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B.  ÚDAJE O ZÁM�RU 

B  1. Základní údaje 

B.1.1 Název a jeho za�azení : 

 Novostavba výrobny betonových sm�sí Chodov   
  

Jedná se o zám�r uvedený v P�íloze �. 1 kategorie II, pod bodem 6.2. Výroba 
stavebních hmot a výrobk� neuvedených v kategorii I ani v p�edchozím bod� s kapacitou 
nad 25000 t/rok, za�ízení na výrobu azbestu a výrobk� obsahujících azbest (zám�ry 
neuvedené v kategorii I).  

Navrhovaná stavba podléhá podle § 4 odst. 1 b) zákona �. 163/2006 Sb., kterým 
se m�ní zákon �. 100/2001 Sb. ve zn�ní zákona �. 93/2004 Sb., o posuzování vliv� na 
životní prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o  posuzování vliv�
na životní prost�edí ) zjiš�ovacímu �ízení.  

Státní správu – p�íslušným ú�adem – v oblasti posuzování vliv� na životní prost�edí 
v tomto p�ípad� vykonává Krajský ú�ad Karlovarského kraje. Popis stavby je stru�n�
uveden v bod� �. 6. 

B.1.2 Kapacita (rozsah) zám�ru : 

Nová výrobna betonových sm�sí je �ešena jako horizontální betonárna typu Stetter H1-
SZ. Bude sloužit k výrob� �erstvého transportbetonu všech konzistencí používaných ve 
stavebnictví. P�i nep�etržitém automatickém provozu je maximální výrobní kapacita 
stanovena až na 52 m3/hod. Vlastní míchací za�ízení tvo�í talí�ová mícha�ka Stetter T 
1000 v nosné dvoupodlažní ocelové konstrukci. Objem zhutn�né betonové sm�si 
vyrobené na jeden zám�s je 1,0 m3.  Vstupní surovinou pro výrobu je kamenivo (5 frakcí) 
umíst�né v p�tikomorovém zásobníku hv�zdicového tvaru.  Pojivo bude skladováno ve  
t�ech válcových zásobnících o kapacit� 65 m3/ks. Zásobování výrobny surovinami bude 
zabezpe�eno nákladními automobily. Provoz bude celoro�ní (s výjimkou teplot pod 
bodem mrazu), v pracovní dny od 700 do1600 výjime�n� v sobotu od 700 do 1100, 
p�edpokládaný po�et pracovník� je  6 na jednu sm�nu.  

Nároky na stavbu:
 Zastav�ná plocha  a manipula�ní plocha               765 m2

                     Zpevn�né plochy   8 663 m2

 Maximální výrobní kapacita  52 m3/hod 
 Orienta�ní ro�ní výroba (kapacita) 45 000 m3 , tj. 126 000 t/rok 

 Výrobní kapacita : max.  52 m3/hod, obvyklá reálná výroba je cca 30 m3/hod , 
    tj. 8 automix�/hod.  
    (max. výkon je možný pouze za podmínek : 

- 4 druhy kameniva, 1 druh pojiva, max. 300 kg cementu 
- 5% vlhkosti pískové frakce, vodní sou�initel 0,5, míchací �as 30 

sec) 

 Skladování kameniva :  hv�zdicová skládka s radiálním p�ihrnova�em kameniva 
    Frakce mm  druh 

0-4 písek (Kazn�jov) 
4-8 št�rk 
8-16 št�rk 
8-16     št�rk 
16-22 št�rk 
(št�rky budou dovážené z D�poldovic) 
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B.1.3 Umíst�ní : 

           Zájmová lokalita leží v jižní �ásti m�sta Chodova, na p�íjezdu po silnici II/209 
z Nového Sedla. Novostavba výrobny betonových sm�sí v�etn� zpevn�né plochy a 
inženýrských sítí bude umíst�na na  oplocených pozemcích parcelní �. 1170/2, 1172/2, 
1172/10 po pravé stran� ulice Horní. P�ístup na pozemky umož�uje stávající 
hospodá�ský sjezd z ve�ejné komunikace.  

 kraj:  Karlovarský    NUTS  CZ041 
 okres:  Sokolov    NUTS  CZ0413 

 obec:  Chodov                                       NUTS  CZ0413 560383 
katastrální území:      652172 Dolní Chodov 

B.1.4 Charakter a možnost kumulace s jinými zám�ry 

 Stavba komunika�n� navazuje na vybudované p�ístupy a nebude ve st�etu 
s jinými zám�ry uvažovanými k realizaci. Nejsou známé jiné projekty v okolí navržené 
lokality a proto se nep�edpokládá možnost kumulace s jinými zám�ry.  

B.1.5 Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru 

Pozemky ur�ené k výstavb� betonárky jsou vedeny jako ostatní plocha v pr�myslové 
zón�. Areál byl v p�edchozí dob� využíván  ke skladování. Investor celou plochu 
zpevn�nou betonovými panely vyklidil a chce ji využívat v souladu s územním plánem 
pro své podnikatelské zám�ry. P�i realizaci stavby vznikne pot�eba 20 pracovník�,  p�i 
provozu 6 pracovník� na jednu sm�nu.  

S ohledem na provázanost provozu  nebyly navrhovány jiné varianty umíst�ní (ani 
mimo pozemky investora), ani z hlediska životního prost�edí. 
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B.1.6 Stru�ný popis technického �ešení 

            Umíst�ní stavby vychází z prostorových možností areálu - dostupných 
volných ploch dostate�né velikosti a s ním související stávající infrastruktury - komunikací 
i inženýrských sítí. Stávající sjezd do areálu z ulice Horní bude zpevn�n a upraven 
(živi�ný povrch). Pro pot�eby betonárky se vybuduje v areálu nový vodovod, splašková 
kanalizace a podzemní elektrorozvod.  Vodovod bude z potrubí PE100 SDR11,ø 63 x 5,8 
mm, napojený na stávající p�ípojku LTH DN 80 ve stávající vodom�rné šacht� na hranici 
pozemku. V šacht� bude osazena nová vodom�rná sestava. Soub�žn� s trasou 
vodovodu povede splašková kanalizace, napojená na areálovou jednotnou kanalizaci a 
dále na ve�ejnou kanaliza�ní sí
 v ulici Horní. Na pozemku jsou stávající dvorní vpusti. 
Deš
ová kanalizace je stávající. Areálový rozvod elektro bude napojen na nov� osazený 
rozvad�� NN, který bude umíst�n v oplocení pozemku na jižní stran�. Požadavek na 
disponibilní rezervovaný p�íkon je 3 x 250,0 A. Terén celé plochy bude vyrovnán a dle 
pot�eby budou položeny nové betonové panely.

V jižní �ásti pozemku bude postavena nosná ocelová konstrukce pro míchací a 
dávkovací za�ízení horizontální betonárny Stetter H1 a talí�ová mícha�ka Stetter T 1000. 
Venkovní p�ístupové schodišt� s pozinkovanými stupni ší�e 800 mm vede v prvním 
podlaží k velínu a v druhém podlaží k plošin� váhy a mícha�ky. Sou�ástí za�ízení jsou 
rozvody vzduchu a vody od úrovn� plošiny mícha�ky v betonárn�. Velín i kancelá� je 
kontejnerového provedení, každý o rozm�rech 6,0 x 3,0 x 2,8 m a sv�tlé výšce 2,54 m. 
Kontejnery jsou p�epážkami  d�leny vždy na chodbovou �ást, kancelá�e, p�ípadn� WC. 
Sociální za�ízení a šatna jsou rovn�ž kontejnerové, stejných rozm�r�, d�lené �ty�my 
p�epážkami na chodbovou �ást, šatnu, sprchu, technickou místnost (oh�ev vody) a WC. 
Oplášt�ní a zast�ešení betonárny je v temperovaném provedení z kompletizovaných 
panel� s polyuretanovou výplní. St�nový pláš
 je navržen tlouš
ky 40 mm, st�ešní pláš

60 mm.    

Všechny komponenty betonových sm�sí (tj. kamenivo, cement, voda, p�ím�si a 
tekuté p�ísady) jsou do mícha�ky automaticky dávkovány po p�edchozím navážení na 
tenzometrických vahách v souladu s recepturou zvolenou na systému �ízení. Doba 
míchání �iní 30 sekund a zaru�uje dokonalou homogenizaci b�žných betonových sm�sí. 
Pro speciální betonové sm�si je možné volit odlišnou míchací dobu v závislosti na 
technologických požadavcích. 

