést k nežádoucím
sporům, stížnostem a konfliktům a v důsledcích ke zdravotně nepříznivým tenzím a stresům
u obyvatel v okolí. Řešením by zde mělo být rozšíření kontaktů budoucího provozovatele
s okolním obyvatelstvem a podrobné seznamování s charakterem provozu (s případným
umožněním exkurze do jinde fungujícího obdobného zařízení pro zástupce obyvatelstva).

3. Vlivy v době výstavby
Stavební úpravy budou z hlediska vlivu na okolí málo významné, nebudou zasahovat do
nosných konstrukcí, půjde pouze o výměny výplní otvorů, zazdění některých otvorů a
doplnění vnitřních příček. Tyto práce, a stejně ani instalace vnitřního zařízení, nebudou mít
nepříznivý vliv na okolí. Ani navazující doprava nepovede vzhledem ke svému malému
rozsahu k významnému růstu hlučnosti nebo znečišťování ovzduší.

Ad III D 2 Rozsah vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci
Exponované obyvatelstvo
Provoz záměru nebude mít svými materiálními podmínkami nepříznivý vliv na okolní
obyvatelstvo. Může však docházet k narušování psychické pohody obyvatel blízkého okolí
v důsledku nedostatečné informovanosti o provozu a neodůvodněných obav ze zdravotních
rizik. Týkalo by se to několika desítek obyvatel. Tento vliv lze snížit resp. i eliminovat
zlepšením vztahů mezi provozovatelem a podrobným seznámením odpůrců stavby
s provozem záměru a reálnou úrovní jeho vlivů na okolí.

Ad Část D IV. Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, případně
kompenzaci nepříznivých vlivů
Z hlediska ochrany veřejného zdraví lze požadovat:
•

Podrobně zpracovaný provozní řád, který zabezpečí deklarovaný bezodpadní
provoz. Soustavné kontroly dodržování příslušných provozních ustanovení.

•

Podrobně propracovaná protipožární opatření a soustavné kontroly jejich
dodržování.

•

Soustavné kontroly dovozců z hlediska předpisů pro bezpečnou dopravu
chemických látek a hořlavin a v případě zjištění nedostatků vyžadování nápravných
opatření.

•

Zabezpečení a kontrola nepropustnosti jímek na splaškové a úklidové vody,
pravidelné vyvážení jímek specializovanou firmou.

•

Zlepšení informovanosti zainteresovaných okolních obyvatel o připravovaném
provozu a potenciálních možnostech ovlivňování okolí.
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Ad Část D V. Charakteristika použitých metod
prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Stať pojednávající o vlivu na veřejné zdraví byla zpracována na podkladě předložených
ústních i písemných informací o projektovém záměru, odborných expertíz a kartografických
a dalších níže vyjmenovaných podkladů a na základě osobního průzkumu posuzovaného
území. Potenciální vlivy na obyvatelstvo byly zhodnoceny metodou Health Risk Assessment
a odbornou úvahou na základě níže uvedených pramenů odborné literatury.

Ad Část D VI. Charakteristika nedostatků ve
znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Informace o podmínkách vlastního provozu záměru jsou pro současnou fázi přípravy stavby
dostatečné.

Ad Část F Závěr
Hodnocený záměr nebude mít ani v době výstavby ani v době provozu nepříznivé vlivy na
veřejné zdraví. Zvýšeným úsilím o informovanost okolních obyvatel o vlastnostech a
předpokládaných vlivech záměru na okolí bude vhodné potlačovat potenciální narušování
jejich psychické pohody neodůvodněnými obavami. Bude třeba respektovat výše uvedená
doporučení (viz D IV.).
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163/2006 Sb. a č. 216/2007 Sb.).
3. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
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práci.
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9. Písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení: Městský úřad
Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, 2.10.1913; Krajská hygienická stanice JM
kraje, 4.10.2013; Česká inspekce životního prostředí, Brno, 3.10.2013; Česká
inspekce životního prostředí, Brno, 22.10.2013; Ing. P. Zejda, 7.10.2013; D.
Tesaříková, 7.10.2013; Bc. F. Slabotínský, 7.10.2013; Sdružení „Proti křenovické
spojce“, 7.10.2013; Ing. J. Nohel a 59 dalších občanů, 7.10.2013; Bc. L. Zvěřina,
7.10.213; Mgr. D. Póč, 6.10. 2013.
Literatura
1) Babisch, W.: Noise and Health. Environmental Health Perspectives. Research
Triangle Park: 2005, Vol. 113, Iss. 1, pp. A14 – 15.
2) Berglund B., Lindvall T. (ed.): Community noise. Stockh768/26olm 1995, 231 pp.
3) Bláha, K., Cikrt, M.: Základy hodnocení zdravotních rizik. Státní zdravotní ústav,
Praha, 1996.
4) Lebowitz M.D.: Epidemiological studies of the rerspiratory effects of air pollution. Eur
Respir J. 1996, 9, 1029 - 1054.
5) Salome C.M. et al.: Effect of nitrogen dioxide and other combustion products on
asthmatic subjects in a home-like environment. Eur Respir J. 1996, 9, 910 - 918.
6) Sullivan, J.B., Krieger, G.R., ed.: Hazardous materials toxicology. Williams &
Wilkins, Baltimore etc. 1992, 1242 pp.
7) Turnbull, R.G.H.: Environmental and health impact assessment of development
projects. WHO - CEMP, Elsevier Applied Science, London and New York 1992, 282
pp.
8) US EPA: The Risk Assessment Guidelines of 1986. Washington 1987.
9) US EPA: Guidelines for Exposure Assessment. Washington 1991
10) United States Environental Protection Agency: Integrated Risk Information System.
11) World Health Organization: Air quality guidelines for Europe. Copenhagen 2000,
426 pp.
12) World Health Organization: WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone,
nitrogen dioxide and sulphur dioxide. Global update 2005. WHO, Genevy 2006.
13) World Health Organization - CEMP: Environmental and health impact assessment. A
handbook for practitioners. Elsevier Applied Science, London and New York 1992,
282 pp pp.

V Brně dne 3. května 2014

Prof. MUDr. J. Kotulán, CSc.

