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podle zákona č. 100/2001 Sb.,
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pro účely zjišťovacího řízení
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Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Pila Srní – údrţba, modernizace a rekonstrukce areálu závodu“

OZNÁMENÍ
záměru kategorie II / body 10.4 a 10.6
podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění
v rozsahu přílohy č. 3

„Pila Srní – údrţba, modernizace a rekonstrukce areálu závodu“
Srní u České Lípy

Proces posuzování vlivů na ţivotní prostředí se v České republice řídí zákonem
č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Záměr patří do kategorie II / 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků a pesticidů v mnoţství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků,
barev a laků v mnoţství nad 100 t“; zároveň i do kategorie II / 10.6 „Skladové nebo obchodní
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komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m zastavěné plochy; parkoviště
nebo garáţe s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Libereckého kraje.

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková
Slezská 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz
Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění :
-

osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR dne 16.9.1998 pod
č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06

-

osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR dne 26.1.2005 pod
č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005)

Datum zpracování :

srpen 2008
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK
CO

Oxid uhelnatý

č.h.p.

Číslo hydrologického pořadí

ČGÚ

Český geologický ústav

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

čp.

Číslo popisné

ČSN

Česká státní norma

DN

Normovaná šířka potrubí

DP

Dobývací prostor

EO

Počet ekvivalentních obyvatel

EVL

Evropsky významná lokalita

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

Katastrální území

MaR

Měření a regulace

MV

Ministerstvo vnitra

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

MZem

Ministerstvo zemědělství

MŢP

Ministerstvo ţivotního prostředí

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NN

Nízké napětí

NO2, NOx

Oxid dusičitý, oxidy dusíku

NPP, NPR

Národní přírodní památka, národní přírodní rezervace

OA

Osobní automobily

ORL

Odlučovač ropných látek

p.č.

Parcelní číslo

PHM

Pohonné hmoty

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PM10

Tuhé znečišťující látky, frakce do 10 µm

PP, PR

Přírodní památka, přírodní rezervace

PVC

Polyvinylchlorid

s.p.

Státní podnik

SO2

Oxid siřičitý

tl.

Tloušťka

TNA

Těţké nákladní automobily

TUV

Teplá uţitková voda

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VOC

Těkavé organické látky

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

VZ

Vysokozdviţné vozíky

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální jednotky.
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy :
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska
emisí hluku
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů
Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích
Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
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Vyhláška MŢP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné
emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity
pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a
náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné
míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování

Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení.
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ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL
Název :

KIMOS – pila, s.r.o.

Sídlo :

Samaritská 14, 301 00 Plzeň

IČ :

279 85 211

Odpovědný zástupce :

Hynek Korbel, jednatel

Kontakt :

tel. : +420 377 431 109
fax : +420 377 431 108
e-mail : office@kimos.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Název :

MERIDIN spol. s.r.o.

Sídlo :

Bří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové

IC :

421 96 230

Odpovědný zástupce :

Ing. Josef Hloušek, CSc., jednatel

Kontakt :

tel. : +420 495 406 718, 719, 732
fax : +420 495 406 733
e-mail : info@meridin.cz
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ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„Pila Srní – údrţba, modernizace a rekonstrukce areálu závodu“
-

kategorie II / 10.4, 10.6

B.I.2. Kapacita záměru
Záměrem je kompletní rekonstrukce dřevařského závodu v Srní u České Lípy, jehoţ
provoz byl před cca 6 roky ukončen a od té doby jsou vyuţívány jen některé objekty jako
sklady řeziva. Pro obnovu výroby budou novým majitelem provedeny nezbytné rozsáhlé
stavební úpravy.
Umístěno zde bude nové technologické zařízení - manipulační linka surových výřezů,
pilnice (tj. agregátní technologie pořezu) a linka laťovkového středu (dále také jen „laťovka).
Zároveň bude instalována kotelna na spalování dřevní hmoty (biomasy) a další související
zařízení.
Tabulka 1 : Základní kapacitní údaje
Poloţka

Výměra

Celková plocha areálu

121 305 m

2

Z toho :
Zastavěná plocha

13 000 m – budovy

Zpevněná plocha

56 470 m – komunikace v areálu + manipulační plochy

2
2

Roční kapacita zpracování bude 150 000 m3 kulatiny. Kulatina bude dopravována
nákladními automobily i po ţeleznici. Vykládka bude prováděna na vodohospodářsky
zabezpečené ploše, skladování bude zajištěno v boxech – v hráních. Kůra a další dřevní
hmota bude částečně vyuţita v kotelně, částečně prodávána.
Před branou závodu bude parkoviště pro zákazníky o kapacitě 25 osobních
automobilů.
Novým zdrojem tepla bude technologické zařízení teplovodní kotelny o celkovém
výkonu 4,8 MW na spalování kůry a dřevního odpadu pily; bude se jednat o dva relativně
samostatné technologické celky - VESKO B-2,0 (2,0 MW) a VESKO B-2,8 (2,8 MW)
s příslušenstvím.
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B.I.3. Umístění záměru
Kraj Liberecký, obec Provodín, k.ú. Srní u České Lípy.
-

areál je umístěn na pozemku p.č. 43/1

Šipkou je označeno umístění záměru.

Celý areál závodu se nachází na jedné pozemkové parcele 43/1 v katastrálním území
Srní u České Lípy. Na této parcele je řada stavebních objektů se samostatnými parcelními
čísly, z nichţ některé byly jiţ v dřívější době demolovány, ale pozemek pod nimi je v katastru
nemovitostí stále samostatně evidován. Majitelem pozemku p.č. 43/1, stavebních pozemků i
staveb na nich je stavebník, tj. firma KIMOS – pila, s.r.o.
Areál závodu je oplocen, se dvěma uzamykatelnými vjezdy pro nákladní auta i těţkou
mechanizaci. Do areálu je zavedena ţelezniční vlečka Českých drah.
V těsném sousedství areálu na jihovýchodní straně stojí tři bytové domy s přídomními
zahrádkami, trvale obývané. Ve vzdálenosti cca 50 m od staveniště je ţelezniční stanice
Českých drah - Srní u České Lípy. Podél celé jihovýchodní hranice pozemku sousedí areál s
jiným závodem na zpracování dřeva - Forest a.s. Na severozápadní straně sousedí areál s
lesním pozemkem v majetku ČR, právo hospodaření mají Lesy ČR s.p.
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B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry
Charakter záměru :
Záměr znamená kompletní rekonstrukci areálu pily v Srní u České Lípy s cílem
obnovit provoz a vybudovat moderní dřevařský závod.
Pro zpracování dřeva budou instalovány nové technologické linky a bude
zmodernizováno či zcela přebudováno potřebné zázemí a infrastruktura areálu.
Stavební práce budou spočívat v rozsáhlých stavebních úpravách a demolicích
některých fyzicky i morálně zastaralých a doţilých objektů, a ve výstavbě objektů nových.
Moţnost kumulace vlivů :
Jiné záměry, se kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou podle dostupných
informací v současné době v lokalitě připravovány.
Stávající situace kvality ovzduší a zejména akustická situace je ovlivněna těţkou
nákladní dopravou na komunikaci III/26833, dále tratí ČD a provozem firem na zpracování a
manipulaci se dřevem - Forrest a.s. a Lesy ČR s.p.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním
výběru
Potřeba záměru a umístění :
Společnost KIMOS – pila, s.r.o. se zabývá obchodem se dřevem; dřevo prodává
a nebo jinak zhodnocuje. Provozované čnnosti podle oprávnění :
-

výroba pilařská a impregnace dřeva

-

výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

-

zprostředkování obchodu a sluţeb

-

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zboţím

-

velkoobchod

Připravovaný záměr v Srní u České Lípy je podnikatelskou aktivitou nového vlastníka
areálu, který má zájem na obnovení provozu v předmětném areálu, kde dříve bylo
zpracování dřeva prováděno.
Objekty jsou v současnosti vyuţívány jen omezeně - pro skladování řeziva,
zajišťována je ostraha areálu.
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LETECKÝ SNÍMEK

Šipkou je označen areál výstavby.

Varianty :
Záměr není navrhován ve variantách.
Umístění je dáno vlastnickými vztahy a předkládané technologické řešení je
výslednou variantou vzniklou na základě konzultací projekční firmy s investorem.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení
Záměrem je rekonstrukce původního dřevařského areálu v Srní u České Lípy, kde
připravuje nový vlastník obnovení provozu. Po rozsáhlých stavebních úpravách (včetně
demolic) bude instalována potřebná technologie na zpracování dřeva – kulatiny, a související
zařízení, především kotelna na spalování dřevní hmoty (biomasy).
3

Roční zpracovatelská kapacita závodu bude 150 000 m kulatiny.
Technologické linky zpracování dřeva budou umístěny v nových průmyslových
halách, vně objektů bude prováděna pouze vnitroareálová doprava a skladování
dřeva.
Popis technologického postupu :
Kulatina bude dopravena do závodu auty nebo ţelezničními vagóny (oba způsoby
dopravy se budou podílet cca 50 %), bude naloţena na třídící (manipulační) linku, která
hmotu odkorní a zatřídí dle kvality a rozměrů. Dále dřevní hmota půjde na pořez, kde bude
dle zadaných parametrů rozřezána na prkna. Při pořezu je produkována pilina a touto
technologií velice kvalitní štěpka.
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Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Pila Srní – údrţba, modernizace a rekonstrukce areálu závodu“

Prkna jsou následně usušena a zpracována na lince na výrobu laťovkového středu.
Zde se prkna rozmítnou na laťky, vyzdraví od vad, které nejsou povoleny a slepí do
laťovkového středu.
Odpadní dřevo se bude spalovat v kotelně, příp. prodávat (zejména štěpka).
Nové technologické zařízení :
-

manipulační linka surových výřezů

-

pilnice

-

linka laťovkového středu

POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Manipulační linka
-

zpracování surových kmenů na pilařské výřezy a třídění nakupovaných výřezů, tj.
zpracování surových kmenů včetně redukce kořenových náběhů, odkornění a
manipulace vytříděních výřezů na poţadovaný produkt – pilařské výřezy pro
agregátní technologii

-

zhotovitel SAB Bad Berleburg, Sedlická strojírna, s.r.o.

Manipulační linka se skládá ze dvou technologických částí – uzlů; jeden pro
zpracování surových kmenů bez nutnosti redukce kořenových náběhů a druhý pro délkové a
průměrové třídění výřezů včetně redukce kořenových náběhů.
Popis dopravy a uloţení kmenů na linku :
Doprava surových kmenů bude zabezpečována automobilovými soupravami
opatřenými hydraulickou rukou nebo vagóny ČD. Surové kmeny budou z těchto
automobilových souprav pomocí hydraulické ruky (je součástí automobilové soupravy)
ukládány na zásobníkovou rampu.
Popis technologického procesu zpracování kmenů :
Zásoba kmenů na zásobníkové rampě postupuje k separačnímu úţlabí, kam
odpadává několik kmenů. Po inicializaci funkce separátoru dochází k technologickému
procesu separace po jednom kmenu. Na vrcholu separátoru je do dávkovače vydávkován
jeden kmen. Ten pokračuje na podélný řetězový dopravník, kde je přes 2D optoelektronický
měřící rám MICRO-SITRONIC provedeno orientační změření průměru, délky, kořenového
náběhu. Vzniklý odpad – zbytky větví, kůra, odlomky, je pomocí dopravníku odpadu
(hrabicových dopravníků) transportován do zásobníku odpadů.
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Po změření procházejícího kmene je softwarově provedeno vyhodnocení jeho
rozměrových a tvarových parametrů a je proveden softwarový návrh optimálního začlenění
výřezu do fronty.
Změřený kmen pokračuje z měřícího dopravníku na další řetězový dopravník se 4
vyráţecími místy - 2 boxy jsou určeny pro výřezy křivé a přesílené, 1 box je určen pro
nekvalitní výřezy. Výřezy bez kořenového náběhu pokračují přímo na řetězový dopravník
s dávkováním do odkorňovače, kde dojde rotačním pohybem noţů po spirále k dokonalému
odkornění výřezů. Výřezy s kořenovým náběhem jsou vyraţeny a pomocí příčného
krokového dopravníku dávkovány do podélného dopravníku. Z podélného dopravníku jsou
kmeny vyraţeny na zásobník a začelovací mechanismus před reduktorem. Po začelení jsou
kořenové náběhy zfrézovány v reduktoru. Po ukončení frézování je výřez pomocí dávkovače
přesunout na řetězový dopravník a následně jiţ pokračuje jako ostatní výřezy do
odkorňovače. Odpad vzniklý při redukci kořenových náběhů (štěpka) je transportován přes
pásový dopravník do boxu. Kůra od odkorňovače je dopravena pomocí hrabičkového
dopravníku do drtiče kůry a gravitačně nasypána do kontejneru. Kůra nebude nikde
samostatně skládkována, ale kontejner bude vţdy převezen do zásobníku ke kotelně, kde
bude kůra vyuţita jako palivo.
Odkorněný, příp. redukovaný výřez je pomocí pásového dopravníku, jehoţ součástí
je detektor kovů, dopraven do 3D optoelektronického měřícího rámu MICRO-SITRONIC, kde
je provedeno prostorové změření průměru, délky a podle aktuálních údajů je výřezu
přidělena adresa, do kterého boxu bude začleněn. Začlenění probíhá na řetězovém
dopravníku s vyráţeči.
V případě identifikace kovu v některém z výřezů je tento adresně dopraven do
určeného zásobníku výřezů obsahujících kov.
Popis vyjmutí a uloţení výřezů na skládky :
Vytříděné výřezy jsou po zaplnění jednotlivých zásobníků výřezů příslušného třídiče
vybírány kolovými mechanismy (bagry) a ukládány do určených prostorů meziskládek
výřezů.
STANOVENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ LINKY
Zpracovávaná dřevní hmota :

nakupované výřezy
dřevina – smrk, borovice

Rozměrové parametry :

Ø 12 - 32 cm, v délkách 2,2 – 5,0 m
Ø 32 – 55 cm, v délkách 2,5 – 5,0 m
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Zásoba výřezů na manipulační lince :
Při standardní cca 20 denní nutné zásobě je potřebná zásoba kulatiny :
150 000 prm / 250 pracovních dní x 10 dní zásoba – 12 000 prm.
Při skládce výšky 5 m, středové délce 4 m a délce boxů 10 m je nutná skladová
plocha 12 000 mm.

Pilnice
-

zásobování kulatinou, pořez agregátními stroji a následné paketování řeziva a
transport řeziva k dalšímu zpracování

-

zhotovitel SAB Bad Berleburg, Sedlická strojírna, s.r.o.

Pilnice je zásobována kulatinou, pořez probíhá agregátními stroji, následuje
paketování řeziva a transport řeziva k dalšímu zpracování. Součástí projektu je
technologické propojení nové technologie na stávající zařízení včetně potřebných úprav, mj.
také doprava odpadu vzniklého pořezem - tj. štěpky, piliny.
Popis zařízení :

a) Příčná doprava výřezů
(skládá se z 5 ramen svařených z „I“ profilů osazených dopravními řetězy pro posun výřezů)

b) Separátor s dávkovače
(vyseparuje vţdy pouze jeden kmen a ten dávkuje do podélného dopravníku)

c) Dopravník řetězový s měřením
(slouţí k měření kulatiny a získání informací a výřezu pro další operace)

d) Otočné zařízení
(slouţí k správné orientaci výřezu před pilnicí, dále k separaci nevhodných výřezů)

e) Podávací zařízení do agregátu SAB
(ustaví výřez na základě změření pro optimální pořez)

f) Agregátní technologie SAB
(slouţí k pořezu kulatiny kombinací frézovacích a kotoučových zařízení)
-

spirálová sekačka I typ PSP 700 (sfrézuje 2 paralelní plochy)

-

otočné zařízení (otočí prisma o 90°)

-

spirálová sekačka II typ PSP 700 (sfrézuje další 2 paralelní plochy)

-

profilovací agregát I typ PKA 300/V4, kombinované zařízení - frézovací a kotoučová rozmítací pila
(podélným řezem dochází k oddělení bočního řeziva)

-

odlučovací zařízení bočního řeziva a následné paketování (slouţí k vytvoření hráně bočního řeziva
1,5 x 1,5)

-

profilovací agregát I typ PKA 300/V4, kombinované zařízení - frézovací a kotoučová rozmítací pila
(podélným řezem dochází k oddělení bočního řeziva)
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-

odlučovací zařízení bočního řeziva a následné paketování (slouţí k vytvoření hráně bočního řeziva
1,5 x 1,5)

-

profilovací agregát I typ PKA 300/V4, kombinované zařízení - frézovací a kotoučová rozmítací pila
(podélným řezem dochází k oddělení bočního řeziva)

-

odlučovací zařízení bočního řeziva a následné paketování (slouţí k vytvoření hráně bočního řeziva
1,5 x 1,5)

-

rozmítací pila pro zpátečkové rozmítnutí hranolů a paketování středového řeziva (slouţí k vytvoření
hráně prisem a nebo hranolů 1,5 x 1,5)

Doprava odpadů je řešena pomocí hrabičkových dopravníků a pásových dopravníků
a dále je odpad tříděn pomocí síta na 3 frakce dřevní štěpky a pilin. Jednotlivé frakce jsou
ukládány do boxů a následně buď zobchodovány nebo pouţity jako palivo pro kotelnu.
Výstup materiálu z pilnice - hráně proloţeného řeziva 1,5 x 1,5 m.
Při plánované efektivitě pořezu 67 – 79 % a při středovém čepovém průměru 28 cm
je moţno dosáhnout ročního pořezu cca 200 000 prm, tzn. při 250 pracovních dnech a při
jedné směně je denní výstup 650 prm řeziva, tj. při středové délce 4 m je denní produkce
cca 170 hrání řeziva.
Hráně řeziva jsou dále zaváţeny vysokozdviţným vozíkem do sušáren řeziva.
3

Kapacita sušičky dřeva : předpokládá se, ţe v sušičce se usuší 90 000 m řeziva za
rok, tj. cca 390 m3 / den (při 230 pracovních dnech).
Navrhovaná stavba pilnice je izolovaný nepodsklepený objekt půdorysného tvaru
obdélníku s vsazenou částí pro obsluţnou technologii. Zastřešení můţe být v provedení
sedlové střechy s krytinou. Budova je zasazena do prostoru technologického vstupu do
stávajícího areálu původní pilnice s celoplošně zpevněnou plochou.
Budova pilnice je kromě místa operátora, sociálního zařízení, šaten, údrţby a
brusírny řešena jako nezateplená s mostovým jeřábem nad agregátní technologií.

Linka laťovkového středu
-

zásobování vysušeným řezivem, rozmítnutí, hoblování, lepení, lisování a
následně paketování, balení a transport desek do skladových prostor pro expedici

-

zhotovitel TORWEGGE Löhne, Sedlická strojírna, s.r.o.

