
OZNÁMENÍ  ZÁM�RU  

zpracované podle § 6 zákona �. 100/2001Sb., ve 
zn�ní zákon� �. 93/2004 Sb., �. 216/2007 Sb., p�ílohy 
�. 3, o posuzování vliv� na životní prost�edí

Projekt Zát�rová linka pro pogumování textilií 

Obec Hazlov 

Katastrální území Hazlov 

Kraj Karlovarský  

Investor 
MKS technical textiles  s.r.o.             
B. N�mcové  2364/41,   350 02 Cheb                         

Vypracoval 
Ing. Vladimír K�ivka  
Doudlevecká 495/22, 301 00 Plze�
tel.fax. 377 237 560, E-mail : krivka@top.cz  

Zakázka �., datum EIA  016/2007                          Plze�, 15.10. 2007 



Zát�rová linka  
pro pogumování textilií 

katastrální území Hazlov 
okres Cheb 

Oznámení zám�ru 
zpracované podle § 6 zákona �. 100/2001Sb.,  

ve zn�ní zákon� �. 93/2004 Sb., �. 163/2006 Sb., �. 186/2006 Sb., �. 216/2007 Sb.,  p�ílohy �.3,  
o posuzování vliv� na životní prost�edí 

Investor MKS technical textiles s.r.o.                       I�O : 27969363 

B. N�mcové 2364/4, 350 02 Cheb            

Projekce 
M projekt, Ing. Arch. Luboš Mašek             I�O : 12399019 
Nám�stí Krále Ji�ího 5,  350 01 Cheb 

Zpracovatel oznámení 
Ing. Vladimír K�ivka                                     I�O : 12844039 
Doudlevecká 495/22, 301 00 Plze�
Tel. 377 237 560, E-mail : krivka@top.cz 

Spolupráce 
Ing. Miroslava K�ivková                                     
Doudlevecká 495/22, 301 00 Plze�
Tel. 377 237 560 

        

V Plzni  dne 15. �íjna 2007 

Výtisk �. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Zát�rová linka Hazlov

Oznámení zám�ru - 2 -

OBSAH : 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI ........................................................................... 4

A.1. Investor  :................................................................................................................4

A.2. I�O investora  :.......................................................................................................4

A.3. Sídlo provozovny  : .................................................................................................4

A.4. Zástupce investora  : ..............................................................................................4

A.5. Oznamovatel  : .......................................................................................................4

B. ÚDAJE O ZÁM�RU........................................................................................ 5

B.1. Základní údaje ........................................................................................................5

B.1.1 Název a jeho za�azení : .......................................................................................5

B.1.2 Kapacita (rozsah) zám�ru : ..................................................................................5

B.1.3 Umíst�ní : ............................................................................................................6

B.1.4 Charakter a možnost kumulace s jinými zám�ry ..................................................7

B.1.5 Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru ................................................................................7

B.1.6 Stru�ný popis technického �ešení.........................................................................7

B.1.7 P�edpokládané termíny ......................................................................................13

B.1.8 Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk� ................................................13

B.1.9 Vý�et navazujících rozhodnutí ...........................................................................13

B.2. Údaje o vstupech..................................................................................................14

B.2.1 Zábor p�dy.........................................................................................................14

B.2.2 Chrán�ná území, ochranná pásma ....................................................................14

B.2.3 Spot�eba vody....................................................................................................16

B.2.4 Surovinové a energetické zdroje ........................................................................16

B.2.5 Nároky na dopravní infrastrukturu ......................................................................16

B.3. Údaje o výstupech ................................................................................................18

B.3.1 Emise.................................................................................................................18

B.3.2 Odpadní vody ....................................................................................................19

B.3.3 Odpady ..............................................................................................................19

B.3.4 Doprava, hluk.....................................................................................................20

B.3.5 Zá�ení radioaktivní, elektromagnetické...............................................................21

B.3.6 Rizika havárií .....................................................................................................21



Zát�rová linka Hazlov

Oznámení zám�ru - 3 -

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ    V DOT�ENÉM ÚZEMÍ....... 22

C.1. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného území...........22

C.2. Stru�ná charakteristika stavu složek životního prost�edí  v dot�eném území, 
které budou pravd�podobn� významn�  ovlivn�ny ...............................................24

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM�RU NA VE�EJNÉ ZDRAVÍ    A NA ŽIVOTNÍ 
PROST�EDÍ................................................................................................. 27

D.1. Charakteristika možných vliv� a odhad jejich velikosti a významnosti   (z 
hlediska pravd�podobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) ............................27

D.2. Rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území a populaci......................................27

D.3. Údaje o možných významných nep�íznivých vlivech p�esahujících státní  
hranice..................................................................................................................28

D.4. Opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, pop�ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv� ........28

D.4.1 Územn� plánovací opat�ení ...............................................................................28

D.4.2 Technická opat�ení ............................................................................................28

D.4.3 Kompenza�ní opat�ení .......................................................................................28

D.4.4 Provozní opat�ení...............................................................................................28

D.5. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které se vyskytly p�i  
specifikaci vliv� .....................................................................................................29

E. POROVNÁNÍ VARIANT �EŠENÍ ZÁM�RU ................................................. 29

F. DOPL	UJÍCÍ ÚDAJE ................................................................................... 30

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj� v oznámení....................................30

F.2. Další podstatné informace oznamovatele .............................................................30

G. VŠEOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO   
CHARAKTERU............................................................................................. 31

H. P�ÍLOHY...................................................................................................... 33

H.1. Vyjád�ení stavebního ú�adu ..................................................................................33

H.2. Snímek územního plánu – Hazlov ........................................................................34

H.3. Snímek katastrální mapy ......................................................................................35

H.4. Kopie vodohospodá�ské mapy..............................................................................36

H.5. P�dorys p�ízemí výrobní haly................................................................................37

H.6. Bezpe�nostní list Xylen.........................................................................................38

H.7. Bezpe�nostní list EXXSOL (technický benzín)......................................................39

H.8. Rozptylová studie .................................................................................................40



Zát�rová linka Hazlov

Oznámení zám�ru - 4 -

A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Investor  :  
MKS technical textiles s.r.o., B. N�mcové 2364/4 
350 02  Cheb 

A.2. I�O investora  :   
27969363 
DI�: 27969363  

A.3. Sídlo provozovny  :   
Hazlov 

A.4. Zástupce investora  :  
Mgr. Milada Körnigová 
jednatelka 
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350 02  Cheb 
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B.  ÚDAJE O ZÁM�RU 

B.1. Základní údaje 

B.1.1 Název a jeho za�azení : 

 Zát�rová linka pro pogumování textilií 

 Jedná se o dopln�ní technologie ve stávající hale na parcele kat.�. 540, 
katastrální území Hazlov, investora MKS technical textiles  s.r.o., pro možnost použití 
t�kavých rozpoušt�del p�i rozpoušt�ní a nanášení disperzí na textilní podklady. 

  
Oznámení zám�ru se podává podle bodu 10.4, p�ílohy �. 1, kategorie II. 

Jedná se o zám�r uvedený v P�íloze �. 1 kategorie II (zám�ry vyžadující 
zjiš�ovací �ízení, pod bodem 10.4. Skladování toxických chemických látek a chemických 
p�ípravk� a pesticid� v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobk�, 
barev a lak� v množství nad 100 tun. Projekt lze také hodnotit podle § 4, odst.1d) zákona 
jako podlimitní projekt podle bodu 5.4. Textilní úpravny nebo barvírny se spot�ebou 
vybraných nebezpe�ných chemických látek a nebezpe�ných chemických p�ípravk�
(vysoce toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpe�ných pro ŽP)* nad 
3 000 t/rok.  

Navrhovaná stavba podléhá podle § 4 odst. 1 b) zákona �. 216/2007 Sb., kterým 
se m�ní zákon �. 100/2001 Sb. ve zn�ní zákon� �. 93/2004 Sb., �. 163/2006 Sb., �. 
186/2006 Sb., �. 216/2007 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. Zám�r se nedotýká Natury 2000. 

