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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN HODĚJICE - II. ETAPA
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a slouží jako
základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy
č. 3 uvedeného zákona.
Oznamovaným záměrem je rozšíření výroby plastových oken spojené s výstavbou nové haly,
administrativní budovy, komunikací a parkoviště (39 stání) o celkové ploše 31 663 m2.
Posuzovaná stavba výrobní a skladové haly spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II,
bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000m2
zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu. Dle §4 uvedeného zákona proto patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle
zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.
Oznamovatelem záměru je společnost PIKAZ Brno, spol. s.r.o.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a
rizicích vyplývajících z jeho provozu. Oznámení je zhotoveno firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o. na základě
objednávky firmy PIKAZ Brno, spol. s.r.o. Zpracování dokumentace proběhlo v listopadu 2006. Pro
zpracování byly použity podklady poskytnuté investorem a projektantem, dílčí doplňující informace
vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního zpracování a údaje získané z průzkumů lokality.
Pro širší veřejnost doporučujeme jako první informaci o záměru shlédnout Část H oznámení, která
obsahuje přílohy a přečíst Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru.
Podrobnější informace jsou pak uvedeny v textu oznámení, který je strukturován v souladu s požadavky
zákona.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
PIKAZ Brno, spol. s.r.o.

2. IČO
IČ 18829651

3. Sídlo
Vrchlického sad 5
602 00 Brno

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Mgr. Potomský Josef
736 682 306

FileName:
SaveDate:

FenStar Hodejice text ozn.doc
13.11.2006

Zakázka/Dokument: C411-06/Z01
Vydání: 01
Strana: 7 z 40

FenStar Hodějice - II. etapa
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.

ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN HODĚJICE – II. ETAPA
Z parametrů záměru a dle přílohy č.1 zákona č.100/01 Sb. a legislativního výkladu, uvedeného v dopise
OPVŽP MŽP č.j. 645a/OPVŽP/02 ze dne 15. 5. 2002 je záměr zařazen následně:
Kategorie:

II

Bod:

10.6

Název:

Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkovišě nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

Sloupec:

B

2. Kapacita (rozsah) záměru
První etapou posuzovaného záměru je již od roku 2003 provozovaný areál výroby plastových oken Fenstar
Hodějice. Druhou etapou, která je předmětem tohoto oznámení, je rozšíření stávajícího areálu o novou
výrobní a skladovou halu, dvoupodlažní administrativní budovu, komunikace, parkoviště a další (viz obr. 2
část F).
Stávající výroba plastových oken bude realizací II. etapy navýšena o 100%.
Nová hala bude rozdělena na část skladovou a část výroby skleněných tabulí do oken. V části pro výrobu
skel bude hala vybavena mostovým jeřábem do nosnosti 5t. Vzájemné propojení obou hal (stávající a
nové) bude zajištěno spojovací chodbou.
Z jižní strany před novou halou bude postavena dvoupodlažní administrativní budova. V přízemí bude
umístěna jídelna s výdejem, sociální zázemí, v patře se nachází plocha pro prezentaci výrobků firmy.
Komunikačně budou oba nové objekty napojeny na komunikaci na jižní straně haly.
S vytvořením nových pracovních příležitostí bude rozšířeno i parkoviště na jižní straně areálu.
Areál bude vybaven inženýrskými sítěmi a potřebnými komunikacemi.
Základní parametry stavby:
Celková plocha

31 663 m2

Zastavěná plocha
Zastavěná plocha administrativní budovy
Zpevněné plochy a komunikace
Parkoviště (39 parkovacích míst)
Zeleň

12 276 m
777 m2
7 710 m2
850 m2
10 050 m2
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3. Umístění záměru
Kraj Jihomoravský, obec Hodějice, katastrální území Hodějice.
Stávající areál závodu bude rozšiřován v rámci II. etapy západním směrem ke Slavkovu. Z jižní strany
stavba sousedí s železniční tratí směr Brno - Bylnice u obce Hodějice, ze severní strany sousedí se silnicí
I. třídy mezi Slavkovem a Bučovicemi. Na východní straně je to pak již vybudovaná první etapa závodu.
Území je mírně sklonité ve směru k železniční trati a k říčce Litavě. Jedná se o území dříve zemědělsky
obdělávané, v současnosti ležící ladem.
Obec Hodějice nemá v současné době zpracovaný územní plán. Podle Urbanictické studie obce
(Ing.arch.Balajka, 1999) je rozšíření areálu umístěno na plochách orné půdy.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.1: Umístění záměru