Strana 17 (celkem 17)

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ K OZNÁMENÍ
Zpracovatel dokumentace obdržel celkem 4 vyjádření k dokumentaci.
V této příloze uvádíme jejich přehled a vypořádání případných připomínek nebo námitek, požadavky
na zapracování do dokumentace jsou akceptovány, v textu však není tato skutečnost akcentována .
Plný text připomínek je uveden v příloze, v rámci následujícího textu je vždy v černém rámečku
uvedena citace připomínky, v dalším odstavci (již bez orámování) je uveden stručný komentář
zpracovatele posudku.
K vypořádání byly ze strany příslušného úřadu předány následující připomínky k dokumentaci:
1.1. Městský úřad v Slavkov u Brna, odbor životního prostřed ze dne 13.9.2013, č.j. ŽP/2007613/4884-2013/Kub
1.2. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne 4.10.2013,
č.j.: KHSJM 43388/2013/VY/HOK
1.3.
Česká
inspekce
životního
prostředí,
OI
Brno,
ze
dne
22.10.2013,
č.j.: ČIŽP/47/ŘI/13144959.004/13/BLV
1.4.
Česká
inspekce
životního
prostředí,
OI
Brno,
ze
dne
3.10.2013,
č.j.: ČIŽP/47/ŘI/13144959.002/13/BLV
1.5. Ing. Petr Zejda, občan Křenovic, ze dne 7.10.2013
1.6. Dita Tesaříková, občan Křenovi,c ze dne 7.10.2013
1.7. Bc. Filip Slabotínský, občan Křenovic, ze dne 7.10.2013
1.8. Občanské sdružení PROTI KŘENOVICKÉ SPOJCE, ze dne 7.10.2013
1.9. Občané Křenovi, ze dne 7.10.2013
1.10. Bc. Lukáš Zvěřina, ze dne 7.10.2013
1.11. Mgr. David Póč, ze dne 6.10.2013
Kopie těchto vyjádření jsou součástí přílohy zpracovaného posudku.

1. Připomínky k dokumentaci
1.1.

Městský úřad v Slavkov u Brna, odbor životního prostřed ze dne 13.9.2013,

č.j.: ŽP/20076-13/4884-2013/Kub

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o souhlasné vyjádření, požadavky na obsah navazující projektové dokumentacei budou
akceptovány.
Problematika umístění záměru v prostoru vymezeného záplavového území je řešena v dokumentaci.
Prostory záměru jsou položeny nad hladinou Q100.

1.2. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne
4.10.2013,
č.j.: KHSJM 43388/2013/VY/HOK

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o souhlasné vyjádření, které nevyžaduje za strany zpracovatele dokumentace žádný
komentář nebo vypořádání.

1.3. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, ze dne 22.10.2013,
č.j.: ČIŽP/47/ŘI/13144959.004/13/BLV
Konstatuje, že údaje týkající se ochrany vod požadované ve vyjádření z 3.10.2013 byly doplněny.
Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o souhlasné vyjádření, které nevyžaduje za strany zpracovatele dokumentace žádný
komentář nebo vypořádání.

1.4. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, ze dne 3.10.2013,
č.j.: ČIŽP/47/ŘI/13144959.002/13/BLV
Z hlediska ochrany ovzduší k oznámení nejsou připomínky.
Z hlediska ochrany vod požaduje ČIŽP doplnění informací.
Komentář zpracovatele dokumentace:

Jak vyplývá z vyjádření ze dne 22.10.2013 byly požadované informace v průběhu řízení doplněny.
Vyjádření tedy dále nevyžaduje za strany zpracovatele dokumentace žádný další komentář nebo
vypořádání.

1.5. Ing. Petr Zejda, občan Křenovic, ze dne 7.10.2013
Ve vyjádření respondent vyjadřuje nesouhlas se záměrem. Vyjádření dále upozorňuje na dvě blízké
odpočinkové zóny s ohledem na možné emise do ovzduší a vytýká absenci podrobného popisu
zabezpečení proti požáru.
Komentář zpracovatele dokumentace:

Vliv na okolí záměru (včetně uvedených odpočinkových zón) byl v dokumentaci podrobně vyhodnocen
hlukovou a rozptylovou studií.
Zabezpečení proti požáru bude detailně řešeno v projektové dokumentaci, navržené řešení bude
odsouhlaseno příslušným orgánem požární ochrany. V rámci procesu EIA detailní popis zabezpečení
není vyžadován.

1.6. Dita Tesaříková, občan Křenovi, ze dne 7.10.2013
Ve vyjádření respondent vyjadřuje nesouhlas se záměrem, který opírá především o následující
výhrady:

Komentář zpracovatele dokumentace:

Podrobnosti technického řešení včetně zabezpečení proti kontaminaci vod či horninového prostředí a
zabezpečení proti požáru bude detailně řešeno v projektové dokumentaci, navržené řešení bude
odsouhlaseno příslušným orgánem ochrany vod a požární ochrany. V rámci procesu EIA takto detailní
popis zabezpečení není vyžadován.
Údaje o produkci (množství) odpadů jsou v rámci procesu EIA uváděny vždy pouze přibližně, jejich
množství závisí na aktuálním objemu výroby a za reálného provozu vždy kolísá. Odpadové
hospodářství bude odpovídat platné legislativě, provozovatel povede příslušnou evidenci (atd.).

1.7. Bc. Filip Slabotínský, občan Křenovic, ze dne 7.10.2013
Ve vyjádření respondent vyjadřuje nesouhlas se záměrem, který opírá především o následující
výhrady:

Komentář zpracovatele dokumentace:

Poloha části objektu v ploše vymezeného záplavového území je v dokumentaci uvedena. Z
podrobného geodetického zaměření objektu vyplývá, že podlahy všech místností v nichž bude výroba
či skladování probíhat jsou v dostatečné výšce nad hladinou Q100.
Podrobnosti technického řešení včetně zabezpečení proti kontaminaci vod či horninového prostředí a
zabezpečení proti požáru bude detailně řešeno v projektové dokumentaci, navržené řešení bude
odsouhlaseno příslušným orgánem ochrany vod a požární ochrany. V rámci procesu EIA takto detailní
popis zabezpečení není vyžadován.

1.8. Občanské sdružení PROTI KŘENOVICKÉ SPOJCE, ze dne 7.10.2013
Sdružení vyjadřuje nesouhlas s realizací záměru a tento nesouhlas odůvodňuje:
•

obec Křenovice je aktuálně zatížena mnoha negativními vlivy

•

v lokalitě je již nyní několik záměrů zatěžujících území

•

v blízkosti záměru je obytná zástavba (obava z emisí, požáru, povodně)

•

v blízkosti záměru jsou (stávající i navržené) rekreační plochy (obava z emisí, požáru,
povodně)

•

dešťové vody jsou svedeny přímo do toku (obava z kontaminace)

•

záměr je navržen do blízkosti Slavkovského bojiště

•

součástí Oznámení záměru nebyla dokumentace popisující protipožární ochranu, plná moc
zpracovatelky, dále je vytýkán rozpor v seznamu R-vět uvedených chemikálií

Komentář zpracovatele dokumentace:

Vlivy záměru na jeho okolí a lidské zdraví jsou vyhodnoceny dokumentací a odbornými studiemi
tvořícími přílohu této dokumentace.¨Další podrobnější popis zabezpečení záměru včetně posouzení
jeho dostatečnosti bude provedeno v rámci dalšího stupně projektové přípravy stavby. Provedení a
funkčnost navržených opatření bude ověřena nejpozději v rámci kolaudace stavby.