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 : 

         Výrobní areál firmy MKS technical textiles s.r.o. je umíst�n na severovýchodním 
okraji obce Hazlov, vlevo od silnice �. II/213 (Hazlov-Vojtanov). V areálu se provádí 
nanášení silikonových kau�uk� na textilní podklad. Nový zám�r p�edpokládá využití 
organických rozpoušt�del pro rozpoušt�ní silikonu a nanášení na textilní podklad, 
následné spalování odsávaných výpar� ve spalovací jednotce. Plánovaná výrobní 
kapacita zát�rové linky je 300 000 m2 upravených textilií ro�n�. Výrobní sortiment 
zahrnuje n�kolik desítek r�zných druh� výrobních postup�, lišících se po�tem 
nanášených vrstev, složením gumárenských sm�sí v jednotlivých vrstvách a použitým 
textilním podkladem. N�které produkované materiály jsou vzhledem ke speciálnímu 
použití a nákladnosti jednotlivých vrstev vyráb�ny jen jednorázov� v malých objemech. 
Skladované množství technického benzínu EXXSOL DSP 100/140 (užívaného jako 
rozpoušt�dla) je navrženo ve výši 15 000 l (cca 11,07 t), p�edpokládaná ro�ní spot�eba 
180 000 l, tj. 132,84 tun. Spot�eba Xylenu se p�edpokládá ve výši 3 500 l, tj. 3,045 tun 
ro�n�. Ze zát�rové linky budou odsávané veškeré t�kavé látky a spalovány ve spalovací 
komo�e. Spalovna odpadních plyn�, výrobce E.U.T. Analagenbau GmbH Wien, má 
výkon ho�áku  1 200 kW.  
  
Technický benzín je chemická látka ozna�ená R a S v�tami. 

R-v�ty  R11  vysoce ho�lavý 
R 38  dráždí k�ží 
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R 50/53 vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé 
nep�íznivé ú�inky ve vodním prost�edí 

R 65 zdraví škodlivý; p�i požití m�že vyvolat poškození plic 
R 67 vdechování par m�že zp�sobit ospalost a závrat�

S v�ty  
S 9 uchovávejte obal na dob�e v�traném míst�
S 16 uchovávejte mimo dosah zdroj� pálení - Zákaz kou�ení 
S 33 prove
te preventivní opat�ení proti výboj�m statické elekt�iny 
S 37 používejte vhodné ochranné rukavice 
S 62 p�i požití nevyvolávejte zvracení; okamžit� vyhledejte léka�skou 

pomoc a ukažte tento obal nebo ozna�ení 
S 43 v p�ípad� požáru použijte písek, suchá chemická nebo alkoholu 

odolná p�na 
  

Výrobní areál je umíst�n v katastrálním území Hazlov na parcelách : 

Kat.�íslo pozemku Katastrální území      využití pozemku

540 Hazlov Zastav�ná plocha, výrobní budova 
539 Hazlov Zastav�ná plocha, sklady 
982/3 Hazlov Manipula�ní plocha 

B.1.3 Umíst�ní : 

kraj:  Karlovarský NUTS  CZ041 
 okres:  3402 Cheb NUTS  CZ0411 

 obec:  554545 Hazlov  NUTS  CZ0411 554545 
katastrální území:   638072 Hazlov 

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

 Zám�r 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 

V sou�asnosti se na výrobní lince aplikují na podkladní textilie tzv. „tekuté 
kau�uky“ (asi 75 % výroby) a zbytek tvo�í polyuretanová vodní disperze. Nyní se 
navrhuje použití kau�ukových sm�sí s p�ídavkem silikon� a dalších aditiv, které obsahují 
cca 50 % VOC. Pro tuto �innost bude využívané odlu�ovací za�ízení na t�kavé látky a 
jejich likvidace na bázi termického spalování. Vzduchotechnické vedení je instalované u 
zát�rové linky a spalovací jednotka je postavená vedle výrobní haly.

Nebyly navrhovány jiné varianty umíst�ní,  ani z hlediska životního prost�edí. 
  

B.1.6 Stru�ný popis technického �ešení 

       Výrobní areál firmy MKS technical textiles s.r.o. je umíst�n na severovýchodním 
okraji obce Hazlov, vlevo od silnice �. II/213 (Hazlov-Vojtanov). V areálu se provádí 
nanášení silikonových kau�uk� na textilní podklad. Existující výrobní program zpracování 
kau�ukových sm�sí a polyuretanových disperzí na vodní bázi  pro výrobu plošných 
pogumovaných textilií bude rozší�en o zpracování kau�ukových sm�sí s p�ídavkem 
silikon�, obsahujících cca 50% VOC. Na zát�rové lince se nov� budou zpracovávat 
sm�si s obsahem organických rozpoušt�del pro rozpoušt�ní silikonu a následn� spalovat 
odsávané výpary v ležaté termické spalovací jednotce od firmy EUT Wien. Nový zám�r 
p�edpokládá využití organických rozpoušt�del pro rozpoušt�ní silikonu a nanášení na 
textilní podklad, následné spalování odsávaných výpar� ve spalovací jednotce. 
Plánovaná výrobní kapacita zát�rové linky je 300 000 m2 upravených textilií ro�n�. 
Výrobní sortiment zahrnuje n�kolik desítek r�zných druh� výrob, lišících se po�tem 
nanášených vrstev, složením gumárenských sm�sí v jednotlivých vrstvách a použitým 
textilním podkladem. N�které produkované materiály jsou vzhledem ke speciálnímu 
použití a nákladnosti jednotlivých vrstev vyráb�ny jen jednorázov� v malých objemech.  

 Skladované množství technického benzínu EXXSOL DSP 100/140 (jako 
rozpoušt�dla) je navrženo ve výši 15 000 l (cca 11,07 t), p�edpokládaná ro�ní spot�eba 
180 000 l, tj. 132,84 tun. Skladovací objem má vliv na velikost zastav�ného území, 
požární a bezpe�nostní zabezpe�ení skladu. Jedná se p�evážn� o pasivní p�sobení 
skladu na okolí.  

Jako t�kavé sou�ásti gumárenských sm�sí se budou používat tyto látky : 
- technický benzín EXXSOL DSP 100/140, s nízkým pachovým �íslem 
- xylen technický 
- nespecifikované t�kavé organické slou�eniny  (silany, estery aj.), 

p�idávané do receptur v množství 3 – 4 % hmotnostní 

a) skladování rozpoušt�del 
Skladované množství technického benzínu EXXSOL DSP 100/140 (jako rozpoušt�dla) je 
navrženo ve výši 15 000 l (cca 11,07 t), p�edpokládaná ro�ní spot�eba (ro�ní obrat) je 
180 000 l, tj. 132,84 tun. Na tato množství je sklad dimenzován, obvykle skladované 
množství je cca 50 %, p�ibližn�  35 sud� po 200 litrech. 
P�edpokládaná ro�ní spot�eba xylenu  3 500 l, tj. 3,045 tuny ro�n�.  
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Skladování je navrženo v halových objektech : ocelový sklad na parcele kat.�. 539 
(p�dorysné rozm�ry 6,30*30,20 m) a severní skladová �ást výrobního objektu na parcele 
kat.�. 540, katastrální území Hazlov. Skladování benzínu je ocelových sudech o objemu 
204 l, max. skladované množství je 74 sud�. Manipulace je pomocí vysokozdvižného 
vozíku. Xylen je skladován v polyetylénovách kanystrech o objemu 20 l, max. skladované 
množství je 15 kanystr�. Manipulace je ru�ní. Odv�trávání ve skladech je lokální. 
Podlahy sklad� a výrobní prostory jsou opat�ené st�rkovou podlahou odolnou 
rozpoušt�dl�m. Skladové prostory mají vytvo�ené záchytné jímky uvnit� skladu podlahou. 
Sklady jsou vybavené ru�ním hasícím za�ízením. Ve skladu se s ho�lavinami 
nemanipuluje, po smíchání se látka nanáší na zát�rové lince.  

Požadavky na skladování ho�lavých kapalin : 

1.6.1 Z hlediska �SN 65 0201 Ho�lavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a 
manipulaci. Jedná se ho�lavé kapaliny I. t�ídy nebezpe�nosti. 
�SN 65 0201 Ho�lavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci platí pro 
projektování nových a pro projektování zm�n stávajících stavebních objekt�, které se 
navrhují podle �SN 73 0804, pop�. �SN 73 0802 a souvisících norem z oblasti požární 
bezpe�nosti staveb, pokud se v nich vyskytují ho�lavé kapaliny, a to v nových stavebních 
objektech, pop�. v jejich �ásti, nebo v otev�ených technologických za�ízeních, pop�. 
volných skladech, nebo u zm�n staveb stávajících prostor� s ho�lavými kapalinami nebo 
u zm�n staveb, jimiž se upravují prostory jiného ú�elu na prostory s ho�lavými 
kapalinami. Norma stanoví další požadavky na požární bezpe�nosti v návaznosti na �SN 
73 0804:2002 nebo souvisící normy �SN 73 0845 a �SN 73 0842 pop�. �SN 73 0802, 
p�i�emž platí ustanovení t�chto norem, pokud nejsou nahrazena v této norm� odchylnými 
stanoveními.  
 P�i projektování zm�n staveb, u nichž se vyskytují ho�lavé kapaliny, platí tato 
norma pro m�n�né �ásti objektu nebo technologických za�ízení, p�i�emž zm�nou stavby 
nesmí dojít ke snížení požární bezpe�nosti celého objektu nebo za�ízení, zejména ke 
snížení bezpe�nosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Obecná 
ustanovení této normy platí i pro výdejní �erpací stanice pohonných hmot a pro pln�ní a 
stá�ení ho�lavých kapalin. Specifická ustanovení pro tyto p�ípady jsou uvedena v �SN 65 
0202, která mají p�ednost p�ed požadavky této normy. 