Po namíchání každé zám�si  je mícha�ka vyprazd�ována do výsypky, která je 
umíst�ná pod vyprazd�ovacím uzáv�rem mícha�ky. Výsypka je osazena pryžovým 
nástavcem pro pln�ní autodomícháva�� s násypným otvorem o maximální výšce 4,15 m 
nad úrovní komunikace  

Kamenivo je z hv�zdicové p�tikomorové skládky dopravováno p�ihrnova�em 
Stetter F 20/22 ke skipovému výtahu. Výložník p�ihrnova�e má délku cca 18 m a výkon 
75 m3/hodinu. Skipový výtah plní sou�asn� funkci vážící nádoby. K dávkování kameniva 
do skipového vozíku slouží speciální segmentové uzáv�ry, umož�ující hrubé a jemné 
dávkování (tzv. cyklováním). Kamenivo je do skipového vozíku dávkováno postupn�
s ohledem na sou�tový systém vážení kameniva. Po navážení kameniva dojde k jeho 
p�emíst�ní p�ímo do talí�ové mícha�ky. Cement resp. popílek bude skladován ve 3 
nových válcových zásobnících v jednokomorovém provedení (dále jen silech) o kapacit�
3 x 65 m3.  Sila jsou ustavena na betonových patkách. Do váhy cementu, ve které vážení 
probíhá sou�tovým zp�sobem, bude cement a popílek dopravován šnekovými 
dopravníky s kapacitou odpovídající  1,0 m3 mícha�ce. V p�edm�tných silem lze 
odd�len� skladovat bu� 3 druhy cementu nebo 2 druhy cementu a 1 druh p�ím�sí (nap�. 
popílek). 

Sila jsou vybavena všemi základními bezpe�nostními prvky, jako jsou: 
- pojistný ventil k zamezení p�etlaku a podtlaku v silech, 
- filtr odprášení sila s pneumatickým �išt�ním filtra�ní p�epážky (celková filtra�ní   

  plocha 13 m2), 
- ru�n� ovládaná motýlová klapka (pr�m�r 300 mm) na výsypu ze sila pro zajišt�ní 

 servisu v p�ípad� poruchy šnekových dopravník�, 



Výrobna betonových sm�sí Chodov 

Oznámení zám�ru - 8 -

- sonda maximálního napln�ní sil s akustickou signalizací maximálního napln�ní 
pro zamezení p�epln�ní sila 

- sonda pro pr�b�žné m��ení stavu napln�ní sila pracující na principu 
bezkontaktního ultrazvukového snímání hladiny materiálu v sile (variantn� jsou sila 
vybavena vážícím systémem) 

- provzdušn�ní sila pro zlepšení toku materiálu výsypným trychtý�em do šnekového 
dopravníku 

V prostoru pod šnekovými dopravníky je možné umístit objekty kontejnerového 
typu (nap�. velín, sklad p�ísad, provozní sklad apod.). 

Zám�sová voda bude dávkována váhou v provedení pro �istou a kalovou vodu. 
Vstup �isté vody do mícha�ky bude zajiš
ovat �erpadlo k docílení tlaku pro pr�b�žný 
oplach mícha�ky. Kalová voda je do mícha�ky dávkována samotížn� tzn. mimo �erpadlo. 
P�ípojku vody na míchací plošinu musí investor dimenzovat na pr�to�né množství 30 
m3/hod p�i DN50.   

Je navržena dvoukomorová váha 15+15 l se spole�n� váženými nádobami, v�etn�
dávkování p�ísad do mícha�ky vyprazd�ovacími �erpadly a 4 ks podávacích lamelových 
�erpadel pro pln�ní váhy p�ísad. P�ísady budou skladovány ve skladu p�ísad 
kontejnerového typu. 

Systém �ízení bude umíst�n do nového velínu kontejnerového typu. Dodávka 
systému �ízení zajiš
uje komplexní správu betonárny od automatického ovládání procesu 
míchání betonové sm�si po správu receptur, zakázek a zákazník�.  

Dávkování komponent� a míchání betonové sm�si probíhá v automatickém režimu, 
který je �ízen mikroprocesorovým systémem. Zadávání druhu a množství vyráb�né 
betonové sm�si provádí obsluha z velínu, který je umíst�n vedle betonárny. Obsluha 
sleduje výhled z velínu p�íjezd vozidla pod výsypku betonové sm�si a uvol�uje pln�ní 
vozidla vyrobenou betonovou sm�si. 

Výrobní proces v dávkovací a mísící �ásti betonárny je bezobslužný. Pr�b�h 
výroby sleduje obsluha z velínu pomocí monitoru provozního po�íta�e, kde se zobrazí 
funkce a technologické schéma provozu. Obsluha je pohodlná a jednoduchá díky 
ergonomicky sestavenému terminálu a p�edevším dialogovým provozem  mezi obsluhou 
a �ídícím po�íta�em. Každé zadání se provádí prost�ednictvím grafické masky, která 
umož�uje p�ehledné a srozumitelné zobrazení. 

Systém umož�uje kdykoliv p�ejít z automatického �ízení na ru�ní povelový systém 
obsluhou betonárny. �ídící systém vyhotoví na tiskárn� výtisk dodacího listu o vyrobené 
betonové sm�si v provedení a s údaji dle národních p�edpis� a požadavk� uživatele. 

Systém �ízení sou�asn� shromaž�uje statické údaje o použitých složkách a 
výrob�, které slouží jako podklady pro fakturaci a další po�íta�ové zpracování. 

P�edm�tem dodávky je též kompletní kabeláž v�etn� vnit�ního osv�tlení a 
zásuvkového rozvodu a dopl�ující vybavení umož�ující m��ení konzistence v pr�b�hu 
míchání betonové sm�si, dávkování dodatkové vody a m��ení vlhkosti pískové frakce. 
Betonárna je vybavena filtry s pneumatickou regenerací filtra�ní p�epážky, výrobce 
WAM/SCUTTI (Itálie), s garantovanou ú�inností 99,9 %. Dále je sou�ástí odvzduš�ovací 
za�ízení pro mícha�ku, váhu cementu a automatické spoušt�ní regenerace filtra�ní 
p�epážky p�i zahájení pln�ní sila z autocisterny. Zbytky betonové sm�si z výplachu 
automix� a �išt�ní mícha�ky budou zpracovány v recykla�ním za�ízení, které na základ�
vypíracího principu odlou�í složky do velikosti 0,2 mm a cementovou �ást, z níž se po 
procesu vytvrdnutí v suspenzní jímce získá kal. Ob� odlou�ené složky (jemný prach a 
kal) jsou zp�tn� využívány k výrob� betonové sm�si. Kalová voda bude dávkována v 
p�edepsaném množství dle receptury zp�t do zám�si.  

B.1.7 P�edpokládané termíny 

Zahájení stavby  01/2008 
Dokon�ení stavby  06/2008 
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B.1.8 Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk�

Dot�eným územním samosprávným celkem se podle §3 odst. c) zák. �. 100/2001 Sb., 
v platném zn�ní, rozumí územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespo� z�ásti 
tvo�í dot�ené území.  
 Z výše uvedeného je patrné, že dot�ený územní samosprávný celek tvo�í 
Karlovarský kraj a m�sto Chodov. Ostatní obce nebudou projektem dot�eny.  

B.1.9 Vý�et navazujících rozhodnutí 

Podle zákona �. 163/2006 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n�
n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí) je 
navržený projekt za�azen podle p�ílohy �. 1, kategorie II (zám�ry vyžadující zjiš
ovací 
�ízení), sloupec B do bodu : 

  Zám�r Sloupec A Sloupec B 

6.2. Výroba stavebních hmot a výrobk� neuvedených 
v kategorii I ani v p�edchozím bod� s kapacitou nad 
25000 t/rok, za�ízení na výrobu azbestu a výrobk�
obsahujících azbest (zám�ry neuvedené v kategorii I).  