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr spočívá ve výstavbě objektů II. etapy, jedná se o výstavbu nové haly, dvoupodlažní administrativní
budovy, komunikací a parkoviště.
Stavba areálu je umístěna mezi silnicí první třídy a železniční tratí. Vzhledem k tomu, že půjde o lehkou
výrobu montážního charakteru, nepředpokládáme, že by stávající užití území v okolí v souvislosti s
oznamovaným záměrem mohlo způsobit významnou kumulaci vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí.
Realizací záměru v daném prostoru bude vyloučena realizace případných jiných aktivit.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Vzhledem ke stoupající poptávce firma Fenstar s.r.o. přikročila k rozšíření výrobních aktivit. Posuzovaný
záměr navazuje na již stávající areál Výroba plastových oken Hodějice - I.etapa.
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6. Popis technického a technologického řešení záměru
Území výstavby
Novostavba areálu včetně zpevněných ploch je situována na pozemcích č. 1083/51, 1083/40, 1083/39,
1083/38, 1082/37, 1082/36 v katastrálním území Hodějice.
Napříč územím budoucí výstavby nové haly prochází stávající vysokotlaké plynovodní potrubí, které bude
přeloženo na západní okraj pozemku. Ochranné pásmo plynovodu je 20 m na každou stranu. Z jižní strany
pozemek sousedí s tratí ČD. Ochranné pásmo od stávající trati je 60 m od krajní koleje. Ze severní strany
přiléhá k areálu silnice I. třídy, jejíž ochranné pásmo je 50 m od osy vozovky. Projekt tyto plochy
ochranných pásem respektuje.
Příprava staveniště a výstavba
Příprava území zahrnuje sejmutí vrstvy ornice a podorničí v místě stavby a hrubé terénní úpravy pro
stavbu Výrobní haly a zpevněných ploch. Předpokládaná plocha pro sejmutí ornice a podorničí je 30
100m2 a tloušťka snímané vrstvy 0,50m2.
Stávající příjezdová komunikace (ul. Fenstárova) bude prodloužena a na jejím konci bude zřízena točka
pro autobusy a nákladní automobily. Z prodloužené příjezdové komunikace bude vybudován nový vjezd do
rozšířeného areálu. Východně od administrativní budovy u příjezdové vozovky je navrženo parkoviště pro
osobní automobily o kapacitě 39 parkovacích stání.
Výstavba bude prováděna dodavatelsky (na základě výběrového řízení), samozřejmým požadavků na
dodavatele prací je podmínka respektovat hygienické normy a dodržovat podmínky určené stavebním
úřadem. Sociální a provozní zařízení staveniště budou tvořeny dočasnými stavbami, které budou po
dokončení stavebních prací odstraněny.
Architektonické a urbanistické řešení
Urbanistické řešení
Nová skladová hala je navržena západně od již realizovaného objektu výrobní haly. Nástup pracujících
zůstane zachován, je veden od stávající vrátnice, přes sociálně administrativní přístavek stávající výrobní
haly, vlastní stávající halu a navrženou spojovací chodbu, která propojuje obě haly, stávající a novou.
Z jižní strany před novou halou bude postavena dvoupodlažní administrativní budova s novou vrátnicí.
Konstrukce administrativní budovy bude koncipována tak, aby bylo možné provádět dle potřeby další
nástavby podlaží.
Komunikačně budou oba nové objekty napojeny na stávající komunikaci, která společně se zpevněnými
plochami umožní vnitřní areálovou dopravu. Celý areál bude oplocen drátěným plotem. Vně tohoto areálu
bude při jižní straně prodloužena komunikace pro nový zásobovací vjezd a příjezd k novým parkovištím a
zemědělským pozemkům za výrobním areálem.
Areál bude po dokončení výstavby a po konečných terénních úpravách zatravněn a budou zde vysázeny
stromy a keře podle odborného návrhu.
Architektonické řešení
Stávající výrobní hala
Ve stávající výrobní hale bude zrušena skladová část včetně přestřešené rampy. Budou zrušeny výrobní
prostory při západní straně haly a některé další prostory, které budou přesunuty do nové skladové haly.
Vzniklé prostory budou nově rozděleny a budou využity pro zvýšení kapacity výroby. Toto členění bude
upřesněno v dalším stupni PD.
Prostor rampy bude opláštěn sendvičovými panely, stávající trapézový plech na střeše bude demontován
a nahrazen sendvičovými panely. Do obvodové stěny budou osazeny sekční vrata pro nakládání kamionů.
V části přízemí sociálně administrativního přístavku bude zrušena předváděcí místnost, jídelna a přípravna
jídel včetně zázemí. Tyto provozy budou přemístěny do nové administrativní budovy. V nově vzniklých
prostorách je umístěno další sociální zařízení (šatny, umývárny, WC a úklidová místnost) pro potřeby
nárustu zaměstnanců. V části navazující na vstup a recepci je navržena velkoprostorová kancelář.
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Skladová hala
Stavebně-architektonické řešení vychází z požadavků technologie a daného pozemku. Osa haly je
situována sever – jih. Nová hala je tvarově, materiálově i barevně obdobná jako stávající, tak aby celý
areál tvořil jeden celek. Vzdálenost mezi novou a stávající halou je 25m. Výška haly je u okapu 9,7m, ve
hřebeni 12,87m. Barevné řešení bude v barvách firmy, tj. žlutá a modrá. Hala bude po obvodu prosklená
okenními pásy, z jižní strany budou prosklená sekční vrata pro navážení polotovarů. Prostory uprostřed
haly budou osvětleny střešními světlíky.
Objekt je trojlodní jednopodlažní ocelová konstrukce s jedním hřebenem uprostřed. Hala je rozdělena na
část skladovou a část výroby skel. Prostory budou vzájemně od sebe odděleny požární stěnou. V části
haly na výrobu skleněných výplní bude jeřábová dráha s mostovým jeřábem do nosnosti 5t. Podlaha haly
ve skladě i v prostoru výroby skel bude snížena o 1,2m oproti podlaze ve stávající hale. Pouze v severní
části v místě napojení na spojovací chodbu bude podlaha na stejné úrovni jako stávající objekt
(213,98m.n.m.). Obě úrovně jsou vzájemně propojeny zásobovací rampou, zvedací plošinou a
vyrovnávacími schodišti.
Z jižní strany jsou vrata pro navážení profilů a dílů pro výrobu do skladu, včetně navážení tabulí skel pro
další zpracování. Z východní strany je objekt propojen se stávající halou spojovací chodbou.
V obvodových stěnách (západní a východní strana) haly jsou pásová okna, na severní straně je prosklená
stěna. Denní osvětlení bude v dalším stupni projektové dokumentace doloženo výpočtem.
Po obvodu haly jsou rozmístěny únikové dveře pro případ požáru.
Podél východní strany haly jsou umístěny místnosti jednotlivých výrobních operací, včetně strojovny VZT
ke kašírovací lince. V severovýchodním rohu je trafostanice, v severozápadním rohu je kotelna, při
západní stěně je umístěna strojovna VZT pro větrání haly. Uprostřed haly budou regály hlavního skladu. V
části skladové i části výroby skel je umístěno sociální zařízení zaměstnanců (WC a úklidová místnost).
Členění haly na jednotlivá pracoviště bude SDK příčkami a bude upřesněno v dalším stupni PD
Administrativní budova
Objekt bude sloužit ke stravování zaměstnanců a prezentaci výrobků fy FenStar. V přízemí bude výdej
jídel a jídelna, v patře prostory pro prezentaci firmy. Součástí objektu bude i nová vrátnice.
Objekt je dvoupodlažní, tvarově jednoduchý, zastřešený plochou střechou, která bude odvodněna do
střešních vpustí. Na střeše bude provedena jednoduchá nadstavba, konstrukce opláštěná hliníkovými
lamelami, která bude zakrývat vzduchotechnická a další technologická zařízení. Konstrukce objektu bude
řešena tak, aby bylo možné provádět dle potřeby a rozvoje firmy nadstavby dalších podlaží. Nosná
konstrukce bude železobetonová prefabrikovaná včetně schodiště. Obvodový plášť je navržen z
hliníkových fasádních profilů se skleněnou výplní. Fasáda bude doplněna protislunečními hliníkovými
lamelami. Výška atiky je 10,3m, výška technologické nadstavby 13,5m.
Objekt je dvoupodlažní, tvarově jednoduchý zastřešený plochou střechou. Na střeše bude provedena
nádstavba pro zakrytí vzduchotechnického aj. technologického zařízení.
Objekt bude sloužit ke stravování zaměstnanců a prezentaci výrobků fy FenStar. Součástí objektu bude i
nová vrátnice. V přízemí bude vstupní hala s recepcí, výdej jídel se zázemím, jídelna a potřebné sociální
zařízení (WC, úklidová místnost). V jihozápadním rohu je umístěna nová vrátnice.
Obě podlaží jsou vzájemně propojena schodišti, která jsou umístěna na protilehlých stranách objektu.
Schodiště v hlavní vstupní hale je dále doplněno osobním výtahem.
Spojovací chodba
Spojovací chodba propojuje stávající objekt výrobní haly s novou skladovou halou, tak aby všechny
výrobní objekty byly vzájemně propojeny krytou dopravní cestou. Zároveň slouží jako únikový prostor pro
případ požáru.
Další stavební objekty II. etapy:
•
komunikace
•
parkoviště
•
kanalizace dešťová
•
kanalizace splašková
•
rozšíření ČOV
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•

přeložka VTL plynovodu
Provoz

Výstavbou další haly ve II. etapě dojde k navýšení výroby ve stávající hale plastových oken cca o 100 %
(sklad bude přestěhován do nové haly).
Popis technologického postupu stávající výroby:
Výrobním programem ve stávající výrobní hale je kompletní výroba plastových oken různých rozměrů a
tvarů, včetně přípravných operací (řezání profilů, případné ohýbání profilů, příprava kování). Prvním
krokem je nařezání profilů dle rozměrů příslušného okna. U komplikovaných tvarů jsou vřazeny operace
tvarování rámů. Tyto nařezané a připravené profily jsou následně slícovány a svařeny na svařovací lince.
Svařené rámy jsou osazeny kováním a dopraveny k zasklívacímu rámu. Zde jsou vsazeny příslušná skla,
případně osazeny žaluzie.
Údaje o výrobě plastových oken po navýšení o 100%:
-

Typickým výrobkem je okno o rozměru 120 x 120 cm:
počet za 1 směnu
300 ks
počet za den (při 2 směnném provozu) 600 ks
počet za rok (při 2 směnném provozu) cca 150 000 ks

Popis technologického postupu výroby izolačních skel:
Výrobním programem v nové hale je skladování oken a výroba izolačních dvojskel, popř. trojskel pro
výrobu plastových oken v dalších provozech investora. Projektovaný výkon linky je dle velikosti a složitosti
skel cca 500÷550 ks dvojskel za jednu směnu.
Technologické zařízení sestává z linky na řezání skla a automatické linky pro výrobu izolačních skel.
Linka na řezání skla sestává z následujících zařízení:
oboustranný pojízdný odebírací stůl – slouží k odebírání velkých tabulí skla
kombinovaný brousící a řezací stůl – řezání tabulí skla na určený rozměr
zařízení pro řezání lepeného skla
lámací stůl
software, vč. optimalizačního programu
rozměr linky je cca 37x8 m (bez manipulačního prostoru kolem linky)
Automatická linka na výrobu izolačního skla sestává z následujících zařízení:
vstupní úsek do myčky
automatické mycí a sušící zařízení
zastavovací zóna
zóna nasazení rámečků
měřící zóna
lis s plněním plynem
zastavovací zóna
vstupní úsek k tmelícímu stroji
automatická tmelící linka
dále jsou součástí linky jednotlivé stroje, jako je butylovací stroj, zkracovací pila na distanční
rámečky a zařízení pro naplnění distančních rámečků
rozměr linky je cca 27x4 m (bez manipulačního prostoru kolem linky)
Manipulace s materiálem
Stojany se sklem jsou k lince dopraveny vysokozdvižným vozíkem. Jsou umístěny na vstupní části linky na
řezání skla k oboustrannému odebíracímu stolu. Dále probíhá veškerá manipulace automaticky pomocí
transportního zařízení linky. Odebírání nařezaných skel z linky na řezání skla a vkládání do vstupního
úseku automatické linky na výrobu izolačních skel je prováděno ručně. Další manipulace probíhá opět
automaticky pomocí transportního zařízení linky na výrobu izolačních skel. Odebírání hotových dvojskel z
linky je prováděno vakuovým zvedacím zařízením.
Doprava a skladování
Vnitřní doprava vstupních i výstupních materiálů je prováděna vysokozdvižnými vozíky, popř. ručními
nízkozdvižnými vozíky.
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Vnější doprava je prováděna nákladními vozidly investora, popř. vozidly jednotlivých dodavatelů vstupních
surovin a materiálů.
Skladování jak vstupních surovin a materiálů, tak hotových výrobků je prováděno ve skladech investora,
přičemž organizace skladů bude řešena samostatným projektem.
Pracovní síly
Celkové navýšení počtu pracovníků činí cca 75 pracovníků na jednu směnu, tj. při třísměnném provozu
225 pracovníků.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín předpokládaného zahájení stavby je v prosinci roku 2006.
Termín předpokládaného ukončení stavby je v červnu roku 2007.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj:

Jihomoravský
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
tel: 541 651 111
fax: 541 651 209

Obec:

Obecní úřad Hodějice
Hodějice 41
684 01
tel: 544 220 821

Katastrální území:

Hodějice

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí

Městský úřad ve Slavkově u Brna
stavební úřad
Palackého náměsí 65
684 01 Slavkov u Brna

Stavební povolení

Městský úřad ve Slavkově u Brna
stavební úřad
Palackého náměsí 65
684 01 Slavkov u Brna
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Zájmové území se nachází st. silnicí I/50 Slavkov - Bučovice a železniční tratí Brno - Bylnice, u odbočky do
obce Hodějice.
Zábor půdy:
plocha pozemku:

31 663 m2, z toho:

ZPF (orná půda)

31 663 m2

PUPFL (lesní půda)

0 m2

parcely:

1083/51, 1083/40, 1083/39, 1083/38, 1082/37, 1082/36

Dotčené pozemky překladem VTL plynovodu a výstavbou dešťové kanalizace:
SO 207: děšťová kanalizace:

1081, 1083/47, 1083/49, 983, 982.