Rozd�lení ho�lavých kapalin  

Za ho�lavou kapalinu se považuje kapalina, suspenze nebo emulze, spl�ující p�i 
atmosférickém tlaku 101 kPa. sou�asn� tyto podmínky: 

a. není p�i teplot� + 35o C tuhá ani pastovitá,  
b. má p�i teplot� + 50o C tlak nasycených par nejvýše 294 kPa,  
c. má teplotu vzplanutí nejvýše + 250o C,  
d. lze u ní stanovit teplotu ho�ení. 

Název 
p�ípravku 

Doporu�ené 
použití 

R v�ta 
Spadá pod 
59/2006 Sb. 

Ano/Ne 
NV 

Ho�lavost 

Ano/Ne 
Skupenství Balení 

EXXSOL DSP 
140/100 

rozpoušt�dlo 
R 11, R 38, 

R 50/53,     
R 65, R 67 

Ne 
 F, 
Xn, 

Xi, N 
Ano kapalina 200 l 

XYLEN rozpoušt�dlo 
R 10, R 

20/21, R 38 
Ne Xn, Xi Ano kapalina 20 l 
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T�ída nebezpe�nosti

Ho�lavé kapaliny se podle teploty vzplanutí d�lí do �ty� t�íd nebezpe�nosti: 

I. t�ída nebezpe�nosti teplota vzplanutí do 21oC,  
II. t�ída nebezpe�nosti nad 21oC do 55oC,  

III. t�ída nebezpe�nosti nad 55o C do 100oC,  
IV. t�ída nebezpe�nosti nad 100oC do 250oC. 

Stanovení teploty vzplanutí a zat�íd�ní ho�lavé kapaliny do p�íslušné t�ídy nebezpe�nosti 
zajiš�uje obvykle výrobce. U dovážených ho�lavých kapalin zajiš�uje zat�íd�ní do 
p�íslušné t�ídy nebezpe�nosti obvykle dovozce. Teplotu vzplanutí stanovují akreditované 
zkušebny. 

Ho�lavé kapaliny, u kterých nebyla stanovena teplota vzplanutí se považují za ho�lavé 
kapaliny I. t�ídy nebezpe�nosti. 

1.6.2 Z hlediska zákona �. 356/2003 Sb. o chemických látkách  a chemických 
 p�ípravcích. 
Ve skladu budou skladovány látky v uzav�ených obalech, tj. v sudech nebo plastových 
obalech. Obaly jsou konstruovány tak, že jejich obsah nem�že samovoln� unikat a jsou 
odolné proti poškození. Obaly jsou ozna�ené názvem nebezpe�né látky, p�íslušnými 
výstražnými symboly a obsahují pokyny pro bezpe�né nakládání, p�ípadn� další 
náležitosti požadované zákonem �. 356/2003 Sb.  

1.6.3    Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod. 
Sklad kapalných látek bude provozován v souladu s požadavky § 39 zákona �. 254/2001 
Sb. o vodách. Ze zákona vyplývá, že každý, kdo zachází se závadnými látkami, je 
povinen u�init p�im��ená opat�ení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a 
neohrozily jejich prost�edí. Budou respektovány základní požadavky vyplývající ze 
zákona.  

1.6.4   V rámci skladování m�že dojít k dv�ma druh�m možných havárií - únik kapaliny 
z jednotlivého spot�ebitelského balení nebo požár.  

Pro p�ípad úniku jsou, p�ípadn� budou, v objektu zavedena tato bezpe�nostní opat�ení : 

� podlaha haly je tvo�ena nepropustnou st�rkou - protichemický nát�r a slouží jako 
 záchytná a havarijní jímka o objemu 20 m3.  

� manipulace s poškozenými obaly bude provád�na nad záchytnou vanou o objemu 
 200 l; 

� ve skladu budou prost�edky havarijního zabezpe�ení, rozsah je stanoven 
 v Havarijním plánu; 

Pro p�ípad požáru bude sklad vybaven t�mito prost�edky : 

� ru�ní hasící p�ístroje – 2x sn�hový, 2x práškový, 2x p�nový; 

� požární odolnost stavebních konstrukcí (st�n, stropu, vrat), uzavírání vrat a 
 požárních dve�í má za povinnost požární hlídka, která je na každé sm�n�  

� záchytná vana v hale je tvo�ena podlahou, prostor tvo�ící záchytný objem 20 m3

má  lichob�žníkový pr��ez, zajišt�ní proti možnosti p�ete�ení hasební vody vstupními 
 vraty je provedeno vyspádováním od vrat na vstupní/výstupní stran�, sklon 2 %. 
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 V p�ípad� úniku látek z jednotlivého p�epravního obalu p�i skladovaní je únik 
 sanován b�žnými sorp�ními prost�edky. P�i úniku látek se postupuje podle 
 havarijního plánu.  

Postup v p�ípad� požáru se �ídí podle požárních �ád� uvedených v rámci Havarijního 
plánu. Postup znovu uvedení do provozu po této havárií – požáru se bude odvíjet dle 
rozsahu požáru. 

 Vzhledem k tomu, že se v navrhovaném skladu budou nacházet látky pouze ve 
spot�ebitelských baleních o maximálním objemu 200 litr� kapalin a vzhledem 
k zavedeným technickým a organiza�ním opat�ením je riziko vzniku závažné havárie 
sníženo na minimum. Pouze za zvláš� nep�íznivé souhry náhod, p�i závažném porušení 
interních postup� a sou�asném selhání stabilního hasícího za�ízení lze p�edpokládat 
požár ve skladu. 
 Následky havarijních situací vzhledem k jejich možnému rozsahu nemohou p�ímo 
ohrozit okolní obyvatele a ani uživatele okolní zástavby. Vzhledem k výše uvedeným 
fakt�m, analýzy rizika, na základ� posouzení informací obsažených v bezpe�nostních 
listech, po aplikaci § 13 zákona 59/2006 Sb, po provedení bezpe�nostní prohlídky a na 
základ� a výsledk� analýzy a dále vzhledem k provozní praxi a provozním opat�ením se 
nep�edpokládá vznik závažné havárie.  

P�EDM�T POROVNÁNÍ- nakládání s nebezpe�nými látkami a jejich skladování 

Nejlepší dostupná technika 

 K snížení rizika havárie je nutné aplikovat speciální opat�ení pro skladování 
toxických slou�enin. Tam, kde jsou používány toxické látky musí být obsluha 
speciáln� školena v zásadách bezpe�né práce s t�mito látkami, aby mohla 
ú�inn� reagovat v p�ípadech odchylek režimu od normálních provozních 
podmínek 

Technika použitá v za�ízení 

 Provozovatel poskytuje zam�stnanc�m dostate�ný a ú�inný výcvik pro práci 
s toxickými slou�eninami. Nakládání s nebezpe�nými látkami zabezpe�uje 
odborn� zp�sobilá osoba dle zák. 356/2003 Sb., p�ípadn� osoby jí proškolené. 

 Seznámení zam�stnanc� s havarijní plány (kde jsou uvedeny charakteristiky 
havarijních situací) je provád�no p�i nástupu do zam�stnání a poté 1x ro�n�
v rámci pravidelných školení BOZP a PO. 

P�EDM�T POROVNÁNÍ – OCHRANA P�DY A PODZEMNÍ VODY 

Nejlepší dostupná technika 

 Provozovny, v nichž se pracuje se slou�eninami (obvykle kapalnými), které 
p�edstavují potenciální riziko zne�išt�ní p�dy a podzemních vod musí být 
konstruovány, provozovány a udržovány zp�sobem, který zaru�uje vylou�ení 
úniku látek do p�dy. Za�ízení musí být uloženo v nepropustné a pevné stavební 
konstrukci, která je odolná v��i možnému mechanickému, tepelnému a 
chemickému namáhání. Net�snosti musí být rychle a spolehliv� identifikovány. 

 Unikající látky musí být bezpe�n� zadrženy a zpracovány nebo likvidovány 
bezpe�ným zp�sobem. To je možné zajistit umíst�ním výrobny v prostoru, který 
je vybaven neprostupným a odolným záchytným systémem, jehož záchytná 
kapacita je dána množstvím látek, které mohou ze za�ízení uniknout d�íve než 
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jsou p�ijata ú�inná opat�ení k záchytu a likvidaci úniku. 