Postup spočívá v rozebírání hrání, separaci prokladů, dávkování jedné prismy,
měření vlhkosti, rozmítnutí, egalizačním hoblování. Následně jsou vzniklé laťky kapovány za
účelem vyzdravení. Po vyzdravení jsou ukládány do 12 kanálků pásového dopravníku, který
dávkuje vţdy 12 latěk do lisu. Zde je na laťky bočně naneseno lepidlo a v hydraulickém
vyhřívaném lisu je slepena poţadovaná deska laťovkového středu.
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Po opuštění lisu jsou pomocí vakuového paketovače desky stohovány do paketu.
Paket je následně ovinut fólií a přesunut k odběru vysokozdviţným vozíkem do skladu.
Technologický projekt řeší začlenění agregátní technologie do stávající technologie
truhlárna - hoblárna. Součástí projektu je technologické propojení nové technologie na
stávající zařízení včetně potřebných úprav.
Technický popis linky :
Vstup :
prisma tl. 36 mm, šíře 70 - 300 mm, délka 2200 - 5000 mm
Doplňkově z důvodu sníţení vstupních nákladů téţ boční řezivo, nutno kalkulovat s
niţší cenou vstupu, ale sníţením dosaţené kapacity na výstupu.
Výstup :
max. 40 000 m3 hotových desek laťovkového středu
výstup z lisu 60 desek/hod./3 lisy
Pakety zabalené ve fólii určené pro export : šíře min. 1850 mm / max. 2400 mm - z
důvodu velikosti nákladních vozidel, délky od 1250 do 6500 mm.
pakety - vysoké 500 mm
Stanovení rychlostí, mnoţství vstupní hmoty a odpadu :
-

rychlosti stanoveny kapacitně pro jiţ smluvně zajištěné 3 lisy Torwegge

1 lis vyrobí : 1 850 m2 za směnu, tzn. 20 desek/hod.
1 deska 5000 x 2500 mm má 12,5 m

2

Při šířce 32 mm a tl. 12 mm je na výrobu 1 desky potřeba 391 bm latěk.
Hodinová potřeba 3 lisů : 23 460 bm latěk.
Reprezentant kapacitních propočtů :
Prisma 100 mm, délka 4000 mm – po egalizačním hoblování a rozmítnutí na tl. 12
mm se získá 6 latěk – 24 bm - minus cca 30 % prořez – tj. reálně 16,8 bm latěk.
Pro maximální vyuţití lisů a dosaţení poţadované roční produkce musí dodavatel
transportních zařízení zajistit a garantovat na vstupu před rozmítnutím 1397
prisem/hod./3 lisy při středové délce reprezentanta 4000 mm.
Na základě výše uvedeného je nutno zajistit kontinuální dávkování 24 prisem/min/3
lisy.
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Rozmítnutím na laťky je nutno zajistit optimalizační kapování vzniklých laťek.
Vzhledem ke skutečnosti, ţe po rozmítnutí prismy na laťky vznikne velké mnoţství
nesourodých, suky a vady dřeva délkově poškozených latěk, a to v celkovém mnoţství
34 560 bm/hod./3 lisy, potřebná kapacita pro reprezentanta vhodného pro vstup do lisu/min
300 - max 1500 mm/optimálně cca 700 mm : tj. 576 bm/min/3 lisy.
Po kvalitativní optimalizaci jsou laťky automaticky tříděny do 3 kapacitních zásobníků
a ty pomocí vibračního podavače ukládány manuálně do dopravníku s 12 ks kanálků pro
kaţdý lis. Tento dopravník je synchronizován jiţ s přísunem do lisu s rychlostí cca 48 m/min.
Navrhovaná stavba je izolovaný nepodsklepený objekt půdorysného tvaru obdélníku
s vsazenou částí pro obsluţnou technologii. Zastřešení můţe být v provedení sedlové
střechy s krytinou - vlnitý eternit. Budova je zasazena do prostoru technologického vstupu
do stávajícího areálu původní hoblárny s celoplošně zpevněnou plochou.

SOUVISEJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Součástí provozu pily mimo zpracovávajících technologických celků pro řezivo jsou
dopravní prostředky, ke kterým patří nákladní vozidla, vysokozdviţné vozíky a lokotraktor.
Pro tyto dopravní prostředky je nutné v areálu vybudovat technické zázemí. V první řadě se
jedná o čerpací stanici motorové nafty, dále garáţe pro nákladní vozidla a vysokozdviţné
vozíky, remízu pro lokotraktor a sklad olejů a mazadel.
Čerpací stanice nafty
Jedná se o stavebnicovou neveřejnou čerpací stanici motorové nafty, která bude
zásobovat lokotraktor a areálové dopravní a mechanizační prostředky (vozíky Nissan,
nakladač VOLVO, LIEBHERR, traktor apod.). Čerpací stanice sestává z nadzemní
dvouplášťové nádrţe BENCALOR, jejíţ součástí je i čerpací souprava se zastřešením.
Součástí technologie

je i podzemní jímka na úkapy, manipulační plocha, řídící a

zabezpečovací systém atd.
Manipulační (stáčecí a výdejní) plocha je zastřešená, zabezpečená proti úniku
ropných látek do půdy, vyspádována a odvodněna.
3

Čerpací stanice bude tvořena nadzemní dvouplášťovou nádrţí o objemu 32 m .
Nádrţ bude vybavena kompletním strojním a elektrickým vybavením pro stáčení, skladování
a výdej nafty. Součástí nádrţe je strojovna se stáčecím čerpadlem a výdejní stojan. Výdej
motorové nafty do lokotraktoru a ostatních vozidel včetně plnění nádrţe bude probíhat na
zastřešené a izolované ploše (manipulační) opatřené AKODRAINY. Případný únik z plochy
bude sveden do podzemní dvouplášťové nepropustné jímky.
17

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Pila Srní – údrţba, modernizace a rekonstrukce areálu závodu“

Garáţe pro VZ vozíky
V objektu garáţí bude jedno stanoviště s prohlídkovým kanálem vyčleněno pro
údrţbu vozíků a nákladních vozidel. Stanoviště bude oddělené od garáţovacích stání a
vybavené potřebným technologickým zařízením pro běţnou údrţbu vozíků, doplnění a
výměnu olejů a mazadel. Podlaha i kanál budou zabezpečeny proti ropným úkapům. Kanál
bude opatřen vybíratelnou záchytnou jímkou. Oleje a mazadla budou do prostoru údrţby
dováţeny pouze v potřebném mnoţství. Jejich skladování není zde uvaţováno.
Sklad olejů a mazadel
V objektu budou skladovány motorové, hydraulické a převodové oleje, včetně
mazadel. Jedná se výhradně o biologicky odbouratelné prostředky - hořlavé látky, které
podle zákona 356/2003 Sb., v platném znění nejsou klasifikovány jako nebezpečné. Sudy
s oleji budou uloţeny na paletách na stojato. Z nákladních vozidel budou vyloţeny na
manipulační ploše čerpací stanice a dováţeny do skladu. Zde budou v kontejnerech se
záchytnou vanou. Mazadla v původních přepravních obalech budou uloţena v regálech nebo
na paletách, taktéţ se záchytnou vanou. Ve skladu bude probíhat manipulace s produkty, tj.
přečerpávání do kanystrů nebo jednotlivé sudy budou převáţeny na místo určení
vysokozdviţným vozíkem. Podlaha skladu bude opatřena proti průniku ropných látek a bude
zároveň tvořit havarijní jímku. Ve skladu olejů a mazadel nebudou skladovány ţádné
hořlaviny I. a II. třídy hořlavosti (ředidla, benzín apod.).
Remíza lokotraktoru
Objekt bude jednokolejný, neprůjezdný a bude slouţit k úschově a údrţbě
lokotraktoru. Bude vybaven potřebným technologickým zázemím pro údrţbu, včetně
prohlídkového kanálu. Podlaha i kanál budou zabezpečeny proti ropným úkapům.
Provoz areálu pily budou zajišťovat následující dopravní prostředky :
1 ks - kolový nakladač s lopatou
1 ks - kolový nakladač s drapákem kulatiny
1 ks - kolové rypadlo
4 ks - čelní vysokozdviţné vozíky
1 ks - kolový traktor
1 ks - lokotraktor
Údaje o pohonných hmotách, médiích :
-

Kolové nakladače a rypadlo budou v provozu 12 hod./den, předpokládaná spotřeba
nafty pro jedno vozidlo činí 15 l/m hod.
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-

Vysokozdviţné vozíky budou v provozu 16 hod./den, předpokládaná spotřeba nafty
pro jeden vozík činí 8 l/m hod.

-

Traktor bude v provozu 3 hod./den, předpokládaná spotřeba nafty činí 20 l/m hod.

-

Lokotraktor bude v provozu 3 hod./den, předpokládaná spotřeba nafty činí 25 l/m
hod.

-

předpokládaná spotřeba upravené vody pro lokotraktor 1 500 aţ 2 000 l/10 000
lokkm.

STAVEBNÍ PRÁCE
Vzhledem k době, po kterou nebyl závod provozován (cca 6 roků) jsou některé
budovy jiţ zchátralé, dřevěné konstrukce většinou napadeny hnilobou, kovové konstrukce
zkorodované. Některé objekty ve svých stavebních konstrukcích obsahují nepřípustný
azbest. Stoţáry venkovního osvětlení jsou tak zkorodované, ţe akutně hrozí jejich destrukce.
Některé skladovací a manipulační plochy neodpovídají současným právním předpisům na
zabezpečení ochrany vod a půdy.
Před zahájením bouracích a později stavebních prací bude provedena demontáţ
stávající strojní technologie a mobilního vybavení, samozřejmě s předchozím odpojením
přívodu a rozvodu el. energie, telefonu, vody, tepla v objektech.

POČET PRACOVNÍCH SIL, SMĚNNOST
-

v závodě bude v jedné směně pracovat cca 60 zaměstnanců

-

směnnost : 2 směny, s výjimkou linky laťovkového středu, u které je uvaţován
chod i v noci

-

vyuţití výrobního času ve směně 7,5 hod.

-

počet pracovních dní ročně min. 230 dní

B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru
Provádění výstavby : 10/2008 aţ 10/2010

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Liberecký kraj
obec Provodín
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B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí podle stavebního zákona (územní rozhodnutí, stavební povolení)
Městský úřad - stavební úřad, Moskevská 8, 470 01 Česká Lípa
Povolení stavby, povolení k uvedení do zkušebního a trvalého provozu podle § 17
zákona o ovzduší
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV – Perštýn
Souhlas ke stavbě podle § 17 vodního zákona; povolení podle § 8 vodního zákona jiné nakládání s povrchovými vodami, odběr podzemních vod; povolení vodního díla
podle § 15 vodního zákona (odlučovače ropných látek, zasakovací galerie)
Městský úřad, Moskevská 8, 470 01 Česká Lípa

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Celý areál závodu se nachází na jedné pozemkové parcele 43/1 v k.ú. Srní u České
Lípy. Na této parcele je řada stavebních objektů se samostatnými parcelními čísly, z nichţ
některé byly jiţ v dřívější době demolovány, ale pozemek pod nimi je v katastru nemovitostí
stále samostatně evidován.
Tabulka 2 : Informace o parcele z Katastru nemovitostí
Parcelní číslo

Druh pozemku

Vyuţití pozemku

Bonitovaná půdně
ekologická jednotka

43/1

ostatní plocha

manipulační plocha

nemá

Veškeré stavební práce, včetně demolic i provozní činnosti, budou probíhat
v uzavřeném, dříve provozovaném areálu.
K záboru zemědělské půdy či pozemků určených k plnění funkce lesa nedojde.
KÁCENÍ DŘEVIN
Rozhodnutím Obecního úřadu Provodín č.j. 0152/2008 ze dne 29.2.2008 bylo na
základě ţádosti a dendrologického průzkumu vydáno povolení ke kácení dřevin
v předmětném areálu s podmínkami na dodrţení bezpečnosti práce při kácení, nutnosti
provést kácení osobou s odbornou způsobilostí ke kácení a na základě smlouvy, která bude
na vyţádání poskytnuta obecnímu úřadu k nahlédnutí. Náhradní výsadba nebyla nařízena,
doporučeno bylo doplnit nevyuţité prostory areálu výsadbou nových dřevin po dokončené
rekonstrukci areálu.
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Kácení bylo povoleno v období vegetačního klidu, tj. nejpozději do 31.3.2008 –
a bylo v té době provedeno.
Nedílnou součástí rozhodnutí je Dendrologická zpráva (Ing. Hladíková, 02/2008),
která dle vyjádření obecního úřadu poskytla dostatečný podklad k posouzení dřevin.
Dendrologická zpráva obsahovala inventarizaci stávající zeleně a hodnocení dřevin
provedené na začátku února 2008, na základě více metodik (Machovec-Rajnoch 1987,
Pejchal 1994, Machovec 1982), přizpůsobených dle potřeby.
Závěr zprávy :
Ve výrobním areálu se nachází velké mnoţství dřevin. Většinou se jedná o náletové
dřeviny, typické pro první sukcesní stádium, o břízy (Betula pendula) a borovice lesní (Pinus
sylvestris). Dřeviny jsou v různých věkových stádiích na poměrně velkých plochách. Plochy
zeleně jsou neudrţované.
Dendrologická zpráva je k dispozici u projektanta stavby.
Ochranná pásma, chráněná území :
Posuzované území leţí v CHOPAV Severočeská křída a v pásmu hygienické ochrany
vodního zdroje Česká Lípa - jih (PHO II.b).
Areál se nachází v ochranném pásmu lesa, na severozápadní straně přímo s lesním
pozemkem sousedí.
Ochranná pásma přeloţek technických sítí vyplývají z technických norem a
zákonných předpisů a jedná se o plochy malého rozsahu.
Staré ekologické zátěţe :
V roce 2002 – 2003 byla v areálu provedena odbornou firmou JESIS s.r.o.
dekontaminace

zeminy

znečištěné

škodlivinami.

Závěrečnou

zprávu

o

provedení

dekontaminace se nepodařilo dohledat. V roce 2003 provedla firma MEGA a.s.
hydrogeologický průzkum sousedního pozemku p.č. 43/33 (nynější majitel Forest a.s.), který
byl dříve součástí celého dřevařského závodu a byla zde konstatována kontaminace
značného rozsahu. V rámci přípravných projektových prací byl v areálu v r. 2008 proveden
inţenýrsko-geologický průzkum, jehoţ součástí byl i průzkum případné kontaminace terénu
či stavebních konstrukcí a také zváţení moţnosti zasakování sráţkových vod do
horninového prostředí. Průzkum provedla firma MEGA a.s., která také následně zpracovala
samostatný projekt dekontaminace a odstranění ekologické zátěţe.
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INŢENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Inţenýrsko-geologický

a

hydrogeologický

průzkum

je

součástí

projektové

dokumentace pro územní řízení.
Předmětem prací byl průzkum v dané lokalitě zaměřený na popis geologické situace,
stanovení hladiny podzemní vody a charakter svrchní části geologického profilu. Pro
hydrogeologický posudek byl k dispozici v podstatě omezený soubor dat týkající se
především archivních vrtů v širším okolí a informací o jímání podzemních vod v prameništi
Česká Lípa – jih. V rámci terénních prací byly provedeny průzkumné vrty do hloubky 5 m a
hydrogeologický vrt do hloubky 20 m (tento vrt byl vyhodnocen v rámci posudku starých
ekologických zátěţí v dané lokalitě – viz dále v textu oznámení). Z odebraných vzorků zemin
byly provedeny zrnitostní analýzy.
Inţenýrsko-geologický průzkum byl vypracován v kooperaci s firmou a ALS CZ s.r.o.
(zrnitostní analýzy) a Bau-geo s.r.o (vrtné práce).
Provedeným průzkumem byla zjištěna relativně proměnlivá mocnost kvartérního
pokryvu (od 2,8 do 4,6 m). Zeminy jsou tvořeny ulehlým, středně aţ hrubozrnným, dobře
vytříděným, křemenným pískem s velmi nízkým obsahem jemnozrnné sloţky a skalní podloţí
je budováno křemennými pískovci jizerského souvrství. V části pozemku je však moţno
očekávat výrazné komplikace z důvodu přítomnosti rozsáhlých jímek a bývalého zemníku
vyplněného kyprým pískem a pravděpodobně i bloky pískovce, popřípadě i jiným
materiálem. V tomto prostoru nelze bez zvláštních úprav zaloţit stavbu.
Součástí hydrogeologického průzkumu je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
které se týká moţnosti zasakování sráţkových vod do horninového prostředí v předmětném
areálu pily v Srní.
Studie je podkladem pro projekční práce a definuje poţadavky na vodohospodářské
zabezpečení rekonstruovaného areálu. Závěrečné zhodnocení je převzato do kapitoly
D.I.2.1. oznámení.

PROJEKT SANACE
Projekt sanace části staré ekologické zátěţe v areálu KIMOS – pila, s.r.o. zpracovala
v červenci 2008 firma MEGA a.s. a je přílohou č. 6 oznámení.
Předmětem projektu je řešení sanace deponie odpadů na pozemcích v k.ú. Srní.
Účelem projektovaných prací je odtěţení deponovaných odpadů, jejich odstranění dle platné
legislativy a odtěţení a odstranění kontaminovaných zemin a konstrukcí pod objektem
bývalé kotelny. Součástí je i navrţený monitoring, resp. analytická kontrola sanačního
zásahu.
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Dobývací prostory :
Staveniště neleţí na území dobývacího prostoru, ani se jej netýkají vlivy důlní
činnosti.
Radonový index :
Přesné údaje o radonovém indexu ještě nejsou k dispozici - podle orientačního
zjištění (mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 02 - 42 Česká Lípa) spadá zájmové území
do kategorie radonového rizika z geologického podloţí - přechodné, kde realizace
případných staveb nevyţaduje provedení speciálních ochranných opatření proti vnikání
půdního radonu do projektované stavby.

B.II.2. Voda
Výstavba
Mnoţství odebrané vody bude záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních
prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je ve výši 120 l/den (s vyuţitím
vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném znění).
Výstavba bude probíhat po dobu max. 24 měsíců s průměrným počtem 30
pracovníků denně z různých stavebních firem. Voda pro sociální účely bude odebírána ze
stávajícího rozvodu; bude vyuţíváno sociální zázemí v areálu, příp. bude zřízeno zázemí
staveništní (buňky), včetně toalet, napojené na inţenýrské sítě.
Výpočet očekávané spotřeby vody pro sociální účely během výstavby :
Průměrný stav pracovníků výstavby

30

Denní spotřeba vody

3,6 m

Doba výstavby – max.