SO 211 přeložka VTL plynovodu:

1081, 1083/34, 1083/33, 1083/32, 1083/31,1083/30,
1083/29, 1083/28, 1083/27, 1083/26, 1083/47, 1083/49.

Katastrální území:

Hodějice (640239)

B.II.2. Odběr a spotřeba vody
Bilance potřeby vody:
denní potřeba celkem
výroba, administrativa -230 zaměstnanců
technologie
využití užitkové vody (pro splachování)
redukovaná potřeba vody
průměrná denní potřeba vody
maximální denní potřeba vody
maximální hodinová potřeba vody
roční potřeba vody
potřeba požární vody (vnitřní)

15,41 m3/den
13,8 m3/den (60,0 l/zam.den)
1,61 m3/den
4,14 m3/den (výroba, admin. - 30 %)
11,27 m3/den
3
11,27 m /den
3
16,905 m /den
0,41 l/s
3
4113.55 m /den
1,10 l/s

zdroj

Napojení vody pro pitné účely, přípravu
jídla, mytí a umývání bude provedeno na
stávající rozvody ve stávající hale.
Napojení užitkové vody bude na vrt č.2.

výstavba:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

potřeba požární vody (vnitřní)

1,10 l/s
Voda pro účely vnějšího požárního zásahu
bude odebírána ze stávající požární
nádrže.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
Pro výrobu jsou potřeba následující materiály a suroviny:
skleněné tabule cca 900 m2/směnu
distanční rámečky
tmel pro lepení rámečku a skel
sušící prostředek – granulát k naplnění distančních rámečků
technický plyn – argon k plnění skelních meziprostorů
čistící prostředky pro mytí skel
Energetické zdroje
Energetické údaje II.etapa celkem
Předpokládaný instalovaný příkon
elektrické energie Pi………

620,0 kW

Předpokládaná spotřeba
elektrické energie cca

1 000MWh/1rok

Vytápění objektů bude zabezpečeno dvěma plynovými kotly o výkonu 500 a 800 kW.
Zemní plyn:•
•
•
•

potřeba tepla
předpokládaná roční spotřeba tepla
spotřeba plynu roční - předběžná
hodinová max.

1,3 MW
8340 GJ/rok
303000 m3/rok
152 m3/hod.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zákaznická doprava: celkový počet parkovacích stání:
obrat:
celková doprava:
druh vozidel:
předpokládané dopravní trasy:
Zásobovací doprava: počet zásobovacích vozidel:

Výstavba:
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Vytápění:

Doprava:

Parkoviště:

celková roční spotřeba plynu:

cca 300 000 m3/rok

roční emise škodlivin:

NOx:
CO:
CxHy:
SO2:
prach:

denní intenzita osobních vozidel:

cca 160 OA/den

denní intenzita nákladních vozidel:

cca 40 TN/den

denní emise škodlivin:

NOx:
CO:
CxHy:
SO2:
prach:

denní pohyb osobních vozidel:

cca 160 OA/den

denní emise škodlivin:

NOx:
CO:
CxHy:
SO2:

576,0 kg
96,0 kg
38,4 kg
2,9 kg
6,0 kg

1377,9 g/km
560,3 g/km
168,2 g/km
2,5 g/km
42,0 g/km

10,28 g/den
19,22 g/den
3,43 g/den
0,15 g/den

prach: 0,02 g/den

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

průměrný denní odtok
maximální denní odtok
maximální hodinový odtok
maximální odtok
roční odtok

15,41 m3/den
23,115 m3/den
0,56 l/s
0,98 l/s
3
5,625 m /den

Splaškové odpadní vody (včetně odpadních vod z přípravy jídla předčištěných v
odlučovači tuků, např. AS FAKU 7 ER) budou gravitačně svedeny do čerpací šachty
(vzhledem k nepříznivým výškovým poměrům není možné uvažovat s gravitačním
zaústěním do stávající splaškové kanalizace). Z čerpací šachty budou splaškové
vody čerpány do splaškové kanalizace ve stávající hale. Dále pak budou odváděny
na areálovou čistírnu odpadních vod. Složení splaškové vody bude standardní.
Čistírna odpadních vod:
Pro stávající areál je osazena ČOV AS VARIO comp V, typ 175 pro 160-190 EO,
3
denní množství splaškových vod 26,3 m /den, 10,5 BSK5/den. Vypouštění
odpadních vod je společně s dešťovými vodami do obecní kanalizace do toku
Litava. Pro posouzení zatížení látkového bude investore zajištěn denní přínos
BSK5. Komplexní posouzení stávající ČOV bude řešeno v dalším stupni
dokumentace
Dešťové vody:

intenzita návrhového deště

i =161,1 l/s.ha

stávající stav:
plocha pozemku 3,26 ha
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stávající odtok

52,5 l/s (odtokový součinitel 0,1)

navrhovaný stav:
střechy objektů
komunikace
chodníky
parkoviště
štěrková vozovka
nezpevněné plochy
celkový odtok dešťové vody

1,32 ha (odtokový součinitel
0,65 ha (odtokový součinitel
0,06 ha (odtokový součinitel
0,05 ha (odtokový součinitel
0,10 ha (odtokový součinitel
1,08 ha (odtokový součinitel
337,8 l/s

1,0)
0,9)
0,5
0,5)
0,3)
0,1)

Dešťové odpadní vody budou odváděny novou areálovou dešťovou kanalizací. Vzhledem k nepříznivým
odtokovým poměrům je uvažováno pro novou výstavbu s retencí dešťových vod v podzemních tunelových
blocích. Maximální odtok dešťových odpadních vod je navržen v úrovní stávajícího odtoku, t.j. 53 l/s.
Vzhledem ke konfiguraci terénu je navržena retence č.1 (retenční objem 234,4 m3 a retence č.2 (retenční
objem 23,4 m3). Odvedení dešťových odpadních vod je stokou D-DN300 do toku Litava.
Odpadní vody z výdeje jídla budou vedeny přes odlučovač tuků. Veškeré splaškové odpadní vody budou
svedeny do areálové kanalizace a čištěny na areálové čistírně odpadních vod.
Odpadní vody z parkoviště osobních automobilů u administrativní budovy budou předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin se sorpčním filtrem (10 l/s), parkování pro nákladní automobily a parkoviště osobních
automobilů pak v odlučovači lehkých kapalin se sorpčním filtrem (100 l/s).

B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost. V počáteční fázi výstavby budou
provedeny výkopové práce základů a sítí, dokončeny terénní úpravy a následně zahájena stavební činnost
a montážní práce. Produkce odpadů při stavbě závisí na zvoleném technologickém postupu výstavby,
použitých stavebních materiálech a chování stavebních firem. Odpady vznikající při výstavbě budou
shromažďovány a předávány k likvidaci odborným firmám majícím příslušná oprávnění. Zabezpečení
likvidace odpadů bude záležitostí firem provádějící stavební práce (ať interním způsobem, nebo externí
dodávkou). Předpokládáme možný vznik následujících odpadů (dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/01 Sb.).
Tab.: Zatřídění odpadů z výstavby
Kód druhu odpadu
17 05 04
17 02 01
17 01 01
17 02 02
17 02 03
17 08 02
17 01 05
17 01 07
17 04 11
17 06 04
17 03 02
20 01 27

Název druhu odpadu
Výkopová zemina
Dřevo
Beton
Sklo
Plasty
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Železo
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Ostatní izolační materiál neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Barvy, tiskařeské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Kategorie odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N

Odpady z provozu
Odpady budou shromažďovány, zatříděny, uloženy a likvidovány odpovídajícím způsobem ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v posledním znění. Předpokládáme možný vznik následujících
odpadů (dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP č. 381/01 Sb.)
Stavba bude po dokončení sloužit pro výrobu skleněných výplní do oken a skladování polotovarů. Jedná
se o lehkou výrobu, při které nevznikají žádné nebezpečné odpady ani škodliviny.
Odpad skleněných odřezků (kód odpadu160120), předpokládá se cca 225t/rok.
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Odpad z plastových profilů tvoří ze 40% piliny a prachové částice z jednotlivých tkaninových odlučovačů
prachu (16 968 kg/rok), který je pytlován.
Nevyužité zbytky profilů (25 422 kg/rok) jsou děleny na menší části a spolu s odřezky jsou ukládány do
drátěných palet 800 x 1200 h = 1600mm, cca 220 kg/paleta. Počet palet 115.
Fe piliny, odřezky a odstřižky jsou ukládány do beden umístěných v místě jejich vzniku. Množství
kovového odpadu celkem 8 835 kg/rok. Počet beden/rok 220.
Plastový i kovový odpad a odpad skla bude likvidován externí odbornou firmou dle zákona.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

akustický tlak u ústí odvodu spalin:
do LA,w = 85 dB
umístění odvodu spalin:
střecha a plášť budovy
akustický tlak u vyústění vzduchotechniky: do LA,w = 85 dB
umístění vzduchotechniky:
střecha budovy
doprava:
maximální hladiny hluku z provozu na
parkovišti u nejbližší obytné zástavby
LAeq,T < 40 dB
výstavba:

Vibrace:
Záření:

do 80 dB/5 m
nejsou produkovány ve významné míře

ionizující záření:
elektromagnetické záření:

Další fyzikální nebo biologické faktory:

zdroje nejsou používány
významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)
nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
výrobními provozy a skladovými halami.
Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. Doprava nebezpečného zboží nebude
prováděna.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
•

V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby) se nenachází prvky územního systému ekologické
stability, a to ani na lokální ani na regionální úrovni.