 Opat�ení, která musí být p�ijata, jsou závislá na riziku, které je spojeno s únikem 
látek s nimiž se nakládá z hlediska kontaminace p�dy, povrchové vody a spodní 
vody 

� instalovat dostate�n� velké záchytné nádrže �i tanky nebo soustavy tanku 
propojených potrubím 

� kontrolovat celistvost a t�snost všech záchytných za�ízení, i jejich schopnost 
odolávat pr�niku vody nebo jiných látek musí být testována a prokázána 

� nakládání a vykládání materiálu musí být provád�no jen v prostorách k tomu 
ur�ených, které jsou chrán�ny proti úniku. Všechny materiály shromaždované k 
likvidaci musí být skladovány v prostorách k tomu ur�ených, které jsou opat�eny 
ochranou proti úniku 

� projektovat všechny nádrže a jímky tak, aby byla možná jejich vizuální kontrola 
musí být k dispozici dostate�ná zásoba likvida�ních a úklidových prost�edku a 
adsorp�ních materiálu 

� t�snost všech záchytných za�ízení musí být testována nejmén� jednou za t�i 
roky 

Technika použitá v za�ízení 

V za�ízení jsou navrhována p�íp. zavedena tato bezpe�nostní opat�ení: 
� záchytná vana v hale je tvo�ena podlahou, prostor tvo�ící záchytný objem 20 m3

má lichob�žníkový pr��ez, zajišt�ní proti možnosti p�ete�ení hasební vody 
vstupními vraty je provedeno vyspádováním od vrat na vstupní/výstupní stran�,  

� podlaha haly bude tvo�ena nepropustnou st�rkou - protichemickým nát�rem 

� manipulace s poškozenými obaly bude provád�na nad záchytnou vanou o 
objemu 200 l; 

� ve skladu budou prost�edky havarijního zabezpe�ení, rozsah bude stanoven 
v Havarijním plánu; 

� prost�edky pro okamžitý zásah v p�ípad� havárie - úniku jsou uloženy ve 
vymezeném prostoru skladu. Za kompletnost a dosažitelnost t�chto prost�edk�
zodpovídá vedoucí st�ediska. V dob� jeho nep�ítomnosti operátor skladu. 

P�edm�t porovnání - zachycování požární vody a zne�išt�né povrchové vody 

Nejlepší dostupná technika 

 Požární vody jsou sbírány systémem zachycování povrchové vody a 
skladovány v nádrži, která je projektována tak, aby byla schopna zachytit 
maximální množství použité požární vody zvýšené o jisté množství vody 
deš�ové. Pokud je t�eba muže být voda z nádrže vedena �ízenou rychlostí do 
�istírny odpadních vod. Objem záchytných nádrží závisí na množství 
zpracovávaných nebo skladovaných materiálu, p�i�emž je brán v úvahu 
p�ídavný objem srážek p�i intenzit� 50 mm za 24 hodin. 

Technika použitá v za�ízení 

 Reten�ní nádrž v areálu není, požární voda by stekla  do p�íkopu u silnice, který 
je posléze napojen na Stodolský potok
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Zát�rové linky jsou v areálu umíst�né dv�, na jedné se dosud nepracovalo, je p�ipravená 
jako záložní. Ve výrobní hale je také umíst�ná p�ípravna gumárenských sm�sí, která se 
používá i pro komer�ní výrobu speciálních gumárenských sm�sí, které jsou následn�
v uzav�ených obalech expedovány k zákazník�m. Míchání t�chto sm�sí je provozováno 
jiným podnikatelským subjektem, než provoz hodnocené zát�rové linky. Provozovaná 
technologická linka umož�uje provád�ní následujících technologických operací : 

b) nanášení gumárenských sm�sí �i polyuretan� metodou zatírání sm�si 
pomocí pevného nože, nastaveného ve vhodné výšce nad kovovým 
lešt�ným válcem, po kterém se posunuje pás textilie, p�ed n�ž se do 
vyhrazeného prostoru dávkuje zatíraná sm�s 

c) kašírování textilu – tj. spojování dvou �i více r�zných �i shodných pás�
textilu dohromady pomocí vhodného pojiva 

d) impregnace textilu ponorem do vany s vhodnou sm�sí a pr�chodem p�es 
dva odma�kávací válce 

  Používané vstupní textilie : 
a) sklovláknité tkaniny, gramáž obvykle 250 – 860 g/m2

b) para-aramidy (kevlar, nomex aj.) zahrani�ní výroby 
c) polyesterové tkaniny (Trevíra aj.), domácí a zahrani�ní výroby 

 Používané sm�si k nanášení na textilie : 
a) �isté tekuté silikonové kau�uky bez ú�asti  
b) polyuretanové disperze, bez p�ítomnosti VOC, na vodní bázi 
c) kau�ukové sm�si s p�ídavkem silikon� a dalších aditiv, obsahující VOC ve 

výši cca 50 % 

 Jako t�kavé sou�ásti gumárenských sm�s se budou používat tyto látky : 
- technický benzín EXXSOL DSP 100/140, s nízkým pachovým �íslem 
- xylen technický 
- nespecifikované t�kavé organické slou�eniny  (silany, estery aj.), 

p�idávané do receptur v množství 3 – 4 % hmotnostní 

Funk�ní skladba zát�rové linky : 
a) odvíjecí stanice – zde je umíst�ná role textilu pro požadované úpravy, odvíjení je 

automatické, s udržením požadované rychlosti a tahové síly 
b) vlastní nanášecí za�ízení – vzhledem k univerzálnosti linky lze aplikovat zát�rový 

n�ž, kašírovací za�ízení nebo impregna�ní vanu. Nej�ast�ji je využíván princip 
zatírání sm�sí do textilního pásu. V tomto p�ípad� se p�íslušná kau�uková sm�s 
doveze k lince v pojízdné kryté nádob� a speciálním vzduchovým �erpadlem, 
nebo v p�ípad� siln� viskózních sm�sí i ru�n�, se p�ímo dávkuje p�ed n�ž. Pohyb 
textilie zp�sobuje její promíchávání, množství nánosu se �ídí výškou št�rbiny mezi 
b�item nože a povrchem textilie. Rychlost nanášení m�že být až 10 m/minutu, 
nános sm�si na jeden pr�chod linkou se pohybuje mezi 20 – 100 g/m2. P�i 
kašírování se odvíjejí dva nábaly textilií sou�asn� a mezi n� se dávkuje sm�s 
ur�ená k jejich spojení do jednoho pásu. Poté se sendvi� zhomogenizuje 
pr�chodem mezi dv�ma hladkými válci. Impregnace se využívá pouze okrajov�, 
p�i ní je pás textilie veden pod hladinu sm�si v impregna�ní van�, p�ebyte�ný 
nános je vyma�kán mezi dv�ma protilehlými válci.  

c) Sušící pec – slouží k odpa�ení vody, vulkanizaci nanesených sm�sí a k �ízenému 
odpa�ení používaných rozpoušt�del. Sušící pec je šestikomorová, každá komora 
m�že být nastavena na jinou teplotu (max. 200 °C) a r ovn�ž lze pomocí klapek na 
díl�ích odtazích nastavit množství odsávané vzdušiny. Vyh�ívání pece zajiš�uje 
termální olej Transcal N, který je na požadovanou teplotu vyh�íván v plynovém 
kotli, umíst�ném v kotelním p�ístavku u hlavní budovy.  
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d) Chladící válce – snižují teplotu vystupujícího pásu upravené textilie tak, aby nános 
již nelepil a mohl se adjustovat navíjením do rolí 

e) Navíjecí stanice – zajiš�uje posun textilního pásu linkou a navíjení hotového 
produktu. Umož�uje také p�í�né �ezání vyrobených materiál� nebo zp�tné 
odvíjení pracovních podložek (obvykle PP fólie) v p�ípad�, že v peci neprobíhá dle 
požadavku finální vulkanizace. 

Délka vyrobených pás� upravené tkaniny m�že být až 500 m a hmotnost i n�kolik 
tun. Manipulace je proto možná jen s použitím zdvíhací techniky. Obsluhu linky 
tvo�í t�i pracovníci a mistr v každé sm�n�, provoz je dvousm�nný –   pond�lí až 
pátek.  

 Nedílnou sou�ástí provozu je kotelna na oh�ev oleje, kde jsou v samostatných 
místnostech (p�ístavky k výrobní hale) osazeny dva kotle. Hlavní kotel Regiomat 40030 
s ho�ákem Wesshaupt G3/1-E ZD o výkonu 400 kW a druhý, v sou�asnosti záložní, kotel 
HTT WTO -20 s ho�ákem Weishaupt G3/1-E ZD o výkonu 250 kW (ur�ený pro druhou 
linku). Oba kotle pracují pouze se zát�rovou linkou, ne samostatn�. Z výrobního provozu  
vedou v sou�asnosti dva odtahy vzdušiny (ze sušicí pece a ze zát�rové linky) p�es 
ventilátory vyúst�né do venkovního ovzduší. Nové požadavky na sortiment výrobk�
zavedou do výroby receptury s obsahem VOC. Tato technologie bude opat�ena 
za�ízením ke snižování emisí - klasickou ležatou spalovací termickou komorou od firmy 
E.U.T. Analagebau GmbH Wien, s ho�ákem na ZP a vstupním vým�níkem pro p�edeh�ev 
spalovaného odplynu WT1. Po realizaci odtahového za�ízení bude mít zát�rová linka 
pouze jeden výduch - komín �istého plynu s p�ímým zaúst�ním �istého odplynu 
z odtahového za�ízení. 