24 měsíců

Celková spotřeba vody

cca 1 800 m3

3

Při výstavbě bude potřebné kropení okolí staveniště pro omezení prašnosti, také
čištění vozidel – obojí v závislosti na počasí.
Mnoţství vody pro stavební práce (přípravu stavebních hmot apod.) není vyčísleno,
odběr se očekává standardní s tím, ţe většina směsí a betonu bude přivezena hotová.
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Provoz
Pro výpočet potřeby vody byla pouţita normová spotřeba upravená podle reálných
spotřeb v tomto typu zařízení a dle zkušeností projektanta.
Tabulka 3 : Potřeba pitné vody – celková
počet

-1

l.den

celkem
-1

1. zaměstnanci

83

120

9 960 l.den

2. WC zaměstnanci

28

30

840 l.den

111

2

222 l.den

1000

0,2

200 l.den

3. mytí nádobí
4. úklid

-1

11 222 l.den
3

Qd

Souhrnné mnoţství :

-1

-1

Celkem :

Přehled :

-1

-1

11,222 m .den

Qp

=

0,26 l.s

kd

=

Qm

=

kh

=

Qh

=

0,70 l.s

Qrok

=

4 096 m

-1

1,5
0,39 l.s

-1

1,8
-1

3

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zásobování navrhované lokality bude provedeno vodovodní přípojkou, která bude
napojena na stávající veřejný vodovodní řad DN 100 v Srní u České Lípy. Vodovodní
přípojka bude vedena podél komunikace aţ do místa, kde bude osazena vodoměrná šachta,
odtud bude veden areálový vodovod do jednotlivých objektů. V šachtě bude umístěno
zařízení pro fakturační měření.
Materiálem vodovodní přípojky bude vodovodní potrubí PVC DN 80.
Vnitřní rozvody vody budou provedeny z plastových trub. Zařizovací předměty a další
zařízení budou pouţity dle platných hygienických předpisů. Pro tělesně postiţené budou
osazeny speciální zařizovací předměty dle platných předpisů.
Ohřev teplé vody bude zajišťován zásobníkovými ohřívači v jednotlivých objektech
vytápěnými topnou vodou z kotelny.
Dále se také nyní zjišťuje kvalita vody ve stávající studni, pokud nebude voda
kontaminována, bude pouţita jako voda uţitková.

24

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Pila Srní – údrţba, modernizace a rekonstrukce areálu závodu“

ZÁSOBOVÁNÍ POŢÁRNÍ VODOU
Kapacita stávajícího vodovodu a tudíţ i vodovodní přípojky je pro přímý poţární
zásah nedostatečná. Z toho důvodu je zásobování vodou řešeno ze dvou zdrojů.
Dle poţadavku poţárního technika budou v areálu závodu zřízeny 2 poţární nádrţe.
Jedna poţární nádrţ je stávající, tudíţ dojde pouze k její rekonstrukci; druhá nádrţ bude
zhotovena nová o ø 8 m a hloubce 4,5 m.
Tyto poţární nádrţe budou zásobovány vodou ze střech a bude k nim také přiveden
areálový vodovod.
Rozvody poţární vody uvnitř budov budou provedeny z nehořlavého materiálu,
ocelového pozinkovaného.

B.II.3. Energetické zdroje
Výstavba
Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (pro osvětlení, provoz
mechanismů), budou vyuţity stávající inţenýrské sítě. Odběr není vyčíslen, není
předpokládán ve významném mnoţství.
Další média vyuţívána podle dostupných informací nebudou.

Provoz
Elektrická energie :
Tabulka 4 : Celková energetická bilance, odhad
Objekt

Příkon

Soudobý příkon

Manipulační linka surové kulatiny

400 kW

400 kW

2 900 kW

2 610 kW

Linka laťovkového středu

980 kW

784 kW

Sušárna dřeva 1

50 kW

50 kW

Sušárna dřeva 2

20 kW

20 kW

Kotelna

70 kW

70 kw

Administrativní budova

20 kW

15 kW

Budova sociálních zařízení

15 kW

10 kw

Prodejní sklad vrátnice

15 kW

10 kW

Osvětlení areálu

60 kW

60 kW

Ostatní zřízení (slaboproud apod.)

10 kW

10 kW

4 540 kW

4 039 kW

Pilnice

Součet
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Napojení navrhovaných objektů na síť NN
Napojení na el. energii bude ze stávající transformační stanice 35/0,4 4 x 1 000 kVA.
V současné době je v trafostanici dle ústního vyjádření pracovníka ČEZ Distribuce zapojen
jeden distribuční transformátor, z kterého jsou napojeny firmy v lokalitě. Tento transformátor
bude přemístěn do nové transformovny, která musí být pro záměr zřízena. V dalším stupni
projektové dokumentace bude upřesněna moţnost instalace výkonnějších transformátorů
1 600 kVA. Obecně lze tuto záměnu provést při potřebě menších technologických úprav
v transformovně.
Technické parametry rozvodů
Soustava napětí – 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C-S.
Ochrana před nebezpečným dotykem – samočinným odpojením od zdroje.
Ochrana proti přetíţení – pojistkami v místě odběru.
Ochrana proti zkratu – pojistkami.
Místo napojení – rozvaděč v hlavní rozvodně.
El. rozvod – kabelový,CYKY, uloţený v zemní rýze. Do společné rýhy s kabely bude
uloţeno uzemňovací vedení FeZn.
Kabelové vedení bude uloţeno v zemní rýze s krytím 70 cm v pískovém loţi,
označení bude výstraţnou fólií PVC. Při přechodu zpevněných ploch a komunikací bude
kabelové vedení uloţeno v rýze v chráničce s krytím 100 cm. Při kříţení s jinými podzemními
sítěmi bude kabelové vedení rovněţ uloţeno v chráničce.
Přepěťové ochrany 1. stupně budou osazeny ve vstupním poli rozvaděče kaţdého
objektu a 2. stupně v podruţných rozvaděčích. Přepěťové ochrany 3. stupně budou osazeny
individuálně, dle poţadavků technologie a ostatních profesí.
V kaţdém objektu bude zřízena hlavní ochranná přípojnice.
Na hlavní ochrannou přípojnici objektu budou vzájemně spojeny tyto části :
-

ochranný vodič

-

uzemňovací přívod.

-

rozvod potrubí v budově, např. topení

-

kovové konstrukční části
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POPIS INSTALACE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
Manipulační linka surové kulatiny
Napojení :
Kabelová přípojka přímo z hlavní rozvodny NN u trafostanice, 4 aţ 5 ks kabelů bude
vedeno pod zemí do prostoru pod velín. Na kabel bude vţdy samostatně napojena příslušná
sekce linky dle podkladů Technologických rozvodů silnoproudu.
Osvětlení :
Jedná se o venkovní pracovní prostor bez zastřešení s výjimkou velína.
Osvětlení na poţadovanou intenzitu bude provedeno reflektory, které budou
umístěny na stoţárech potřebné výšky. Výška bude stanovena dle výpočtu tak, aby byla
zajištěna intenzita, rovnoměrnost a dodrţen koeficient oslnění. Bude zajištěno nouzové
osvětlení pro bezpečné opuštění pracoviště v případě výpadku el. proudu.

Pilnice
Napojení :
Kabelová přípojka přímo z hlavní rozvodny NN u trafostanice, 12 aţ 15 ks kabelů
bude vedeno pod zemí do rozvodny v hale. Na kabel bude vţdy samostatně napojena
příslušná sekce linky dle podkladů Technologických rozvodů silnoproudu.
Osvětlení :
Jedná se o vnitřní pracovní prostor.
Osvětlení na poţadovanou intenzitu bude provedeno zářivkovými svítidly. Tato
budou upevněna na lanech nebo přímo na konstrukci stropu či krovu. Bude zajištěno
nouzové osvětlení pro bezpečné opuštění pracoviště v případě výpadku el. proudu.
Linka laťovkového středu
Napojení :
Kabelová přípojka přímo z hlavní rozvodny NN u trafostanice, 4 aţ 5 ks kabelů bude
vedeno pod zemí do prostoru rozvodny. Na kabel bude vţdy samostatně napojena příslušná
sekce linky dle podkladů Technologických rozvodů silnoproudu.
Osvětlení :
Jedná se o vnitřní pracovní prostor.
Osvětlení na poţadovanou intenzitu bude provedeno zářivkovými svítidly. Tato
budou upevněna na lanech nebo přímo na konstrukci stropu či krovu. Bude zajištěno
nouzové osvětlení pro bezpečné opuštění pracoviště v případě výpadku el. proudu.
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Sušárny dřeva
Napojení :
Kabelová přípojka přímo z hlavní rozvodny NN u trafostanice. Dva kabely budou
vedeny pod zemí do prostoru rozvodny.
Osvětlení :
Jedná se o vnitřní pracovní prostor .
Osvětlení na poţadovanou intenzitu bude provedeno zářivkovými svítidly. Tato
budou upevněna na lanech nebo přímo na konstrukci stropu či krovu. Bude zajištěno
nouzové osvětlení pro bezpečné opuštění pracoviště v případě výpadku el. proudu.

Kotelna
Napojení :
Kabelová přípojka přímo z hlavní rozvodny NN u trafostanice. Dva kabely budou
vedeny pod zemí do prostoru rozvodny.
Osvětlení :
Jedná se o vnitřní pracovní prostor .
Osvětlení na poţadovanou intenzitu bude provedeno zářivkovými svítidly. Tato
budou upevněna na lanech nebo přímo na konstrukci stropu či krovu. Bude zajištěno
nouzové osvětlení pro bezpečné opuštění pracoviště v případě výpadku el. proudu.
Prodejní sklad a vrátnice
Napojení :
Kabelová přípojka z hlavní rozvodny NN u trafostanice. Dva kabely budou vedeny
pod zemí do kabelové skříně umístěné na fasádě objektu.
Osvětlení :
Jedná se o vnitřní pracovní prostor.
Osvětlení na poţadovanou intenzitu bude provedeno zářivkovými svítidly. Tato
budou upevněna na lanech nebo přímo na konstrukci stropu či krovu. Bude zajištěno
nouzové osvětlení pro bezpečné opuštění pracoviště v případě výpadku el. proudu.
Administrativní budova a budova sociálního zařízení
Kabelová přípojka z hlavní rozvodny NN u trafostanice. Dva kabely budou vedeny
pod zemí do kabelové skříně umístěné na fasádě objektu. Na jednotlivých patrech budou
umístěny patrové rozvaděče. Z nich bude napojeno osvětlení, zásuvkové rozvody, zařízení
vzduchotechniky atd.
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Ochrana před úderem blesku :
Ochrana je provedena realizací progresivního jímacího zařízení PULSAR od firmy
HELITA. Na kaţdé hale bude instalován jeden aktivní jímač typ Pulsar P 60. Od pulsaru
bude svod k zemnícímu trojúhelníku, tento bude vytvořen zemnícími tyčemi vzájemně
propojenými. Umístěn bude v travnatých plochách u hal. Zemní odpor samostatné zemnící
soustavy hromosvodu musí být Rz ≤10 Ω. Aktivní bleskosvody jsou navrhovány dle
francouzské normy NF C 17-102, která byla schválena v červenci 1995.
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Stupeň osvětlení IV – obsluţná, funkční třída C3.
Typ povrchu CII.
Osvětlení bude navrţeno areálové a osvětlení obsluţných komunikací. Svítidla
(výbojková) budou umístěna na zdech objektů a sloupech venkovního osvětlení.
Soustava napětí – 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-S.
Ochrana před nebezpečným dotykem – samočinným odpojením od zdroje.
Ochrana proti přetíţení – pojistkami v místě odběru.
Ochrana proti zkratu – pojistkami.
Místo napojení – rozvaděč v hlavní rozvodně.
El. rozvod – kabelový, CYKY, uloţený v zemní rýze. Do společné rýhy s kabely bude
uloţeno uzemňovací vedení FeZn.
Kabelové vedení bude uloţeno v zemní rýze s krytím 70 cm v pískovém loţi,
označení bude výstraţnou fólií PVC. Při přechodu zpevněných ploch a komunikací bude
kabelové vedení uloţeno v rýze v chráničce s krytím 100 cm. Při kříţení s jinými podzemními
sítěmi bude kabelové vedení rovněţ uloţeno v chráničce.
Vytápění :
Tepelné ztráty byly vypočteny předběţně dle ČSN 060210 a příslušné metodiky pro
Energetické audity.
Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvaţována 0,5 hod.-1 v obytných
místnostech, 0,7 hod.

-1

v kuchyních a 1 hod.

-1

v koupelnách. Výměna vzduchu v části

technologických provozů je řešena dle zvláštních hygienických předpisů.
Obvodové konstrukce domů budou tepelně technickými parametry splňovat
poţadavky normy ČSN 730540-2 : 2007, objekt bude z hlediska hospodaření s energiemi
vyhovovat zákonu č. 406/2000 Sb., v platném znění.
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Poloha budov je nechráněná, provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem.
Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu ČSN 060210.
Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540-2 s přihlédnutím na
pouţité materiály.
Tabulka 5 : Tepelná bilance areálu

vytápěný tepelná
prostor
ztráta
m3
kW

Objekt

část

teplota v
objektu
°C

Manipulační linka

velín

20

Pilnice

velín

20

24

0,80

šatna

20

900

29,97

dílna

18

324

5,67

5

270

0,59

10

0

280,00

elektro
pilnice sálavé vytápění

24

Pilnice celkem
Laťovka

Vrátnice

výroba

18

22656

396,48

sklad

10

22656

183,51
579,99

vrátnice

20

108

3,60

hala maloprodeje

10

4800

64,80

Vrátnice celkem
Administrativní budova

0,71

317,03

Laťovka celkem

ohřev
TUV

admin

20
nevytápěno

Trafostanice

nevytápěno

Garáţe

nevytápěno

1440

Areál celkem

přípojná
hodnota
přímoto
p kW
0,71

70,00

291,36

200,00

606,00

68,40

Lokotraktor

přípojná
hodnota
kotelna
kW

0,80

47,88

47,95

30,00

63,57

1014,09

300,00

1008,80

1,51

Systém vytápění objektů je navrţen teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem
topné vody pomocí čerpadel ze strojovny tepla. Způsob vytápění je řešen otopnými tělesy.
Teplotní spád 75°/60°C pro otopná tělesa a 80/60°C pro TUV.
KOTELNA
Zdrojem tepla bude centrální areálová kotelna pro spalování dřevní hmoty,
Stávající technologie parní kotelny bude demontována, novým zdrojem tepla bude
technologické zařízení teplovodní kotelny o celkovém výkonu 4,8 MW na spalování biomasy.
Zdroj tepla budou tvořit dva relativně samostatné technologické celky sestávající vţdy z
vlastního kotle, podávacího lisu, pohyblivé podlahy (umístěna v přístavku), kouřové cesty s
odlučovačem a podpůrnou technologií.
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Teplovodní kotel na spalování biomasy

VESKO B-2,0 (2,0MW) – 1 ks

Teplovodní kotel na spalování biomasy

VESKO B-2,8 (2,8MW) – 1 ks

Spotřeba paliva

1,1 + 1,6 t /h

Pracovní přetlak

0,9 MPa

Teplota vody vstupní

75 oC

Teplota vody výstupní

110 oC

Max. garantovaná teplota spalin

180 oC

Tepelná účinnost zdroje

84 %

Celková účinnost zdroje a rozvodů

79 %

Vyrobené teplo pro potřebu pily

50 000 GJ/r

Celková spotřeba paliva

7 900 t/r

Sestava kaţdého zdroje :
-

teplovodní kotel (spalovací část a výměník 0,9 MPa)

-

hydraulické agregáty pro zaváţecí lis (podávání do kotle) a vyhrnovač paliva

-

zaváţecí lis (podávací zařízení paliva do kotle)

-

vyhrnovač paliva ze skladu

-

ventilátory a potrubní rozvody primárního a sekundárního vzduchu

-

odtahový ventilátor spalin a cyklonový odlučovač emisí (dle legislativy)

-

řídící automat,měřící a regulační prvky,elektroinstalace v rámci technologie

-

kontejner roštového popele (2 ks), vratných komor (2 ks), multicyklonu (2 ks)

-

ruční kladkostroj s řetězem 1,25 t (1 ks)

-

kouřovod třísloţový

Elektroinstalace technologie :
-

instalovaný el. příkon jednoho zařízení

55 kW

z toho :
-

příkon největšího spotřebiče spouštěného frekvenčním měničem

18,5 kW

-

příkon největšího spotřebiče spouštěného bez frekvenčního měniče

11 kW

(instalovány budou dvě technologie)
Vlastní příkon technologie se pohybuje podle druhu spalovaného paliva a procenta
výkonového vyuţití v rozmezí 1,8 ÷ 2,2 kWh / GJ vyrobené energie (větší hodnota je při
chodu zařízení na minimální výkon).
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Kouřová cesta začíná na rozhraní kouřového nástavce kotle. Kouřovodem (potrubím)
s tepelnou izolací jsou spaliny přivedeny na přírubu multicyklonu. V multicyklonu dojde k
odloučení emisí ze spalin s výslednými koncentracemi splňujícími stanovené emisní limity.
Odloučené látky jsou jímány do kontejneru, který je umístěn pod multicyklonem. Z výstupní
příruby cyklonu jsou spaliny hnány kouřovodem na sání radiálního ventilátoru. Odvod spalin
z ventilátoru do komína je izolovaným třísloţkovým kouřovodem.
Odvod spalin ze zařízení o výkonu 2,8 MW bude do stávajícího nerezového komína
DN 800 (dřík) o celkové výšce 23,0 m, který bude upraven pro potřebu nové
technologie.
Pro odvod spalin o zařízení o výkonu 2,0 MW bude zbudována nová kouřová cesta
včetně nového třísloţkového komínu typu ROCA DN 600 o celkové výšce 23,0 m.
Palivem bude zpracovatelská hmota pily :
-

kůra, a to aţ do hmotnostního podílu 90 % z celkového mnoţství podávaného paliva

-

nekontaminovaná dřevní hmota, vlhkost max. Wr = 55%, popel do Ar = 3% hmot. podílu,
měrná hmotnost 250 aţ 350 kg/m3

-

ojedinělé kusy dřeva z pilnice, průměr max. 100 mm, max. délka 300 mm

-

piliny ve směsi se štěpkou, a to aţ do hmot. podílu 30 % z celkového mnoţství paliva

Výchozí kvalitativní parametry paliva :
vlhkost max.

Wr

=

55 %

výhřevnost min.

Qir

=

8 000 kJ/kg

popelnatost max.