1.9. Občané Křenovi, ze dne 7.10.2013
Sdružení vyjadřuje nesouhlas s realizací záměru a tento nesouhlas odůvodňuje:

Komentář zpracovatele dokumentace:

Vlivy záměru na jeho okolí a lidské zdraví jsou vyhodnoceny dokumentací a odbornými studiemi
tvořícími přílohu této dokumentace.¨Další podrobnější popis zabezpečení záměru včetně posouzení
jeho dostatečnosti bude provedeno v rámci dalšího stupně projektové přípravy stavby. Provedení a
funkčnost navržených opatření bude ověřena nejpozději v rámci kolaudace stavby.
S ohledem na předpokládanou kapacitu výroby je srovnání s výrobou v podniku Hlubna v Holubicích
zavádějící.

1.10. Bc. Lukáš Zvěřina, ze dne 7.10.2013
Ve vyjádření respondent vyjadřuje nesouhlas se záměrem, který opírá především o následující
výhrady:

Komentář zpracovatele dokumentace:

Vlivy záměru na jeho okolí a lidské zdraví jsou vyhodnoceny dokumentací a odbornými studiemi
tvořícími přílohu této dokumentace. Podrobně byla také řešena otázka vymezeného záplavového
území v prostoru objektu.
Vzhledem k požadavkům na detalní popis technického řešení a pochyby o kvalitě projektové
dokumentace je na tomto místě třeba připomenout, že v rámci procesu EIA, který je legislativou
předřazen před územní řízení se nepředpokládá předložení naprosto detailního popisu podrobností
technického řešení dané stavby či záměru. Další podrobnější popis zabezpečení záměru včetně
posouzení jeho dostatečnosti bude provedeno v rámci dalšího stupně projektové přípravy stavby.
Provedení a funkčnost navržených opatření bude ověřena nejpozději v rámci kolaudace stavby.

1.11. Mgr. David Póč, ze dne 6.10.2013
Ve vyjádření respondent vyjadřuje nesouhlas se záměrem, který opírá především o následující
výhrady:

Komentář zpracovatele dokumentace:

Vlivy záměru na jeho okolí a lidské zdraví jsou vyhodnoceny dokumentací a odbornými studiemi
tvořícími přílohu této dokumentace. Podrobně byla také řešena otázka vymezeného záplavového
území v prostoru objektu.
Otázka četnosti vývozu splaškových vod nebyla v dokumentaci podrobně řešena neboť s ohledem na
předpokládanou produkci splaškových vod (max. 0,4 m3 za den) bude četnost odvozu cca 1 až 2
vývozy za měsíc, tedy z hlediska uvažování maximálních denních intenzit dopravy se nejedná o
podstatnější navýšení.

OBJASNĚNÍ DOTAZŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ
1. Dosavadní stav
Jedná se objekt bývalého JZD, který se nalézá v komplexu celé řady hospodářských budov areálu dřívějšího
JZD. V současnosti je celý areál využíván pro různé druhy podnikatelských činností. Předmětná budova byla
v minulosti využívána jako mechanické dílny JZD s kovárnou, v pozdějších letech jako autoopravna a lakovna.
2. Záměr
Záměrem je přenesení míchání ekologických průmyslových prostředků, zejména antikorozních, do nových
prostor. Současné prostory nevyhovují z hlediska dostupnosti, především v zimních měsících, když nasněží, a
také z hlediska prostorových.
Technologické procesy jsou bezodpadové a používají se biologicky odbouratelné suroviny.
Přestože zákon požaduje jedno opatření na zamezení případných negativních vlivů na okolí, záměr má
řešen několika stupňovou ochranu. Kapaliny jsou skladovány na záchytných vanách (postačující řešení), k tomu
ale jsou vybudovány nepropustné podlahy, objekt má záchytné jímky, a navíc není napojen na žádnou
kanalizaci.
3. Formální záležitosti
Řízení je vedeno jako „Změna užívání stavby“. Bylo provedeno „Zjišťovací řízení k záměru změny užívání
objektu“. Během tohoto řízení, byly předloženy všechny podklady požadované zákonem. Pokud by tomu tak
nebylo, příslušné státní úřady by se nevyjádřily.
Stav řízení:
− MěÚ Slavkov u Brna, OŽP – nemají připomínek, při dodržení všech povinností.
− MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu – záměr je v souladu s územním
plánem.
− KHS JMK, Odbor životního prostředí – nepožadují záměr posuzovat podle zákona 100/2001 Sb.
− ČIŽP OI Brno – z hlediska ochrany vod nepožadují další posouzení záměru.
− ČIŽP OI Brno – z hlediska ochrany ovzduší souhlasí se záměrem.
− KÚJMK Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody a krajiny – možnost vlivu na soustavu na
soustavu NATURA 2000 = záměr nemůže mít významný vliv.
− KÚJMK Odbor životního prostředí – na základě připomínek veřejnosti bude záměr posuzován podle
zákona 100/2001 Sb.
− Na základě požadavku úřadů byly zpracovány za účelem „Zjišťovacího řízení“, „Hluková studie“
(zpracovatel Enving s.r.o.) a „Rozptylová studie“ (zpracovatel Bucek s.r.o.).
− Na základě žádosti investora bylo zpracováno posouzení vlivu záměru na povrchové a podzemní vody
autorizovanou osobou (zpracovatel RNDr. Petr Vohnout).
− Déle bylo zpracováno Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Pavel Schelle).
Nedostatky řízení:
− Vzhledem k tomu, že ČIŽP OI Brno neměl novou verzi Adobe, nedokázal otevřít přílohy a vyžádal si je
ve starší verzi formátu .pdf. Tímto požadavkem vzniklo zpoždění v jeho vyjádření, které bylo vydáno
po termínu daném KÚJMK k vyjádření.
− Zpracovatelka žádosti o Změnu užívání stavby neuvedla v seznamu příloh obě citované studie, ačkoliv
tyto byly fyzicky předloženy.
− Zpracovatelka žádosti o Změnu užívání stavby uvedla v seznamu chemických látek u některých z nich
vyšší nebezpečnosti, než odpovídají skutečnosti a zákonným ustanovením. To se pak projevilo i
v seznamu tzv. R vět.
− Na webu byla zveřejněna neúplná dokumentace (není nám známo, který úřad pochybil).
4. Bezprostřední blízkost
Z hlediska definice zákona se pod pojem „bezprostřední blízkost“ rozumí vzdálenost k zajištění
spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. V daném případě se z hlediska bezpečnosti a
zdraví jedná o obvodové zdi budovy a z požárních požadavků o maximální vzdálenost 4,75 m od stěn budovy
v požárním úseku II.
Nejbližší obytná budova je vzdálena od objektu minimálně 35 m. Potok Rakovec má nejkratší vzdušnou
vzdálenost od objektu 75 m. Tedy daleko za stanovenou požární bezprostřední blízkostí.