•

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.

•

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.

Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody a neleží v pásmu hygienické ochrany
vodního zdroje. Území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb. a rovněž není součástí
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky.
Území obce Hodějice nepatří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 12 z prosince
2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo
Záměr je zasazen mimo obytnou zástavbu na severním okraji obce Hodějice cca 300 m od zastavěné části
obce. Nejbližší zástavbu tvoří povětšinou jedno až dvou-podlažní rodinné domky. Počet trvalých obyvatel
těchto domů (severní cíp obce) je do desítek lidí.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území obce Hodějice nepatří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 12 z prosince
2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. č. 1497 Vyškov. Naměřené hodnoty NO2 za rok
2005 jsou uvedeny v následující tabulce:

Citovaná stanice naměřila v roce 2005 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni
57% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená denní maxima
dosahovala hodnot 98 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 49% imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků měření
měřících stanic je v městském prostředí poněkud problematické, především s ohledem na významný vliv
emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž. Z tohoto důvodu při vyhodnocení výsledků výpočtů
této studie vycházíme z výpočtu celkové imisní zátěže hodnoceného území oxidem dusičitým (NO2) z
rozptylové studie zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí a imisí JM kraje (Mgr. Bucek):

maximální hodinové koncentrace NO2
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Dle této studie se v prostoru navrhované stavby pohybuje imisní zátěž NO2 u průměrné roční koncentrace
v rozmezí 11 až 15 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace pak v rozmezí 50 až 75 µg.m-3.
Klimatické faktory
Vymezené území přísluší dle E. Quitta celé do mírně teplé klimatické oblasti T 2 – teplé oblasti s
následující charakteristikou:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky. Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Dotčené území se nachází 300 m severně od obce Hodějice v sousedství silnice I/5 (E50).
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z pozemní automobilové dopravy a
železniční dopravy.
Nejbližší hlukově chráněnou zástavbu v dotčeném území představuje zástavba (jedno až dvou-podlažní
rodinné domky), nacházející se 300 m jižním směrem při okraji obce Hodějice.
Stávající dopravně hluková situace je v blízkosti místa záměru díky dopravnímu provozu na silnici I/50 (14
640 vozidel denně, 32 % těžkých) celkově zvýšená, ale vzhledem ke vzdálenosti od obce (cca 500 m)
nepůsobí u nejbližších chráněných prostor nadlimitní hlukové vlivy.
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
Členění z vodopisného hlediska:
•
•
•

hlavní povodí řeky Dunaje 4-00-00,
dílčí povodí 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu,
drobné povodí 4-15-03-060 Litava od Křižanovického potoka po Němčanský potok.
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Nejbližším povrchovým vodním tokem, který protéká ve vzdálenosti cca 350 m jižním směrem je vodní tok
Litava. Litava pramení jihovýchodně od Cetechovic ve výšce 510 m n.m., ústí zleva do Svratky v
Zidlochovicích v nadmořské výšce 180 m. Plocha jejího povodí je 789,8 km2, délka toku je 58,3 km a
průměrný průtok u ústí je 1,53 m3/s. Vodní tok Litava je významným vodním tokem1 od ústí po pramen.
Správcem tohoto toku je Povodí Moravy, s.p.
V níže uvedené tabulce jsou hodnoty znečištění vody v Litavě před a za výústí z čistírny odpadních vod v
Bučovicích.
ČOV Bučovice 2005
Ukazatel

Jednotka

Před výústí z ČOV

Za výústí z ČOV

Průměr

Min

Max

Průměr

Min

Max

Imisní
2
standard

BSK5

mg/l

3,875

3

5,2

5,75

3

11

6

CHSKCr

mg/l

22,475

4,3

39,7

23,6

4,8

51,5

35

P celk.

mg/l

0,35

0,2

0,4

0,55

0,2

1,2

0,15

N-NH4

mg/l

0,6125

0,3

0,9

1,1225

0,24

2,9

0,5

N-NO3

mg/l

3,34

2,36

4,13

5,4375

3,22

7,42

7

Mezi Bučovicemi a Hodějicemi je do vodního toku Litava zaústěna kanalizace z obcí Marefy a Křižanovice,
čímž dochází k dalšímu znečištění toku.
Poznámka :Podle ČSN 75 7221 Jakost vody - klasifikace jakosti povrchových vod byla v Litava
Židlochovice ř.km. 0,4 klasifikována jako velmi silně znečištěná v V. třídě jakosti (ČHMÚ,2004).

v profilu

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není žádné ochranné pásmo vodního
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Posuzované území
není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a podle Nařízení vlády č. 103/2003
Sb.3 neleží ve zranitelné oblasti.
Podzemní voda
Hydrogeologicky náleží oblast výstavby pod rajón 323 - Středomoravské Karpaty.
Do hloubek kolem 40 m lze očekávat průměrnou propustnost horninového prostředí, s hodnotou
součinitele filtrace 1.10-4 - 1.10-5 m/s. Podle klasifikace J.Jetela (1973) je propustnost přípovrchové zóny
mírná (IV. třída), přechodné zóny (40-80m) dosti slabá (V. třída).
V letech 2000 - 2001 byl v této oblasti proveden inženýrskogeologický průzkumu, při němž bylo odvrtáno 6
vrtů. Podzemní voda byla zjištěna jenom ve dvou vrtech a to v hloubkách 4,20 m a 7,00 m. Přesnější
určení hladiny podzemní vody, přítomnost kolektorů a jejich mocnost nelze stanovit. Zájmová oblast se
vyznačuje velmi nízkou hydrogeologickou prozkoumaností.

C.II.5. Půda
Všechny dotčené parcely na kterých bude probíhat výstavba areálu jsou součástí zemědělského půdního
fondu (ZPF), druh pozemku je orná půda a bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) 2.06.00.
Většina pozemků dotčených výstavbou dešťové kanalizace a přeložky VTL plynovodu jsou rovněž
součástí ZPF, druhem pozemku je převážně orná půda a řazená mezi bonitované půdně ekologické
jednotky (BPEJ) 2.06.00 a 2.56.00. Část dotčených pozemků zahrnuje pozemní komunikaci (parcela