Ar

=

3,0 %

Spotřeba paliva při účinnosti celého zařízení 80 % činí 1,1 a 1,6 t/hod. = 2,7 t/hod.
Palivo bude skladováno ve skladu, který je stavebně oddělen od kotelny. Sklad slouţí pro
skladování kůry, dřevní štěpky a pilin ve sloţení a kvalitě výše uvedené. Manipulace s
palivem v rámci areálu pily bude pomoci kolového nakladače. Celkový objem skladovací
kapacity pro uskladnění paliva činí 380 m3, tj. cca 115 tun. Při spotřebě cca 2,7 t/hod. a 24
hodinovém provozu činí předzásobení cca 1,8 dne - platí pro zimní období při plném výkonu.
Spotřeba energií na provoz kotelny :
Elektrická energie na provoz technologie kotelny

90 000 kWh/r

Voda surová pro teplovodní systém

70 m3

-

jednorázově při uvedení do provozu

10 m3/r

Voda surová na provoz kotelny
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B.II.4. Surovinové zdroje
Výstavba
Při výstavbě vznikne potřeba surovin v sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby,
a to zejména :
-

výkopová zemina ze základů pro vyrovnání terénu

-

drcené kamenivo, štěrkopísek a asfalt pro konstrukci vozovek a zpevněných ploch

-

kamenivo a štěrkopísek pro betonové konstrukce

-

ţelezobetonové konstrukce

-

běţné stavební hmoty (cement, vápno, cihly, písek) a nátěrové hmoty
Spotřeba bude standardní a bude odpovídat charakteru záměru, kterým jsou

stavební úpravy / výstavba objektů, zpevněných ploch a inţenýrských sítí.

Provoz
Základní vstupní surovinou pro provoz bude kulatina – DŘEVO, v předpokládaném
ročním mnoţství 150 000 m3.
Při výrobě laťovkových desek bude pouţíván chemický přípravek - lepidlo PVAc od
firmy Casco Products AB, coţ je polyvinylacetátová disperzní směs ředitelná vodou, s pH
v koncentrátu 5 - 7 a hustotou 1,19 g/m3. Přípravek není klasifikován jako nebezpečný podle
zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění.
Provozování technologického zařízení na zpracování dřeva znamená pouţívání
obvyklých chemikálií spojených s údrţbou zařízení či pouţívaných jako náplně (hydraulické a
další oleje, maziva, čistící prostředky apod.). Při jejich pouţívání je třeba dbát
bezpečnostních pokynů uvedených na obalech či v bezpečnostních listech.
Oleje a maziva, která budou pouţívána, jsou biologicky odbouratelná a nejsou
klasifikována jako nebezpečná podle výše uvedeného zákona o chemických látkách a
chemických přípravcích (zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění).
Oleje :
Hydraulické - Mobil EAL Hydraulic Oil 32 a 46, Mobil EAL Syndraulic 46
-

vysoce kvalitní a vysoce výkonné, koncipované tak, aby splňovaly poţadavky kladené na ekologicky
šetrné hydraulické kapaliny

-

jsou zaloţeny na syntetických esterech, které jsou snadno biologicky rozloţitelné

-

vysoce výkonný komplex pečlivě vybraných přísad zajišťuje u těchto olejů výbornou odolnost proti
opotřebení, výborné vysokotlaké (EP) vlastnosti, tepelnou stabilitu a ochranu proti korozi

-

přirozeně vysoká odolnost vůči oxidaci pomáhá chránit olej proti houstnutí a před tvorbou úsad i za
vysokých teplot

-

díky vysokému viskozitnímu indexu základového oleje a nízkému bodu tuhnutí lze tyto oleje pouţít ve
velmi širokém rozpětí provozních teplot
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Motorové - Mobil Super 10W-40, Mobil Super M 10W-40
-

nové, moderní lehkoběţné oleje třídy SAE 10W-40 na bázi minerálních olejů

-

stabilní úroveň kvality zaručuje bezpečný provoz a minimální údrţbu všech typů motorů osobních
automobilů

-

vynikají zejména svojí dobrou ochranou proti opotřebení a korozi, odolností vůči střihovému namáhání
a výbornou tepelnou a oxidační stabilitou, zároveň zaručují dobré startování při nízkých teplotách a
vynikající schopnost udrţet čistotu motoru

Popis skladu olejů a mazadel :
-

osvětlení skladu, zásuvkový obvod pro připojení technologických zařízení

-

přirozené větrání

-

vytápění prostoru na 20 ºC

-

odolná podlaha vůči ropným produktům
Pro dopravu budou pouţívány pohonné hmoty – nafta, benzín.

B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu
Doprava :
Areál s posuzovaným záměrem je napojen na komunikaci III. třídy Zákupy Zahrádky, která bude vyuţívána pro dopravu při výstavbě i při provozu.
Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 na uvedené silnici rozdělené na 2 části jsou následující :
č. silnice 26832, sčítací úsek 4-3610 : vyústění z 268 – Srní u České Lípy, vyústění 26833
T

celoroční průměrná intenzita těţkých vozidel

284 vozidel / 24 hod.

O

celoroční průměrná intenzita osobních vozidel

1 061 vozidel / 24 hod.

M

celoroční průměrná intenzita motocyklů

19 vozidel / 24 hod.

S

celoroční průměrná intenzita všech vozidel

1 364 vozidel / 24 hod.

č. silnice 26833, sčítací úsek 4-4130 : Srní u České Lípy, vyústění z 26832 – zaústění do 9
T

celoroční průměrná intenzita těţkých vozidel

254 vozidel / 24 hod.

O

celoroční průměrná intenzita osobních vozidel

847 vozidel / 24 hod.

M

celoroční průměrná intenzita motocyklů

11 vozidel / 24 hod.

S

celoroční průměrná intenzita všech vozidel

1 112 vozidel / 24 hod.

Výstavba
Při výstavbě bude vyuţívána výše uvedená komunikace III. třídy, která však na
výjimky neprochází obytnou zástavbou. Konkrétní místa, kam bude odváţena suť a další
stavební odpady, příp. výkopová zemina a odkud budou na stavbu naváţeny stavební
materiály, budou určena v další fázi projektové dokumentace podle moţností vybraného
dodavatele.
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Vzhledem k velikosti pozemku nebude problém zajistit plynulý provoz nákladních
automobilů a mechanizace. Před výjezdem na veřejnou komunikaci bude ponechán
dostatečný prostor pro očištění vozidel před opuštěním staveniště.
Odvoz stavebních odpadů bude zřejmě představovat nejnáročnější etapu z pohledu
frekvence vozidel – dá se odhadnout četnost cca 10 vozidel denně, avšak bude trvat jen
po omezenou dobu na začátku stavebních prací, resp. při přípravě staveniště.
Dovoz stavebních materiálů bude také jen přechodný – s předpokládanou frekvencí
cca 15 nákladních vozidel denně. Při výstavbě je třeba počítat i s dopravou stavebních
dělníků osobními či dodávkovými vozy na pracoviště, tato četnost je však zanedbatelná
oproti celkové dopravě vyvolané stavbou.

Provoz
Ročně bude v závodě zpracováno a do závodu dopraveno 150 000 m3 kulatiny –
doprava bude probíhat z 50 % nákladními automobily (2 678 TNA/rok) a z 50 % po ţeleznici
(1 785 vagónů/rok). Doprava do manipulační linky surové kulatiny bude prováděna bagrem
nebo vysokozdviţným vozíkem.
Štěpka z pořezu bude odváţena auty (40 400 plnometrů, 505 TNA/rok), dále budou
odváţeny piliny (11 867 t/r, 504 TNA/rok), laťovka a hraněné řezivo – expedice v mnoţství
3

40 000 m /r (tj. 1 143 TNA/rok).
Před branou závodu bude parkoviště pro zákazníky o kapacitě 25 osobních
automobilů. V závodě bude v jedné směně pracovat cca 60 zaměstnanců, jejich doprava
bude zajišťována autobusy.
Inţenýrská infrastruktura :
V lokalitě je potřebná infrastruktura zajištěna, pouze bude nutné provést přeloţky
příslušných sítí a zajistit vybudování přípojek.
Ostatní vyvolané investice :
Jiné investice nejsou předpokládány.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Půda
Výstavba
Rekonstrukce dřevařského areálu znamená provedení stavebních úprav a novou
výstavbu objektů, zpevněných ploch a inţenýrských sítí, ale i bourací a zemní práce.
Stavební činnost je riziková z důvodu moţných úkapů mazadel a pohonných hmot z vozidel
a strojních mechanismů (důkladná údrţba a pravidelná kontrola však toto riziko sníţí na
minimum).
Potřebné kácení bylo na základě povolení obecního úřadu jiţ provedeno – viz kap.
B.II.1. oznámení.
V areálu se nenacházejí ţádné chráněné pozemky, podle katastru nemovitostí jsou
zde evidovány pouze pozemky stavební a ostatní.
Zemědělský půdní fond ani pozemky určené pro plnění funkce lesa nebudou
stavebními pracemi dotčeny. Areál se nachází v ochranném pásmu lesa, na severozápadní
straně přímo s lesním pozemkem sousedí, ale demolice ani následná výstavba nijak funkci
lesa neohrozí.

Provoz
Prováděnými činnostmi při zpracování dřeva po vybudování areálu nebude ovlivněno
půdní prostředí v okolí, ohroţení bude v maximální míře omezeno bezpečnostními
opatřeními.
Týká se v zásadě pouze moţné kontaminace sráţkových vod odtékajících
z komunikací a střech (viz dále v kapitole B.III.2. oznámení) – tyto vody však budou
patřičným způsobem předčišťovány, takţe ovlivnění půdy nebo podzemních vod nehrozí.
Moţné havarijní stavy při provozování zařízení pily budou řešeny v havarijním plánu.

B.III.2. Voda
Výstavba
V tomto období by neměly vznikat technologické odpadní vody v pravém slova
smyslu, ale moţnost vzniku kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a
pohybem stavebních mechanismů v prostoru staveniště.
Tato rizika lze rozdělit na rizika :
-

provozního charakteru

-

havarijního charakteru
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Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění
dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa a zpevněných
ploch úkapy ropných látek pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových
skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá
ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně
stavebního stroje či zařízení.
Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů moţné
kontaminaci vody předejít, případně výrazně sníţit jejich pravděpodobnost.
Při výstavbě bude potřebné skrápění prašných ploch a čištění vozidel – v závislosti
na aktuálním počasí. Čištění aut bude třeba provádět na zabezpečené vyhrazené ploše.
Mnoţství splaškových vod odpovídá nárokům na spotřebu vody pro průměrně 30
pracovníků v období stavebních prací – celkem 3,6 m3 denně, po dobu max. 24 měsíců, s
vyuţitím stávajícího sociálního zázemí areálu, příp. zařízení staveniště.

Provoz
Provozem areálu budou vznikat čtyři druhy odpadních vod : vody běţného
splaškového charakteru, vody sráţkové ze střech, vody z přilehlých zpevněných ploch a
zaolejované sráţkové vody z parkoviště.
Odvedení odpadních vod splaškových :
Venkovní areálová splašková kanalizace bude napojena na potrubí vnitřní splaškové
kanalizace. Odtud bude areálová splašková kanalizace vedena směrem k jímkám na
vyváţení u jednotlivých objektů. Od pilnice budou odpadní vody vedeny do jímky na vyváţení
o ø 1500 a hloubky 1,5 m. Z laťovky budou odpadní vody vedeny do jímky na vyváţení o
rozměrech 7 x 6 x 2 m. Z administrativy budou odpadní vody vedeny do jímky na vyváţení o
ø 1500 a hloubce 1,5 m.
Vyváţení jednotlivých jímek se předpokládá 1 x za týden.
Materiálem navrţené kanalizace bude kanalizační PVC. Pro zajištění čištění budou
na této stoce provedeny revizní šachty DN 1000 mm.
Signalizační zabezpečení jímek :
Všechny jímky jsou navrţeny se signalizací naplnění do centrálního velína závodu
(signalizace v místě nebude instalována).
Jímky jsou projektovány jako prefabrikované betonové nádrţe. V kaţdé nádrţi budou
instalovány dvě nerezové sondy. Tyto sondy budou součástí hladinového spínače HRH-1,
výrobce ELKO EP, s.r.o. Relé vyhodnotí měřící napětí mezi sondami a sepne přepínací
kontakt.
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Stav tohoto kontaktu bude snímán pomocí systému slaboproudu a MaR do
centrálního velína v administrativní budově. Sondy budou namontovány na betonové zdi
jímky pomocí nerezových drţáků. Propojení mezi relé a sondami bude realizováno
slaboproudým kabelem uloţeným v chráničce. Umístění relé je moţné v rozvaděči objektu,
v případě vzdálenosti více jak 20 m bude relé v samostatné skříni na zdi nejbliţšího objektu.
Odvedení odpadních vod sráţkových z parkoviště :
Sráţkové vody z parkoviště, které mohou být kontaminovány úkapy ropných látek,
budou svedeny po předčištění do vsakovacích galerií. Tyto vody budou předčištěny
v odlučovačích ropných látek nebo v uličních vpustech se sorpční vloţkou.
Odlučovače ropných látek musí být schopny zadrţet NEL (uhlovodíky C10-C40)
v případě úniku a vyčistit dešťovou odpadní vodu na emisní hodnotu NEL 0,2 mg/l.
Za odlučovačem budou osazeny revizní šachty, které budou slouţit pro odběr vzorků.
Materiálem navrţené kanalizace bude kanalizační PVC. Pro zajištění čištění budou
na této stoce provedeny revizní šachty DN 1000 mm.
Odvedení odpadních vod sráţkových z pojíţděných zpevněných ploch :
Ze zpevněných ploch budou dešťové vody odváděny do předčišťovacích nádrţí a
přepadem do vsakovacích galerií. Předčišťovací nádrţe před vsakovacími galeriemi budou
vybírány jednou za týden a vybírání bude řešeno nájezdem čelního nakladače aţ do místa
usazení v předčišťovací nádrţi, sklon nájezdu bude 1:3.
Materiálem navrţené kanalizace bude kanalizační PVC. Pro zajištění čištění budou
na této stoce provedeny revizní šachty DN 1000 mm.

Odvedení odpadních vod sráţkových ze střech :
Sráţkové vody ze střech budou napojeny do nové poţární nádrţe s přepadem do
vsakovací galerie.
Materiálem navrţené kanalizace bude kanalizační PVC. Pro zajištění čištění budou
na této stoce provedeny revizní šachty DN 1000 mm a DN 400 mm.

Vsakovací galerie - č. 1, č. 2 a č. 3 jsou navrţeny pro vsakování předčištěných
dešťových vod z komunikací a ze střech. Galerie jsou dimenzovány na dvojnásobek 15-ti
minutové sráţky.
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Součástí inţenýrsko-geologického průzkumu (MEGA a.s., 2008) je návrh zasakování
sráţkových

vod

zachycených

na

zpevněných

plochách,

popřípadě

střechách

s doporučenými údaji o vsakovacích studních :
-

Na základě výpočtu filtračních parametrů horninového prostředí písků je moţno
předpokládat poměrně velkou rychlost vsakování sráţkových vod. Pro dimenzování
vsakovacích objektů nejsou v dané lokalitě zcela rozhodující filtrační parametry prostředí,
jako spíše retenční kapacita objektů zachycujících přívalové deště.

-

Zasakování je proto navrţeno realizovat formou vsakovacích studní o maximální hloubce
3 m (1 m nad úrovní skalního podloţí) a otevřených od hloubky 1,5 m pod terénem (vyšší
obsah jílovité sloţky v přípovrchové vrstvě a tím hrozící vyplavování jílových částí do
podloţí a kolmatace okolí studny). V případě hlouběji zaloţených studní je moţno
očekávat časově omezený výskyt volné hladiny vody ve studni (pokud nebude studna
vyplněna filtrační náplní). Počet a velikost objektů závisí na výpočtu přívalového deště.
Výrony zasakovaných vod na povrch terénu jsou vyloučeny, především z důvodu
rovinatého terénu pozemku a dobře propustnému prostředí.

-

Základním poţadavkem je zamezení splachu jemných části ze zpevněných ploch přímo
do horninového prostředí. Tyto částice, popřípadě provozní úkapy rizikových látek, bude
vhodné před vsakováním odstranit. Jinak by docházelo k postupné kolmataci
horninového prostředí v okolí zasakovacích objektů a postupnému sniţovaní vsakovací
schopnosti infiltračních studní.
Uvedený poţadavek na zamezení splachu je projekčně řešen tím, ţe plastové bloky

budou uloţeny na štěrkový podsyp a geotextilii. Plastové bloky budou obaleny do geotextilie,
která bude slouţit k tomu, aby nedocházelo k zanášení bloků nečistotami, při vsakování
sráţkové vody z terénu nad vsakovací galerií.
Odvzdušnění podzemního prostoru bude do navrţených šachet.

Součástí návrhu je i řešení odvedení úkapových vod z výdejní plochy lokální
čerpací stanice PHM. Tyto vody budou odvedeny do bezodtokové jímky, ze které budou
v případě jejího naplnění vybírány a odváţeny ke zneškodnění. Jako bezodtoková jímka
bude vyuţita nádrţ, která bude součástí nádrţe PHM.
Materiálem navrţené kanalizace bude kanalizační PVC, spoje potrubí budou
svařované.
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Tabulka 6 : Výpočet splaškových odpadních vod - administrativa
Bilance odpadních vod - administrativa

počet

-1

l.den

průtok

11

120

1 320 l.d

-1

5

30

150 l.d

-1

úklid

400

0,2

80 l.d

-1

mytí nádobí

111

2

1.

zaměstnanci

2.

WC zaměstnanci

3.
4.

celkem
Qd

222 l.den
1 772 l.d

-1

3

=

-1

-1

1,772 m .den

=

0,04 l.s

-1

kh

=

7,2

Qmax

=

0,30 l.s

Qh

=

1,06 m .hod

přepočet

=

Qměsíc

=

53,16 m

3

Qrok

=

647 m

3

-1

3

-1

12 EO

Tabulka 7 : Výpočet splaškových odpadních vod - laťovka
Bilance odpadních vod - laťovka

počet

1. zaměstnanci

průtok

70

120

8 400 l.d

-1

9

30

270 l.d

-1

200

0,2

40 l.d

-1

8 710 l.d

-1

2. WC zaměstnanci
3. úklid

-1

l.den

celkem
Qd

3

-1

=

8,71 m .den

=

0,20 l.s

-1

kh

=

Qmax

=

1,27 l.s

Qh

=

4,57 m .hod

přepočet

=

Qměsíc

=

261,3 m

3

Qrok

=

3 179 m

3

40

6,3
-1

3

58 EO

-1
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Tabulka 8 : Výpočet splaškových odpadních vod - pilnice
Bilance odpadních vod - pilnice

-1

počet

1. zaměstnanci

-1

11

120

1 320 l.d

5

30

150 l.d

400

0,2

80 l.d

2. WC zaměstnanci
3. úklid

průtok

l.den

-1
-1
-1

celkem

1 550 l.d

Qd

3

-1

=

1,55 m .den

=

0,04 l.s

-1

kh

=

7,2

Qmax

=

0,26 l.s

Qh

=

0,93 m .hod

přepočet

=

Qměsíc

=

46,5 m

3

Qrok

=

566 m

3

-1

3

-1

10 EO

VSAKOVACÍ GALERIE č. 1
-

sráţkové vody ze střech z prodejní haly, administrativa, krytý přístřešek, trafo, pilnice,
dále parkoviště a přilehlé zpevněné komunikace o rozloze 25 000 m

2

Tabulka 9 : Bilance srážkových vod – vsakovací galerie č. 1
Bilance sráţkových vod

plocha

1. komunikace

25 000 m

2

0,8

286 l.s

-1

2. střechy

6 740 m

2

0,9

87 l.s

-1

3. parkoviště

1 270 m

2

0,8

15 l.s

-1

33 010 m

2

387 l.s

-1

celkem
návrhová sráţka 15 min.

koef.