KORCHEM s.r.o
Blučina č.p. 703
664 56 Blučina
Czech republic

IČ: 277 36 253
DIČ: CZ27736253
Společnost zapsána KS v Brně
oddíl C vložka 55573

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha
č.ú.: 2700342940 / 2010
IBAN: CZ4820100000002700342940
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Tel.: +420 777 308 929
www.korchem.cz
info@korchem.cz

5. Zplodiny
Během procesu míchání nevznikají žádné zplodiny. Do vzduchu se dostávají pouze páry etanolu (alkoholu)
ve velmi malé koncentraci, který slouží jako pomocné rozpouštědlo. Viz. „Rozptylová studie“. (Koncentrace je
nižší než ve vinném sklepě a nemůže dosáhnout dolní meze výbušnosti.)
Tyto páry jsou z pracovního prostředí ventilovány do vzduchu buď pomocí „přirozené ventilace“ tj. okny,
nebo pomocí „nucené ventilace“ a to ventilátory o průměru 13,5 cm.
6. Vliv na ovzduší
Vliv záměru na ovzduší je zpracován v „Rozptylové studii“. Do ovzduší se budou dostávat páry etanolu,
nejvíce v místě vyústění odvětrání pracovních prostor. Viz. mapka. Ale i v místě s největší koncentrací bude
koncentrace par zanedbatelná. Výpočtový model uvádí předpokládaný rozptyl par i v koncentracích čichem
nezjistitelných a neměřitelných.
7. Zátopové území
Pouze část objektu leží v oblasti, která byla označována jako Q100, tedy hranice úrovně 100leté vody.
Podle současným legislativních opatření se takové území označuje jako „Pasivní záplavové území“ s odlišným
režimem oproti „Aktivnímu záplavovému území“.
Podle geodetického zaměření je nejnižší bod podlah objektu 13 cm nad niveletou Q100.
Přesto jsou podniknuta taková opatření, aby nedošlo k úniku žádných látek. V níže položených částech
objektu nejsou skladovány žádné suroviny nebo výrobky a rozpracovaná výroba je na stojanech desítky cm nad
teoretickou hladinou. Navíc jsou všechny prostory opatřeny nepropustnými chemicky odolnými podlahami.
8. Vliv na veřejné zdraví, rekreační plochy, zhoršení života obyvatel
Uvedené vlivy byly posuzovány podle zákona 100/2001 Sb. autorizovanou osobou (Prof. Kotulánem.) Bylo
zjištěno, že záměr nemůže mít negativní vliv na uvedené faktory.
9. Ohrožení „spodních“ vod
Z odborného hlediska „spodní vody“ neexistují. Rozlišují se vody povrchové a podzemní.
Na oba typy vod byl vypracován odborný nález autorizovanou osobou. S ohledem na půdní složení v dané
lokalitě, stav zvodně, na rychlost infiltrace a vlastnosti surovin i výrobků, nemůže ke kontaminaci podzemních
vod dojít. Proti kontaminaci povrchových vod, v případě nějaké havárie, jsou navržena několika násobná
opatření. Jedno z prioritních je to, že objekt není napojen na žádnou kanalizaci. Dále pak má objekt 2
záchytné jímky a další bude doplněna v místě vykládky, má nepropustné podlahy, kapaliny jsou uloženy na
záchytných vanách. Navíc jsou suroviny a výrobky biologicky odbouratelné v kratších časových intervalech než
předepisuje směrnice EU, několik z nich přirozeně hůře odbouratelných, jsou látky těkavé, nebo odbouratelné
in situ pomocí mikroorganizmů.
10. NATURA
Z rozboru Odboru životního prostředí i autorizovaných osob vyplývá, že realizace záměru nemá významný
vliv na soustavu NATURA. Navíc se tato v dané lokalitě nenachází.
11. Vznik odpadů
Veškeré technologie jsou bezodpadové. Tj. všechny suroviny, které do procesu vstupují jsou rozpuštěny
(nejčastěji v deionizované vodě) a pak rovnou vypuštěny do expedičních obalů. Expediční obaly jsou
v maximální možné míře opakovaně používány.
Provozem vznikají jen dále uvedené odpady:
- kancelářský odpad,
- poškozené polyetylenové (PE) kanystry,
- pytle (PE, papírové, nebo papírové s PE vložkou) od surovin.
Likvidace těchto odpadů je prováděna v souladu se zákonem odbornou firmou.
12. Odpadní vody
Odpadní vody vznikají pouze ze sociálního zařízení. Tyto odpadní vody jsou zachycovány ve dvou jímkách,
které jsou vyváženy v souladu se zákonem. Tj. před vyvezením se provádí kontrolní odběr.
Výhodami navrženého řešení je, že technologie míchání přípravků jsou bezodpadové, míchací nádoby
nejsou vymývány, ale opakovaně používány pro stejnou skupinu produktů. Navíc objekt není napojen na žádnou
kanalizaci!
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13. Požární rizika
Pro daný provoz bylo vypracováno „Požárně bezpečnostní řešení“. V budově je instalován předepsaný
hydrant a budou v ní předepsané hasicí přístroje. Budova je osazena předepsanými požárními dveřmi, vnitřní
konstrukce opatřeny požárními nátěry a objekt je rozdělen na požární úseky.
14. Skladování hořlavin
Hořlaviny jsou skladovány v soulady se zákonnými ustanoveními. Kapaliny mají záchytné vany. Jednotlivé
hořlaviny jsou v uzavřených samostatných nádobách.
Největší uvedené množství hořlavin představuje etanol, který je ale naředěn vodou na nehořlavý roztok,
nicméně v soupisu chemických látek figuruje jako by byl čistý, protože tak stanoví předpis.
15. Havárie
Havárie se odstraňují okamžitě! Na to existuje fungující státní systém, který zasahuje hned a nepotřebuje
k zásahu ničí souhlas. Ne tedy, až se poškozený z domluví s viníkem. Navíc náklady spojené s takovým zásahem
jsou zahrnuty v pojistkách, které má uzavřené jak provozovatel objektu, tak dopravci. (Ve skutečnosti tyto
pojistky kryjí mnohem více, než jen havárie a daleko převyšují předpokládané škody.)
Přestože bylo operováno nebezpečím havárie, nikdy nebylo upřesněno, o jaký druh havárie se jedná, aby
bylo možné konkrétně odpovědět. Proto budou teoreticky možné havárie rozvedeny dále.
- Rozsypání látek uvnitř budovy. Vzhledem k nepropustným podlahám, zametení a vysátí. Vzniklý odpad
likvidován zákonným způsobem.
- Rozlití kapalin uvnitř budovy. Vzhledem k nepropustným podlahám, nasátí do sorpčního materiálu (hadry
nebo práškový sorbent). Vzniklý odpad likvidován zákonným způsobem.
- Rozsypání látek vně budovy při manipulaci. Zametení, všechny látky tuhého skupenství jsou biologicky
odbouratelné. Nemají bio akumulativní potenciál.
- Rozlití látek vně budovy při manipulaci. Použití sorpčního materiálu. Jen dvě používané kapaliny mají
menší biologickou odbouratelnost. Alkany se velice rychle odpaří a olej, který není nebezpečnou látkou, je