1

Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky
č.267/2005 Sb.
2
Podle Přílohy č.3 k nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
3
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
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1081). Dešťová kanalizace by měla ústit do nedalekého vodního toku Litava (parcela 983 - okolí toku,
parcela 982 - vodní tok).
Orná půda na dotčených parcelách na kterých bude probíhat výstavba a na části pozemků přeložky VTL
plynovodu patří do skupiny typických, karbonátových a lužních černozemí na slinitých a jílovitých
substrátech; patří mezi těžké půdy, avšak s lehkou ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené.
Dalším typem orné půdy na pozemcích dotčených přeložením VTL plynovodu a na parcelách výstavby
dešťové kanalizace jsou nivní půdy. Patří mezi půdy středně těžké s příznivými vláhovými poměry.
Dle metodického pokynu odboru lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j.
OOLP/1076/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou půdy na pozemcích záměru
zařazena do I. a II: třídy ochrany zemědělské půdy. Mezi půdy I. třídy ochrany zemědělské půdy (v tomto
případě to jsou nivní půdy) jsou řazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně. Půdy spadající do II. třídy ochrany zemědělské půdy mají v rámci
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost ve vztahu k ochraně zemědělského
půdního fondu. Jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmíněně zastavitelné.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické poměry
Území města Hodějice patří do oblasti Bučovická pahorkatina a celku Litenčické pahorkatiny, provincie
Západní Karpaty. Pro tuto oblast jsou charakteristické paleogenní a miocenní jíly, jílovce, písky a pískovce,
často překryté spraší.
Přesnější geologii oblasti podávají výsledky inženýrskogeologického průzkumu, který byl proveden v dolní
části svahu v září 2000. Bylo vyvrtáno šest průzkumných vrtů, převážně v dolní části staveniště. Doplňující
průzkum v horní části staveniště byl proveden firmou GEO-ING Jihlava, spol. s r.o. začátkem prosince r.
2001.
Z průzkumu vyplynuly následující informace. Pod vrstvou ornice, která dosahuje hloubky cca 1 m je
kvartérní podklad tvořen nezpevněnými sedimenty - prachovitými hlínami - sprašemi a sprašovými hlínami,
geneze eolické. Lokálně byly průzkumnými vrty zastiženy terasové náplavy říčky Litavy, a to zajílované
písky a hlíny s valouny štěrku. Předkvarterní podloží je tvořeno terciérními jíly, převážně konzistence tuhé,
které se v některých vrtech vyskytly již od malých hloubek. Směrem do hloubky se stupeň konzistence
zvětšuje a jíly jsou konzistence pevné a pevné až tvrdé.
Území je mírně sklonité ve směru k železniční trati a k říčce Litava.
Výsledky radonového průzkumu zařadily staveniště do kategorie s nízkým rizikem.
Hydrogeologické poměry
Údaje o hydrogeologických podmínkách v podloží stavby není v této fázi projektové dokumentace známa,
proto je pro popis použito obecnějších údajů, které lze aplikovat na konkrétní podmínky
Hydrogeologicky náleží oblast výstavby pod rajón 323 - Středomoravské Karpaty. Tento rajón je
charakteristický flyšovým vývojem sedimentů geomorfologické podsoustavy Středomoravských Karpat,
kam spadá i celek Litenčická pahorkatina. Na stavbě rajónu 323 se podílejí petrograficky, texturně a
strukturně různé typy hornin, které ovlivňují značnou variabilitu stupně puklinové propustnosti. Běžným
hydrogeologickým kolektorem flyšových oblastí je přípovrchová zóna zvýšené propustnosti. Zóna
podpovrchového rozpukání probíhá téměř souhlasně s povrchem terénu.
Oblast náleží do struktury s volnou hladinou podzemní vody, s puklinovo-průlinovou propustností.
Transmisivita horninového prostředí je nízká, v řádech 1.10-4 - 1.10-5 m2/s.
Prostor neleží v Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod, ani v pásmu hygienické ochrany
vod.
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C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území v přechodné
nereprezentativní zóně Hustopečského bioregionu. Vyskytuje se zde biota 1. dubového vegetačního
stupně a 2 bukovo-dubového vegetačního stupně.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík, 1988) se zkoumaná oblast nachází
na území okresu Hustopečská pahorkatina, fytogeografická oblast termofytikum.
Fauna, flóra
V dotčeném území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Vlastní plocha zájmového území
tvoří zemědělsky využívaná plocha, v současnosti bez vegetačního krytu. Okraje zájmového území tvoří
ruderalizované porosty.
Stejně jako flóra je také fauna v okolí staveniště výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat pouze
výskyt drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro městská a příměstská stanoviště.
Pozemky nejsou součástí Územního systému ekologické stability, a to jak na úrovni místní tak regionální.
Nejbližším prvkem ekologické stability je lokální biokoridor vymezený podél toku Litava. Do toku Litava
bude zaústěn odvod dešťových vod.

C.II.8. Krajina
Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními
ekologickými a přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do
určitého souboru typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako
charakteristické, identifikující určitý prostor.
Zájmové území leží mezi frekventovanou silnicí první třídy a železniční tratí v zemědělsky intenzivně
využívané krajině. V širším okolí se severním směrem nachází Litenčické vrchy a na jihu Ždánický les.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Jedná se o území dříve zemědělsky obdělávané. Na pozemku není žádná zástavba, která by byla
předmětem demoličních prací.
Architektonické a historické památky
Dle vyjádření pracovníků Obecního úřadu v Hodějicích, odboru památkové péče zájmové území neleží
v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č.
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní architektura (kříže,
boží muka, smírčí kameny atd.).
Archeologická naleziště
Při zásazích do terénu nelze (vzhledem k jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkrytí
archeologických nálezů.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází cca 300 m severním směrem od obce Hodějice v sousedství se silnicí I/50.
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Silnice I/50 je hlavní obslužnou komunikací v blízkém okolí místa záměru, po které bude dopravován
materiál do výrobního areálu a hotové výrobky z areálu k zákazníkům. Západním směrem pokračuje I/50
na Slavkov a východním směrem na Bučovice.
Pozaďové zatížení silnice I/50 se pohybuje v těchto úrovních:
silnice
I/50)

sčítací úsek
6-0580

těžká
4 656

osobní
9 941

motocykly
41

suma
14 638

Poznámka: Údaje jsou převzaty ze sčítání dopravy, které provádí ŘSD ČR.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní vlivy a rizika
Zdraví obyvatel žijících v blízkém okolí místa záměru by mohlo být ovlivněno škodlivými faktory, které
mohou přesahovat hranice areálu v souvislosti především s navazující dopravou a dalším provozem
záměru. Mezi nepříznivé vlivy, které přesahují hranice areálu a mohly by případně nepříznivě působit na
obyvatelstvo, obecně patří:
•
•
•
•

Provozní vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické záření a pole
Provozní vlivy biologické - pronikání původců nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavců apod.
Provozní faktory chemické - škodliviny pronikající do okolního ovzduší, vody a půdy
Vlivy navazující dopravy (hluk, znečišťování ovzduší aj.)

Provozní vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické záření a pole
V případě zemních a následných stavebních prací je minimální pravděpodobnost, že fyzikální faktory
(hluk) budou působit rušivými vlivy na obyvatele domů umístěných nejblíže k místu záměru. Vzhledem
ke vzdálenosti nejbližších trvale obytných budov (300 m) bude toto rušení nevýznamné a rozhodně
nepovede k možnému zhoršování zdravotního stavu obyvatel lokality. Samotný hluk zemních a stavebních
prací bude pravděpodobně překrýván hlukem ze železničního provozu a dopravního provozu na silnici
I/50, která prochází v bezprostřední blízkosti místa záměru.
Při budoucím provozu záměru nebudou přesahovány hygienické limity pro hluk jak z dopravy vozidel do
areálu provozovny a na přilehlém parkovišti tak i stacionárních hlukových zařízení (výstupy kotelny a
vzduchotechniky).
Samotný provoz záměru nebude působit žádné fyzikální (hlukové) vlivy, které by potenciálně mohly
přispívat k možnému zhoršování zdravotního stavu zasažených trvale bydlících obyvatel v okolí této
provozovny.
Šíření vibrací, elektromagnetického záření (ionizujícího, vysokofrekvenčního) nebo elektromagnetického
pole je tomto případě nerelevantní.
Provozní vlivy biologické - pronikání původců nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavců apod.
Biologické vlivy lze vyloučit, neboť provoz nebude disponovat s biologickým materiálem.
Provozní faktory chemické, vlivy navazující dopravy
Dalším potenciálním škodlivým vlivem bude působení chemických polutantů vznikajících produkcí emisí
z vytápění objektu a dodatečnou dopravní zátěží související s provozem a obsluhou areálu. Hlavním
polutantem vznikajícím z těchto zdrojů je oxid dusičitý (NO2).
Akutní působení NO2

Maximální přírůstek jednohodinové koncentrace NO2 z provozu záměru dle zpracované rozptylové studie
-3
bude pro nejbližší okolí areálu 3 µg.m .
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Maximální pozaďové hodinové koncentrace NO2 změřené v roce 2005 na nejbližší stanici AIM od místa
záměru dosahují hodnot 50-75 µg.m-3.
Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální
pozaďovou hodnotou pro tuto noxu zůstane výsledná koncentrace s dostatečným odstupem pod
přípustným limitem (200 µg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po uváděném navýšení
s dostatečným odstupem bezpečné. Stálí obyvatelé nejbližších domů budou vystaveni koncentracím
nižším než zde z důvodu bezpečnosti používaným koncentracím maximálním.
Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 µg.m -3 nebyly při epidemiologických studiích WHO (Světová
zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdravotního stavu pokusných osob. Česká legislativa uvádí imisní
limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 µg.m-3. Americká EPA (Agentura ochrany životního prostředí) uvádí akutní RBC
(koncentrace látky která je ještě bezpečná pro expozici člověka) 470 µg.m -3.
Chronické působení NO2

Maximální příspěvek k roční koncentraci NO2 z provozu záměru dle zpracované rozptylové studie bude pro
nejbližší okolí areálu 0,06 µg.m-3.
Průměrná roční pozaďová koncentrace NO2 změřená v roce 2005 na nejbližší stanici AIM od místa záměru
(ČHMÚ č. 1130 – Brno - Tuřany) má hodnotu 11-15 µg.m-3.
I po přičtení maximálního přírůstku tohoto polutantu nedojde ani k 55% naplnění limitu České legislativy.
Roční koncentrace NO2 budou tedy s dostatečným odstupem bezpečné.
Pozn.: WHO stanovila jako bezpečný limit pro dlouhodobou expozici NO2 30 µg.m-3. Česká legislativa stanovila
průměrný roční limit 40 µg.m-3.