B.1.7 P�edpokládané termíny 

Zahájení provozu 11/2007 

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 obec Hazlov. 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 A B 

10.4 Skladování toxických chemických látek a chemických p�ípravk� a 
pesticid� v množství nad 1 t; farmaceutických výrobk�, barev a 
lak� v množství nad 100 t 

 X 

- povolení KÚ Karlovarského kraje podle zákona �. 86/2002 Sb. 
Termické spalování odpadních plyn� je za�azeno jako ostatní velký zdroj zne�iš�ování 
ovzduší, který podléhá zákonu �. 86/2002 Sb., O ochran� ovzduší v platném zn�ní a jako 
velký zdroj zne�iš�ování ovzduší musí být povolen 
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B.2. Údaje o vstupech  

B.2.1 Zábor p�dy 

 Zám�r �eší pouze dopln�ní technologie a instalaci spalovací jednotky, která je 
umíst�ná za hlavní budovou na pozemku kat.�. 982/3, na zpevn�né ploše. Nejedná se o 
zábor zem�d�lské p�dy ani lesních pozemk�. Sousední pozemky nejsou realizací 
zám�ru ovlivn�ny. 

B.2.2 Chrán�ná území, ochranná pásma 

Rozší�ení technologie nezasahuje ve smyslu zákona �. 114/1992 Sb., v platném 
zn�ní, do zvlášt� chrán�ných území.  

V širším okolí jsou podle ÚSOP nejbližší p�írodní památky severovýchodním 
sm�rem PP U cihelny – klasické nalezišt� egeramu a vesuvianu (cca 1,5 km), 
v katastrálním území Hazlov a PP Goethova skalka – bizarní k�emencové skalky (cca 5 
km), v katastrálním území Skalka u Hazlova. 

Vlastní areál je oplocený a sousedí na severovýchod� s lesním pozemkem, 
jihozápadním sm�rem ve vzdálenosti cca 200 m je  na levé stran� komunikace vytvo�ena 
um�lá vodní plocha Pískový rybník.  

Lokalita spadá do ochranného pásma III. stupn� p�írodních lé�ivých zdroj�
láze�ského místa Františkovy Lázn� dle Na�ízení vlády �R �.152/1992 Sb. – zobrazení 
na následující mapce.  
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B.2.3 Spot�eba vody 

     Zásobování areálu vodou je zajiš�ováno z ve�ejného vodovodního �adu stávající   
p�ípojkou. P�ípojka je vybudována na pozemku investora a �eší spot�ebu pitné, 
technologické i požární vody. Ro�ní spot�eba vody je pr�m�rn� ve výši 410 m3. 
Spušt�ním spalovacího za�ízení se nep�edpokládá nár�st spot�eby vody. 

                                                                                   

B.2.4 Surovinové a energetické zdroje 

    Celý areál je napojen na stávající distribu�ní sí� Z�E. Sou�asná ro�ní spot�eba 
elekt�iny �iní 310 000 kW, po uvedení spalovny do provozu vzroste spot�eba elektrické 
energie o 50 000 kW. Celkový instalovaný p�íkon termického spalování je  1 200 kW. 

Vytáp�ní  
Administrativní �ást je vytáp�ná nást�nným plynovým kotlem.  
V plynové koteln� jsou dva kotle, které slouží pro oh�ev termálního oleje k provozu 
technologických výrobních linek. 
Pracovní linka �. 1 
Kotel Regiomat 40030, výkon 400 kW, ho�ák Weishaupt, typ G3/1-E ZD, hodinová 
spot�eba 45 m3.h-1

Pracovní linka �. 2 (záložní) 
Kotel HTT WTO 20, výkon 250 kW, ho�ák Weishaupt, typ G3/1-E ZD, hodinová spot�eba 
25 m3.h-1. 

Odhad ro�ní spot�eby zemního plynu celého areálu je 250 000 m3, z toho na spalovnu 
p�ipadá 120 000 m3 ZP za rok. 

Suroviny 
Skladované množství technického benzínu EXXSOL DSP 100/140 (jako rozpoušt�dla) je 
navrženo ve výši 15 000 l (cca 11,07 t), p�edpokládaná ro�ní spot�eba 180 000 l, tj. 
132,84 tun.  
P�edpokládaná ro�ní spot�eba xylenu  3 500 l, tj. 3,045 tuny ro�n�.  

  

B.2.5 Nároky na dopravní infrastrukturu 

       Zájmová lokalita se nachází na severovýchodním okraji obce  Hazlov, vlevo od 
silnice II /213  Hazlov - Vojtanov. Údaje o intenzit� dopravy (po�tu vozidel /24 hodin) jsou 
uvedené podle m��ení �SD z roku 2005. 

�íslo 
silnice  

S�ítací 
úsek 

T O M S za�átek úseku konec úseku 

213  3-3546  251  1139  9  1 399  vyús.ze 212  vyús.21313  

213  3-3540  127  469  5  601  vyús.21313  x s 21  

213  3-3550  92  1881  9  1 982  x s 21  x s 64  

213  3-3560  276  316  9  601  x s 64  Liba - konec  

64  3-0290  1106  6608  26  7 740  vyús.ze 21  x s 213  

64  3-1220  1106  6608  26  7 740  x s 213  vyús.64H  

64  3-1230  335  3587  15  3 937  vyús. 64H  zaús. 64H  

64  3-5090  349  8093  29  8 471  Aš k.z., zaús.64H  stát.hr.  

64H  3-1226  610  5402  27  6 039  vyús. z 64  Aš z.z.  
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           P�ehledná mapka  dopravního zatížení komunikace (�SD, 2005) 

        Výjezd z areálu na silnici  z�stane stávající, povrch je živi�ný. Nejv�tší dopravní 
zatížení má silnice II/64 na jihozápadním okraji obce, která vede k hrani�nímu p�echodu 
Aš/Selb.  

T
celoro�ní pr�m�rná intenzita t�žkých vozidel

[po�et vozidel / 24 hod] 

O celoro�ní pr�m�rná intenzita osobních vozidel 
[po�et vozidel / 24 hod] 

M celoro�ní pr�m�rná intenzita motocykl�
[po�et vozidel / 24 hod] 

S celoro�ní pr�m�rná intenzita všech vozidel 
[po�et vozidel / 24 hod] 

za�átek 
úseku

konec 
úseku

   z.z. - za�átek zástavby,    k.z. - konec zástavby,     x    - k�ižovatka 
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B.3. Údaje o výstupech  

B.3.1 Emise 

     V období provozu budou emise pocházet ze stacionárního zdroj� a z mobilních 
zdroj�. Stacionárními zdroji jsou emise ze stávajícího kotle na zemní plyn (ZP) a emise 
z termického spalování odpadních plyn� ze zát�rové linky. Z hlediska delšího �asového 
období se jedná o trvalé, ale nepravidelné navýšení emisí, dle množství zakázek od 
odb�ratel�. Skute�né množství emisí bude stanoveno až po provedeném autorizovaném 
m��ení. 
Mobilním zdrojem emisí je související automobilová doprava - osobní automobily a 
nákladní automobily pro zásobování i expedici.  
Negativní ovlivn�ní ovzduší vlivem provozování zám�ru nenastane vzhledem k nízkému 
dopravnímu zatížení. Vliv uvedených skute�ností bude celkov� nevýznamný. Referen�ní 
stavba v rámci �R nikde není, použitá technologie je ojedin�lá. 

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

Bodovým zdrojem zne�išt�ní ovzduší mimo stávající zdroj (hlavní kotelna) na ZP 
bude termická spalovací komora, umíst�ná vn� budovy na p�vodních základech 
p�edchozího odlu�ovacího za�ízení. Spalovací komora je vybavena vstupním vým�níkem 
pro p�edeh�ev spalovaného odplynu WT1 a ho�ákem na ZP. Oxida�ní teplota je 750°C. 
Reálné vytížení výrobního za�ízení se p�edpokládá cca 70 % kapacity. 