 X 

• Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, stavební ú�ad Chodov 
• Povolení st�edního zdroje zne�iš
ování ovzduší, Krajský ú�ad karlovarského 

kraje  

Kopie �ásti územního plánu 
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B  2. Údaje o vstupech  

B.2.1 Zábor p�dy 

Stavba bude realizována v oploceném areálu na pozemcích par.�. 1170/2, 1172/2, 
1172/10 v katastrálním území Dolní Chodov. Pozemky jsou vedeny  jako  ostatní plocha a 
nedojde tudíž k záboru zem�d�lské p�dy. 

p.p.�. KN k.ú. využití vlastník 

1170/2 Dolní Chodov manipula�ní plocha  Hammer Jan a Hammerová Jitka, 
Otta Hofmann 

1172/2 Dolní Chodov manipula�ní plocha Hammer Jan a Hammerová Jitka, 
Otta Hofmann 

1172/10 Dolní Chodov jiná plocha Hammer Jan a Hammerová Jitka, 
Otta Hofmann 

Pozemky nejsou zalesn�né, lesní p�dní fond nebude dot�en.  

B.2.2 Spot�eba vody 

  Zásobování navrhované betonárny vodou bude zajiš
ováno novou vodovodní p�ípojkou 
DN 50, napojenou na m�stský vodovodní �ad ve vodom�rné šacht� na hranicích pozemku. 
Pr�tok vodom�ru, osazeného ve stávající vodom�rné šacht� musí být 30 m3/hod. 

P�edpokládaná spot�eba vody pro sociální za�ízení : 

Po�et pracovník� – 6 osob  
Pot�eba vody dle �SN – 80l/os/den 

Qd = 6 x 80 = 480 l/den

Maximální denní pot�eba vody: 
Qmaxd = Qd x kd = 480 x 1,5 = 720 l/den

Maximální hodinová pot�eba vody: 
Qmaxh = Qd x kh/24 = 720 x 1,8 = 54 l/h = 0,015 l/s 

                                                                                   

B.2.3 Surovinové a energetické zdroje 

Navýšený p�íkon bude pokryt z nového rozvad�� NN, který bude umíst�n v oplocení 
pozemku. Požadavek na disponibilní rezervovaný p�íkon je 3 x 250,0 A. 

Instalovaný p�íkon nové betonárny  : 
Osv�tlení venkovní                                  Pi =    5 kW 
Technologie                              Pi = 95 kW 

                                                                                                              
       Velín, kancelá�, šatna i sociální za�ízení bude vytáp�no elektricky. Nároky na ostatní 
surovinové a energetické zdroje nevznikají.  
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B.2.4 Nároky na dopravní infrastrukturu 

           Zájmová lokalita se nachází na jižním konci m�sta Chodov, vlevo od silnice II/209 – 
Chodov – Nové sedlo. Údaje o intenzit� dopravy (po�tu vozidel /24 hodin) je dle m��ení 
�SD z roku 2005. 

�íslo 
silnice 

�íslo 
úseku 

Po�et
T 

Po�et
O 

Po�et
M 

Celkem
S 

Za�átek 
úseku 

Konec úseku 

209 3-2760 753 4234 27 5014 x s 6 Chodov z.z. 

209 3-2761 753 4234 27 5014 Chodov z.z. zaús. 181 

209 3-2762 998 6519 46 7563 zaús. 181 zaús.222 

209 3-2763 495 2137 15 2647 zaús.222  vyús.222  

209 3-2771 406 2589 14 3009 vyús.222   Chodov k.z.  

P�ehled o intenzit� dopravy v navazujících silni�ních úsecích m�sta Chodov 
                           

�íslo 
silnice 

�íslo 
úseku 

Po�et
T 

Po�et
O 

Po�et
M 

Celkem
S 

Za�átek 
úseku 

Konec úseku 

181 3-2841 310 1345 19 1674 Chodov z.z. zaús.do 209 

222 3-2831 1344 6129 31 7504 vyús.z 209 Chodov k.z. 

222 3-2838 1394 5569 20 6983 Chodov k.z. hr.okr.Sokolov a K.V. 

222 3-3741 1751 8376 45 10172 Chodov z.z. zaús.do 209 

195 3-3840 367 848 12 1227 vyús.ze 189 zaús.do 26 

                
T Celoro�ní pr�m�rná intenzita t�žkých vozidel (po�et vozidel/ 24 hodin) 
O Celoro�ní pr�m�rná intenzita osobních vozidel (po�et vozidel/24 hodin) 
M Celoro�ní pr�m�rná intenzita motocykl� (po�et vozidel/24 hodin) 
S Celoro�ní pr�m�rná intenzita všech vozidel (po�et vozidel/24 hodin) 

za�átek 
úseku 

konec 
úseku 

   z.z. - za�átek zástavby 
   k.z. - konec zástavby 
    x    - k�ižovatka 

Sjezd ze silnice k areálu z�stane p�vodní, bude zpevn�n a upraven. Vjezd bude 
proveden bez výškového p�evýšení, povrch živi�ný (asfalt).  
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B  3. Údaje o výstupech  

B.3.1 Emise 

Výstupem budou v období výstavby emise ze stavebních stroj� a nákladních 
automobil� zajiš
ujících výstavbu. To se týká zejména budování inženýrských sítí a 
úpravy zpevn�ných ploch. Provád�ním t�chto prací m�že docházet též ke vzniku 
sekundární prašnosti. Horizontální betonárna Stetter H1-SZ je stavebnicového typu a 
její montáž nebude význa�ným p�ísp�vkem k nár�stu hodnot emisí. K navýšení emisí a 
zhoršení imisní situace jak p�ímo v lokalit�, tak podél silnice II/209, dojde pouze 
nepravideln� a z hlediska delšího �asového období jednorázov�. Vzhledem k rozložení 
výstavby lze p�edpokládat, že ovlivn�ní ovzduší nebude významné. 
 V období  provozu budou emise pocházet ze  stacionárních zdroj� a z mobilních 
zdroj�. Stacionárními zdroji jsou zásobníky na cement (sila) a hv�zdicová skládka 
kameniva, pop�ípad� zpevn�ná plocha v areálu. Mobilními zdroji budou zdroje liniové v 
podob� dopravních prost�edk� - osobní automobily a nákladní automobily zásobování i 
expedice. 
 Využití plochy pozemk� je dané platným územním plánem (výroba a sklady). 
Výroba betonových sm�sí uvedeným za�ízením a spojené služby p�edstavují mírné 
zhoršení emisní situace v míst� i navazujícím okolí. Negativní ovlivn�ní ovzduší vlivem 
provozování automobilové dopravy zám�ru tedy nastane, avšak vzhledem k uvedeným 
skute�nostem bude celkov� nevýznamné. 

  

B.3.1.1 Hlavní bodové zdroje zne�išt�ní ovzduší:  

Bodovým zdrojem zám�ru jsou t�i jednokomorové zásobníky cementu  o obsahu 65 
m3/ks. Zásobníky jsou osazeny filtry WAM/SCUTTI s pneumatickou regenerací filtra�ní 
p�epážky. Pr�m�r filtru je 600 mm, filtra�ní plocha 13m2, kazetová filtra�ní vložka 
s filtra�ním médiem ze standardního netkaného skládaného polyesteru. Garantovaná 
ú�innost 99,9 %. Sou�ástí je automatické spoušt�ní regenerace filtra�ní p�epážky p�i 
zahájení pln�ní sila z autocisterny. Betonárna Stetter H1-SZ pat�í mezi nejmodern�jší 
technologie výroby betonových sm�sí a zne�išt�ní ovzduší  z bodového zdroje je 
nepatrné. 

B.3.1.2 Hlavní plošné zdroje zne�išt�ní ovzduší: 

V období realizace m�že být plošným zdrojem zne�išt�ní ovzduší manipula�ní 
zpevn�ná plocha, pokud dochází nesprávným užíváním ke vzniku sekundární 
prašnosti.  Správnou údržbou a skráp�ním ploch lze omezit sekundární prašnost na 
minimum. Další zdroje nejsou p�edpokládány. 
B�hem provozu za�ízení vznikne nový plošný zdroj zne�išt�ní ve skládce kameniva.  
Jde o hv�zdicovou skládku s radiálním p�ihrnova�em kameniva Stetter F 20/22 
s výložníkem délky 18 m a obsahem p�ihrnovacího kore�ku 700 l. 

    Skladované kamenivo : 
    Frakce mm  druh 

0-5 písek (Kazn�jov) 
4-9 št�rk 
8-17 št�rk 
8-17     št�rk 
16-23 št�rk 
(št�rky jsou dovážené z D�poldovic) 

Prašnost písk� je prakticky nulová, ostatní kamenivo p�i použitém systému p�ihrnování 
má prašnost také zanedbatelnou. 
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B.3.1.3 Hlavní liniové zdroje zne�iš�ování ovzduší 

  Zdrojem emisí budou p�evážn� tzv. mobilní zdroje zne�iš�ování ovzduší – 
automobily. Nejvýznamn�jšími emisemi u zne�iš
ování ovzduší dopravou jsou oxidy 
dusíku, oxid uhelnatý, prach, uhlovodíky, saze, aldehydy a následn� ozón. 
Nep�edpokládá se žádná významná zm�na dopravní intenzity proti stávajícímu stavu. 
Celkový nár�st emisí v prostoru II/209 a navazující silni�ní sít� bude málo významný.  