možné biologicky rozložit in situ, nebo zasaženou vrstvu v několika málo cm odebrat. Kapaliny nemají bio
akumulativní potenciál.
- Požár. Hořením při dokonalém spalování vzniká voda, oxid uhličitý a v malé míře oxidy dusíku. Při
nedokonalém spalování může vznikat oxid uhelnatý a černý kouř. Vzhledem k tomu, že antikorozní
prostředky jsou antioxidanty, fungují jako účinná zhášedla a hasicí prostředky. Navíc většina produktů jsou
vodní roztoky. Většinu přítomných hořlavých materiálů tvoří samotná konstrukce budovy (dřevěné trámy,
okna apod.). Největším předpokládaným rizikem pro okolní prostředí jsou hasicí prostředky hasičů.
- Povodeň. I kdyby bylo při povodni dosaženo hladiny 100leté vody, k žádnému úniku nedojde. Podlahy
v místnostech jsou nad uvedenou hladinou. Rozpracovaná výroba je v nádobách, které mají nohy, takže
jsou desítky cm nad podlahami. Všechny suroviny a výrobky jsou skladovány ve zvýšených částech budovy.
- Uragán a větrná smršť. Může dojít k odnesení střešní krytiny, ale všechny přízemní prostory jsou od půdy
odděleny betonovým stropem.
16. Slavkovské bojiště
Vzhledem k tomu, že záměr je situován do stávající budovy a potřebné úpravy z důvodu bezpečnosti se
týkají interiérů, nebude současný stav lokality bojiště nijak narušen.
17. Změna výrobního programu
Přejít na míchání toxických látek, senzibilizujících, karcinogenů, mutagenů, pesticidů, herbicidů apod.
není záměrem společnosti, nebude, a dle legislativy ani není možné.
Řadu let trvalo, než si firma vybudovala jméno jako dodavatel ekologických průmyslových prostředků.
Změna sortimentu by ji konkurenčně zničila. Navíc práce s takovými nebezpečnými chemikáliemi vyžaduje
vysoké investice do bezpečnostních a kontrolních opatření, které jsou mimo možnosti společnosti (Jak
současné, tak jakékoliv budoucí. To si v dnešní době mohou dovolit jen giganti).
18. Zaměstnanost
Od začátku záměru firma prezentovala, že pro nový objekt bude potřebovat přijmout nové zaměstnance
v počtu 3 osob, výhledově 5.
19. Přínosy pro obec
Firma má připraveno několik návrhů na pomoc obci. S ohledem na současnou situaci se rozhodla je
nepředkládat.
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20. Věta R20, R37, R66
Tzv. R věty jsou upozornění na vlastnosti podle evropského zákona REACH ve starší verzi. Nová verze
REACH-CLP používá H věty.
R20 – zdraví škodlivý při vdechování. Jde o látky, které by mohly při vdechování způsobit zdravotní
komplikace. Jedná se o dvě aminové sloučeniny (kapaliny), jedno rozpouštědlo a o Chelaton. Kapaliny jsou
dopravovány do míchacích nádob pomocí čerpadel a do expedičních nádob jsou také čerpány. Do pracovního
prostředí se nedostávají. Chelaton se používá asi 2x do roka a v době navažování má obsluha masku. Vzhledem
k tomu, že rychle sedimentuje, nedostává se do vnějšího prostředí.
R37 – dráždí dýchací orgány. Jde o látky (obvykle prachového charakteru), které mohou podráždit dýchací
orgány, takže by osoby mohly začít kašlat, nebo pociťovat podráždění. V případě záměru se jedná o 4
inhibitory koroze, které se však do ovzduší nemají jak dostat. Navíc 3 z nich nejsou schopny prášit. Jeden
z nich (metakřemičitan sodný - vodní sklo) se používá minimálně a v době expozice během 5 minut navažování
pracovníci mají masku. Křemičitan rychle sedimentuje. Jeden finální prostředek s uvedeným význakem je
čerpán čerpadlem, takže netvoří aerosol nebo páry, tedy nemá se jak do ovzduší dostat.
R66 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Důležité je, že může, ale nemusí.
Jedná se o vlastnost, kterou mají všechna mýdla, šampony, odmašťovací prostředky, ředidla, včetně lihu apod.
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Vyjád ení podle zákona . 254/2001 Sb. a zákona . 62/1988 Sb., v platném zn ní k zám ru
firmy KORCHEM s. r. o. na p. . 965/1, 965/2, 965/3, 969/4 v k. ú. K enovice u Slavkova
Vyjád ení osoby s odbornou zp sobilostí dle § 9 zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní
k zám ru vybudovat na p. . 965/1, 965/2, 965/3, 969/4 v k. ú. K enovice u Slavkova
investor: KORCHEM s. r. o., se sídlem Blu ina 703; 664 56 Blu ina, I 27736253
oprávn ný zástupce investora: David Rožnovský Komenského nám. 330; 68401 Slavkov
u Brna
ú el stavby: provozovna pro skladování, míchání a balení chemických p ípravk
p edpokládaný termín zahájení stavby:
v pr b hu roku 2014
p edpokládaný termín dokon ení stavby:
v pr b hu roku 2014
Úvod
Výše uvedená spole nost hodlá z ídit pro pot eby své podnikatelské innosti na
parcelách . 965/1, 965/2, 965/3, 969/4 v k. ú. K enovice u Slavkova provozovnu pro
skladování, míchání a balení chemických p ípravk v bývalém areálu JZD K enovice.
Spole nost KORCHEM s. r. o. míchá chemické prost edky p edevším v oblasti antikorozní
ochrany a konzervace kov . Popis technického ešení a vybavení provozovny byl p evzat
z projektové dokumentace zám ru. Jedná se o plánované míchání následujících skupin
výrobk :
organické prost edky pro mytí, odmaš ování a konzervaci kov
vodní prost edky pro mytí, odmaš ování a konzervaci kov (pro ru ní mytí, pro
diskontinuální i tunelové a ultrazvukové pra ky)
výparné a kontaktn -výparné inhibitory koroze (VCI) pro použití do finálních prost edk
antikorozní ochrany
separa ní prost edky pro sva ování
pr myslové chladicí nemrznoucí kapaliny
prost edky domácího použití (auto-moto, ná adí, domácí hygiena)
prost edky pro meziopera ní i dlouhodobou expedi ní antikorozní ochranu
ochrana zkorodovaných konstrukcí
prost edky pro muzejní konzervaci sbírkových p edm t
Výrobky jsou distribuovány pod obchodním názvem KORING. Jedná se p evážn
o kapalné p ípravky, distribuované v PE nádobách o obsahu 0,5 až 60 l (dle požadavk
objednatele a druhu p ípravku).
Celkový sou et teoretických projektovaných kapacit produkce je cca 48 t ro n ,
rozd lení na jednotlivé skupiny prost edk je uvedeno v následující tabulce . 1:
skupina prost edk
konvertory koroze
konzerva ní prost edky "olejové"
práškové inhibitory koroze a vodo rozpustné inhibitory koroze
mycí kapaliny
pasiva ní kapaliny
chladící kapaliny
separátory