33 010 P =

průtok

-1

1

objem 15 min. sráţky

349 m

Roční bilance sráţkových vod

plocha

koef.

roční sráţkový úhrn

3

objem
840 mm

25 000 m

2

0,8

16 800 m

3

střechy

6 740 m

2

0,9

5 095 m

3

parkoviště

1 270 m

2

0,8

853 m

3

33 010 m

2

22 749 m

3

komunikace

celkem

41

-1

143 l.s .ha
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VSAKOVACÍ GALERIE č. 2
-

sráţkové vody ze střech z kotelny, sušárny, laťovky, dále přilehlé zpevněné komunikace
o rozloze 25 000 m

2

Tabulka 10 : Bilance srážkových vod – vsakovací galerie č. 2
Bilance sráţkových vod

plocha

1. komunikace

25 000 m

2

0,8

286 l.s

-1

2. střechy

10 440 m

2

0,9

134 l.s

-1

35 440 m

2

420 l.s

-1

celkem
návrhová sráţka 15 min.

koef.

35 440 P =

průtok

-1

1

objem 15 min. sráţky

349 m

Roční bilance sráţkových vod

plocha

-1

143 l.s .ha

koef.

roční sráţkový úhrn

3

objem
840 mm

komunikace

25 000 m

2

střechy

10 440 m

2

35 440 m

2

celkem

0,8

16 800 m

3

0,9

7 893 m

3

24 693 m

3

VSAKOVACÍ GALERIE č. 3
-

sráţkové vody z manipulační linky, které budou napojeny přes ORL a dále přilehlé
zpevněné komunikace o rozloze 40 000 m2

Tabulka 11 : Bilance srážkových vod – vsakovací galerie č. 3
Bilance sráţkových vod

plocha

1. komunikace
2. komunikace přes ORL

celkem
návrhová sráţka 15 min.

koef.

průtok

40 000 m

2

0,8

458 l.s

-1

3 660 m

2

0,8

42 l.s

-1

43 660 m

2

499 l.s

-1

43 660 P =

-1

1

objem 15 min. sráţky

349 m

Roční bilance sráţkových vod

plocha

koef.

roční sráţkový úhrn

3

objem
840 mm

komunikace
komunikace přes ORL

celkem

40 000 m

2

0,8

26 880 m

3

3 660 m

2

0,8

2 460 m

3

43 660 m

2

29 340 m

3

42

-1

143 l.s .ha
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OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ SPODNÍCH VOD
V nově rekonstruovaném areálu budou venkovní zpevněné plochy i podlahy
v provozních halách či budovách zabezpečeny tak, aby bylo co nejvíce omezeno nebezpečí
případného průsaku závadných látek do horninového podloţí a vod. Stupeň zabezpečení je
různý podle stupně pravděpodobnosti úniku škodlivých látek - především ropných produktů,
pohonných hmot, mazadel apod. - do volného prostoru. U všech strojů, mechanizačních a
dopravních prostředků se předpokládá pouţívání ekologických náplní převodových skříní,
náplní hydraulických systémů i mazacích prostředků.
Plochy a prostory s nejvyšším zajištěním :
Jedná se o plochy a podlahy v objektech, kde můţe dojít k rozlití tekutin s obsahem
ropných látek. Tyto budou chráněné nepropustnou, svařenou fólií, odolnou proti působení
ropných látek. Fólie bude z obou stran sevřena v ochranné betonové mazanině, povrch
plochy bude vyspádován a sveden do uzavřené bezodtokové jímky či nádrţe.
Takto bude zabezpečena stáčecí a výdejní plocha u čerpací stanice pohonných
hmot. Plocha bude zastřešena, vyspádována a případné úkapy budou svedeny vodotěsným
3

potrubím do dvouplášťové, ocelové, bezodtokové jímky o objemu 5 m . Těsnost mezipláště i
naplněnost jímky bude trvale monitorována automatickým signalizačním zařízením.
Stejně budou zabezpečeny i podlahy ve skladu olejů a v depu lokotraktoru. Zde
budou případné úkapy svedeny vyspádovanou podlahou do záchytné šachtičky v podlaze,
odkud budou v případě naplnění ručně vybrány. Celá podlaha ve skladu olejů bude tvořit
záchytnou vanu, která musí pojmout minimálně celý obsah největší pouţité skladovací
nádoby (sudu).
Plochy zabezpečené proti průsaku škodlivin do podloží :
Jedná se o venkovní plochy s trvalým provozem strojů nebo dopravních prostředků
pouţívajících k pohonu motorovou naftu. Povrch ploch bude proveden z uzavřeného
asfaltového betonu o minimální tloušťce 60 mm, bez propustných dilatačních spár. Plochy
budou vyspádovány a odpadní vody z nich budou pomocí ţlábků svedeny do odlučovačů
ropných látek. Přepad z odlučovačů bude zasakován do terénu.
Takto bude ošetřena plocha pro vykládání dovezené dřevní kulatiny, spolu s
pojezdovou plochou mobilních prostředků pro manipulaci s kulatinou a s plochou pod
pásovým dopravníkem kulatiny v prostoru manipulace. Odpadní vody z těchto ploch budou
svedeny do jednoho ORL.
Dále bude popsaným způsobem ošetřeno i parkoviště osobních vozidel u vjezdu do
závodu. Parkoviště bude mít samostatný ORL.
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Podlahy v uzavřených halách a budovách :
U všech podlah v ostatních uzavřených objektech (mimo sklad olejů a depo
lokotraktoru) bude ve skladbě podlah provedena izolace proti zemní vlhkosti ze svařovaných
hydroizolačních pásů buď plastových nebo z modifikovaného asfaltu. Tato hydroizolace
současně zabrání i nahodilému prosáknutí škodlivin pod konstrukci podlahy. U všech strojů
i dopravních prostředků pohybujících se v celém areálu závodu budou pouţívány ekologické,
vodou rozloţitelné náplně a mazací prostředky.
Ostatní provozní komunikace :
Všechny ostatní venkovní provozní komunikace

v areálu budou zpevněné,

s asfaltovým povrchem. Předpokládá se zde pouze občasný, nahodilý a krátkodobý provoz
dopravních prostředků. Speciální úprava povrchu těchto komunikací není navrţena.
Sráţková voda z těchto ploch bude vsakována do přilehlého okolního terénu.
Ostatní plochy :
Pod volnými skládkami surové kulatiny budou plochy zpevněné buď asfaltovým
betonem nebo hrubým štěrkem. Sráţkové vody z těchto prostorů nejsou kontaminovány a
mohou volně zasakovat do terénu.
Mimo výše uvedené zpevněné plochy se v areálu nacházejí i plochy zcela volné
s přirozeným zatravněním. Tyto plochy budou po vyčištění od náletového dřevitého porostu
průběţně ošetřovány (sekány) tak, aby nedošlo k plošnému zaplevelení pozemku.

B.III.3. Ovzduší
Výstavba
S bodovým zdrojem znečišťování ovzduší se v době výstavby zařízení neuvaţuje.
Provoz stavebních mechanismů a nákladní dopravy bude dočasným liniovým zdrojem
znečištění ovzduší - tato zvýšená prašnost bude zejména po dobu bouracích a zemních
prací, také při odvozu suti a dopravě stavebních materiálů; bude se projevovat zejména při
suchém větrném počasí, ale bude ji moţné potlačit vhodnou organizací práce – skrápěním,
překrýváním suti, zeminy a sypkých stavebních materiálů. Při výjezdu dopravních prostředků
bude kontrolována jejich čistota a uloţení odváţeného materiálu, aby nedošlo k prášení a
znečištění veřejné komunikace; komunikace bude během výstavby skrápěna vodou a
čištěna.
Dopravní zátěţ během výstavby (průměrná) :
-

počet vozidel nákladních – 25 denně

-

počet vozidel osobních – 30 denně
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Při výstavbě bude areál staveniště plošným zdrojem prašnosti s dočasným
působením o rozloze cca 1,5 ha. Mnoţství emisí z plošných zdrojů znečišťování nelze v
současné době stanovit, neboť závisí na době výstavby a ročním období, povětrnostních
podmínkách apod. „Nejprašnějším“ obdobím bude evidentně příprava staveniště.
Volné spalování vybouraných hořlavých materiálů je nepřípustné, coţ bude výslovně
zakotveno ve smlouvě s dodavatelskou stavební firmou.
Smlouva bude také obsahovat upozornění, ţe při bourání, manipulaci a dopravě
materiálu s obsahem azbestu musí být postupováno podle pokynů osoby s příslušným
oprávněním k posuzování a hodnocení nebezpečných odpadů - především musí být
zabráněno rozdrcení těchto materiálů na prach (např. řezáním, rozbrušováním, rozjíţděním
pod koly dopravních a mechanizačních prostředků) a tím uvolňování azbestových vláken do
ovzduší.

Provoz
Provozováním dřevařského areálu vzniknou bodové zdroje znečišťování ovzduší :
-

technologické linky pro průmyslové zpracování dřeva s roční spotřebou materiálu nad
150 m3 - střední zdroje podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (bod 6.8)
Poznámka : Pro výpočet rozptylové studie byly technologické zdroje zpracování dřeva uvaţovány jako
plošné zdroje znečišťování ovzduší - emise tuhých znečišťujících látek, PM10.

-

čerpací stanice pohonných hmot (skladování a výdej pouze nafty) - střední zdroj
podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (bod 4.8)

-

kotelna na spalování dřevní hmoty o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 MW - střední
zdroj podle nařízení vlády č. 146/2007 Sb.
Čerpací stanice nafty :
-

emise těkavých organických látek jsou na základě výpočtu podle přílohy č. 4,
bodu 15 vyhlášky MŢP č. 356/2002 Sb., v platném znění, která stanovuje emisní
faktory pro čerpadla pohonných hmot, a na základě ročního obratu nafty v zadané
3

výši (240 m /rok) odhadnuty na 4,8 kg VOC za rok
Liniovými (a plošnými) zdroji znečišťování ovzduší bude doprava, resp. parkoviště.
Celková četnost dopravy záměru činí 40 TNA / den a 120 OA/den. Provoz těţké nákladní
přepravy bude probíhat pouze v denní dobu (od 6:00 do 16:00 hod.).
Podrobný popis zdrojů a vyčíslení očekávaných emisí je v kapitole 2 rozptylové studie
(SLABÝ, 2008).
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B.III.4. Odpady
Výstavba
Předpokládané odpady při realizaci stavby podle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb.,
v platném znění jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 12 : Odpady při výstavbě
Název druhu odpadu

Kategorie

Katalogové

Způsob

číslo

nakládání

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 01

vyuţití

Plastové obaly

O

15 01 02

vyuţití

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly

N

15 01 10

odstranění

N

15 02 02

odstranění

Beton

O

17 01 01

vyuţití

Cihly

O

17 01 02

vyuţití

Tašky a keramické výrobky

O

17 01 03

vyuţití

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

N

17 01 06

odstranění

O

17 01 07

vyuţití

Dřevo

O

17 02 01

vyuţití

Sklo

O

17 02 02

vyuţití

Plasty

O

17 02 03

vyuţití

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 03 02

odstranění

Hliník

O

17 04 02

vyuţití

Ţelezo a ocel

O

17 04 05

vyuţití

Směsné kovy

O

17 04 07

vyuţití

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 04 11

odstranění

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 05 04

vyuţití

Vytěţená hlušina obsahující nebezpečné látky

N

17 05 05

odstranění

Vytěţená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

O

17 05 06

vyuţití

Izolační materiál s obsahem azbestu

N

17 06 01

odstranění

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

O

17 06 04

odstranění

Stavební materiály obsahující azbest

N

17 06 05

odstranění

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly

O

17 09 04

vyuţití

těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
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Název druhu odpadu

Kategorie

Katalogové

Způsob

číslo

nakládání

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 01 21

zpětný odběr

Směsný komunální odpad

O

20 03 01

odstranění

Výkopová zemina bude v maximální míře vyuţita (pro terénní úpravy posuzované či
jiné stavby), stavební odpady budou ve vhodných případech recyklovány v odpovídajícím
zařízení.
Odhad produkovaného celkového mnoţství při výstavbě :
-

odpady kategorie „N“

- cca 50 t

-

odpady kategorie „O“

- cca 25 t

Za vyuţití / odstranění odpadů během výstavby v souladu s poţadavky zákona
č. 185/2001 Sb., v platném znění budou smluvně odpovídat dodavatelské firmy.
Původcem vznikajících odpadů při výstavbě bude investor, který zabezpečí plnění
povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění , především :
-

bude mít vydán souhlas podle § 16 zákona k nakládání s nebezpečným odpadem

-

odpady budou tříděny podle druhů a kategorií

-

odpady

budou

shromaţďovány,

ve

vhodných

nádobách,

na

vyčleněných

zabezpečených a označených místech a budou průběţně odváţeny
-

bude vedena průběţná evidence všech produkovaných odpadů (včetně dřevního
odpadu)

-

odpady budou předávány pouze oprávněným osobám, a to přednostně k vyuţití před
odstraněním
Investor si je vědom skutečnosti týkající se terénních úprav výkopovou zeminou, a to,

ţe v místě stavby je moţné výkopovou zeminu vyuţívat bez zvláštních povolení, ale
v případě převozu zeminy a vyuţití na jiném místě (staveništi) je potřeba s touto zeminou
nakládat jiţ jako s odpadem.
Bourání stavebních konstrukcí, které obsahují nebezpečný odpad (v tomto případě
především azbest), jakoţ i jeho dopravu a uloţení, musí provádět firma, která má k tomuto
příslušné oprávnění, a musí dodrţet stanovený bezpečný postup prací včetně včasného
ohlášení.
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Odpady z provozu
Provozováním zařízení budou vznikat odpady ze zpracování dřeva, odpadní obaly,
odpady z údrţby, odpady z administrativy a směsný komunální odpad. Mnoţství odpadů
bude standardní, resp. z vlastního provozu bude minimální – „odpadní biomasa“ bude
vyuţita jako palivo v kotelně.
Při manipulaci s dřevní hmotou budou vznikat :
-

zlomky dřevní hmoty

-

odpadávající kůra různého charakteru, včetně odpadávající drobné dřevní hmoty

-

jehličí a listí různého charakteru s určitým podílem lesní hrabanky

-

určité malé mnoţství z dřevní hmotou zavlečené zeminy, drobného kamene a
podobných hmot

-

dřevní štěpka a odštěpky

Dřevní odpady budou soustředěny do sběrných a transportních systémů jednotlivých
linek, těmi dopraveny do zásobníků dřevních odpadů a spáleny v kotelně, příp. prodány.
Tabulka 13 : Odpady při provozu
Název druhu odpadu

Katalogové

Způsob

číslo

nakládání

N

03 01 04

odstranění

O

03 01 05

vyuţití

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 01

vyuţití

Plastové obaly

O

15 01 02

vyuţití

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly

N

15 01 10

odstranění

N

15 02 02

odstranění

Olověné akumulátory

N

16 06 01

zpětný odběr

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze

O

19 08 09

odstranění

N

19 08 10

odstranění

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 01 21

zpětný odběr

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06

N

20 01 33

zpětný odběr

Kategorie

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy
obsahující nebezpečné látky
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,
neuvedené pod číslem 03 01 04

těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

jedlé oleje a jedlé tuky
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod
číslem 19 08 09

02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a
akumulátory obsahující tyto baterie
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Název druhu odpadu

Kategorie

Katalogové

Způsob

číslo

nakládání

Směsný komunální odpad

O

20 03 01

odstranění

Kal ze septiků a ţump

O

20 03 04

odstranění

Odpad z čištění kanalizace

O

20 03 06

odstranění

Upřesnění mnoţství produkovaných odpadů bude provedeno v dalším stupni
projektové dokumentace.
Odpady budou tříděny, shromaţďovány ve sběrných nádobách (pytlích, sudech
kovových nebo polyetylénových), příp. ve vhodných případech volně na zabezpečeném
místě (zastřešeném) a předávány oprávněným firmám.
V případě odpadů s nebezpečnými vlastnostmi bude v blízkosti shromaţďovacího
prostředku nebo shromaţďovacího místa nebo na nich umístěn identifikační list
nebezpečného odpadu, a na shromaţďovacím prostředku bude uvedeno katalogové číslo a
název nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údrţbu
shromaţďovacího prostředku.
Na shromaţďování nebezpečných odpadů, které mají stejné nebezpečné vlastnosti
jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zákon č. 356/2003 Sb.,
v platném znění se také vztahují obdobné technické poţadavky jako na shromaţďování
těchto chemických látek a přípravků a je vhodné shromaţďovací místa označit výstraţným
symbolem podle kritérií citovaného zákona.
Směsný komunální odpad kat.č. 20 03 01 bude v areálu vykazován, provozovatel
bude napojen na systém sběru komunálního odpadu obce, resp. při administrativní činnosti
budou vznikat odpady z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému komunálnímu
(např. odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady jsou a budou předávány
k vyuţití.
PŘI UKONČENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ bude postupováno v souladu se stavebním
zákonem a z hlediska ochrany ţivotního prostředí bude třeba provést zejména :
-

vyprázdnit všechny prostory a zařízení od odpadů

-

zajistit vyuţití / odstranění vzniklých odpadů oprávněnou firmou

-

provést průzkum horninového prostředí v lokalitě a v případě zjištěné kontaminace
vypracovat rizikovou analýzu včetně návrhu následných opatření, zajistit realizaci těchto
opatření
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B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a záření
Výstavba
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů a ze
související dopravy s tím, ţe hlučnější činnosti a činnosti s většími nároky na dopravu
(demolice, zemní práce) budou trvat krátkodobě v počáteční fázi výstavby a budou omezeny
na denní dobu 6.00 – 22.00 hod. s vyloučením práce ve dnech pracovního klidu.
Na stavbě bude pouţita stavební technika různé velikostní kategorie. Pro bourání
bude pouţita speciální demoliční technika, pro zemní práce se počítá s rypadly a nakladači
kolovými nebo pásovými, přesun zeminy bude zabezpečen nákladními automobily. Naváţení
materiálu bude zabezpečeno přívěsovými a návěsovými vozidly. Skládání a montáţe
materiálu budou prováděny pomocí autojeřábů, výtahů a vysokozdviţných vozíků.
Dopravní zátěţ během výstavby (průměrná) :
-

počet vozidel nákladních – 25 denně

-

počet vozidel osobních – 30 denně

Při výstavbě objektů se počítá s vyuţitím těţkých stavebních strojů jako buldozeru,
nakladače a těţkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu. S postupem stavebních
prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.
Tabulka 14 : Hladiny hluku předpokládaných zdrojů při výstavbě
Hladina hluku LWA (dB)

Zdroj hluku

(ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje)

Nákladní automobil

80

Pásové rypadlo

108

Mobilní rypadlo

96

Kolový kloubový nakladač

100

Příkopový válec

104

Autojeřáb

100

Vibrátor na beton

108

Mobilní kompresorová stanice

99

Finišer

104

Spektrum mechanismů bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
Předpokládá se, ţe nebudou při bouracích pracích pouţívány drtiče stavebních
odpadů – v opačném případě by bylo třeba záleţitost projednat s orgánem ochrany
veřejného zdraví a poté striktně dodrţovat stanovené podmínky pro tuto činnost. Povinnost
projednání bude zakotvena ve smlouvě s dodavatelskou stavební firmou.
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V době výstavby je moţné očekávat vyuţívání vibrujících mechanismů, avšak opět
krátkodobě a v nijak významné míře, která je nyní těţko specifikovatelná. Vznik vibrací (s
dosahy max. v prostoru výstavby či v těsném okolí příjezdové komunikace) můţe být také
vyvolán průjezdem nákladních automobilů zásobujících stavbu, přičemţ trasy dopravy budou
teprve stanoveny.
Zdroj elektromagnetického záření bude pouţíván jen v průběhu montáţních prací,
kdy bude zřejmě potřebné krátkodobě svařovat. Nebudou pouţity stavební materiály, u nichţ
by se daly očekávat účinky radioaktivního záření.