B.3.2 Odpadní vody 

      V areálu je k odvodn�ní provedena jednotná kanalizace,napojená na ve�ejnou  
jednotnou kanaliza�ní si
 v ulici Horní. Nov� zbudovaná splašková kanalizace bude 
sloužit pro sociální za�ízení a sprchy. Napojena bude na stávající jednotnou kanalizaci, 
kam jsou svedeny i srážkové vody ze st�echy a zpevn�né plochy. Na ploše jsou 
umíst�ny stávající dvorní vpust�. 
  

Vý�ez vodohospodá�ské mapy 



Výrobna betonových sm�sí Chodov 

Oznámení zám�ru - 14 -

Hydrotechnické výpo�ty : 
Výpo�et množství splaškové vody ze sociálního za�ízení: 
Po�et pracovník� 6,normované množství vody 80l/os/den 
Qspl = 6 x 80 = 480 l/den   
Qs = Qspl x 1,5 x 1,8 /43200 = 480 x 1,5 x 1,8 /43200=  0,03 l/s 

Qrok= 0,48 x 350 = 2 800 m3/rok 

Odpadní vody deš
ové : 
Q1 – st�echa –            40 m2 x 0,012 x 0,9 =    0,43 l/s 
Q2 – zpevn�ná plocha –    8 663 m2 x 0,012 x 0,8 =  83,16 l/s 
Celkem Q1 + Q2 = 83,59l/s 

B.3.3 Odpady 

B�hem stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem �. 185/2001 Sb. a souvisejícími vyhláškami a p�edpisy. 

Druhy odpad�, jejichž vznik se p�edpokládá v souvislosti s výstavbou jsou druhov�
za�azeny na základ� zkušeností z obdobných staveb. Odpady p�i stavb� budou 
stavebního charakteru, budou se vyskytovat �asov� omezen� a dodavatelská firma 
zajistí jejich odstran�ní. Nep�edpokládá se vznik nových druh� odpad� než stávajících. 

3.3.1 Realizace projektu 
 P�i realizaci stavby lze p�edpokládat vznik následujících odpad�: 

katal. �íslo druh odpadu  kategorie množství (t) 

150101 Papírové a lepenkové obaly O    0,1 
170101 Beton  O    7,5 
170201 D�evo O    0,1 
170203 Plasty O    0,1 
170405 Železo a ocel O    0,5 
170411 Kabely neuvedené pod �. 170410 O     0,1 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod �. 170503 O         90 
170904 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené 
 pod �. 170901, 170902, 170903 O   13 

3.3.2 Odpady vznikající p�i provozu 

P�i provozu lze p�edpokládat vznik odpad� souvisejících s výrobní �inností a vznik 
odpad� souvisejících celkov� s provozem zám�ru – výroba betonových sm�sí tj., 

katal. �íslo  druh odpadu  kategorie     množství(t/r) 
130206 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N  0,02 
150202 Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�. olej. 
 filtr� jinak blíže neur�ených), �isticí tkaniny a 
 od�vy zne�išt�né nebezpe�nými látkami  N 0,05 
150203 �istící tkaniny a ochranné od�vy neuvedené  O 0,2 
 pod 150202 
150102  Plastové obaly  O  0,05 
200101  Papír a lepenka  O  0,05 
200139 Plasty O 0,02 
200301  Sm�sný komunální odpad  O  2,0 
200303 Uli�ní smetky  O  2,0 
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3.3.3 Odpady vzniklé po dožití stavby 

 Po dožití stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným zp�sobem 
dále využít nebo zneškodnit. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy 
odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�) lze tyto materiály po 
dožití stavby za�adit nap�íklad následovn� : 

Kód odpadu Kategorie odpadu Název odpadu 
17 09 04 O Smíšené stavební a demoli�ní odpady  
17 04 05 O Železo a ocel 

B.3.4 Doprava, hluk 

Areál pro výstavbu betonárny se nachází na jižním okraji zastav�ného území m�sta 
Chodov, v pr�myslové zón�, p�i levém okraji ulice Horní ve sm�ru z m�sta. P�ístup je po 
místních komunikacích a silnici II/209. P�íjezd a výjezd nákladní i osobní dopravy je 
stávající a to v západní �ásti areálu. Slouží pro p�ísun materiálu a surovin, odvoz 
hotových betonových sm�sí, pro odvoz odpad� i pro p�ípadný zásah hasi�ského vozu.   

P�ed výstavbou betonárny je území v oblasti hluku zat�žováno zejména stávajícím 
provozem (dle m��ení �SD v roce 2005 je dopravní zatížení komunikace celkem 5014 
vozidel/24hodin). Ten na západní stran� tvo�í provoz po ulici Horní (respektive silnice 
II/209) a na východní stran� železni�ní tra
 z Nového Sedla. Podle na�ízení vlády 
�.148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, je stanoven 
nep�ekro�itelný hygienický imisní limit hluku v chrán�ném venkovním prostoru a zp�sob 
jejího hodnocení. Podle výše uvedeného na�ízení jsou stanoveny tyto hygienické limity: 

                      Základní hladina hluku denní doba:  LAeq = 50 dB 

Hodnoty korekcí pro jednotlivé provozy a denní dobu ve venkovním prost�edí: 
  

Korekce hodnot hluku Zdroje hluku  
    0 dB Provozovny(stravovací a kulturní za�ízení,dílny) 

Stacionární zdroje(vzduchotechnika, chladící agregáty) 
Vozidla na neve�ejných komunikacích 
Stavební stroje v areálu 

+  5 dB Pozemní doprava na ve�ejných komunikacích 
+ 10 dB Hlavní pozemní komunikace ( okolí dálnic, silnic I.a 

II.t�ídy, místních komunikací I. a II. t�ídy), ochranné 
pásmo drah 

+ 20 dB Stará hluková zát�ž z pozemních komunikací a drážní 
dopravy  

- 10 dB Pro no�ní dobu, - 5 dB z železni�ní dopravy  

Pro zám�r byla zpracována hluková studie, která p�edpokládá i s rizikem 
nep�esností výpo�tu dodržení stanovených limit� v denní dob�.  

Nejbližší chrán�né prostory jsou vzdálené cca 90 m. Z provozu betonárny a 
okolní dopravy dle zpracované hlukové studie vyplývá, že nebude v chrán�ném 
venkovním prostoru p�ekro�ena hodnota nejvyšší p�ípustné ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq pro denní dobu. Denní dobou se rozumí �ást dne od 600 do 
2200 hodin. Nár�st hluku vzhledem ke stávající obytné zástavb� za severním okrajem 
areálu betonárny bude vlivem zám�ru cyklicky prom�nlivý, málo významný.  
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B.3.5 Zá�ení radioaktivní, elektromagnetické  

               Netýkají se tohoto zám�ru.  
  

          

B.3.6 Rizika havárií 

 Za b�žného provozu výrobní haly nevyplývají pro pracovníky ani obyvatele 
nejbližšího okolí žádná významná rizika havárií. 
  

Areál pro betonárnu 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 

C.I  Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného území 

(nap�íklad územní systémy ekologické stability krajiny, zvlášt� chrán�ná území, p�írodní 
parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického 
významu, území hust� zalidn�ná, území zat�žovaná nad míru únosného zatížení, staré 
ekologické zát�že, extrémní pom�ry v dot�eném území)   
Lokalita nemá žádný vztah k územním systém�m ekologické stability; tzn. ani na 
úrovních nadregionální a regionální (ty jsou dány ÚTP NR-R ÚSES), ani na úrovni 
místní.  