    
P�edpokládané množství emisí podle emisních faktor�

Max.ro�ní 
emise dle EL

TZL 
t/rok 

Max.ro�ní 
emise dle EL

NOx

t/rok 

Max.ro�ní 
emise dle EL

CO 
t/rok 

Max.ro�ní 
emise dle EL 

TOC 
t/rok 

13,0 32,5 52,0 3,25 
Zdroj 

celkový 
výkon 

za�ízení 
kW 

Emise 
TZL 

kg/rok 

emise 
NOx

kg/rok 

emise 
CO 

kg/rok 

emise 
TOC 

kg/rok 
Termické 
spalování  

1 200 0,33 0,39 1,95 1,35 

  
 Garantované výstupní koncentrace nové spalovny za odlu�ovacím za�ízením dle 

technických údaj� dodavatele (E.U.T. Analagenbau GmbH Wien). 

TOC CO NOx 

Max. 20 mg/m3 p�i 750°C Max. 100 mg/m 3 Max. 100 mg/m3

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

Nejsou p�edpokládány. 
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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. Výroba, po 
uvedení termické spalovny do provozu, z�stane s ohledem na kapacitu zát�rové linky 
tém�� totožná, dojde pouze ke zm�n� nanášených emulzí a materiál�. V sou�asné dob�
zde pracuje cca 25 osob. K navýšení by došlo pouze zavedením t�ísm�nného provozu. 
Nep�edpokládá se žádná významná zm�na dopravní intenzity proti stávajícímu stavu. 

                  Emisní faktory pro dopravu (NOx) 

Typ zdroje Emisní faktor pro 1 vozidlo  ( g.km-1) 

osobní automobil 1,61 
lehký nákladní 2,47 
t�žký nákladní 11,41 

Celkový nár�st emisí v prostoru II/213 a navazující silni�ní sít� bude nevýznamný.  

B.3.2 Odpadní vody 

       Odpadní vody ze stávajícího provozu jsou svedeny do jímky na vyvážení. Realizace 
zám�ru nemá vliv na množství odpadních vod. V sou�asnosti se nep�edpokládá nár�st 
pracovník�. Stejným zp�sobem jsou  zachycovány deš�ové vody ze zpevn�ných ploch a 
st�ech. K navýšení vým�ry zpevn�ných ploch nedojde.  
  

B.3.3 Odpady 

        Se všemi vznikajícími odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem 
�. 185/2001 Sb. a souvisejícími vyhláškami a p�edpisy. Provozovatel, firma MKS 
technical textiles s.r.o., má smluvn� zajišt�nou likvidaci odpad�, v�etn� nebezpe�ných, 
oprávn�nými firmami. V souvislosti s rozší�ením výroby o organická rozpoušt�dla a 
uvedením nové termické spalovny do provozu budou vznikat další odpady.   



Zát�rová linka Hazlov

Oznámení zám�ru - 20 -

B.3.3.1 Kategorie a množství odpad�

  Odpady jsou za�azeny podle vyhlášky MŽP �. 381/2001 Sb., v platném zn�ní, 
Katalog odpad�. 

 1) odpady vzniklé p�i provozu (odborný odhad) v t/rok 

název odpadu Kategorie katalog.�íslo
množství

(tuny) 
Zp�sob 

Zneškodn�ní 
Jiná organická 
rozpoušt�dla, promývací 
kapaliny a mate�né louhy 

N 07 02 04 0,05 Spalovna 

Odpady obsahující 
nebezpe�né silikony 

N 07 02 16 0,1 Spalovna 

Papírové obaly O 15 01 01 0,05 druhotné využití 
Plastové obaly O 15 01 02 0,05  druhotné využití 
Sm�s obal� O 15 01 06 0,2 druhotné využití 
Obaly obsahující 
nebezpe�né látky 

N 15 01 10 0,5  Spalovna 

�istící tkaniny a ochranné 
od�vy zne�išt�né 
nebezpe�nými látkami 

N 15 02 02 0,05  Spalovna 

Zá�ivky a jiný odpad 
obsahující rtu�

N 20 01 21 0,01 Spalovna 

Sm�sný komunální odpad O 20 03 01 2,0 Skládkování 

  

 2) odpady vzniklé po dožití stavby (odhad) 

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 následovn� : 

Kód odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Název odpadu 

17 09 04 O Smíšené stavební a demoli�ní odpady  
17 04 05 O Železo a ocel 
17 04 07 O Sm�sné kovy 
17 01 03 O Keramické výrobky 
17 04 11 O Kabely bez ropných a nebezpe�ných látek 

B.3.4 Doprava, hluk 

         Oplocený areál, ve kterém výroba probíhá, je umíst�n na severovýchodním okraji 
obce Hazlov, vlevo od silnice II/213 do Vojtanova. Západní hranice pozemku sousedí 
s výrobním areálem firmy Abydos Idea s.r.o., na severu vede ve vzdálenosti cca 100 m 
železni�ní tra� Cheb – Aš. 
         Spušt�ním nového odlu�ovacího za�ízení na bázi termického spalování a    
používáním sm�sí s obsahem t�kavých rozpoušt�del (VOC) k výrob� na zát�rové lince 
se nep�edpokládá zm�na stávajících hlukových pom�r�. Hluková studie nebyla 
zpracována. Nová termická spalovací komora je vestav�na t�sn� za budovou haly, na 
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základech bývalého odlu�ovacího za�ízení. Z druhé strany je clon�na lesním pozemkem 
se vzrostlými stromy.   

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  

Nejbližší chrán�né prostory jsou vzdálené cca 120 m východním sm�rem, šikmo 
p�es silnici II/213. Z provozu navržené technologie lze p�edpokládat, že nebude 
v chrán�ném venkovním prostoru p�ekro�ena hodnota nejvyšší p�ípustné 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku.  
Dopravní intenzita na p�ilehlé komunikaci II/203, v porovnání se sou�asnou celkovou 
dopravní zát�ží, bude prakticky shodná. U nákladních automobil� je pot�eba omezit chod 
naprázdno. Nár�st hluku vzhledem ke stávající obytné zástavb� vlivem zám�ru bude 
nevýznamný. 

B.3.5 Zá�ení radioaktivní, elektromagnetické 

 Netýká se zám�ru    
                                  

B.3.6 Rizika havárií 

 Hlavní rizika jsou p�edstavována možností vzniku požáru a výbušného prost�edí 
z gumárenských sm�sí s obsahem VOC ve výši až 60% hmotnosti a z p�ípadného úniku 
zemního plynu, p�ípadn� zaho�ení sušící pece p�i poruše. Je nutno dbát na pravidelnou 
kontrolu tepelných zdroj� a elektroinstalace. Prevencí p�edcházet vzniku výboj� statické 
elekt�iny, �istit všechny povrchy, kde dochází k usazování prachu.   
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C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ  
  V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 

C.1. 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, 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.). Významné krajinné prvky jsou pouze prvky stanovené 
zákonem (lesy, toky, rybníky,rašeliništ�,údolní nivy), nejedná se o kategorii tzv. zvlášt�
chrán�ných území. Ve vzdálenosti cca 200 m jihozápadním sm�rem je vytvo�ena um�lá 
vodní plocha Pískový rybník, po levé stran� silnice II/213. 

Území  v širším okolí spadá do nadregionálního biokoridoru NBK Amerika K 38. 
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Nejbližší p�írodní památky jsou podle ÚSOP severozápadním sm�rem od Hazlova 
PP U cihelny – klasické nalezišt� egeramu a vesuvianu (cca 1,5 km), v katastrálním 
území Hazlov a PP Goethova skalka – bizarní k�emencové skalky (cca 5 
km),v katastrálním území Skalka u Hazlova. Nedaleko Františkových lázní je národní 
p�írodní rezervace, rašeliništ� Soos. Rostou zde slanomilné rostliny, vzácná orchidej 
vstava�, borovice blatka, rosnatka okrouhlolistá, klikva žoravina a vlochyn�. 