Popis technického ešení

(kg/m síc)
250
450
900
800
800
300
500

(t/rok)
3
5.4
10.8
9.6
9.6
3.6
6
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Provozovna bude umíst na v areálu bývalého JZD do stávajícího jednopodlažního
objektu o rozm rech 52,22 x 13,65 m. Dispozice objektu, dopravní napojení a napojení na
inženýrské sít z stane zachováno a je pro ú ely výroby dostate né (viz. projektová
dokumentace zám ru).
Jednotlivé místnosti objektu budou stavebn upraveny a v souladu s platnou
legislativou vybaveny nepropustnými podlahami a dalším zabezpe ením proti p ípadnému
úniku chemikálií. Podrobn ji je dispozice objektu znázorn na ve výkresových p ílohách
dokumentace p edm tného zám ru. Veškeré podlahy sklad a prostor, kde bude docházet
k manipulaci s chemikáliemi budou betonové, izolované, opat ené keramickou slinutou
dlažbou odolnou proti p sobení chemických látek. Betonová rampa do skladu chemikálií
bude opat ena chemicky odolným nát rem.
Suroviny pro míchání p ípravk budou uloženy ve skladu chemikálií (izolovaná
podlaha viz výše), který bude mít samostatný vstup. Sypké chemikálie budou skladovány v
pytlích (PE nebo papírových s PE vložkou) na regálech, kapaliny nudou skladovány v sudech
a PE nádobách zabezpe ených záchytnými vanami.
Míchání konzerva ních olej bude provád no v místnosti s izolovanou podlahou (viz
výše) a prostor bude odv tráván okny a ventilátorem zavedeným do stávající šachty bývalého
komína (pr m r cca 0,15 m) vyvedené nad st echu budovy.
Vodou editelné p ípravky budou míchány v místnosti se samostatným vstupem a
izolovanou podlahou (viz výše). Místnost bude odv trávána axiálním ventilátorem
vyvedeným do fasády objektu.
Práškové inhibitory koroze budou míchány v místnosti se samostatným vstupem s
betonovou izolovanou podlahou s chemicky odolnou dlažbou (viz výše). Bude odv trávána
pomocí axiálního ventilátoru vyvedeného do fasády objektu.
Pln ní kapalných p ípravk a balení práškových inhibitor koroze bude probíhat v
ur ených prostorách k danému produktu. Hotové výrobky budou skladovány ve skladu
hotových výrobk (izolovaná podlaha viz výše). Prázdné nové obaly ur ené pro expedici
výrobk budou skladovány ve skladu obal .
Laborato pro kontrolu kvality a další kontrolní operace spojené s výrobou, bude
umíst na v místnosti vybavené izolovanou podlahou pokrytou chemicky odolnou krytinou a
bude odv trávána okny do dvorního traktu.
Administrativní prostory a zázemí provozu (kancelá , šatny, sociální za ízení) bude
umíst no, v projektu specifikovaných prostorech, v p ístavku k objektu. Denní místnost
s kuchy kou bude umíst na v hlavní budov vedle administrativního p ístavku. Další sociální
zázemí (WC, umývárna se sprchou) bude umíst no v místnostech specifikovaných projektem.
Objekt bude vytáp n pomocí 2 teplovodních kotl využívajících jako palivo zemní plyn z
ve ejné distribu ní sít .
Vlastní technologie míchání bude relativn jednoduchá. Ur ený ( ádn proškolený)
pracovník si ve skladu chemikálií odebere v množstvích odpovídajících jedné šarži p íslušné
odm ené a odvážené množství surovin a v transportních nádobách je p epraví do provozních
místností. Ve vyhrazeném prostoru budou jednotlivé komponenty nadávkovány dle p íslušné
receptury do míchacích nádob. Po rozpušt ní a dokonalém promíchání výrobku bude odebrán
vzorek ke kontrole kvality a následn bude hotový produkt pln n do p epravních obal ,
opat en etiketou a p epraven do skladu hotových výrobk .
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Technologický postup výroby je stru n uveden v následující tabulce . 2:
. místnosti
I.18