A) území chrán�ná podle národní legislativy : 
- nejedná se o kategorii tzv. zvlášt� chrán�ných území (tj. chrán�ná krajinná 

oblast, národní p�írodní rezervace, národní p�írodní památka, p�írodní rezervace, 
p�írodní památka), nejedná se o významný krajinný prvek (114/1992 Sb., 
v platném zn�ní a druhy uvedené v p�íloze �. 8 k zákonu �. 100/2001 Sb.)  
V širším okolí je nejbližší p�írodní památka Údolí Oh�e, vyhlášena Na�ízením 

Okresního ú�adu Sokolov ze dne 3. �ervence 2000 z d�vodu ochrany pseudokrasových 
jev�, které se spolu významnými geologickými profily, obsahujícími �etné fosilní �ásti 
t�etihorní flory nalézají v sedimentech sokolovské pánve po obou b�ezích morfologicky 
výrazného údolí �eky Oh�e u Starého Sedla a ochrany na n� vázaných rostlinných a 
živo�išných spole�enstev. P�írodní památka je vymezena  v rozsahu 34,1937 ha 
v katastrálních územích Staré Sedlo u Sokolova a Nové Sedlo u Lokte. 
 M�stkou památkovou rezervací je m�sto Loket. Zahrnuje hrad, barokn�
p�estavený kostel sv. Václava z r. 1240, barokní radnici, areál d�kanství, kapli sv. 
Wolfganga a sv. Anny a soubor 18 barokních a renesan�ních dom�. Krom� toho je 
v Lokti ješt� soubor více jak 50 památkov� chrán�ných dom�, dalších staveb a 
církevních i necírkevních artefakt�. Jiné m�stské památkové rezervace se v území 
nenalézají, nejsou zde ani m�stské památkové zóny. 

Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky nebo esteticky d�ležité �ásti 
krajiny vzniklé p�irozeným vývojem nebo lidskou �inností. Podmínky pro �innost ve VKP 
upravuje § 4 odst. 2) zákona �NR �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny.  

  V �ešeném území se nenachází žádný z významných p�írodních biotop�
mapovaných v rámci soustavy Natura 2000, které vycházejí z Katalogu biotop� �R 
(Chytrý, Ku�era et Ko�í 2001), sm�rnice Evropských spole�enství �. 92/43/EHS o 
ochran� p�írodních stanoviš
 a z p�ílohy �. 7 k zákonu �. 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv� na životní prost�edí, v platném zn�ní. 
  Ve vlastním území zám�ru, nadmo�ská výška 445 m n.m., se nenachází žádné 
archeologicky ani historicky cenné objekty.Nejedná se o území historického �i kulturního 
významu. Nedojde k odstran�ní žádných objekt�. Ve m�st� Chodov� žije dle �SÚ 
14 433 obyvatel, rozloha m�sta je 1426 ha, nadmo�ská výška je 418 m n. m. 

Výrobna betonových sm�sí vznikne na území, které je možno charakterizovat jako 
pr�myslovou oblast. Území neobsahuje staré ekologické zát�že. Podle mapových 
podklad� se v Chodov� jedná o poddolované území. Parcela kat.�. 1173/2, která leží na 
východním okraji areálu, o rozloze 1 502 m2, je vedená jako dobývací prostor.  
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C. II   Stru�ná charakteristika stavu složek životního prost�edí v dot�eném 
 území, které budou pravd�podobn� významn� ovlivn�ny 
  

           Zájmová lokalita je umíst�na na jižním okraji m�sta. Území zám�ru je 
v sou�asné dob� sou�ástí oploceného pozemku investora v okolní pr�myslov�
využívané krajin�, navazující v  severním sm�ru na lidské sídlo regionálního významu 
s m�stským charakterem.  

V blízkém okolí se nevyskytují žádné prvky nadregionálního a regionálního územního 
systému ekologické stability. Katastrální území Dolní Chodov má koeficient ekologické 
stability 0,32 a pat�í mezi území zcela nestabilní nebo jen velmi málo stabilní. Významné 
krajinné prvky jsou pouze prvky stanovené zákonem (lesy, toky, rybníky).  

Hodnoty druh� pozemk� podle katastrálních území v roce 2003 (zaokrouhl. na celé ha)  
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Boží�any 18 12 - 128 158 220 31 12 345 766 

Dolní 
Chodov 

192 38 - 115 345 86 38 45 644 1.158 

 M�sto Chodov pat�í do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší podle § 2 na�ízení 
vlády �. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.   

 Dle zpracované rozptylové studie a v�trné r�žice pro oblast Chodov p�evládá zde 
severozápadní sm�r v�tru, �etnost bezv�t�í je cca 8,26 %. Pr�m�rná rychlost v�tru �iní 4 
– 6 m/s. �ešené území se nachází v podnebné oblasti MT4 mírn� teplé, mírn� vlhké, 
vrchovinové. Tato podnebná oblast se vyzna�uje st�edn� dlouhým teplým a sušším 
létem, krátkým p�echodovým obdobím, mírn� teplým jarem a podzimem, st�edn� dlouhou 
mírn� teplou a mírn� suchou zimou s delším trváním sn�hové pokrývky. Po�et dn�
v roce se sn�hovou pokrývkou je 60 – 80, po�et dn� s mrazem 110 – 130. Pr�m�rné 
ro�ní srážky jsou 600 - 650mm, pr�m�rná teplota 7-80 C, po�et letních dn� 30 – 40. 
Nadmo�ská výška budoucí výrobny betonu je cca 445 m n.m. 

Co se týká povrchových vod, lokalita projektu leží lokalita v povodí Oh�e, �íslo 
hydrologického po�adí 1-13-01, �íslo hydrologického rajónu 212. Z území ovlivn�ného  
zám�rem je povrchová voda odvád�na Chodovským potokem, hydrologické po�adí 1-13-
01-147 (levob�ežní p�ítok Oh�e). Kvalita vody v tocích je p�ed vstupem do pánevní oblasti 
až na výjimky dobrá.  

Zne�išt�ní tok�
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Tok Úsek T�ída 
jakosti

Ukazatel Hlavní zdroj zne�išt�ní 

Habartovský 
p. 

od Habartova k 
ústí 7V 

A, C d�lní vody z povrchových lom�

Chodovský p. 
od St.Chodovské 
k ústí 

V A, C 
zpracovatelská �ást SU a.s. ve 
V�esové 

Oh�e 
Citice-Královské 
po�í�í 

IV D, C 
d�lní vody a zbytkové zne�išt�ní 
z komunálních �OV 

Svatava od Kraslic k ústí IV A, C 
vyúst�ní d�lních vod ze štoly 
Hrani�á� a lom� SU.a.s 

Stoka od Krásna k ústí IV C, E 
d�lní vody z bývalých uranových 
a rudných dol�

Skupiny ukazatel� : A - obecné, fyzikální a chemické ukazatele 
 C - kovy a metaloidy 
 D - mikrobiologické a biologické ukazatele 
 B - specifické organické látky 
 E - radiologické ukazatele 

Klimatologické prvky ( pr�m�rné m�sí�ní a ro�ní dlouhodobé teploty a pr�m�rné m�sí�ní 
a ro�ní dlouhodobé srážky ) se m��í na nejbližší stanici – v Sokolov�. 

Stanice provoz Pr�m�rné ro�ní hodnoty (aritm. pr�m�r) [µg.m-3
]

Okres Sokolov SO2 SPM PM10 NOx NO2 NO CO O3 

1032 
Sokolov 

�HMÚ 9,5  14 25 19 48 414 48 

1199 
Sokolov 

HS 11  25 37 24  221  

                                                                                                                                                              
Pr�m�rné ro�ní koncentrace NO2 se realizací zám�ru tém�� nezm�ní. Imisní 

limit je 40 µg/m3, p�ísp�vek p�edstavuje maximáln� 0,037 µg/m3 (0,09% imisního limitu). 
P�ísp�vek  k 1-hodinovým imisním koncentracím p�edstavuje maximáln� 1,35 µg/m3 

(0,7% imisního limitu). 
Pr�m�rné ro�ní koncentrace suspendovaných �ástic PM10 se ve sledovaném 

území provozem zám�ru zvýšší v úrovni desetin µg/m3, maximáln� 0,155 µg/m3, což 
p�edstavuje 0,4 % imisního limitu (40 µg/m3 ). Vyšší koncentrace jsou dosahovány v okolí 
emisních zdroj� prašnosti, kde zna�nou roli sehrává sekundární prašnost. Tu je možno 
eliminovat skráp�ním.  

Maximální denní koncentrace mohou dosahovat až 50 µg/m3 a mohou být 
p�ekro�eny 35 krát b�hem roku. Pokud dojde k p�ekro�ení limitu bude to pouze ojedin�lé 
a ne vícekrát,  jak stanoví limit.  