Provoz
ZDROJE HLUKU
Zdroji hluku budou následující zařízení :
-

komín
Odvod spalin ze zařízení o výkonu 2,8 MW bude do stávajícího nerezového komína
DN 800 (dřík) o celkové výšce 23,0 m, který bude upraven pro potřebu nové
technologie. Pro odvod spalin o zařízení o výkonu 2,0 MW bude zbudována nová
kouřová cesta včetně nového třísloţkového komína typu ROCA DN 600 o celkové
výšce 23,0 m.

-

kotelna a dopravní cesty
V kotelně na spalování biomasy jsou zdrojem hluku především ventilátory pro
vytváření přetlaku v topeništi (jsou součástí kotle) a v malé míře šnekové podávací
dopravníky, které dopravují palivo do spalovací komory. Podle výrobců činí průměrná
hladina hluku max. 77 dB(A). Ostatní manipulační zařízení je zdrojem hluku do 65
dB(A). Budova kotelny bude opláštěna panely Kingspan se středně vysokou
neprůzvučností (Rw´= min. 39 dB).

-

skupina zdrojů v rámci technologie
Manipulace se surovými výřezy. Všechny technologické zdroje hluku budou umístěny
v hlukově izolovaných výrobních halách. Velmi významným technologickým zdrojem
hluku bude provoz zkracovacích pil - o max. Lwa (hladina akustického hluku) = 96,9
dB (A), zdroj bude umístěn v hlukově izolované opláštěné budově, hlavní stroje
podpůrných technologií Ledinek Rotoles garantují

hlučnost 85 dB (A) vně

protihlukové kabiny. Ostatní stroje a zařízení nepřekročí 60 dB (A). Uvedené stroje
budou opět umístěny v akusticky izolovaných výrobních halách.
Dodavatel technologických zařízení bude garantovat, ţe jednotlivé akustické zdroje
budou prosty tónové sloţky.
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Manipulace se surovými výřezy (dávkovač kmenů, krátící pily, reduktor kořenových
náběhů) – jedná se o technologii umístěnou v hale z panelů Kingspan o vzduchové
neprůzvučnosti Rw´= min. 39 dB. Střecha budovy bude opatřena izolací, min.
vzduchové neprůzvučnosti Rw´= min. 37 dB.

Dále je uvaţován utlumený hluk

stěnami budovy. Výrobní hala bude plošným zdrojem hluku (uvaţováno Lw= 40
dB(A)).
V rámci rekonstrukce bude obnoven provoz vlečky a garáţí.
Pilnice (separátor, příčný řetězový dopravník) bude umístěna v rekonstruované
budově opláštěné panely Kingspan o vzduchové neprůzvučnosti Rw´= min. 39 dB.
Střecha budovy bude opatřena izolací, min. vzduchové neprůzvučnosti Rw´= min. 37
dB. Dále je uvaţován utlumený hluk stěnami budovy. Výrobní hala bude plošným
zdrojem hluku (uvaţováno Lw= 40 dB(A)).
Laťovka (separátor, příčný řetězový dopravník) bude umístěna v hale opláštěné
panely Kingspan o vzduchové neprůzvučnosti Rw´= min. 39 dB. Střecha budovy
bude opatřena izolací, min. vzduchové neprůzvučnosti Rw´= min. 37 dB. Dále je
uvaţován utlumený hluk stěnami budovy. Výrobní hala bude plošným zdrojem hluku
(uvaţováno Lw= 40 dB(A)).
Technologickým zdrojem hluku bude také sušárna řeziva se vzduchotechnikou. o
max. Lwa (hladina akustického hluku) = 78 dB (A), dopravní cesty o max. Lwa = 86
dB (A).
Venkovní pořez dřeva motorovými pilami je vzhledem k charakteru technologie
vyloučen.
Přeprava surovin a výrobků v rámci areálu bude moţná vysokozdviţnými vozíky
(pohyb 2/hod.).
Mobilním zdrojem hlučnosti bude doprava mimo areál - vyčíslení je v kapitole B.II.5
oznámení.
Uvaţovaný provoz závodu v noční směně bude značně utlumen, bude vyloučena
doprava a přeprava surovin a výrobků, z technologických zdrojů je uvaţován provoz pouze
laťovky a kotelny vč. dopravních cest paliva.
Podrobný popis zdrojů hluku a emisní parametry jsou uvedeny na str. 3 – 7 hlukové
studie (SLABÝ, 2008).

VIBRACE
V areálu pily nebudou pouţívány stroje a zařízení, které by byly zdrojem vibrací
s dosahem mimo závod, technologie zpracování bude umístěna v objektech. V teoretické
rovině je však třeba počítat s moţnými dopravními otřesy vyvolanými nákladními automobily.
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ZÁŘENÍ
Technologická zařízení areálu budou pouze běţným zdrojem elektromagnetického
záření (jako všechny elektrické spotřebiče), zdroj radioaktivního záření nevznikne.

B.III.6. Moţná rizika havárií
Provozování technologie zpracování dřeva nevykazuje ţádná mimořádná rizika pro
zaměstnance, obyvatele v okolí ani ţivotní prostředí. Výstavba a provoz bude prováděn
v souladu s příslušnými právními předpisy a normami z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví,
technický stav jednotlivých zařízení / linek bude kontrolován pravidelnými revizemi a
údrţbou, zaměstnanci budou patřičně proškoleni.
Provozovna pily v Srní u České Lípy nebude zařazena do skupiny A nebo B
podniků podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií.
Při projektování objektů bude pozornost věnována poţární ochraně. Protipoţární
opatření budou provedena v souladu s příslušnými poţadavky norem a vyhlášek (ČSN
730833, ČSN 730802 a norem souvisejících, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění
a dalších právních předpisů) podle návrhu řešení poţární ochrany uvedeného v projektové
dokumentaci.
Významnější pozornost je při posuzování záměru zaměřena na opatření k
vyloučení ohroţení vod závadnými látkami.

IDENTIFIKACE A ROZBOR INICIAČNÍCH UDÁLOSTÍ :
Iniciační události objasňují příčiny moţného vzniku vrcholové události - úniku látek do
ţivotního prostředí v dřevařském areálu KIMOS – pila, s.r.o. v Srní u České Lípy.
Na základě popisu zařízení a popisu moţností vnějšího a vnitřního ohroţení byly
identifikovány následující nejpravděpodobnější iniciační události :
-

dopravní silniční nehoda

-

závada na zařízení

-

lidská chyba

Dopravní nehoda v areálu
Příčiny : Při události můţe dojít k porušení vozidla – rozlití provozních kapalin.
Nepředpokládá se havárie více neţ dvou dopravních prostředků.
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Následná opatření : Posyp sorbentem a mechanické smetení, v případě úniku na
nezpevněné ploše - odtěţení kontaminované zeminy a bezpečné odstranění.
Výsledek události : Bez následků na ţivotech a zdraví osob. Bez váţných následků na
ţivotním prostředí. Ekonomická škoda.
Závada zařízení, porušení těsnosti
Příčiny : K události můţe dojít poruchou jednotlivých částí technologického zařízení či
závadou stáčecího systému na čerpací stanici PHM, příp. porušením těsnosti jímek, potrubí,
obalu se shromaţďovanými odpady apod.
Veškeré činnosti budou prováděny na vodohospodářsky zabezpečených plochách (tedy
nepropustných) s případným svedením do záchytné jímky, takţe únik závadných látek např. provozních olejových náplní, odpadních vod nebo kapalných odpadů kategorie „N“ do
ţivotního prostředí se můţe stát skutečně pouze při výše uvedené poruše strojního zařízení
nebo obalu / nádoby.
Následná opatření : Při úniku závadné látky posyp sorbentem a mechanické smetení, příp.
odtěţení kontaminované zeminy a bezpečné odstranění.
Výsledek události : Bez následků na ţivotech a zdraví osob. Bez váţných následků na
ţivotním prostředí. Ekonomická škoda.

Lidská chyba
Příčiny : K události můţe dojít nedodrţením pracovního postupu obsluhou při manipulacích
na čerpací stanici PHM, při nakládání s kapalnými odpady kategorie „N“, příp. účastí na
dopravní nehodě v areálu.
Následná opatření : Viz události výše.
Výsledek události : Viz události výše.

Pro období výstavby a provozu areálu bude k dispozici HAVARIJNÍ PLÁN - „Plán
opatření pro případy havárie“, zpracovaný v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., v platném
znění, resp. podle vyhlášky MŢP č. 450/2005 Sb.
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE
První zásah směřuje k vyloučení dalšího ohroţení zasaţeného prostoru a ţivotního
prostředí. Při likvidaci úniku závadných látek / odpadů je nutné postupovat podle opatření
uvedených v bezpečnostních listech nebo identifikačních listech nebezpečných odpadů.
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Následná opatření :
-

zajistit, aby nedocházelo k dalšímu úniku – vypnout strojní zařízení, vloţit porušený
obal do jiné vyčleněné nádoby, ukončit stáčení / čerpání provozních kapalin apod.

-

zamezit rozšiřování uniklé látky do okolí – např. ohraničit inertním materiálem, překrýt
sorbentem apod.

-

podle charakteru a rozsahu havárie informovat příslušné sloţky integrovaného
záchranného systému a příslušné orgány státní správy a samosprávy

-

vypracovat záznam o havárii
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ČÁST C.

ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik
Posuzovaný záměr je umístěn v areálu závodu, který se nachází na okraji Srní u
České Lípy, cca 6 km jihovýchodním směrem od České Lípy v nadmořské výšce 275 m n.m.
Srní u České Lípy náleţí k obci Provodín.
Širší území se vyznačuje poměrně řídkým osídlením, coţ bylo v minulosti podmíněno
rozsáhlými lesními celky, ale i mnohaletou existencí blízkého vojenského prostoru Mimoň –
Hradčany. Spolu s vymezeným a postupně těţeným loţiskem písků to přispělo k tomu, ţe
toto území odolalo tlaku na výstavbu velkých průmyslových, zemědělských a obytných celků.
Přírodní prostředí tak v popisovaném území mimo těţbu surovin zůstává málo ovlivněné
antropogenní činností.
Díky nízkému zastoupení zdrojů znečišťování ovzduší je imisní situace v zájmové
lokalitě vcelku příznivá. Podobně také nepřítomnost těţkého průmyslu jako hlavního zdroje
výrazného hluku a vedení silnic I. třídy s hustou frekvencí aut vytvářejí poměrně kvalitní
ţivotní prostředí v území.
V okolí popisovaného záměru se nacházejí loţiska nerostných surovin, prognózní
zdroje nerostných surovin, ale také dobývací prostory (jedná se o sklářské a slévárenské
písky).
Areál pro záměr obnovení pily leţí v rovinatém terénu; na východě sousedí s
ţelezničním nádraţím Srní u České Lípy, jinak jsou okolo převáţně rozsáhlé borové lesy, na
západě se dotýká nová pískovna.
V areálu byly zjištěny staré ekologické zátěţe (v roce 2002 – 2003 byla provedena
odbornou firmou JESIS s.r.o. dekontaminace zeminy). V rámci přípravných projektových
prací byl v areálu proveden inţenýrsko-geologický průzkum, jehoţ součástí je i průzkum
případné přetrvávající kontaminace terénu a podzemních stavebních konstrukcí závadnými
látkami; následně byl zpracován projekt dekontaminace lokality (v příloze č. 6 oznámení).
Území není z environmentálního hlediska zatěţované nad míru únosného zatíţení.
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C.II. Stručná charakteristika sloţek ŢP v území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny
Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí provozem záměru lze vyloučit – přesto
je stručná charakteristika ţivotního prostředí v zájmovém území uvedena.
Geomorfologické a geologické poměry :
Zájmové území náleţí do oblasti Ralské pahorkatiny. Z regionálního geologického
hlediska je součástí luţické litofaciální oblasti české křídové pánve.
Dle geomorfologického členění náleţí širší území do :
-

systém

Hercynský

-

provincie

Česká vysočina

-

subprovincie

Česká tabule

-

oblast

Severočeská tabule

-

celek

Ralská pahorkatina

-

podcelek

Zákupská pahorkatina

-

okrsek

Českolipská kotlina

Pro geologickou stavbu území a jí generované hydrogeologické, ale i hydrologické
podmínky území je rozhodující výskyt tzv. okřešického zlomu. Jedná se o významnou
tektonickou linii, podle níţ došlo k poklesnutí severní kry vůči kře jiţní. Pokles je v daném
území interpretován o více jak 200 m po jedné hlavní tektonické linii nebo paralelních
strukturách. V severní, pokleslé kře byly zachovány mladší sedimenty svrchního turonu a
coniacu, kdeţto na jiţní, vyzvednuté kře došlo k intenzivní denudaci a sedimenty svrchního
turonu byly zachovány jen v reliktech. Mocnost zachovaných křídových hornin je tak závislá
na strukturně geologických poměrech území. Svrchnokřídové sedimenty propadlé kry
v posuzovaném území tvoří komplex o mocnosti okolo 500 m, kdeţto na jiţní kře je mocnost
sedimentů cca 300 m.
Vrstevní sled křídových sedimentů od bazálních cenomanských uloţenin po
sedimenty středního turonu je tvořen převáţně různorodými psamity (pískovce) s výjimkou
vápnito-jílovité facie spodního turonu. Svrchnoturonské sedimenty (coniac) reprezentují
vrstevnaté slínovce a jemně aţ středně vrstevnaté pískovce.
V nadloţí svrchnokřídových hornin severní kry jsou vyvinuty přímo kvartérní
sedimenty. Ty jsou zastoupeny fluviálními sedimenty vodního toku Ploučnice. Pleistocenní
terasové sedimenty dosahují mocnosti aţ 15 m, v průměru 10 aţ 12 m. Jsou vyvinuty v
několika cyklech a jsou tvořeny písky aţ písčitými štěrky s ojedinělými vloţkami písčitých jílů.
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Geologická stavba přípovrchových vrstev na jiţní kře je však zcela odlišná. Horniny
turonu vychází přímo na povrch nebo jsou kryty eluviem.
Místní geologické poměry uţšího zájmového území jsou poměrně jednoduché.
Eluvium tvořené písky dosahuje mocnosti cca 5 m a je uloţeno na středně zrnitých
křemenných pískovcích jizerského souvrství.
Průzkumnými pracemi s.p. DIAMO byl relativně dostatečně prozkoumán platformní
pokryv i podloţní horniny. V zájmovém prostoru jsou k dispozici hluboké archivní vrty. Na
základě vrtného průzkumu, lze předpokládat následující petrografický profil (zdroj :
Inţenýrsko-geologický průzkum, MEGA a.s., 2008) :
300 aţ 200 m.n.m.

sedimenty středního turonu

200 aţ 130 m.n.m.

sedimenty spodního turonu

130 aţ 75 m.n.m.

sedimenty cenomanu

75 aţ -175 m.n.m.

podloţí křídy - permokarbon zastoupený pískovci, drobami, prachovci a jílovci

-175 aţ -200 m.n.m.

granodiorit

V okolí popisovaného záměru se nacházejí loţiska nerostných surovin, prognózní
zdroje nerostných surovin, ale také dobývací prostory. Tato situace je znázorněna
na následující mapě.

1.