  Mezi památky v obci Hazlov pat�í románský zámek a renesan�ní h�bitovní kostel. 
Je zde jeden z nejhez�ích kamenných smír�ích k�íž�, památka ozna�ující zpravidla místo 
tragedie. Lokalita spadá do ochranného pásma III. stupn� p�írodních lé�ivých zdroj�
láze�ského místa Františkovy Lázn� dle Na�ízení vlády �R �.152/1992 Sb. V areálu  
neleží žádná historická �i kulturní památka. Staré ekologické zát�že v blízkém okolí se 
nevyskytují. 
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C.2. Stru�ná charakteristika stavu složek životního prost�edí 

 v dot�eném území, které budou pravd�podobn� významn�

 ovlivn�ny 

 P�edm�tné území lze charakterizovat jako m�stské a pr�myslové, které voln�
p�echází na zem�d�lsky využívané pozemky. Nachází se v podnebné oblasti mírn�
teplé, mírn� suché, s p�evážn� mírnou zimou. Po�et letních dn� 20-30, po�et jasných 
dn� 40-50, po�et dn� se sn�hovou pokrývkou 60-80. Pr�m�rný ro�ní po�et dn� se 
srážkami 110–120, pr�m�rný ro�ní úhrn srážek �iní 600-650mm, ro�ní pr�m�rná teplota 
cca 6-7oC,. P�evládá jihozápadní a západní v�trné proud�ní, �etnost bezv�t�í je cca 
17,08%.  
 Lokalita leží dle p�ílohy �.1 k vyhlášce �. 292/2002 Sb. v oblasti  povodí Oh�e a 
Dolního Labe, v povodí Oh�e po Teplou, �íslo hydrologického po�adí 1-13-01, 
hydrologický rajon povodí Labe 1-00-00 (úmo�í Severního mo�e), �íslo hydrologického 
rajonu 612 – krystalinikum v mezipovodí Oh�e po Kada�. Vlastní území je odvod�ováno 
Slatinským  potokem, vodohospodá�sky nevýznamným.                                                                                                      

Geologicky spadá �ešené území do oblasti saxothuringika, tvo�ené 
metamorfovanými horninami. Z hercynských plutonit� se zde vyskytují granity (žula). 
Morfologie terénu je v širším okolí velmi �lenitá, místy svažitá. Rozsah nadmo�ských 
výšek �ešeného území se pohybuje od 540  do 563 m n.m.  
         Území je dle geomorfologického �len�ní �R sou�ástí Hercynského systému, 
subsystému Hercynská poho�í, provincie I - �eská vyso�ina, subprovincie I5 -  
Krušnohorská  soustava, oblasti I5A – Krušnohorská hornatina, celku I5A-1 Smr�iny, 
podcelku Hazlovská vrchovina a okrsku Vojtanovská pahorkatina. 

P�dy v oblasti jsou p�evážn� hlinitopís�ité a pís�itohlinité. P�i realizaci zám�ru 
nevznikne pot�eba zemních prací, nebudou zasaženy pozemky s bonitovanou p�dn�
ekologickou jednotkou (BPEJ - souhrn vlastností klimatu, vlastností morfogenetických, 
charakteristika p�dotvorných substrát�, svažitosti a expozice).   
Sou�asný stav bioty v širším území odpovídá vývoji narušovanému od dob st�edov�ku 
antropickými zásahy a novodob� p�etvo�eného v celkov� intenzivn� zem�d�lsky  
využívané území charakterizované blízkým okrajem lidského sídla. Vegetace a fauna 
pat�í k oblasti   opadavých listnatých les� st�edoevropského temperátního pásma. 
Území je možné dle fytogeografického pojetí za�adit do oblasti mezofytika, obvod 
�eskomoravské mezofytikum, fytogeografickému okrsku �.23 Smr�iny. 
 Zastoupení živo�išných i rostlinných druh� na lokalit� odpovídá geografickým 
pom�r�m (tzn. výskyt b�žných druh� rostlin, ze živo�ich� nebyl b�hem pr�zkum� p�ímo 
žádný zastižen, spíše v blízkém okolí se však dá p�edpokládat výskyt odpovídajícího 
spektra zejména b�žných druh� hmyzu i obratlovc�), tzn. ochuzená fauna a flóra 
hercynské zkulturn�né krajiny transformované do plochy zem�d�lsky využívané.  

Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich� a rostlin nebyl p�i b�žných terénních 
pr�zkumech zaznamenán. Orienta�ní biologický pr�zkum byl vykonán v druhé dekád�
m�síce srpna 2007. 
 V zatravn�ných plochách  je výskyt b�žných, pro dané prost�edí 
charakteristických druh� hmyzu p�edevším z �ád�: saran�e (Caelifera), škvo�i 
(Dermaptera), Hemiptera - ploštice (Heteroptera), mery (Psyllomorpha); t�ásn�nky 
(Thysanoptera), brouci (Coleoptera), motýli (Lepidoptera), blanok�ídlí (Hymenoptera) a 
dvouk�ídlí (Diptera). Z dalších bezobratlých lze p�edpokládat zejména výskyt dalších 
zástupc� kmene �lenovc� (Arthropoda) – pavouk� (Araneida), seká�� (Opilionida), 
stejnonožc� (Isopoda), stonožek (Chilopoda) nebo mnohonožek (Diplopoda); dále 
zástupc� kroužkovc� (Annelida) nebo plž� (Gastropoda) – nap�. hlemýžd� zahradního 
(Helix pomatia), páskovky hajní (Cepaea nemoralis) �i plzák� (Arion sp.). Výskyt 
vzácných druh� bezobratlých se nep�edpokládá.  



Zát�rová linka Hazlov

Oznámení zám�ru - 25 -

 Byl zjišt�n výskyt n�kolika druh� pták�. kán� lesní (Buteo buteo), straka obecná
(Pica pica), sýkora ko�adra (Parus major). V hnízdním období se m�že v blízkosti 
posuzovaného území vyskytovat i �ada tažných druh�, zejména p�vc� (nap�. budní�ci – 
Phylloscopus spp., p�nice – Sylvia spp., drozdi zp�vní – Turdus philomelos, kte�í zde 
mohou nalézat vhodné p�íležitosti k hnízd�ní p�edevším v pásmu k�ovin podél 
komunikace a v k�ovinách. 
Ze savc� byly pozorovány pobytové stopy hraboše polního (Microtus arvalis) nebo lasice 
(Mustella sp.).   

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 - 
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 - 

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 

Stávající imisní koncentrace vybraných základních zne�iš�ujících látek ve 
sledovaném území byly dle zpracovatele rozptylové studie (�HMÚ) stanoveny odborným 
odhadem ze znalostí provozu zdroj� emisí, poza
ových imisních koncentrací v �R a 
atmosférických podmínek.  

Pr�m�rné ro�ní koncentrace zne�iš�ujících látek : 
NOX  -   rozmezí   20-25     �g/m3

NO2   -   rozmezí   15-25     �g/m3

SO2   -   rozmezí     5-10     �g/m3

PM10 -   rozmezí    20-30     �g/m3

CO   -    rozmezí  200-300   �g/m3

Maximální denní koncentrace zne�iš�ujících látek : 
NOX  -   až  60  �g/m3

NO2   -   až  40  �g/m3

SO2   -   až  30  �g/m3

PM10  -   až  50  �g/m3

CO   -     až 800 �g/m3   (max.osmihodinové) 

T�kavé organické látky VOC (mimo benzen) nemají stanoveny imisní limity, nejsou na 
území �R m��eny. Lze ale p�edpokládat velmi nízké hodnoty poza
ových imisních 
koncentrací. Pr�m�rné ro�ní koncentrace benzenu lze o�ekávat výrazn� pod 1 µg / m3. 
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 Krajinný ráz je dán polohou lokality zám�ru, na okraji územního sídla ve vazb� na 
pr�myslové a dopravní plochy (komunikace, železnice). S ohledem na to, že nová 
termická spalovací komora bude umíst�na na p�vodní zpevn�né ploše za stávající 
halou, krajinný ráz lokality se oproti stávajícímu nezm�ní. Nenachází se zde oblasti 
chrán�ných zdroj� nerostných surovin. Navržená úprava nevyžaduje žádné demolice 
objekt� ani historických památek.   

V rámci mapované soustavy Natura 2000 se v �ešeném území nenachází 
evropsky významné lokality (EVL).  

Pohled na vstupní �ást zát�rové linky 
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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) 
  

Vliv na obyvatelstvo  
            Výroba v areálu existuje. Na zát�rové lince se nov� budou zpracovávat sm�si 
s obsahem organických rozpoušt�del pro rozpoušt�ní silikonu a následn� spalovat  
odsávané výpary ve spalovací jednotce. P�ísp�vek ke stávající zát�ži území hlukem a 
imisemi bude trvalý, nep�ekra�ující limity. Vliv lze ozna�it za mírný, únosný pro danou 
lokalitu. 

 Vlivy na vodu 

           V souvislosti s realizací zám�ru není vyvoláno zvýšení spot�eby vody. P�esto, že 
areál  leží v ochranném pásmu III. stupn� p�írodních lé�ivých zdroj� láze�ského místa 
Františkovy Lázn�, nedojde osazením nové termické spalovací komory k zásahu do 
povrchových ani podzemních vod. Vliv je hodnocen jako zanedbatelný. 

Vlivy na p�du a horninové prost�edí 

           P�da a horninové prost�edí nebudou zám�rem zasaženy, vliv zám�ru je 
bezvýznamný.  

Vlivy na biotu 

            Uvedením spalovací komory od firmy E.U.T. Analagebau GmbH Wien, s ho�ákem 
na ZP a vstupním vým�níkem pro p�edeh�ev spalovaného odplynu WT1do provozu, 
nebudou dot�eny územní systémy ekologické stability ani významné krajinné prvky. 
Nedojde ke kácení strom� �i ke�ových skupin. Výskyt zvlášt� chrán�ných druh�
živo�ich� a rostlin nebyl p�i b�žném terénním pr�zkumu zaznamenán a lze 
s pravd�podobností hrani�ící s jistotou p�edpokládat, že se zde nevyskytují. 
V �ešeném území se nenachází žádný z významných p�írodních biotop� mapovaných v 
rámci soustavy Natura 2000. Vliv na floru a faunu bude nulový.