Geomorfologie 
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Území je dle geomorfologického �len�ní �R sou�ástí Hercynského systému, subsystému 
Hercynská poho�í, provincie �eská vyso�ina, subprovincie Krušnohorská, oblasti 
Podkrušnohorské, celku Sokolovská pánev.  

Sokolovská pánev náleží ke krušnohorskému bloku �eského masivu a leží 
v jihozápadním k�ídle podkrušnohorské p�íkopové propadliny. Z morfologického hlediska 
ji lze  charakterizovat jako stup�ovitý, oboustranný, p�í�n� asymetrický p�íkop, protažený 
ve sm�ru ZJZ - VSV. Na jihozápad� sousedí s Chebskou pánví, od níž je odd�lena 
h�betem krystalických b�idlic, na severovýchod� sousedí se Severo�eskou hn�douhelnou 
pánví, od které je odd�lena stratovulkánem Doupovských hor. Ze severní strany je 
Sokolovská pánev omezena rozv�tveným krušnohorským zlomem, z jižní strany 
Oháreckým zlomem.Podle významných tektonických zlom� (sm�ru SZ – JV) se tato 
pánev �lení na karlovarsko – otovickou �ást, chodovsko- starorolskou �ást a 
nejvýznamn�jší �ást sokolovskou pánev. Ta je dále d�lena na východní a západní. 
Sokolovská pánev vznikla ve starších  t�etihorách saxonskými tektonickými pohyby, které 
byly odezvou varisky konzolidovaného �eského masivu na alpsko karpatské horotvorné 
pohyby. B�hem nich došlo ke zmlazení �eského masivu. Obnovily se staré a vznikly 
nové zlomové linie. Vytvo�il se  dnešní geomorfologický ráz. Porušením zarovnaného 
reliéfu vznikly na území dnešní Sokolovské pánve rozsáhlé vodní plochy, ve kterých se 
následn� ukládaly t�etihorní sedimenty. V sou�asnosti v d�sledku zahloubení t�žebních 
jam a nasypání vn�jších výsypek podstatným zp�sobem zm�n�ný terénní reliéf. 
Významná výsypka Smolnická leží severn� od Chodova. Jihovýchodn� od m�sta leží 
vn�jší Loketská výsypka (mezi Jenišovem, Chranišovem a Novým Sedlem) nadmo�ské 
výšky 415 – 500 m. Podloží sokolovské pánve je na východ� tvo�eno horninami 
karlovarského plutonu a na západ� jeho metamorfovaným plášt�m – krušnohorským 
krystalinikem. Karlovarský pluton je zastoupen p�edevším starší „horskou žulou“. Jedná 
se o porfyrickou biotickou žulu  s  vrostlicemi ortoklasu, �asto karlovarsky zdvoj�at�lou. 
Mén� �asto je zastoupena mladší jemnozrnná až st�edn� zrnitá muskovitická  až 
muskoviticko – biotická krušnohorská žula.  Metamorfovaný pláš
 v západní �ásti pánve 
je tvo�en dvojslídnými pararulami, biotickými a vzácn�jšími kvarcitickými pararulami. 
Hojné jsou také b�idli�naté svory s �astými injekcemi kyselých vyv�elin a k�emenných žil. 
Horniny karlovarského plutonu i krušnohorské krystalinikum jsou do zna�ných hloubek 
narušeny puklinami a postiženy p�em�nami, p�edevším intenzivní kaolinizací. 

 Sou�asný stav bioty v širším území odpovídá vývoji krajiny pln�
antropogenizované, narušované povrchovou t�žbou. Po odstran�ní nadložních vrstev 
dochází k absenci vegetace. Na �erstvé výsypce nastává rychlý nástup primární druhové 
sukcese charakteristické zvýšeným podílem ruderální vegetace, vysoký podíl stepních a 
teplomilných organism�, lokáln� velmi p�íznivé podmínky pro výskyt druh� živo�ich�  
obývajících m�lké vody, hmyzu, obojživelník�, lokáln� n�kterých druh�  p�edevším 
vodních pták�. Vznikají �asto dobré podmínky pro zv�� a samovolnou iniciaci 
spole�enstev vázaných na extrémní vlastnosti.   
Ve vegetaci širšího území p�evažuje dubo-jehli�natá varianta 4. vegeta�ního stupn�, 
potenciální vegetaci tvo�í acidofilní doubravy, olšiny a slatiny. Charakteristickou 
zvláštností je ochuzená hercynská flóra a fauna nižších poloh, netypický je ob�asný �ídký 
výskyt dubohab�in. Cenné jsou dochované nivní louky a ojedin�lé bory, místy i p�irozené. 
P�vodn� zastoupené jedliny v sou�asných porostech zcela chybí. Byly nahrazeny 
zpravidla monokulturami smrku �i borovice na oglejených stanovištích s podložím 
sediment� (v�etn� kaolinických) i na suchých stanovištích s podložím krystalinika ve 
stupni dubobukovém, kde místy sekundárn� až p�evládá b�íza. P�ím�si ostatních 
listnatých d�evin jsou prakticky bezvýznamné. 
Z hlediska kriterií pro posuzování vhodnosti území pro zem�d�lskou produkci je 
katastrálních území Dolní Chodov podle Na�ízení vlády �.505/2000 Sb., ve zn�ní 
na�ízení vlády �. 500/2001 Sb., v platném zn�ní, za�azeno  do oblasti 04- ostatní mén�
p�íznivé. Jde o p�dy s p�evážn� podpr�m�rnou produk�ní schopností v rámci p�íslušných 
klimatických region�, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 
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Flóra je nep�íliš bohatá, avšak vzhledem ke specifickým substrát�m obohacená o 
exklávní prvky. Typické  je silné zastoupení subatlanských druh� jako štírovník bažinný, 
nahoprutka píse�ná, hrachor lnolistý, sítina kostrbatá, sv�tlík v�tvený, povinec modrý, 
vlochyn� bahenní �i sedmikvítek evropský. K zvláštnostem dle literatury pat�í výskyt 
perialpidského  v�esovce ple
ového v borech a exklávní výskyt n�kterých halofyt�.  
Fauna je typicky hercynská. Z významných druh� jsou uvád�ny : ježek západní, myš 
západní, je�áb popelavý, vodouš rudonohý, b�ehule �í�ní, �e�etka zimní, ropucha 
krátkonohá, mlok skvrnitý, ješt�rka živorodá a zmije obecná. Z m�kkýš� pak kružník 
severní a ter�ovník kýlnatý. Tekoucí vody pat�í do pstruhového až parmového pásma. 
Oh�e náležela parmovému pásmu, pod p�ehradou je však vyvinuto sekundární pstruhové 
pásmo. 
 Na vlastním území pro výstavbu betonárny odpovídá zastoupení živo�išných i 
rostlinných druh� geografickým pom�r�m. P�i orienta�ním terénním pr�zkumu nebyl 
zastižen žádný z živo�ich�, spíše v blízkém okolí se dá p�edpokládat výskyt 
odpovídajícího spektra zejména b�žných druh� hmyzu i obratlovc�. Rovn�ž flóra na 
zájmovém území není zastoupena (panelová plocha), pouze na severním okraji pozemku 
se nachází náletový porost d�evin. Tyto budou zachovány a dopln�ny stromy a ke�i, 
k vytvo�ení protihlukové a protiprašné clony. Na východním okraji pozemku na svahu 
sm�rem k železni�ní trati rostou náletové k�oviny a d�eviny. Výskyt zvlášt� chrán�ných 
druh� živo�ich� a rostlin nebyl p�i b�žných terénních pr�zkumech zaznamenán a lze 
s pravd�podobností hrani�ící s jistotou p�edpokládat, že se zde vyskytovat nebudou. 
 Krajinný ráz je dán polohou lokality na okraji území sídla ve vazb� na pr�myslové 
plochy, plochy bydlení a dopravní plochy. Krajinný ráz lokality se oproti stávajícímu p�íliš 
nezm�ní. Lokalita nezasahuje do žádného zvlášt� chrán�ného území p�írody ani do jeho 
ochranného pásma a není sou�ástí významného krajinného prvku (ze zákona ani 
z rozhodnutí p�íslušného DOSS). Neleží ani v oblasti chrán�ných zdroj� nerostných 
surovin. P�i provád�ní zemních prací je investor povinen dodržet podmínky vyplývající ze 
zákona �. 20 / 87 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní zák. �. 242 / 92 Sb. 
 Z hlediska platné ÚPD je podstatné vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu, 
kterým je odbor výstavby MÚ Chodov. Podle tohoto vyjád�ení je zám�r v souladu 
s platnou ÚPD. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM�RU NA VE�EJNÉ ZDRAVÍ       
 A NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

D  1. Charakteristika možných vliv� a odhad jejich velikosti a významnosti  
 (z hlediska pravd�podobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
  

a) Vlivy na ve�ejné zdraví
P�i výstavb� novostavby výrobny betonových sm�sí dojde k minimálnímu zvýšení 

stávající zát�že území hlukem a imisemi. Rovn�ž p�i provozu nebudou limity p�ekro�eny. 
Výroba betonových sm�sí neprobíhá nep�etržit�. Nejbližší obytná zástavba je v ulici 
Horní cca 90 m od umíst�ní výrobny. Na severním okraji areálu, v bezprost�ední blízkosti 
p�ístupové cesty k rodinným dom�m, bude vysázena protihluková a protiprachová clona 
ší�ky 5 m. Clona se bude skládat z pásu ke�ového patra, pásu stromového patra a op�t 
ke�ového patra. Výška stromového patra bude minimáln� 5 m. Zatížení bude trvalé. 
Nep�edpokládá se negativní vliv na ve�ejné zdraví obyvatel. 