Sociální a ekonomické důsledky
Po stránce sociální lze očekávat pozitivní vliv, budou vytvořeny nové pracovní pozice (cca 230).
Počet dotčených obyvatel
Počet trvale žijících obyvatel v okruhu 300 m od místa záměru je cca do desítek osob. Tito obyvatelé
nebudou záměrem prakticky dotčeni.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
D.I.2.1. Ovlivnění kvality ovzduší
Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby
a její vliv tedy bude nízký.
Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivněn především provozem automobilové dopravy vázané
na záměr a také zdroji tepla spalujícími zemní plyn.
Pro vyhodnocení nárůstu imisní zátěže oxidu dusičitého v důsledku provozu areálu byl zpracován výpočet
dle metodiky SYMOS 97, verze 2003, který zahrnuje i provoz tohoto záměru. Výsledky tohoto výpočtu jsou
graficky znázorněny na následujících obrázcích:
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Obr.: Rozložení imisních příspěvků záměru

-3

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m ]

-3

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m ]

Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat
u oxidu dusičitého do 3 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací pak do 0,06 µg.m-3.
Příspěvek provozu areálu tedy nezpůsobí významnější změnu stávajícího stavu stávajícího imisního
zatížení hodnoceného území.

D.I.2.2. Klimatické vlivy
S ohledem na rozsah záměru a konfiguraci terénu k podstatnějšímu ovlivnění klimatických charakteristik
vlivem realizace navrhované stavby nedojde.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace v dotčeném území se po zprovoznění záměru významně nezmění. Hladiny hluku, tvořené
majoritně dopravním provozem na silnici I/50, zůstanou v okolí této silnice na stávajících hladinách.
Samotný vliv hluku z dopravního provozu záměru je v porovnání s hlukem ze stávající intenzity dopravy
zanedbatelný.
Hluk technologie záměru (vzduchotechnika a vytápění) je spolehlivě řešitelný a nepředstavuje významnější
problém.
Hluk v průběhu výstavby je řešitelný. Bude vhodné omezit zemní práce pouze na denní dobu s vyloučením
brzkých ranních a pozdních večerních hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00). Za tohoto předpokladu
nebude problémem dodržení příslušného korigovaného limitu pro stavební práce.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Povrchová voda
Vlivy na odvodnění území:
Území je mírně sklonité ve směru k železniční trati a k říčce Litavě. Jedná se o území dříve zemědělsky
obdělávané, v současnosti ležící ladem. Dochází zde tedy k přirozenému vsaku dešťových vod. Realizací
záměru dojde ke zvýšení zpevněných ploch v území a tedy i ke zvýšení povrchového odtoku na úkor
vsaku. Odvedením těchto dešťových vod kanalizací se tak částečně změní charakter odvodnění
posuzovaného území.Toto omezení infiltrace je z hlediska povodí zanedbatelné a tedy i vliv na charakter
odvodnění můžeme hodnotit jako zanedbatelný.
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Vlivy na kvalitu povrchové vody:
Odkanalizování areálu je navrženo oddílnou kanalizační sítí. Splaškové odpadní vody v množství cca
5 625 m3 za rok, budou svedeny do čerpací šachty a dále budou čerpány do stávající splaškové
kanalizace. Odtud pak budou odváděny na stávající čistírnu odpadních vod. Vyčištěné vody budou
svedeny obecní kanalizací do toku Litava. Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod
budou odpovídat smluvním požadavkům vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu.
Dešťová kanalizace bude napojena na nově budovanou kanalizaci zaústěnou do toku Litava. Dešťové
vody z ploch s možností znečištění ropnými látkami budou odváděny přes odlučovač ropných látek
dostatečné kapacity a účinnosti. V zimním období budou dešťové vody znečištěny solemi se zimní údržby
parkoviště. Toto znečištění bude však dále naředěno čistými dešťovými vodami ze střech.
V níže uvedené tabulce jsou hodnoty znečištění vody v Litavě před a za výústí z čistírny odpadních vod v
Bučovicích.
ČOV Bučovice 2005
Ukazatel

Jednotka

Před výústí z ČOV

Za výústí z ČOV

Průměr

Min

Max

Průměr

Min

Max

Imisní
1
standard

BSK5

mg/l

3,875

3

5,2

5,75

3

11

6

CHSKCr

mg/l

22,475

4,3

39,7

23,6

4,8

51,5

35

P celk.

mg/l

0,35

0,2

0,4

0,55

0,2

1,2

0,15

N-NH4

mg/l

0,6125

0,3

0,9

1,1225

0,24

2,9

0,5

N-NO3

mg/l

3,34

2,36

4,13

5,4375

3,22

7,42

7

Mezi Bučovicemi a Hodějicemi je do vodního toku Litava zaústěna kanalizace z obcí Marefy a Křižanovice,
čímž dochází k dalšímu znečištění toku.
Poznámka :Podle ČSN 75 7221 Jakost vody - klasifikace jakosti povrchových vod byla v Litava
Židlochovice ř.km. 0,4 klasifikována jako velmi silně znečištěná v V. třídě jakosti (ČHMÚ,2004)

v profilu

Z posouzení výše uvedeného dojde k naředění znečištěné vody v Litavě čistou dešťovou vodou z areálu
Fenstaru a tím ke zlepšení jakosti vody v recipientu. Lze tedy očekávat pozitivní ovlivnění vodního toku
Litava.
Podzemní voda
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít při stavbách podobného rozsahu zejména
v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody,
dále omezením dotace srážkovými vodami, či jejím odčerpáváním.
Pro zásobování areálu užitkovou vodou se uvažuje s realizací 2 průzkumných vrtů. Přívod užitkové vody
do objektu bude zajištěn samostatným vodovodním potrubím. Voda bude přes plovákový spínač
načerpávána do akumulační nádrže velikosti 8 m3, na kterou bude připojena domácí vodárna. Ta bude
napojena pouze na rozvod vody pro splachovače WC. Užitková voda z vrtů bude využívána i pro závlahu
zelených ploch v areálu. Rozmístění vrtů je stanoveno na základě předběžného průzkumu a bude
upřesněno po provedení průzkumného hydrogeologického posudku. Po dokončení vrtných prací se
provede čerpací zkouška a vypracuje se vyhodnocení hydrogeologických průzkumných vrtů. Bude
stanoveno dovolené čerpané množství, hloubka uložení čerpadel, typ ponorných čerpadel.
Samotné založení stavby bude pouze na základových pasech. Je pravděpodobné, že základy budou
prováděny nad úrovní hladiny podzemní vody a zřejmě nebudou mít na podzemní vodu žádný vliv.
Vzhledem k nepříznivým odtokovým poměrům je uvažováno s retencí dešťových vod v podzemních
tunelových blocích. Po skončení přívalového deště budou dešťové odpadní vody vypouštěny do stávající
areálové kanalizace. Protože není znám výskyt či přesná poloha kolektoru, nelze říct, zda bude ovlivněn
stávající režim či generelní směr proudění podzemní vody zásahem do něj. Tento fakt bude ověřen při
vypracování hydrogeologického posudku.
1

Podle Přílohy č.3 k nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
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Omezení dotace srážkových vod do vod podzemních zpevněním ploch nebude významný.
Podrobnější údaje o základových poměrech stavby budou známy v další fázi projektové přípravy po
provedení inženýrskogeologického průzkumu, který osvětlí i hydrogeologické poměry na lokalitě a přesně
stanoví úroveň hladiny podzemní vody ve vztahu k základové spáře objektu.