Ostatní vlivy 

            Umíst�ní termické spalovací komory mezi stávající halu a vzrostlé stromy za 
oplocením areálu má zanedbatelný vliv na  krajinný ráz dot�eného území.  
 Posuzovaný zám�r nemá vliv na hmotný majetek �i kulturní památky, v zájmovém 
území nejsou evidovány žádné kulturní památky.  

  

D.2. Rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území a populaci 
   Sociální d�sledky pro obyvatele jsou neutrální. Stávající areál je umíst�n na 
severovýchodním okraji Hazlova, vlevo od silnice II/213 do Vojtanova. P�ír�stek dopravy 
a hluku není významný a nezhorší kvalitu prost�edí. Zam�stnanost se zvýší pouze 
rozší�ením výroby na t�ísm�nný provoz. 
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D.3. Údaje o možných významných nep�íznivých vlivech p�esahujících státní 
 hranice 
                         Nep�ichází v úvahu. 

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

- zamezit chodu vozidel naprázdno 

D.4.3 Kompenza�ní opat�ení 

-    nenavrhují se žádná opat�ení 

D.4.4 Provozní opat�ení 

- likvidaci obal� provád�t v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a 
jeho provád�cích p�edpis� v aktuálním zn�ní 

- dodržovat p�edpisy o bezpe�nosti práce a o požární prevenci 
- d�slednou kontrolou provozu p�edcházet úniku nebezpe�ných látek pro životní 

prost�edí  
- dodržovat požární p�edpisy 
- v p�ípad� havárie postupovat dle havarijního plánu 

Termická spalovací komora E.U.T. Wien 
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D.5. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které se vyskytly p�i 
 specifikaci vliv�

 P�i hodnocení a prognózování vlivu zám�ru na životní prost�edí byla provedena 
fyzická prohlídka zájmového území a stávajícího provozu. Technologie výroby 
silikonových materiál� je v �R ojedin�lá (specifické suroviny a postupy prací) a nelze ji 
porovnat s žádnou obdobnou. Jiné vyhovující výrobní postupy nejsou známy. Je zde  
p�edpoklad, že se jedná o nejlepší dostupnou technologii a spl�uje požadavky zákona 
�.86/2002 Sb., o ovzduší. Ostatní údaje a informace, které byly k disposici, je možno pro 
ú�ely „Oznámení“ považovat za dosta�ující. 
   Detailní pr�zkum fauny a flóry nebyl provád�n z d�vod�, že se nejedná o 
klasickou stavbu, ale úpravu technologie a osazení termické spalovací komory na 
p�vodních základech. 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 
V tomto p�ípad� se jedná o provázanost se stávající výrobou, proto nebyly 

p�edkládány varianty �ešení. Vzhledem k t�mto skute�nostem, nebyly zvažovány žádné 
další varianty ani z hlediska životního prost�edí.  V p�ípad� nulové varianty by nemohl být 
napln�n výrobní program investora, odtahy ze sušící pece a výrobní linky by ústily p�ímo 
do ovzduší.  

Pohled na sušící �ást zát�rové linky s odsáváním 
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F.  DOPL
UJÍCÍ ÚDAJE 

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

Situace výrobního areálu a katastrální mapa jsou v p�íloze oznámení.  

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.
 Poskytnuté podklady a informace o zám�ru lze hodnotit jako dostate�né a 
posta�ující pro zpracování oznámení.  
Podklady pro zpracování, literatura: 

- Podklady investora 
- Odborný posudek �. 006/2007 zpracovaný firmou �ECH-ODPADY s.r.o. dle 

zákona �.86/2002 Sb., o ovzduší 
- Atlas podnebí �eska �HMÚ 2007 
- Rozptylová studie zne�iš�ování ovzduší Hazlov, �HMÚ Plze�, 10/2007 
- Vyšší geomorfologické jednotky �R 
- Internet 
- Právní p�edpisy 
- Vodohospodá�ská mapa 
- Základní mapa �R 

P�ehled zkratek : 

ÚSES  - územní systém ekologické stability 
ÚSOP   - úst�ední seznam ochrany p�írody   
VKP    - významný krajinný prvek 
PP       -    p�írodní památka 
NPR    -  národní p�írodní rezervace 
NBK -     nadregionální biokoridor 
�HMÚ -   �eský hydrometeorologický ústav  
BPEJ    -     bonitovaná p�dn� ekologická jednotka 
ZPF  -     zem�d�lský p�dní fond 
PUPFL  -     pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa  
EVL      -     evropsky významná lokalita 
TZL      -   hmotnostní koncentrace tuhých zne�iš�ujících látek ve vlhkém odpadním   
                    plynu, normální podmínky 
TOC    -   hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém   
  odpadním plynu, normální podmínky 
VOC    -     t�kavá organická rozpoušt�dla 
ZP       -    zemní plyn  
�SD    -  �editelství 
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G.  VŠEOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
  CHARAKTERU 

 Areál firmy MKS technical textiles s.r.o. se nachází na severovýchodním okraji 
obce Hazlov, mezi sousedními pr�myslovými stavbami firmy Abydos, vlevo od silnice 
II/213 ve sm�ru na Vojtanov. Existující výrobní program zpracování kau�ukových sm�sí 
a polyuretanových disperzí na vodní bázi  pro výrobu plošných pogumovaných textilií 
bude rozší�en o zpracování kau�ukových sm�sí s p�ídavkem silikon�, obsahujících cca 
50% VOC. Na zát�rové lince se nov� budou zpracovávat sm�si s obsahem organických 
rozpoušt�del pro rozpoušt�ní silikonu a následn� spalovat odsávané výpary v ležaté 
termické spalovací jednotce od firmy EUT Wien. Spalovací komora bude umíst�na za 
stávající halou na míst� p�vodního odtahového za�ízení. Zpevn�né plochy se nem�ní. 
V sou�asné dob� zde pracuje cca 25 osob. Nár�st pracovních míst se p�edpokládá 
pouze p�i zavedení t�ísm�nného provozu. Likvidaci odpad� má firma zajišt�no odbornými 
firmami.  

  
Spalovací jednotka 

Ovzduší
Obec Hazlov nepat�í do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší podle § 2 na�ízení vlády �. 
597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.   
Provozem nové termické spalovny budou odpadní plyny ze zát�rové linky spalovány. 
P�ísp�vek z provozu zám�ru k celkové imisní situaci dle zpracované rozptylové studie  
nep�ekro�í stanovené limity.  
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Doprava
V okolí dojde nárazov� k mírnému nár�stu dopravy. Celkový vliv dopravy bude podobný 
jako dosud, akceptovatelný, nezvýšený proti sou�asnosti.  

Voda
Odb�r vody se nezm�ní. Splaškové a deš�ové odpadní vody nebudou zám�rem nijak 
ovlivn�ny.  

Hluk
Hluková situace se podstatn� nezm�ní. Nejbližší chrán�né prostory jsou vzdáleny cca 
120 m. Termická komora je umíst�na z východní strany mezi halu a vzrostlé stromy. 
Severním sm�rem vede železni�ní tra� ve vzdálenosti cca 100 m, na jižní strany vede 
komunikace do Vojtanova. Areál je umíst�n mezi ostatními pr�myslovými stavbami. 
Hygienický limit hladiny hluku pro denní dobu je 50 dB, nep�edpokládá se jeho 
p�ekro�ení.  

Ostatní
Zám�r nebude negativn� ovliv�ovat prvky systému územní stability ani významné 

krajinné prvky. Nebude docházet k významnému zatížení antropogenních ani p�írodních 
systém�. Realizací projektu nedojde k  ovlivn�ní p�dy a kácení strom�. V zájmovém 
území nejsou registrovány druhy rostlin a živo�ich� chrán�ných a zvlášt� chrán�ných 
podle vyhlášky MŽP �. 395/1992 Sb. Navržený zám�r nevyžaduje žádné demolice 
objekt� ani historických památek. 

Z hlediska životního prost�edí nebyly v zájmovém území zjišt�ny skute�nosti, 
které by jednozna�n� bránily v realizaci navrženého zám�ru. 

Datum zpracování oznámení :   15. �íjna 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. Snímek územního plánu – Hazlov 
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H.3. Snímek katastrální mapy 
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H.4. Kopie vodohospodá�ské mapy 
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H.5. P�dorys p�ízemí výrobní haly 
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H.6. Bezpe�nostní list Xylen 

(jen v tiskové kopii) 
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H.7. Bezpe�nostní list EXXSOL (technický benzín) 

(jen v tiskové kopii) 
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H.8. Rozptylová studie 

(jen v tiskové kopii) 