Protilehlé území (p�es silnici) bývalé keramické továrny 

b) Vlivy na ovzduší a klima
 Emise z provozu betonárny vznikají u zásobník� na cement, hv�zdicové skládky 
kameniva a zpevn�ných ploch. Filtry zásobník� vykazují dle výrobce WAM/SCUTTI 
vysokou ú�innost (až 99,9%). Sekundární prašnost bude snížena kropením, p�ípadn�
zametáním zpevn�ných ploch v okolí betonárny. Prostory pro obsluhu budou vytáp�ny 
elekt�inou. Emise z liniového zdroje z dopravy jsou nízké. Tento vliv je hodnocen jako 
málo významný, stabilní. 
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 Imisní limity jsou stanoveny v Na�ízení vlády �. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší. Relevantní limity jsou uvedeny následovn� : 
   

Imisní limity vybraných zne�iš
ujících látek pro ochranu zdraví lidí 

Zne�iš
ující látka Doba pr�m�rování Imisní limit 
P�ípustná �etnost 
p�ekro�ení za rok 

Oxid si�i�itý 1 hodina 350 �g.m-3 24 
Oxid si�i�itý 24 hodin 125 �g.m-3 3 
Oxid uhelnatý Maximální denní 

osmihodinový pr�m�r1)  
10 �g.m-3 - 

PM10 24 hodin 50 �g.m-3 35 
PM10 1 kalendá�ní rok 40 �g.m-3 - 
olovo 1 kalendá�ní rok 0,50 �g.m-3 - 

Poznámka : 
1) Maximální denní osmihodinová pr�m�rná koncentrace se stanoví posouzením 
osmihodinových klouzavých pr�m�r� po�ítaných z hodinových údaj� a aktualizovaných 
každou hodinu. Každý osmihodinový pr�m�r se p�i�adí ke dni ve kterém kon�í, tj. první 
výpo�et je proveden z hodinových koncentrací b�hem periody 17.00 p�edešlého dne a 
01.00 daného dne. Poslední výpo�et se provede od 16.00 do 24.00 hodin 

Imisní limity oxidu dusi�itého a benzenu pro ochranu zdraví lidí 

Zne�iš
ující látka Doba pr�m�rování Imisní limit 
P�ípustná �etnost 
p�ekro�ení za rok 

Oxid dusi�itý 1 hodina 200 �g.m-3 18 
Oxid dusi�itý 1 kalendá�ní rok 40 �g.m-3 - 
Benzen  1 kalendá�ní rok 5 �g.m-3 - 

c) Vlivy na hlukovou situaci

 Nejvyšší p�ípustnou ekvivalentní hladinu hluku ve venkovním prost�edí stanoví 
Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací. V rámci posuzovaného zám�ru bude provozována doprava na ve�ejných 
komunikacích a hluk z provozovny. Hlukovou zát�ž související s provozem výrobny  
budou p�edstavovat �innosti související s  automobily zajiš
ující dovoz surovin a odvoz 
hotové sm�si. Tato dopravní intenzita nebude p�edstavovat významný nár�st 
v porovnání se sou�asným provozem na komunikacích dle m��ení �SD. Provoz 
osobních vozidel bude p�ibližn� stálý. Tento vliv je hodnocen jako málo významný, 
stabilní. 
Vlastní míchací  a dávkovací za�ízení je osazeno v uzav�eném oplášt�ném prostoru. Pro 
venkovní chrán�né prostory lze uvažovat s nejvyššími p�ípustnými hodnotami hladin 
akustického tlaku : 

 Denní doba No�ní doba 
Hluk ze stacionárních zdroj� 50 dB(A) 40 dB(A) 
Hluk z dopravy 60 dB(A) 50 dB(A) 
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d) Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizací zám�ru dojde ke vzniku 6 pracovních míst a tudíž ke vzniku splaškových vod. 
Tyto jsou svedeny do nové kanaliza�ní p�ípojky a napojeny do jednotné kanaliza�ní sít�
v ulici Horní. Deš
ová kanalizace je stávající. Kalová voda z výplach� bude dávkována 
zp�t  do výroby betonových sm�sí. Vlivy provozu betonárny na vodní hospodá�ství budou 
nevýznamné.  

e) Vlivy na p�du

Pozemky zasažené stavbou (par.�. 1172/2,1170/2, 1172/10) jsou podle evidence 
v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Nedojde tudíž k záboru zem�d�lské 
p�dy. Celý pozemek je osazen betonovými panely, nep�edpokládají se významné terénní 
úpravy.  Vlivy na geologické podmínky v míst� stavby areálu nebudou žádné. 

f) Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje

 Území pro výstavbu je dle mapových podklad� poddolováno. P�írodní zdroje ani 
horninové prost�edí nebude dot�eno. 

Mapa poddolovaných území 

g) Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

 Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich� a rostlin nebyl p�i b�žných terénních 
pr�zkumech zaznamenán a lze s pravd�podobností hrani�ící s jistotou p�edpokládat, že 
se zde vyskytovat nebudou. 
P�i výstavb� nedojde ke kácení strom� �i ke�ových skupin. V zájmovém území se 
vyskytují pouze náletové d�eviny na severním okraji pozemku. Ty budou za�len�ny do 
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protihlukové a protiprachové clony . Územní systém ekologické stability ani významné 
krajinné prvky nebudou realizací stavby p�ímo dot�eny. Biocentra a biokoridory 
v bezprost�edním  okolí areálu nejsou. V �ešeném území se nenachází žádný z 
významných p�írodních biotop� mapovaných v rámci soustavy Natura 2000. Vliv 
betonárny na floru a faunu bude nulový.

h) Vlivy na krajinu

Nová výrobna betonových sm�sí je umíst�na na jižním okraji stávajícího oploceného 
areálu, který d�íve sloužil jako skladová plocha. Severní okraj pozemku navazuje na 
�ídkou obytnou zástavbu. Okolní pozemky jsou pr�myslov� využívány, zanedbány. Na 
prot�jší stran� komunikace byla d�íve keramická továrna, území se v sou�asnosti 
upravuje k dalšímu využití. Vliv na krajinu je mírn� negativní, stabilní. 

ch) Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

 Posuzovaný zám�r nemá vliv na hmotný majetek �i kulturní památky, v zájmovém 
území stavby nejsou evidovány žádné kulturní památky. Nelze vylou�it výskyt 
archeologických nález�, v p�ípad� jejich nálezu je investor povinen dodržet podmínky 
vyplývající ze zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní zákona �. 
242/1992 Sb.

D  2. Rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území a populaci 
  
Navržený projekt p�edpokládá výstavbu horizontální betonárny Stetter ve vlastním areálu. 
Celkový po�et zam�stnanc� bude 6 osob na jednu sm�nu. B�hem výstavby se 
p�edpokládá požadavek na 20 pracovník�. Sociální d�sledky pro obyvatele jsou neutrální 
až kladné (pracovní p�íležitosti p�i stavb�, vznik pracovních míst). Ú�inky vlastního 
provozu výrobní haly k zasaženému území a populaci jsou málo významné.  
  

D  3. Údaje o možných významných nep�íznivých vlivech p�esahujících státní
 hranice 

P�edložený projekt nemá p�eshrani�ní dosah z hlediska vliv� na životní prost�edí. 