I.17

1.11

skupina
technologický postup
výrobk
vodorozpustné Do 300 l vyh ívaného kotlíku se nalije etanol a do n j p es násypku se
místnost
inhibitory
práškových
vsype kyselina benzoová. Na váze se v pomocné nádob v etanolu
koroze
inhibitor
rozpustí ostatní ingredience - kapaliny i tuhé látky. Obsah pomocné
koroze
nádoby se p elije do kotlíku. Po úplném rozpušt ní se obsah vypustí a
nechá chladnou a krystalizovat. Dekantací se odd lí krystaly prášku od
kapaliny. Kotlík má výpust 80 cm nad zemí. Vstupy kotlíku jsou b hem
míchání uzav eny.
Pro vývoj nových výrobk této skupiny inhibitor koroze slouží 20 l
vyh ívaný kotlík. Používá se na n m zcela stejná technologie. Ten má
výpust 70 cm nad zemí. (V provozu jen vyjíme n .)
místnost
vodní
Základní surovinou je nakupovaná deionizovaná voda. Ta se dováží v 1
vodních
prost edky
m3 IBC kontejnerech a v nich na stojanech skladuje.
prost edk
Vodní mycí,odmaš ovací, pasiva ní a chladicí kapaliny se míchají v 300
l plastových nevyh ívaných nádobách. V sou asné dob jsou 4. Pro
každou nekolidující skupinu jeden tak, aby nebylo nutné je mezi šaržemi
vymývat. Do nádoby se nalije voda a v ní se rozpustí p íslušné složky kapaliny, pastovité látky a tuhé látky. Po rozpušt ní, se obsah rovnou
plní do expedi ního balení - sud a plastových kanystr . Plastové
nádoby jsou na stojanech a mají dno 55 cm nad zemí.
Separátory pro sva ování se míchají v IBC kontejneru. Do n j se na erpá
voda a etanol. Pak se v n m rozpustí pastovitá surovina a vodorozpustné
inhibitory koroze. Po úplném rozpušt ní látek se separátory vypouští do
expedi ního balení - IBC kontejner a plastové kanystry. Nebo se v
dalším IBC kontejneru edí deionizovanou vodou a pak stejným
zp sobem expedují. Všechny kontejnery jsou umíst ny na stojanech 75
cm nad zemí.
Konvertory koroze se míchají v 300 l nevyh ívané plastové nádob . Do
ní se nalije deionizovaná voda. Ve vod se rozpustí kyselina citronová.
V pomocné nádob na váze se v lihu rozpustí tuhé ingredience a roztok
se pak p idá do vody. Po rozpušt ní se p idá akrylátová disperze a po
d kladném promíchání se sm s vypouští do expedi ních balení - sud a
plastových kanystr . Plastové nádoby jsou na stojanech a mají dno 55
cm nad zemí.
místnost
antikorozní
Inhibitory koroze se míchají ve 20 l vyh ívaném kotlíku. Do n j se nalijí
konzerva ních
"oleje"
kapaliny a vsypou práškové složky. Pastovité složky se rozeh ejí v
olej
pomocné nádob a pak vlijí dovnit . Po d kladné homogenizaci za tepla
(tuhé látky se musí teplem uvnit rozpustit), se sm s vylévá do zásobní
plastové nádoby. Z ní se potom odebírá pro výrobu "olej ". Kotlík má
výpust 70 cm nad zemí.
Samotná výroba antikorozních "olej " spo ívá v tom, že se doveze sud
olejovité suroviny a do n j se nalije p íslušné množství d íve vyrobeného
inhibitoru koroze. Ten se musí rozeh át, aby tekl. Obsah sudu se
promíchá a bu rovnou v n m expeduje (v tšina p ípad ) nebo se
p e erpá do plastových kanystr a expeduje.
Doposud není zavedena výroba antikorozních vosk a mazacích
prost edk . Ty se m ly vyráb t ve 130 l míchaném vyh ívaném kotlíku.
Do n j by se m ly vložit bloky surovin a nalít kapaliny, roztavit,
promíchat a vypustit do expedi ních balení. Kotlík má výpust 45 cm nad
zemí.
název
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1.02

výstupní
kontrola

všechny

V laborato i se provádí zkoušky korozní odolnosti. Na zkušební plechy
se nanese prost edek a pak se plechy umístí do zkušebních komor za
100% relativní vlhkosti. Sleduje se vznik koroze. Všechny ostatní
zkoušky a analýzy vykonávají externí laborato e.
Sou asn zde probíhá vývoj nových prost edk . V 50 ml kádinkách se
míchají r zné suroviny. Odpad, do 10 l ro n , se shromaž uje (slévá) do
ur ených nádob a nechává likvidovat.

Seznam chem. látek a p ípravk na provozovn firmy KORCHEM, s.r.o v K enovicích u
Slavkova – tabulka . 3
množství
v kg

R v ty
50
52 53 skupenství chování látky p i styku s vodou

název látky
suroviny
alkany C10-C14

64771-72-8

200

200 200 kapalina

ethanol

54-17-5

120

kapalina

kyselina benzoová

65-85-0

500

2-aminoethanol

141-43-5

200

kapalina

2-diethylaminoethanol

100-37-8

30

kapalina

1,2,3 benzotriazol

95-14-7

25

oktadecylamin

124-30-1

100

trietanolamin

102-71-6

200

kys. galová

5995-86-8

25

kys. olejová

112-80-1

180

tanin

18483-17-5 a
1401-55-4
5949-29-1

kys. citronová monohydrát

AS

polyakrylátová disperze

500 šupiny

25

25 prášek

kapalina

prášek
kapalina

plavou na hladin , rychlost
odpa ování srovnatelná s vodou,
špatn biologicky odbouratelné
mísitelný s vodou, biologicky
odbouratelný
áste n rozpustná, biologicky
odbouratelná, slabý dezinfek ní
ú inek
pln rozpustný, biologicky
odbouratelný, p i na ed ní pod 5%
se nejedná o nebezpe nou látku
rozpustný, biologicky odbouratelný
málo rozpustný, slab odbouratelný
nerozpustný, prášek plave na vod ,
biologicky odbouratelný
pln rozpustný, biologicky
odbouratelný, p i na ed ní pod 5%
se nejedná o nebezpe nou látku
áste n rozpustná, biologicky
odbouratelná
nerozpustná, plave na hladin ,
biologicky odbouratelná
áste n rozpustný, biologicky
odbouratelný
rozpustná, biologicky odbouratelná

25

prášek

25

prášek

50

kapalina

25

šupiny

rozpustná, špatn biologicky
odbouratelná, sorbuje na cokoliv
rozpustný, reaguje

NaOH

1310-73-2

propan-2-ol
(monopropylenglykol)
2-butoxyethanol

57-55-6

200

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný

111-76-2

200

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný

D-limonen

5989-27-5 a
138-86-3
6834-92-0

200

metak emi itan sodný
polymer na bázi 2propylheptanol,
ethoxylovaný
Chelaton 3
minerální oleje
inhibitory koroze

50
200

6381-92-6

25
200
50

200

200 kapalina
prášek
kapalina

prášek
kapalina
pasta

rozpustný, rychle biologicky
odbouratelný
áste n rozpustný, reaguje, = vodní
sklo
rozpustný, biologicky odbouratelný

rozpustný, reaguje, koagulant pro
OV
plavou na hladin , špatn biologicky
odbouratelné
nerozpustné, biologicky
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odbouratelné
práškový inhibitor koroze

prášek

rozpustné, biologicky odbouratelné

sulfonamid epkového oleje 85536-14-7

200
50

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný

diethanolamid kokosové
kyseliny
EBOL KCO (vodný roztok
povrchov aktivních látek s
hydroxidem sodným)
alkoholy C9-11,
propoxylované
výrobky
KORING 311-3