+ 4. + 6. Ložiska výhradní plocha

2.
2. + 5. Dobývací prostory těžené

Ložiska výhradní plocha
3. Prognózy schválená plocha
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Geologická mapa

Půda :
Záměr bude realizován v provozovaném areálu, k záboru půdy nedojde.
K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí,
biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf
terénu a stáří krajiny.
Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek
probíhá určitý půdotvorný proces, jehoţ výsledkem je vznik genetického půdního typu jako
základní kategorie klasifikace půd.
V oblasti převaţují písčité, chudé půdy s velmi nízkou vrstvou humusu.
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Povrchové a podzemní vody :
Povrchové vody
Dotčené území leţí v povodí Labe, subpovodí Ploučnice. Nejbliţším vodním tokem je
Robečský potok (č.h.p 1-14-03-081), s průměrným dlouhodobým ročním průtokem Qa = 1,2
m3/s a Q355 0,386 m3/s. Tento potok odvodňuje předmětné území do Ploučnice a ústí do něj
řada odvodňovacích kanálů.
Hydrologie území

Podzemní vody
Velká část loţiskového území Srní byla součástí pásma hygienické ochrany vodního
zdroje Česká Lípa - jih (PHO II.b). S platností zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění,
takto vymezená pásma přestala platit, ale nová nebyla vymezena ve smyslu definice dle
§ 30 zákona – jako ochranná pásma vodních zdrojů.
Vzdálenost

místa

zasakování

sráţkových

vod

do

horninového

prostředí

v posuzovaném areálu KIMOS – pila, s.r.o. v Srní od nejbliţšího ochranného pásma IIa je
887 m, vzdálenost od hranice nejbliţšího ochranného pásma I je 941 m.
Regionálně je loţiskové území součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Severočeská křída (CHOPAV) – bilančního celku bc-3, kde byly bilancovány zásoby pitné
vody pro zdroje veřejného zásobování vodou.
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Vyznačení CHOPAV

Hydrogeologické poměry
Z hydrogeologického hlediska je zájmové území řazeno k rajónu 464 „Křída Horní
Ploučnice“.
V následující tabulce jsou uvedeny základní informace o hydrogeologickém rajónu
464 získané na internetových stránkách Hydrogeologického informačního systému VÚV
T.G.M.
Tabulka 15 : Charakteristika hydrogeologického rajónu „Křída Horní Ploučnice“
1. vrstevní kolektor

2. vrstevní kolektor

ID hydrogeologického rajonu

464

464

Litologie

pískovce a slepence

pískovce a slepence

Křídové souvrství

březenské

jizerské

Stratigrafická jednotka

coniak

střední turon

Dělitelnost rajonu

nelze dělit

nelze dělit

Mocnost souvislého zvodnění

>50 m

>50 m

Hladina

volná

napjatá

Typ propustnosti

průlino - puklinová
-3

2

průlino - puklinová
-3

2

Transmisivita

vysoká >1.10 m /s

vysoká >1.10 m /s

Mineralizace

<0,3 g/l

0,3-1 g/l

Chemický typ

Ca-Mg-HCO3

Ca-HCO3
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Vlastní zájmová lokalita se nachází na vyzvednuté kře křídového souvrství jiţně od
okřešického zlomu. Propadlá kra severně od zlomu tvoří údolní rovinatou kotlinu, kterou
protéká řeka Ploučnice. Ta představuje místní erozní bázi kvartérního a coniackého
kolektoru. Poklesem křídového souvrství došlo ke vzniku napjaté podzemní vody
v izolovaných zvodních střednoturonského a místně i coniackého kolektoru. Mimo tuto
propadlou kru má středoturonský kolektor volnou hladinu a lokálně vystupuje i na povrch
v údolí Robečského potoka.
Z rešerše dostupných materiálů a vrtných prací je moţné v zájmovém území
z hydrogeologického hlediska rozlišit dva kolektory (zdroj : Inţenýrsko-geologický průzkum,
MEGA a.s., 2008) :
-

cenomanský (cenomansko-spodnoturonský) kolektor

-

turonský (střednoturonský) kolektor

V daném území je nejvýznamnější střednoturonský kolektor. Kolektor má volnou
hladinu podzemní vody. Střednoturonský kolektor je tvořen střednězrnnými aţ hrubozrnnými
pískovci. Koeficient transmisivity střednoturonského kolektoru se pohybuje okolo 1,8.10-3
m2.s-1. Medián koeficientů filtrace turonských pískovců se pohybují v povodí Ploučnice
okolo 1,8.10-5 m.s-1. Propustnost kolektoru je puklinově-průlinová. Generelní směr proudění
podzemní vody tohoto kolektoru je západní, avšak je do velké míry ovlivněn drenáţním
účinkem Robečského potoka a exploatací podzemních vod.
Bazální cenomanský kolektor je od střednoturonského kolektoru izolován vrstvou
tvořenou souvrstvím prachovců, slínovců a kalových vápenců spodního turonu. Cenomanský
kolektor má napjatou hladinu podzemní vody. Kolektor je tvořen jemnozrnnými aţ
hrubozrnnými

(spodní

část)

pískovci

nebo

prachovci.

Střední

propustnost

je

charakterizována koeficientem filtrace přibliţně v řádu 10-6 m.s-1. Průměrná hodnota
koeficientu transmisivity se pohybuje okolo 3,8.10-4 m2.s-1. Propustnost cenomanského
kolektoru je puklinově-průlinová. Kolektor je odvodňován do řeky Labe. Mocnost kolektoru
se pohybuje od 60 do 80 m. Z hlediska chemismu podzemní vody a hloubku uloţení se
jedná ve srovnání se střednoturonským kolektorem o méně významný kolektor.
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Klimatické podmínky a kvalita ovzduší :
V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Posuzované
území patří do mírně teplé oblasti MT9 (Quit). Tato oblast je charakterizována jako oblast s
dlouhým, teplým, suchým aţ mírně suchým létem, přechodné období krátké s mírným aţ
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, s krátkou, mírnou, suchou zimou s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Průměrné teploty vzduchu a úhrny sráţek za poslední tři roky, včetně porovnání
s dlouhodobým normálem v meteorologické stanici Liberec, zveřejněné na stránkách ČHMÚ
jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tabulka 16 : Teplota vzduchu
Průměrná teplota vzduchu (°C), včetně porovnání s dlouhodobým normálem (1961-1990)
(meteorologická stanice Liberec)
Rok

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

rok

2007

3,2

2,4

4,9

9,6

14,2

17,5

17,5

16,9

11,2

7,1

1,8

-0,8

8,8

2006

-4,7

-,27

0,0

7,8

12,5

16,9

21,9

15,2

16,2

10,6

6,1

3,0

8,6

2005

0,2

-3,0

1,2

9,1

12,9

15,5

17,9

15,5

14,3

9,9

2,5

-0,5

8,0

-3,3

-1,9

1,4

5,8

11,1

14,3

15,7

15,2

11,6

7,3

2,1

-1,6

6,4

19611990

Tabulka 17 : Úhrny srážek
Úhrn sráţek (mm) včetně porovnání s dlouhodobým normálem (1961-1990)
(meteorologická stanice Liberec)
Rok

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

rok

2007

133

83

50

2

74

78

108

87

107

29

128

63

942

2006

32

73

82

55

65

61

28

210

30

74

91

57

865

2005

130

77

60

28

83

69

159

94

83

21

47

114

967

69

54

56

56

79

83

89

89

66

61

71

84

860

19611990

Převaţující směry větru v lokalitě jsou podle četnosti severozápadní, představují 17,0
% časového fondu v roce. Bezvětří zaujímá 30,0 % časového fondu v roce. Stabilitní
klasifikace v dané lokalitě pro pět tříd stability ovzduší : I. superstabilní (16,8 %), II. stabilní
(21,2 %), III. izotermní (27,8 %), IV. normální (25,1 %), V. labilní (9,1 % časového fondu v
roce). Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 39,4 %, vítr o rychlostech 2,5-7,5 m/s v 25,5
% a vítr nad 7,5 m/s v 5,1 % časového fondu v roce.
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Tabulka 18 : Větrná růžice

SRNÍ U ČESKÉ LÍPY
Směr
%
h/r
h/<
m/s
1.7
5
11
Celkem

S
6.00
526
11.7

SV
1.01
88
2.0

V
3.99
350
7.8

JV
14.99
1313
29.2

J
7.98
699
15.5

JZ
7.99
700
15.6

Z
11.01
964
21.4

SZ
17.01
1490
33.1

7.22
2.14
0.39
9.75

4.53
0.22
0.01
4.76

6.95
0.75
0.04
7.74

12.81
5.53
0.40
18.74

9.12
2.48
0.13
11.73

7.89
3.06
0.79
11.74

9.71
3.84
1.21
14.76

11.17
7.46
2.13
20.76

CALM
30.02
2630
58.4
Celkem
69.42
25.48
5.10
100.00

Celková růţice :

Kvalita ovzduší
Nejbliţší monitorování kvality venkovního ovzduší v posuzovaném území je
prováděno v České Lípě. Jedná se o stanici ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem. Tato stanice
je umístěna na mírně svaţité travnaté ploše na školním pozemku, v sídlišti na okraji města.
Stanice je charakterizována jako stanice pozaďová, městská, obytná. Lokalizace této stanice
je následující :
-

zeměpisné souřadnice

50° 41 50.00 sš; 14° 32 22.00 vd

-

nadmořská výška

299 m n.m.

-

terén

rovina, velmi málo zvlněný terén

-

krajina

vícepodlaţní zástavba

-

reprezentativnost

oblastní měřítko (4 – 50 km)

Na této stanici je prováděno měření základních znečišťujících látek. V následující
tabulce jsou uvedeny hodnoty znečištění za poslední dva roky (zdrojem informací je ročenka
ČHMÚ zveřejněná na internetových stránkách).
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Tabulka 19 : Imisní situace

Stanice

IMISNÍ SITUACE
-3
koncentrace [µg.m ]

Látka
I.Q

1023
Česká Lípa
rok 2006

čtvrtletní
II.Q
III.Q

IV.Q

SO2

15,6

3,6

3,8

5,7

7,2

PM10

46,8

26

23,2

26,6

30,6

NO2

26

14,8

13,9

22

19,1

NOx

1023
Česká Lípa
rok 2007

roční průměr

26,4

SO2

6,2

4,5

3,1

6,5

5,1

PM10

25,5

22,0

17,5

28,4

23,4

NO2

18,7

13,5

12,7

19,7

16,2

NOx

21,6

denní maximum
(datum)
62,0
(23.01.)
98% Kv = 37,0
173,1
(12.01.)
98% Kv = 99,6
73,7
(29.01.)
98% Kv = 51,5
143,6
(11.01.)
98% Kv = 89,4
31,4
(16.12.)
98% Kv = 16,6
121,6
(24.03.)
98% Kv = 65,4
44,3
(20.12.)
98% Kv = 34,1
85,5
(16.10.)
98% Kv = 56,0

Část území stavebního úřadu - Městského úřadu Česká Lípa, spadá do vymezené
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - pro polutant suspendované částice PM10, pro
ukazatel denní koncentrace (na základě dat za rok 2006), a to plochou 9,5 % - dle Sdělení
č. 9 ve Věstníku MŢP ČR z dubna 2008.
Fauna a flóra, chráněné části přírody :
V červenci 2008 byl proveden přírodovědný průzkum lokality (Mgr. Lysák) –
zpráva BIOLOGICKÉ PRŮZKUMY je přílohou č. 5 oznámení.
Průzkum byl jednorázový, proběhl 5.7.2008. Pozornost byla zaměřena zejména na
vyhledávání ochranářsky významných rostlin a ţivočichů. Velmi dobře byla podchycena
rostlinná biodiverzita a biotopy lokality. Orientační jsou výsledky průzkumu ţivočichů, ale pro
potřeby a účel průzkumu dostatečné.
Zjištěné chráněné a ohroţené druhy rostlin :
-

smil písečný (Helichrysum arenarium)

-

leknín bělostný (Nymphaea candida)

-

nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis)

-

ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus)

-

bělolist nejmenší (Filago minima), bělolist rolní (Filago arvensis)
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Zjištěné chráněné a ohroţené druhy ţivočichů :
-

mravenec (Formica sp.)

-

čmelák (Bombus sp.)

-

otakárek fenyklový (Papilio machaon)

-

krasec měďák (Chalcophora mariana)

-

čolek obecný (Triturus vulgaris)

-

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

Zvláště chráněná území
Ve vzdálenosti cca 1,3 km jihozápadním směrem na území obce Jestřebí a Zahrádky
se nachází NPR Novozámecký rybník – rezervace byla vyhlášena v roce 1933 na ploše
357,89 ha jako ornitologická rezervace, hnízdiště vodního ptactva s rákosinami a přilehlými
loukami

s

rašelinnou

květenou.

Území

rezervace

je

z

ornitologického

hlediska

nejvýznamnější lokalitou severních Čech - bylo zde pozorováno více neţ 220 druhů ptáků, z
nichţ mnohé patří mezi ohroţené, např. orel mořský (Halliaeetus albicilla), jeřáb popelavý
(Grus grus) nebo sýkořice vousatá (Panurus biarmicus). Vodní plocha a přilehlé mokřadní
louky jsou příznivým prostředím i pro řadu druhů obojţivelníků. Mělké, periodicky zatopené
plochy vyuţívá kriticky ohroţený druh ropucha krátkonohá (Bufo calamita), rozsáhlejší vodní
plochy zase blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).
Podle

dostupných

podkladů

zde

bylo

v

rámci

entomologického

výzkumu

zaznamenáno aţ 800 druhů brouků, z nichţ některé zde byly prokázány poprvé na území
Čech. Vzácný je výskyt kriticky ohroţeného střevlíka zlatitého (Carabus auratus) či sviţníka
polního (Cicindela campestris).
Ve vzdálenosti cca 1 km jihovýchodním směrem se nachází PP Provodínské
kameny :
Výměra :

2,32 ha

Území obce :

Provodín

Vyhlášeno :

1956

Přírodní památka je erozí vypreparovaná čedičová skála a výrazná krajinná
dominanta (419 m n. m.). Čedičová hornina podmiňuje výskyt teplomilné květeny jak nelesní,
soustředěné na nezazeměném temeni, tak lesní při úpatí útvaru. Společenstva skalních
stepí reprezentuje např. keř skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), kostřava sivá
(Festuca pallens), pelyněk ladní (Artemisia campestris), netřesk výběţkatý (Jovibarba
sobolifera) a několik druhů rozchodníků (Sedum spp.). Skalní štěrbiny osídlují kapradiny
sleziníky (Asplenium) a osladič obecný (Polypodium vulgare). Dubohabrový háj při úpatí je
místem bohatého výskytu lilie zlatohlavé (Lilium martagon) a dalších hájových druhů, např.
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zvonku broskvolistého (Campanula persicifolia) a jaterníku podléšky (Hepatica nobilis).
Ptáci, kteří tu byli zaznamenáni – např. moták pilich (Circus cyaneus) nebo krkavec velký
(Corvus corax), plazi - ještěrka obecná (Lacerta agilis); z bezobratlých se vyskytují vzácné
teplomilné druhy měkkýšů, kobylek a brouků (Cymindis angularis, Masoreus wetterhallii aj.).
Podmáčené louky v blízkém okolí jsou lokalitou vzácné mokřadní vegetace.
Zvláště chráněné části přírody

Významné krajinné prvky
V řešeném území se nenachází ţádný významný krajinný prvek registrovaný podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Lokality soustavy NATURA 2000
V bezprostřední blízkosti popisovaného záměru se nachází EVL Jestřebsko –
Dokesko a ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady.
Evropsky významná lokalita CZ 0514042 Jestřebsko – Dokesko
Biogeografická oblast :

kontinentální

Rozloha lokality :

6 950,4 ha

Nadmořská výška :

252 - 470 m n. m.

Kategorie chráněného území :

NPR / NPP / PR / PP

Poloha :
Rozsáhlé území s dominantami Novozámeckého a Břehyňského rybníku, Máchova jezera a
Hradčanských stěn. V jiţní části ohraničené (od západu na východ) obcemi Zahrádky, Jestřebí, Staré
Splavy, Doksy a zasahující nejdále na východ k vrcholu Velké Bukové (474 m n. m.). Severní hranice
(směrem opačným) tvoří Hradčanské rybníky a niva Ploučnice aţ k Brenskému mlýnu (ta k území jen
přiléhá, ale náleţí do lokality Horní Ploučnice) a zahrnut je i Heřmanický rybník.
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Kvalita a význam :
V terénních depresích vznikaly na místě bývalých jezer jiţ od středověku rybníky, v jejichţ okolí
se uchovala významná mokřadní vegetace (rašelinné bory, rašeliniště a slatiniště, vodní a baţinná
vegetace). Nejcennější z hlediska ochrany přírody jsou rybníky Novozámecký a Břehyňský propojené
Mlýnským potokem, jehoţ úsek mezi Starými Splavy a Provodínem uchovává význačnou slatiništní
vegetaci. Jen od roku 1887 zde bylo nalezeno 119 ohroţených taxonů rostlin, přičemţ v roce 1927
došlo k drastickému odvodnění celé lokality, coţ mělo za následek jejich ústup aţ vymizení. Rybníky
jsou zapsány do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy a jsou součástí
národní sítě územního systému ekologické stability a Evropské ekologické sítě EECONET. Ojedinělé
jsou rovněţ zachovalé lesní porosty vázané na členitý reliéf Hradčanské plošiny.
Území je bohaté na vodní ptactvo, coţ vedlo k jeho zařazení k Významným ptačím územím
(IBA) a v současnosti většinu plochy zaujímá SPA. Relativně hojně jsou zde zastoupeni i obojţivelníci
(skokan skřehotavý, rosnička zelená, ropucha krátkonohá, blatnice skvrnitá, čolek horský atd.).
Udáváno je 171 druhů pavouků a řada dalších bezobratlých, z nichţ některé jsou unikátní v ČR.
Na území v současnosti zasahuje 6 MZCHÚ (NPR Břehyně-Pecopala, NPR Novozámecký
rybník, PP Provodínské skály, PP Konvalinkový vrch, PR Slunečný dvůr, NPP Swamp). V návrhu jsou
NPR Dokeské pískovce a mokřady.
Z druhů ţivočichů chráněných soustavou Natura 2000 byl potvrzen výskyt Ophiogomphus
cecilia (Heřmanický rybník), Maculinea nausithous (Brenský mlýn, meandry Ploučnice, Vavrouškův
rybník) a z vrcholů Malé a Velké Bukové a Mlýnského vrchu tesařík alpský (Rosalia alpina). V nivě
Ploučnice ţije vydra říční.
Z druhů rostlin chráněných soustavou Natura 2000 se zde vyskytují Pulsatilla patens (Kozí
kámen, Jelení vrch, Jindřichova skála), Liparis loeselii (Máchovo jezero – Swamp a širší okolí,
Jestřebské slatiny, Novozámecký rybník), Ligularia sibirica (Jestřebské slatiny), Trichomanes
speciosum (Konvalinkový vrch, Hradčanské stěny) a z mechorostů Drepanocladus (Hamatocaulis)
vernicosus (Břehyňský a Novozámecký rybník).

Vyznačení evropsky významné lokality
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Ptačí oblast CZ0511007 Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady
Biogeografická oblast :

kontinentální

Rozloha lokality :

9 480,8 ha

Nadmořská výška :

252 - 602 m n. m.

Poloha :
Území se nachází v severních Čechách leţí v Ralské pahorkatině mezi obcemi Jestřebí,
Doksy, Bezděz, Ralsko a Provodín. Na délku zaujímá 20 km a v nejširším bodě má 8 km.
Kvalita a význam :
Českolipsko hostí jeden ze čtyř kvalifikujících se druhů přílohy I - jeřába popelavého (Grus
grus). Je první oblastí v České republice, kde se jeřábi před více neţ dvaceti lety usadili. Druhým
cílovým druhem je slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), jehoţ klíčovou
lokalitou jsou rozlehlé rákosiny Novozámeckého rybníka. Jak ukázal podrobný průzkum v letech 2001
a 2002, Českolipsko obývá jedna z největších populací lelka lesního (Caprimulgus europaeus) v
České republice. Klíčovou lokalitou je Vrchbělá, bývalá vojenská střelnice a tankodrom, kde hnízdí 4055 párů lelků. Jde o bezlesí v různém stádiu sukcese, většinou bez podmáčení, s holými písčitými
plochami, travinnými společenstvy, vřesovišti a náletovými porosty břízy a borovice. Při okrajích,
lemovaných vzrostlým borovým lesem, rostou staré exempláře borovice lesní.
Významnou lokalitou je také bývalé vojenské letiště u Hradčan, kde se vyskytují jak sušší
stanoviště s porosty vřesu a rozptýlenými břízami, tak stanoviště podmáčená s vegetací tvořenou
ostřicemi, břízami a olšemi. V tomto území a přilehlých rašelinných borech u Hradčanských rybníků
hnízdí 6-10 párů lelků. Ptačí oblast je rovněţ navrţena pro skřivana lesního (Lullula arborea).
Ornitologické průzkumy v navrţené ptačí oblasti, zejména na Novozámeckém rybníku, mají
více neţ stoletou tradici a mnoţství zpráv umoţňuje sledovat vývoj zdejší avifauny od konce 19. století
do současnosti. V území hnízdí dalších 17 druhů přílohy I, např. sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
– 35 párů v r. 2002, moták pochop (Circus aeruginosus) - 13-17 párů a také 2 aţ 3 páry orla mořského
(Haliaeetus albicilla) střídají při hnízdění několik lokalit v lesích v blízkosti rybníků a řeky Ploučnice.