D  4. Opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, pop�ípad� kompenzaci  
 nep�íznivých vliv�

D.4.1 Územn� plánovací opat�ení 

Nenavrhují se žádná opat�ení. 

D.4.2 Technická opat�ení 

- prašnost a zne�iš
ování komunikací b�hem výstavby minimalizovat kropením a 
�išt�ním vozidel p�ed výjezdy na  komunikace 

- v dob� výstavby dbát na to, aby stavební �inností nebyly dot�eny pozemky 
nezahrnuté ve stavb�  

- stavební práce provád�t v denní dob� /700 – 2100/ 

D.4.3 Kompenza�ní opat�ení 

- Nejsou navrhována  
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D.4.4 Provozní opat�ení 

- likvidace skladovaných odpad� bude smluvn� zajišt�na 
- d�sledn� dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona �. 185/2001 Sb., 

o odpadech a jeho provád�cích p�edpis� v aktuálním zn�ní 

D.4.5 Ostatní opat�ení 

- nejsou navrhována 

Vzhledem k charakteru navržené �innosti není navržen monitoring jednotlivých složek 
životního prost�edí.  

D  5. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které se vyskytly 
p�i  specifikaci vliv�

 P�i hodnocení a prognózování vlivu stavby na životní prost�edí byla provedena 
fyzická prohlídka zájmového území a stávajícího provozu, který vyhovuje všem 
sou�asným environmentálním požadavk�m. 

Podrobný pr�zkum fauny a flóry nebyl provád�n z d�vod�, že se jedná o stavbu 
v oploceném areálu investora, v pr�myslovém území, s náletovou stromovou �i ke�ovou 
vegetací v okrajích pozemku. P�i hodnocení bylo používáno standardních metod i všech 
dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy zám�ru na životní prost�edí byly 
hodnoceny a posuzovány podle stanovených limit�, které jsou obsaženy v zákonech, 
provád�cích vyhláškách a technických normách.  

V pr�b�hu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky a neur�itosti ve 
znalostech, které by významn� snižovaly vypovídací schopnost tohoto oznámení.   

E. POROVNÁNÍ VARIANT �EŠENÍ ZÁM�RU 
Varianty �ešení stavební ani technologické nejsou p�edkládány. V p�ípad� nulové 

varianty, tj. bez stavby betonárny by byl pozemek volný, nezastav�ný. 

F. DOPL	UJÍCÍ ÚDAJE 

F  1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj� v oznámení 

Situace polohy místa navržené betonárny, návrh je umíst�n do p�vodní katastrální 
situace stávajícího stavu areálu. 

F  2. Další podstatné informace oznamovatele 
 P�ed hodnocením a prognózováním vlivu zám�ru byla provedená fyzická 
prohlídka areálu. Dále byly analyzovány materiály uvedené v p�edchozích kapitolách a 
další údaje získané od orgán� státní správy a p�edevším podklady od zadavatele. 
Projektová dokumentace k územnímu �ízení pro stavbu výrobní haly je zpracována.  
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 Poskytnuté podklady a informace o zám�ru lze hodnotit jako dostate�né a 
posta�ující pro zpracování oznámení.  

G. VŠEOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 Umíst�ní stavby vychází z prostorových možností areálu - dostupných relativn�
volných ploch dostate�né velikosti a s ním související stávající infrastruktury - komunikací 
i inženýrských sítí. Instalace horizontální betonárny Stetter je navržena na jižním okraji 
pozemku, co nejdále od obytných budov. V areálu se nachází stávající zdevastované 
skladové prostory �eských drah a stávající zpevn�né plochy .  Výrobní areál je oplocen.  
 Architektonické a výtvarné �ešení je dáno funkcí a charakterem stavby. Oplášt�ní 
a zast�ešení betonárny je z kompletizovaných panel� v temperovaném provedení 
s polyuretanovou výplní. Na dvou silech bude nalepeno firemní logo. Zpevn�ná plocha 
bude dopln�na betonovými panely. 

Nosnou konstrukci pro míchací za�ízení tvo�í ocelová konstrukce ve výšce 4,5m. 
Zastav�ná plocha, v�etn� kontejner� pro obsluhu, a manipula�ní plocha �iní cca 765 m2. 
 Výrobním programem je výroba betonových sm�sí.  

Náhled na betonárnu Stetter 

Ovzduší
Provozem související dopravy s provozem výrobní haly budou vznikat emise. Množství 
emisí s dopravy a sil na cement jsou pom�rn� nízké, nebude docházet k p�ekra�ování 
stanovených imisních limit�. Emise ze  skládky budou rovn�ž nízké a pouze ve 
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výjime�ných p�ípadech m�že krátkodob� dojít k p�ekro�ení limitu PM10, ne však vícekrát 
než 35 krát, jak stanoví  maximální denní limit. 

Severní hranice areálu pro betonárnu, kde je navržená protihluková a protiprašná clona 

Doprava
V okolí dojde k mírnému nár�stu dopravy. K dopravní obslužnosti výrobny budou 

využívány stávající komunikace. Celkový vliv dopravy bude podobný jako dosud, 
akceptovatelný, jen mírn� zvýšený proti sou�asnosti. Na komunikaci II/209 ( Chodov – 
Nové Sedlo) je provoz 5 014 vozidel/24 hodin (údaj z m��ení �SD z roku 2005). 

Voda
Odvod splaškových a deš
ových vod z betonárny je jednotnou kanalizací. Splaškové 
vody ze sociálního za�ízení a velína jsou odvád�ny novou splaškovou kanalizací do 
jednotné kanalizace v ulici Horní, deš
ové odpadní vody jsou odvedeny stávající 
jednotnou kanalizací v areálu do ve�ejné kanaliza�ní sít�. 

Hluk
Dopravní hluk  je stanoven limitem 60 dB(A) v denní dob�. Nep�edpokládá se jeho 
p�ekro�ení. Hluk z provozu betonárny je stanoven na 50 dB(A) a nebude p�ekro�en. 
Nep�edpokládá  se negativní dopad provozu bodového a liniových zdroj� hluku navržené 
výrobny betonových sm�sí na stávající hlukovou zát�ž v okolí. 
  

 Na základ� posouzení všech p�ímých i nep�ímých vliv� projektu na životní 
prost�edí a za spln�ní p�edpoklad� uvedených v hodnocení, nebude výstavbou ani 
provozem výrobní haly docházet k významnému zatížení antropogenních ani p�írodních 
systém�. Po posouzení všech ú�ink� a dopad� projektu na životní prost�edí lze 
konstatovat, že výstavbu a provoz horizontální betonárny lze z hlediska životního 
prost�edí považovat za akceptovatelný. 
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Ostatní
Stavba betonárny nebude negativn� ovliv�ovat prvky systému územní stability ani 

významné krajinné prvky. Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivn�ní p�írodních 
ekosystém�, nebudou zde káceny stromy. V zájmovém území nejsou registrovány druhy 
rostlin a živo�ich� chrán�ných a zvlášt� chrán�ných podle vyhlášky MŽP �. 395/1992 Sb. 
V okolí se nenacházejí vodní zdroje, lokalita se nenachází v záplavovém území. 

Z hlediska životního prost�edí nebyly v zájmovém území zjišt�ny skute�nosti, 
které by jednozna�n� bránily v realizaci navržené výrobny betonových sm�sí. 

 Datum zpracování oznámení : 23. �ervence 2007 

Zpracovatel :  Ing. Vladimír K�ivka    Doudlevecká 22, 301 00 Plze�
    Tel.fax. 377 237 560 
    E-mail : krivka@top.cz   
    I�O 12844039 

Oprávn�ní odborné zp�sobilosti �.j. 17 322/4745/OEP/92 ze dne 6.4.1993, prodloužení 
autorizace �.j. 31291/ENV/06 ze dne 12.5.2006. Živnostenský list �j. 863/96, 340500-46339 ze 
dne 10.4.1996 na p�edm�t podnikání : Posuzování vliv� na životní prost�edí 
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H. P�ílohy 
H  1. Vyjád�ení stavebního ú�adu   
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H  2. P�ehledná mapa, M 1: 50 000 
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H  3. Stavební  situace 
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H  4. Katastrální mapa 



Výrobna betonových sm�sí Chodov 

Oznámení zám�ru - 34 -

H  5. Letecký snímek lokality 
(území pro novostavbu betonárny je ozna�ené žlutým ráme�kem) 