D.I.5. Vlivy na půdu
Vlivy na půdu jsou dány záborem plochy určené k výstavbě, která je v současné době zařazena do
zemědělského půdního fondu (ZPF). Celkový zábor pozemků činí 31 663 m2. Pozemky pro zamýšlenou
výstavbu jsou dle bonity řazeny do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
Příprava území záměru zahrnuje sejmutí vrstvy ornice a podorničí v místě stavby a hrubé terénní úpravy
pro stavbu výrobní haly a zpevněných ploch. Předpokládaná plocha pro sejmutí ornice a podorničí je 30
100 m2 a tloušťka snímané vrstvy 0,50 m (ornice 0,30 m a podorničí 0,2 m). Množství odhumusované
vrstvy je pro ornici 9030 m3 a pro podorničí 6020 m3. Pro zpětné ohumusování nezpevněných ploch bude
použito cca. 900 m3 podorničí. Dále bude část zeminy použita pro vybudování násypů. Přebytečné
množství ornice a podorničí bude odvezeno na pozemky určené ve stavebním povolení.
Většina pozemků dotčených výstavbou dešťové kanalizace a přeložkou VTL plynovodu jsou dle bonity
řazeny do I. a II. třídy ochrany zemědělské půdy, patří tedy ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu
mezi půdy vysoce chráněné. Výstavbou dojde pouze k dočasnému omezení pozemků. Po ukončení
výstavby budou pozemky vráceny do původního stavu.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu
nepředpokládá negativní vliv.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Území je mírně sklonité ve směru k železniční trati a k říčce Litava.
V rámci výstavby dojde k povrchové skrývce půdy (tloušťka snímané vrstvy 0,50m2) a k vyhloubení
základové jámy pro vybudování podzemních tunelových bloků na retenci dešťové vody. Vzhledem k faktu,
že v oblasti nejsou žádné geologické a paleontologické památky a přírodní zdroje, nebude provádění
výkopových prací významným zásahem do horninového prostředí.
Projektované podzemní tunely na retenci dešťových vod neprodukují teplo, které by se šířilo pod základy
budov a mohlo ovlivnit kvalitu horninového prostředí. Zároveň nejsou zdrojem vibrací, které mohou
přecházet do podloží a narušit geologickou stavbu území, popř. narušit dynamickou stabilitu či způsobit
ztekucení materiálů zemních těles a násypů. Při budování násypů se uvažuje s použitím zeminy získané
z odkopů po případné úpravě vápennou stabilizací.
Stavba samotná tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území bez dalších vlivů
na její kvalitu.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vzhledem k umístění záměru na plochách orné půdy lze konstatovat, že ovlivnění biotické složky životního
prostředí realizací záměru bude minimální. V rámci stavby nedojde ke střetům se stávající zelení.
K ovlivnění fauny a flóry dojde při provádění skrývek povrchových vrstev půd. Je zřejmé, že různé rostlinné
i živočišné druhy mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny v různé míře. U některých pohyblivějších
živočichů je možné předpokládat ztrátu biotopu s jeho možnou náhradou v okolních lokalitách (zajíci, ptáci,
hmyz apod.) Některým méně pohyblivým živočichům (brouci) hrozí fyzická likvidace. Další skupinou rostlin
a živočichů jsou většinou velmi početné drobné druhy. Vzhledem k populační dynamice drobných druhů je
pravděpodobné, že na vhodných okolních stanovištích mohou být jejich početní ztráty nahrazeny.
Podle projektu bude v rámci stavby provedeno ozelenění areálu. Přesný plán ozelenění bude součástí
projektové dokumentace. Návrh skladby dřevin v rámci vegetačních úprav bude vycházet z původních a
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stávajících rostlinných společenstev, klimatických podmínek se zohledněním nových stanovištních
podmínek. Použité druhy dřevin krajinné zeleně budou domácího původu. Stromové a keřové patro v
kombinaci se zatravněnými plochami bude koncipováno tak, aby plnilo stabilizační funkci a posílilo
začlenění stavby do krajiny.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina je v místě uvažovaného záměru je již ovlivněna starší antropogenní činností a proponovaná
výstavba charakter krajiny významně nepoznamená.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek ani architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně
vyloučena. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravu jsou dány navýšením počtu automobilů zaměstnanců a dopravy surovin a výrobků. To
bude mít za přímý následek zvýšení intenzit dopravy na komunikacích dotčeného území. Toto zvýšení je
kvantifikováno následovně:
silnice I/50:

+80 osobních vozidel/den (16 hodin) a 20 nákladních

Při srovnání s pozaďovými hodnotami zatížení komunikací (viz část C, kapitola 10. Dopravní a jiná
infrastruktura) je zřejmé, že v případě silnice I/50 se nejedná o nijak významné navýšení.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury,
infrastrukturní sítě budou pouze přizpůsobeny resp. využity pro záměr.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Jak vyplývá z předchozích textů, rozsah vlivů záměru na většinu složek životního prostředí je minimální.
Záměr se negativně projeví zejména záborem ZPF.
Vzhledem v umístění areálu a k malému imisnímu působení (ovzduší, hluk) záměru a vyvolané dopravy
nebude realizací záměru docházet k zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody
obyvatelstva.

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

FileName:
SaveDate:

FenStar Hodejice text ozn.doc
13.11.2006

Zakázka/Dokument: C411-06/Z01
Vydání: 01
Strana: 31 z 40

FenStar Hodějice - II. etapa
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních
řádů.
Přesto lze nalézt některá dílčí opatření, která mohou omezit potenciální negativní ovlivnění realizací
záměru.
Voda
•

Areál bude vybaven prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vod s obsahem
nebezpečných látek.

•

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

•

Veškeré kontaminované vody (dešťové vody z parkoviště) budou zaústěny do dešťové kanalizace přes
odlučovače ropných látek, který budou zaručovat dostatečnou kvalitu a účinnost.

•

Odpadní vody z výdeje jídla budou vedeny přes odlučovač tuků.
Podzemní voda

•

Pro plánované čerpání podzemní vody pomocí dvou vrtů je potřeba realizovat podrobný
hydrogeologický průzkum s čerpací zkouškou. Tato zkouška stanoví možné množství čerpané
podzemní vody a počet hydrogeologických vrtů potřebných k pokrytí spotřeby vody. Posudek zjistí i
hloubku a mocnost kolektoru. Pak bude možné vyhodnotit vliv podzemních tunelů na stávající režim či
generelní směr proudění podzemní vody.

•

Zvýšenou pozornost ochraně podzemní vody je nutno dbát nejvíce v období výstavby, kdy v daném
prostoru bude přítomna těžká technika. V případě, že by došlo k havárii spojení s únikem ropných
látek, je třeba tuto zeminu okamžitě odtěžit a deponovat na zabezpečené skládce. Opatření k ochraně
podzemní vody jsou totožná s opatřeními pro ochranu půdy a horninového prostředí.
Ovzduší

•
•

Během výstavby omezit skládky prašných materiálů, plochu staveniště v případě potřeby kropit.
Komunikace u výjezdu ze staveniště pravidelně čistit a minimalizovat tak sekundární prašnost.
Půda

•

Využít skrývku ornice z těchto pozemků pro zahradní a krajinné úpravy území, popřípadě pro zlepšení
kvality půd na přilehlých pozemcích využívaných pro zemědělské účely. O využití ornice rozhodne
příslušný orgán ochrany ZPF.
Horninového prostředí a přírodní zdroje

•

Před realizací stavby bude proveden inženýrskogeologický průzkum pro objasnění detailní geologické
skladby v okolí stavby a základových poměrů.
Fauna a Flora

•

Udržovat plochy určené k deponiím aby nedocházelo k rozšiřování plevelných druhů rostlin. Po
ukončení stavby by měly být tyto plochy rekultivovány.

•

V rámci realizace záměru bude provedeno ozelenění areálu. Přesný plán ozelenění bude součástí
projektové dokumentace. Návrh skladby dřevin v rámci vegetačních úprav bude vycházet z původních
a stávajících rostlinných společenstev, klimatických podmínek se zohledněním nových stanovištních
podmínek. Použité druhy dřevin krajinné zeleně budou domácího původu. Stromové a keřové patro v
kombinaci se zatravněnými plochami bude koncipováno tak, aby plnilo stabilizační funkci a posílilo
začlenění stavby do krajiny.
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Hmotný majetek a kulturní památky
•

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby
přípravy stavby povinni, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisů, tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jiné
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Hluková situace ev. další fyzikální a biologické charakteristiky

•

Vlivy hluku není nutno eliminovat případně kompenzovat dodatečnými technickými opatřeními.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Toto oznámení bylo zpracováno na základě Dokumentace pro územní řízení (zpracované projekční
kanceláří PIKAZ Brno spol.s.r.o.) a současných znalostí o výstavbě a provozu oznamovaného záměru.
Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími
analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve
znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr nebyl předložen ve více variantách.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Obr.: Snímek z ubanistické studie obce
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Obr.: Zákres výstavby záměru
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem investora, společnost FenStrar spol.s.r.o., je rozšířit areál výrobních a skladových hal, pro
výrobu a distribuci plastových oken.
V roce 2003 byla vybudována první etapa závodu. Stávající areál se skládá z výrobní haly, která je požární
stěnou rozdělena na dva požární úseky a to výrobu oken a skladování. K hale přiléhá sociálně
administrativní budova.
Areál závodu bude rozšiřována v rámci II. etapy západním směrem ke Slavkovu. Z jižní strany stavba
sousedí s železniční tratí směr Brno - Bylnice u obce Hodějice, ze severní strany sousedí se silnicí I. třídy
mezi Slavkovem a Bučovicemi. Na východní straně je to pak již vybudovaná první etapa závodu.
Záměr bude realizován v extravilánu obce Hodějice, na katastrálním území Hodějice. Zahájení výstavby se
předpokládá v prosinci roku 2006 a předpokládané ukončení stavby je v průběhu června 2007.
Záměr nevyvolává nadměrné požadavky na vstupy (viz kapitola B.II) a produkuje, včetně očekávané
vyvolané automobilové dopravy, jen nevýznamné emise do svého okolí (viz kapitola B.III). Stávající stav
životního prostředí v území je stručně popsán v kapitole C.II. a dopady stavby do prostředí a na zdraví
obyvatelstva pak v následující části D.
Podstatné je zjištění, že provoz areálu nevyvolá přeslimitní negativní vlivy na obyvatelstvo, nebude
docházet k překračování imisních limitů znečišťujících látek v ovzduší a vlivy hluku nebudou nevýznamné.
V období výstavby se krátkodobě zvýší (jako u každé stavby) pohyb těžké techniky v zájmovém území.
Realizací záměru dojde ke zřízení 230 nových pracovních míst, což lze považovat za pozitivní sociální vliv.
Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno
kompenzovat. Prevence, či vyloučení nepříznivých vlivů z provozu záměru vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných norem, předpisů a schválených provozních a havarijních řádů.
Proto na úrovni současných znalostí, dílčích závěrů, uvedených v této dokumentaci, doporučujeme s
realizací záměru souhlasit.