50

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný

200

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný,
reaguje

100

kapalina

nerozpustný, plave na hladin ,
odp ova pro OV

200

kapalina

KORING 131-1

100

kapalina

KORING 131-3

100

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný,
sorbuje
rozpustný, biologicky odbouratelný,
sorbuje
rozpustný, biologicky odbouratelný

KORING 141K

200

kapalina

61791-31-9

68920-69-4

KORING 501

300

prášek

plave na hladin , rychlost
odpa ování srovnatelná s vodou,
špatn biologicky odbouratelný
plave na hladin , rychlost
odpa ování srovnatelná s vodou,
špatn biologicky odbouratelný
plave na hladin , rychlost
odpa ování srovnatelná s vodou,
špatn biologicky odbouratelný
plave na hladin , rychlost
odpa ování srovnatelná s vodou,
špatn biologicky odbouratelný
plave na hladin , rychlost
odpa ování srovnatelná s vodou,
špatn biologicky odbouratelný
plave na hladin , rychlost
odpa ování srovnatelná s vodou,
špatn biologicky odbouratelný
plave na hladin , špatn biologicky
odbouratelný
plave na hladin , špatn biologicky
odbouratelný
rozpustný, biologicky odbouratelný

KORING 505

300

prášek

rozpustný, biologicky odbouratelný

KORING 761-1

300

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný

KORING 761-3

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný

KORING 762-1

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný

KORING 762-2

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný

KORING 762-3

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný

KORING 752-3

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný

KORING RL-528

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný

KORING FE-2600

kapalina

kapalina

rozpustný, biologicky odbouratelný,
p i na ed ní není nebezpe nou
látkou
rozpustný, okamžit odbouratelný

kapalina

rozpustný, okamžit odbouratelný

KORING 141M

kapalina

KORING 141V

kapalina

KORING 145K

kapalina

KORING 145M

kapalina

KORING 145V

kapalina

KORING 201

200

kapalina

KORING 205

KORING 892-1

kapalina

1000

KORING 892-6
celkem

6 130

200 225 925
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V pr b hu míchání nevznikají odpadní výrobky i technologické odpadní vody, jako
odpad jsou p edávány specializovaným firmám pouze obaly od surovin použitých ve výrob .
P edpokládá se práce v 1 sm n , 5 dní v týdnu.
Provoz je navržen na dobu neur itou, ukon ení stávající innosti v areálu provozovatel
neuvažuje. Pokud by v budoucnu k ukon ení provozu zám ru došlo, bude areál uvoln n pro
p ípadné další využití. P i ádném dodržování provozního ádu a za stávajícího technického
zabezpe ení by nem lo docházet k rizikovým únik m nebezpe ných látek do horninového
prost edí. Není tedy chemickým provozem o ekávána kontaminace území.
P írodní pom ry
Lokalita je zachycena na geologické map v m ítku 1 : 50 000 . 2443 Šlapanice.
Regionáln se litostratigraficky adí mezi pokryvné útvary a postvariské magmatity eského
masivu. Jedná se zde o pokryvné kenozoické (kvartérní, holocéní), vesm s nezpevn né, nebo
jen slab zpevn né, ne len né fluviální nivní sedimenty, resp. sedimenty vodních nádrží.
Zkoumaná oblast je sou ástí hydrogeologického rajónu . 2230 Vyškovská brána - íslo
hydrologického po adí ( HP) díl ího povodí 2-01-01-1430-0-00 - Rakovec. V K enovicích
byly v minulosti realizovány geologicko pr zkumné práce zam ené vesm s na zjiš ování
detailních inženýrsko-geologických pom r . P edchozími pr zkumnými pracemi byly v okolí
zájmového území zjišt ny jílovité, prachovito pís ité hlíny, jíly, pís ité jíly a r zným stupn m
zajílované i zahlin né št rkopísky a št rky.
Plánovaný provoz áste n zasahuje do inunda ního území vodního toku Rakovec
a na n m zbudovaného náhonu. V blízkosti objektu KORCHEM (cca 70 m jihojihozápadn )
se nalézají na pozemcích p. . 943 a 944 studny ( . p. 298 a . p. 310) využívané jako zdroj
užitkové vody (zejména pro zálivku). Masa m lkého ob hu podzemní, resp. freatické vody (v
území dochází k mísení podzemní vody a povrchové vody) je zde vázaná na m lký kolektor
kvartérních nivních sediment (viz. výše) potoka Rakovec. Hladina podzemní vody osciluje
od úrovn cca 2 m pod terénem do 2,5 m pod terénem. Sm r proud ní podzemní vody od
provozovny KORCHEM je sm rem k západu až jihozápadu, k náhonu Rakovce. Proto není
ani havarijním únikem nebezpe ných látek p ímo ohrožena kvalita užitkové vody ve studních
v objektech p. . 943 a 944 studny ( . p. 298 a . p. 310). Na severozápadní stran a na
jihovýchodní stran provozovny se podél stavby nachází dv v tve venkovní kanalizace, které
se na SV stran spojují. Kanalizace je zaúst na do náhonu na potoce Rakovec.
Z charakteristik látek používaných k míchání i z charakteru hotových výrobk (viz.
výše tabulka . 3) plyne, že se jedná o chemikálie, které nep edstavují vzhledem k množství
plánovaném ke skladování, resp. k produkci a vzhledem ke svým podrobn deklarovaným
vlastnostem, významné nebezpe í pro podzemní a povrchové vody. Jedná se bu to o látky
t kavé, které se odpa í d íve než mohou proniknout do horninového prost edí a po té do
podzemní vody, nebo o látky špatn mobilní a vesm s biologicky velmi dob e odbouratelné. I
látky jako minerální oleje, alkany C10-C14 a výrobky z nich (KORING 141K, KORING
141M, KORING 141V, KORING 145K, KORING 145M, KORING 145V, KORING 201 a
KORING 205), uvedené v tabulce . 3 jako biologicky špatn odbouratelné, se standardn p i
likvidaci ekologických zát ží likvidují biodegradací. P i havarijním úniku, který však nelze
nikdy vylou it, m že i z objektu se zabezpe enými protichemickými podlahami, resp.
z prostoru nákladové rampy do okolí uniknout pouze max. 200 l nebezpe né látky. Vzhledem
k vysokým sorp ním schopnostem horninového prost edí v míst , není ani teoreticky reálné,
aby se zne išt ní nekontrolovateln ší ilo do okolí. P esto doporu uji v prostoru nákladové
rampy vybudovat záchytnou obvodovou drenáž se záchytnou jímkou, kterou bude zabezpe en
i hypotetický únik zne iš ujících látek.