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Příloha 2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č.114/1992 Sb.
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Vedoucí projektu:

Ing. Pavel Cetl
držitel autorizace ke zpracování
rozptylových studií
č. j. 3151/740/03
ze dne 21. 8. 2003

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 97, registrovaným u společnosti Microsoft pod ID 64244040-0138036-57376.
Výpočet je zpracován programem SYMOS 97 verze 5.1.1., registrovaným u společnosti IDEA-ENVI, s.r.o. pod
ID 1664268023.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem Zoner Callisto 3, registrovaným u společnosti Zoner Software pod
sériovým číslem #0014-009523.
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky projektanta stavby fy. PIKAZ BRNO, spol. s
r.o., Vrchlického sad 5, 602 00 Brno, jako příloha oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
Výpočtově je hodnocen příspěvek ke stávající imisní zátěži NO2 z provozu záměru VÝROBA
PLASTOVÝCH OKEN HODĚJICE - II ETAPA. Uvažovanými zdroji byly tepelné zdroje spalující zemní plyn
a záměrem vyvolaná automobilová doprava.
Stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území byla vyhodnocena jednak na základě měření na
stanici imisního monitoringu ČHMÚ číslo 1497 – Vyškov a dále na základě výpočtu imisní zátěže
provedené v Krajském programu snižování emisí Jihomoravského kraje.

2. Charakteristika území
Posuzovaný výrobní objekt navazuje na stávající průmyslový areál investora na pozemcích mezi silnicí
I/50, železniční tratí Slavkov - Bučovice a odbočkou k obci Hodějice.
Terén zájmového je svažitý, modelovaný tokem říčky Litava, tekoucí od východu k západu jižně od
hodnoceného záměru.
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3. Metoda výpočtu očekávaného znečištění

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

3.2. Použité limity
3.2.1. Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 350/2002 Sb.:
Účel vyhlášení

Hodnota imisního limitu

Mez tolerance

Ochrana zdraví Aritmetický průměr /
lidí
1h

200 µg.m NO2, nesmí být
překročena více než 18krát za
kalendářní rok

80µg.m

Ochrana zdraví Aritmetický průměr /
lidí
Kalendářní rok

40 µg.m NO2

16 µg.m

Ochrana
ekosystémů

30 µg.m NOx
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4. Vstupní data

4.1. Definice zájmového území
Zájmové území je vymezeno čtvercem o rozměrech 2000 x 1600 m orientovaným podle zeměpisných
souřadnic. Tento prostor zahrnuje potenciálně dotčené okolí záměru. Podrobněji je vymezení zájmového
území zřejmé z následujícího obrázku.

Poloha objektů v areálu je zakreslena červenou barvou.
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4.2. Data o zdrojích znečišťování ovzduší
Hodnocený záměr spočívá ve vybudování nového skladového a výrobního objektu, administrativní budovy
a parkoviště pro osobní automobily. Podrobněji je záměr popsán v příslušných kapitolách oznámení.

4.2.1. Tepelné zdroje
2 x plynový kotel o výkonu 1 x 500 kW a 1 x 800 kW
152 m3.hod-1 zemního plynu.

Maximální spotřeba

Spaliny jsou vedeny do komína o stavební výšce 9 m.
4 x jednotka AERMAX o výkonu 4 x 35 kW
16,5 m3.hod-1 zemního plynu.

Maximální spotřeba

Spaliny jsou vedeny nad střechu objektu o stavební výšce cca 8 m.

Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NOx byl použit emisní faktor dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Faktor pro spalovací zařízení o výkonu více než 0,2 MW:
1920 kg NOx na 1 000 000 m3 zemního plynu

4.2.2. Záměrem vyvolaná automobilová doprava
Jako liniový zdroj bude působit automobilová doprava vázaná na navržený záměr o předpokládané
intenzitě 80 osobních a 20 těžké nákladní vozidel přijíždějících (a stejný počet odjíždějících) za den.
Jako plošný zdroj bude působit parkoviště osobních automobilů pro 39 osobních s předpokládanou
obrátkou 80 osobních vozidel za den.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NOx byly použity emisní faktory získané pomocí programu MEFA 02.
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4.3. Poloha výpočtových bodů
Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Poloha
referenčních bodů je graficky znázorněna na následujícím obrázku:

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

4.4. Meteorologická data
Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice Vyškov, vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením modelování
a expertíz.
Souhrn této růžice je uveden v následující tabulce:
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace
Výpočty jsou zpracovány pro oxid dusičitý NO2, který je v případě spalování zemního plynu rozhodnou
škodlivinou, u níž dochází nejdříve k překročení imisního limitu.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, předmětem výpočtu této rozptylové studie bylo zjištění příspěvku imisní
zátěže oxidy dusíku v důsledku vytápění a provozu záměrem vyvolané automobilové dopravy. Níže
presentované výsledky představují imisní ovlivnění samotným provozem, bez započtení stávající imisní
zátěže. Vyhodnocení celkové imisní zátěže hodnoceného území je provedeno v další části této studie.

5.1. Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým
5.1.1. Roční průměrné koncentrace NO2
Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 způsobený provozem dosahuje do 0,06 µg.m-3, tedy
podstatně méně než 1 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek je dosahován v prostoru příjezdu
do průmyslové zóny od silnice I/50, v ostatních částech zájmového území vychází příspěvky průměrné
roční koncentrace nižší.
Ve všech případech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisního limitu pro průměrné roční
koncentrace (LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Provoz hodnoceného zdroje tedy závažnějším způsobem neovlivní stávající imisní situaci v hodnoceném
území a nebude tedy ani příčinou překročení imisních limitů v lokalitě.
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace NO2
Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2 způsobený provozem dosahuje cca 3 µg.m-3, tedy do
1,5 % imisního limitu (LV=200 µg.m-3). Toto maximum je dosahováno severně od areálu, v prostoru
zemědělsky obhospodařovaných pozemků. V ostatních částech zájmového území je příspěvek maximální
hodinové koncentrace nižší. Doba trvání maximální koncentrace je velmi krátká.
Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Také v případě maximálních hodinových koncentrací z výpočtu vyplývá, že provoz hodnocených zdrojů
tepla nebude způsobovat nárůst imisní zátěže nad limitní hodnotu, tedy ani překročení limitem
tolerovaných dob překročení limitu.
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace
Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh
posuzovaného záměru, se stávající zátěží oxidem dusičitým.
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro
popis stávající úrovně imisní zátěže byly využity údaje z měření na stanici imisního monitoringu CHMU
číslo 1497 – Vyškov, ležící ve vzdálenosti cca 15 km. Uváděné údaje representují výsledky měření za rok
2005.
Oxid dusičitý (NO2)

Citovaná stanice naměřila v roce 2004 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni
57% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená denní maxima
dosahovala hodnot 98 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 49% imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
Dle rozptylové studie, zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí a imisí (Bucek) se
koncentrace NOx v okolí hodnoceného areálu pohybují u průměrné roční koncentrace v rozmezí 11 až
15 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace pak v rozmezí 50 - 75 µg.m-3.
Výpočtem zjištěné příspěvky hodnoceného záměru, budou dosahovat relativně nízkých hodnot (příspěvek
krátkodobého maximální zatížení oxidem dusičitým do 3 µg.m-3, příspěvky průměrné roční koncentrace do
0,06 µg.m-3), které s ohledem na stávající úroveň imisní zátěže zásadním způsobem nezmění zatížení
zájmového území oxidem dusičitým (NO2).
Provoz rozšíření areálu fy. Fenstar tedy nevyvolá nárůst stávající imisní zátěže oxidu dusičitého (NO2) nad
úroveň imisních limitů.
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7. Závěr
Příspěvek provozu záměru VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN HODĚJICE - II ETAPA po jeho uvedení do
provozu významným způsobem neovlivní stávající imisní zatížení hodnoceného území.
Vypočtené průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, včetně započtené předpokládané stávající imisní
zátěže, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro průměrné roční koncentrace. V případě maximální
krátkodobé imisní zátěže také můžeme konstatovat, že v hodnoceném území nebudou krátkodobá
maxima imisní zátěže oxidem dusičitým dosahovat či překračovat hodnoty imisního limitu.
Příspěvek provozu záměru VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN HODĚJICE - II ETAPA ke stávající imisní
zátěži oxidem dusičitým je málo významný a jeho vliv na krátkodobé maxima ani průměrné roční
koncentrace nezpůsobí významnější změnu stávajícího stavu.
Závěrem tedy lze konstatovat, že provoz nových zdrojů znečišťování ovzduší realizovaných v
rámci záměru VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN HODĚJICE - II ETAPA nebude v hodnoceném území
způsobovat dosažení nebo překračování imisních limitů či zdravotně závažných koncentrací.

V Brně 17.10.2006

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03

Pozn.: Tabelární výsledky výpočtu nejsou pro jejich značný rozsah přikládány, v případě zájmu je možno si je vyžádat
u zpracovatele této studie.
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Autorizace ke zpracování oznámení