Vyznačení ptačí oblasti
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Územní systém ekologické stability krajiny
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku. Posuzované území se nenachází v blízkosti územního systému ekologické stability.
Nejbliţší ÚSES (regionální úrovně) je cca 1,5 km jihozápadním směrem na k.ú. obce
Jestřebí u České Lípy. Jedná se o RBC 382 Novozámecký rybník, Konvalinkový vršek.
V blízkém okolí pily se podle Generelu místního ÚSES nacházejí 3 lokální biocentra
vzájemně propojená biokoridory :
-

biocentrum 285 Kraví Hora

-

biokoridor 285/286

-

286 U Kumerské cesty

-

286/303

-

303 Puchavec

Charakteristika lokálních biocenter je obsaţena ve zprávě Biologické průzkumy
(Mgr. Lysák, 2008) v příloze č. 5 oznámení.
Vyznačení ÚSES (regionálního biocentra 382)
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Krajinný ráz :
Širší území lokality je relativně morfologicky ploché, ze kterého vystupují ojedinělé
skalní útvary, většinou skryté v lesním porostu, jen ojediněle tvořící krajinnou dominantu jako
je především Kraví hora, Lískovec, Provodínské kameny. Většina z těchto útvarů tvoří
krajinné prvky, které vznikly prokřemeněním okolního pískovce při výstupu vulkanogenních
hmot k povrchu.
Původní přírodní charakter území v okolí blízké obce Provodína byl pozměněn vlivem
historicky dlouhodobé těţby písku a v nedávném období i existencí bývalého vojenského
prostoru. Odlesněné a odtěţené území je kontinuálně rekultivováno podle plánů,
zpracovaných ve spolupráci s krajinářskými odborníky a v souladu s poţadavky státní správy
v ochraně přírody a krajiny. Vytěţená území nelze uvést do původního stavu, ale lze je citlivě
zapojit do lokálního krajinného rázu i s tím, ţe se vymodelují nové krajinné prvky jako jsou
vodní nádrţe apod.
Území kolem posuzovaného areálu v Srní u České Lípy je charakterizováno vysokou
lesnatostí; přírodní prvky jsou doplněny dopravními cestami (silnice, ţeleznice) a ojedinělou
zástavbou.
V oblasti není zřízen přírodní park.

Architektonické a jiné kulturní památky :
V prostoru záměru se nenalézají archeologické, architektonické ani historické
památky. Nenacházejí se zde ani ţádné kulturní památky, které by vyţadovaly zvláštní
ochranu. Zájmové území se nenachází v památkově chráněném území.
Základní charakteristiky obce Provodín, jehoţ částí je Srní u České Lípy :
Nadmořská výška

263 m n.m.

Zeměpisné souřadnice

50° 37 23.00 sš; 14° 36 2.00 vd

Celková výměra pozemku

1 258 ha

Části obce :

Provodín, Srní u České Lípy

Počet obyvatel

679 (k 31.12.2006)

Průměrný věk

39,5 (k 31.12.2006)

Počet podnikatelských subjektů

137 (k 31.12.2006)

Srní bývala samostatná obec. Její historie je neodmyslitelně spojená se ţeleznicí.
S dnešním názvem Srní se ves objevuje aţ v roce 1929. Na konci roku 1966 se Srní připojilo
k Provodínu. Přesto, ţe jde o velmi malou ves, najdeme zde několik významných památek.
Je to například čp. 1, dřevěná roubená stavba s arkádami, štíty vyloţenými břidlicí (pochází
z doby kolem roku 1860). Podobně je zajímavá i dřevěná patrová chalupa čp. 4, v roce 1961
stále ještě s doškovou střechou, a chalupa čp. 23, srub s arkádami (asi z roku 1810).
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ČÁST D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti
Velikost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :
-

nulový vliv

-

zanedbatelný vliv

-

malý vliv

-

střední vliv

-

velký vliv

Významnost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :
-

významný pozitivní vliv

-

mírně pozitivní vliv

-

nevýznamný vliv

-

mírně negativní vliv

-

významně negativní vliv

D.I.1. VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Zpracovatelka oznámení záměru RNDr. Irena Dvořáková je nositelkou
osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví - vydáno MZ ČR
dne 26.1.2005 pod č.j. HEM-300-2.12.04/36202 - č. 3/2005.
Zdravotní rizika :
Výstavba
Příprava prostoru pro výstavbu, poté samotné stavební práce a související doprava
se samozřejmě neobejdou bez určitého ovlivnění prostředí – hlukem, emisemi. Tyto vlivy se
mohou dotknout obyvatel v okolí areálu, stavba svým rozsahem nebude zanedbatelná.
Důleţitá je skutečnost, ţe činnosti spojené se zvýšenou prašností a hlukem a s většími
nároky na dopravu budou trvat krátkodobě v první etapě stavebních prací (max. 6 měsíců) a
budou omezeny na denní dobu v rozpětí 6.00 – 22.00 hod., s vyloučením práce ve dnech
pracovního klidu.
Obtěţování obyvatel bude spojeno zejména s fází přípravy staveniště.
Vlivy na zdraví v době stavební činnosti budou velikostně střední a mírně negativní.
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Provoz
Záměr je připravován s cílem být moderním areálem na zpracování dřevní hmoty ohleduplným vůči ţivotnímu prostředí.
Při důsledném dodrţování pracovních postupů nehrozí obyvatelům v okolí areálu
v Srní u České Lípy významná zdravotní rizika; vliv záměru na veřejné zdraví je zhodnocen
z hlediska emisí do ovzduší a hluku.

OVZDUŠÍ
a) Identifikace vlivů
Posuzovaným záměrem dojde k umístění technologických zdrojů znečišťování ovzduší,
bude instalována kotelna na biomasu, bude zajišťována doprava. Emitovanými látkami budou
zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, benzen a tuhé znečišťující látky.
Posouzení z hlediska moţného působení na veřejné zdraví je provedeno pro
suspendované látky PM10. Příspěvky dalších výše uvedených látek (hodnocených v rozptylové
studii) jsou na úrovni, která nemůţe ovlivnit veřejné zdraví.
Cílem posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší je vyhodnotit
dostupné údaje o stavu znečištění ovzduší v této oblasti způsobeném přispěním emisí
z provozu po rekonstrukci závodu a posoudit tak moţný vliv na zdraví obyvatel v okolí.
b) Vliv vybraných škodlivin
Suspendované částice - PM10
Prachové částice (polydisperzní aerosol) vznikají drcením a spalováním různých
materiálů a látek. Pro posouzení účinku prachu na lidský organismus je potřebné znát
velikost a tvar prachových částic, chemické sloţení, koncentraci a délku expozice.
Částice menší neţ 10 µm – označované jako PM10, se dostávají do dolních cest
dýchacích, coţ se můţe projevit na zvýšené nemocnosti, astmatickými potíţemi i úmrtností.
Citlivými skupinami jsou děti, starší osoby a osoby s onemocněním dýchacího a oběhového
systému. Depozice v plicích je největší u částic o velikosti 1 – 2 µm. Částice s průměrem pod
0,001 µm nejsou v plicích v podstatě vůbec zachytávány (jsou vydechovány). Částice o
velikosti nad 10 µm jsou naopak součástí expozice poţitím.
Z hygienického hlediska jsou nejnebezpečnější částice menší neţ 0,2 µm, které
mohou vnikat hluboko do dýchacích cest, aţ do plicních alveolů (respirabilní podíl).
V případě, ţe obsahují i další škodliviny, jako např. těţké kovy, jejich škodlivost prudce
vzrůstá.
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Částice bez specifikace chemického sloţení způsobují mj. změny funkce a kvality
řasinkového epitelu v horních cestách dýchacích a vyvolávají zvýšenou produkci hlenu
v dolních cestách dýchacích. Tyto změny usnadňují vznik infekce a časté záněty mohou vést
aţ ke vzniku chronického onemocnění.
Vliv zvýšených koncentrací prachových částic v ovzduší na nemocnost a
úmrtnost patří mezi nejčastěji popisované vztahy v epidemiologických studiích.
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u
exponované populace se často pouţívají vztahy publikované na základě meta-analýzy
výsledků epidemiologických studií (AUNAN 1995) – i kdyţ se v posledním období začíná
uvaţovat o potřebnosti tyto vztahy pro další vyuţívání revidovat.
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu PM10 dnes vycházejí především
z výsledků epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění
nemocnosti a úmrtnosti jiţ při velmi nízké úrovni expozice, přičemţ není moţné jasně určit
prahovou koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, ţe vhodnějším ukazatelem
prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce.
Prokázanými účinky krátkodobé expozice výkyvům imisních koncentrací je
přechodné zvýšení respiračních a kardiovaskulárních potíţí, vyšší počet akutních
hospitalizací, vyšší spotřeba léků a zvýšení úmrtnosti.
Postiţena je především citlivá část populace, tedy zejména lidé s váţnými nemocemi
srdečně-cévního systému a plic, starší lidé a kojenci a malé děti. Účinky jsou pozorovány
během a několik dní po epizodě výrazného zvýšení denní imisní koncentrace. Jako
kvantitativní vztah akutní expozice a účinku uvádí WHO po vyhodnocení epidemiologických
studií v aktualizovaném doporučení pro kvalitu ovzduší v roce 2005 zvýšení celkové
úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárůstu 24hodinové průměrné koncentrace PM10 o 10 μg/m3
nad 50 μg/m3. Hodnotu 50 μg/m3 (jako 99. percentil, tedy 4. nejvyšší hodnotu v roce) WHO
doporučuje jako limit pro průměrnou 24hodinovou koncentraci, která by měla slouţit k
prevenci výskytu imisních výkyvů, vedoucích k podstatnému zvýšení nemocnosti a úmrtnosti.
Nepředstavuje ovšem plnou ochranu pro celou populaci.
Studie věnované dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší
prokazují účinky ještě závaţnější, především v podobě ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na
onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Riziko zde narůstá s expozicí a
projevuje se i při velmi nízkých koncentracích těsně nad přírodním pozadím, které se v USA
a západní Evropě odhaduje na 3 – 5 μg/m3 PM2,5.
Zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 10 μg/m3 zvyšuje podle výsledků
největších epidemiologických kohortových studií celkovou úmrtnost exponované populace o
6 %. WHO stanovila v roce 2005 v aktualizovaném doporučení pro kvalitu ovzduší jako
limitní roční průměrnou koncentraci PM10 hodnotu 20 μg/m3.
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Jedná se o nejniţší úroveň expozice, při které se s více neţ 95% mírou spolehlivosti
zvyšuje úmrtnost v závislosti na imisní zátěţi suspendovanými částicemi v ovzduší. WHO
zde vychází z americké studie sledující imise PM2,5 a k přepočtu je pouţit poměr PM2,5/PM10
0,5 (tento poměr je typický pro městské oblasti rozvojových zemí, zatímco ve vyspělých
zemích je spodním okrajem rozmezí 0,5 – 0,8 a je zde doporučeno pouţít poměr obou frakcí
podle místních dat). Opět je ovšem konstatováno, ţe se nejedná o prahovou úroveň
expozice a doporučený limit neznamená plnou ochranu veškeré populace před nepříznivými
účinky suspendovaných částic.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země EU limitní hodnoty PM10
50 μg/m3 pro průměrnou 24hodinovou koncentraci a 40 μg/m3 pro průměrnou roční
koncentraci, která se původně v druhé etapě od roku 2010 měla sníţit na 20 μg/m3. Tyto
limitní hodnoty byly přijaty i v ČR. Od sníţení imisního limitu pro roční průměrnou koncentraci
PM10 na 20 μg/m3 se však později upustilo a uvaţuje se o přijetí limitu pro frakci PM2,5.
c) Stanovení expozice
-

zdroj údajů : ROZPTYLOVÁ STUDIE, SLABÝ 2008, www.chmi.cz

POZAĎOVÁ IMISNÍ SITUACE – měření :
Hodnoty na měřicí stanici č. 1023 Česká Lípa (2007) :
Hodnota roční průměrné koncentrace (tj. roční aritmetický průměr) - 23,4 µg/m3.
Denní maximum - 121,6 g/m3 (24.3.2007), 98% Kv = 65,4 g/m3.
VARIANTA NULOVÁ – výpočet :
Nejvyšší hodnoty :

3

0,113 µg/m (max. denní koncentrace), obytná zástavba
0,003 µg/m3 (průměrná roční), obytná zástavba

VARIANTA SE ZÁMĚREM – výpočet :
Nejvyšší hodnoty :

3,193 µg/m3 (max. denní koncentrace), obytná zástavba
0,027 µg/m3 (průměrná roční), obytná zástavba

Nejvyšší příspěvky : 2,287 µg/m3 (max. denní koncentrace), obytná zástavba
0,014 µg/m3 (průměrná roční), obytná zástavba
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d) Charakterizace rizik
Suspendované částice PM10 – posouzení dlouhodobé expozice
Vliv zvýšených koncentrací prachových částic v ovzduší na nemocnost a úmrtnost
patří mezi nejčastěji popisované vztahy v epidemiologických studiích.
Pro

působení prachových

částic

v ovzduší nebyla

zatím

zjištěna

prahová

koncentrace. Pro hodnocení dlouhodobých účinků na základě ročních průměrných
koncentrací existuje mnohem méně podkladů. Pozorované účinky se většinou týkají sníţení
plicních funkcí, výskytu symptomů chronické bronchitis a spotřeby léků pro rozšíření
průdušek při dýchacích obtíţích a zkrácení očekávané délky ţivota. Pro částice PM10 bývají
3

uváděny i u koncentrací niţších neţ 30 µg/m . Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika
některých zdravotních ukazatelů u exponované populace se pouţívá vztahů publikovaných
na základě meta-analýzy výsledků epidemiologických studií.
Podle epidemiologických studií se u neexponované dětské populace vyskytují
chronické respirační symptomy ve cca 3 %.
Relativní riziko vyjadřující poměr výskytu příznaků v exponované populaci (na
základě studie zabývající se frekvencí výskytu bronchitidy a chronických respiračních
symptomů u dětí - Dockery a spol.) oproti neexponované v závislosti na průměrné roční
koncentraci prachových částic je moţné stanovit ze vztahu :
Odhad rizika = e

.C

, kde

je regresní koeficient je 0,02629 (95% interval spolehlivosti CI 0,00273-0,05187)
C je průměrná roční koncentrace PM10 v µg/m

3

Tabulka 20 : Odhad rizika bronchitidy a chronických respiračních symptomů (dětská populace)
Lokalita
- okolí areálu

PM10

Odhad rizika

průměrná roční

(95% CI)

(nejbliţší obytná zástavba)

koncentrace

Stávající imisní situace

23,4 µg/m

3

1,847

měření 2007

Příspěvek záměru

Prevalence

5,54 %

(1,066 – 3,354)

max. 0,014 g/m

nehodnotitelné

3

výpočet

Hodnocení

Současná situace ve znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10
bez realizace záměru můţe v hodnoceném zájmovém území přispívat ke
zvýšení výskytu zánětu průdušek a chronických respiračních symptomů u
dětí ze 3 % očekávaného výskytu v nezatíţené populaci na 5,5 %.
Nárůsty ročních průměrů koncentrací PM10 jsou v případě zprovoznění pily
v Srní u České Lípy zanedbatelné. Jde o změnu imisní situace, která je
pod hranicí citlivosti výpočtu zdravotních rizik a nemůţe ovlivnit zdravotní
stav.
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K

orientačnímu

kvantitativnímu

znázornění

míry

rizika

nepříznivých

účinků

znečištěného ovzduší PM10 na zdraví obyvatel je dále pouţita poslední publikovaná metodika
kvantitativního hodnocení vlivu na zdraví (HIA) vypracovaná v rámci programu CAFE (Clean
Air for Europe) v roce 2005.
V rámci této metodiky byly odvozeny vztahy expozice a účinku zohledňující průměrný
výskyt hodnocených zdravotních ukazatelů u populace zemí EU a umoţňující vyjádřit v
závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 přímo počet atributivních případů za rok.
Vztahy jsou lineární a byly odvozeny pro celkovou úmrtnost a některé ukazatele
nemocnosti. U úmrtnosti se vychází ze vztahu odvozeného z největší kohortové studie z
USA, zahrnující 1,2 milionu dospělých obyvatel, který udává zvýšení celkové úmrtnosti u
dospělé populace nad 30 let o 6 % spojené se změnou dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 10
μg/m3. Platnost tohoto vztahu se předpokládá pro změny imisní zátěţe z antropogenních
emisních zdrojů, tedy hodnoty nad přírodním pozadím PM10 a PM
3

2,5

v ročních imisních

3

průměrech 10 μg/m , resp. 5 μg/m odhadovaných pro USA a Evropu.
Vztahy pro ukazatele nemocnosti jsou méně přesné neţ vztah pro úmrtnost. Je to
dáno méně rozsáhlou databází podkladových studií i rozdíly v definici jednotlivých ukazatelů,
avšak jsou pouţívány, neboť demonstrují moţný rozsah účinků znečištěného ovzduší na
zdraví obyvatel. Vyjadřují přímo počet nových případů, událostí nebo dnů v jednom roce na
3

určitý počet obyvatel dané věkové skupiny, odpovídající 10 μg/m prům. roční koncentrace
PM10 (nebo PM2,5). Konkrétně jsou tyto vztahy uvedeny v následujícím přehledu :
-

26,5 nových případů chronické bronchitis na 100 000 dospělých ≥ 27 let

-

4,34 akutních hospitalizací pro srdeční příhody na 100 000 obyvatel

-

7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíţe na 100 000 obyvatel

-

902 dní s omezenou aktivitou (RADs)* na 1000 obyvatel věku 16-64 let (vztah pro PM2,5)

-

180 dní s léčbou (bronchodilatans) u dětí s astma (asi 15 % dětí) na 1000 dětí věku 5-14
let

-

912 dní s léčbou (bronchodilatans) u dospělých s astma (asi 4,5 % dospělých) na 1000
osob ≥ 20 let

-

1,86 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle na 1 dítě 5-14 let

-

1,30 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle u dospělých
s chronickým respiračním onemocněním (asi 30 % dospělé populace) na 1 dospělého
člověka
* RADs (restricted aktivity days) – dny ve kterých člověk potřebuje ze zdravotních důvodů změnit svoji
normální aktivitu. Jsou zjišťovány dotazníkovým průzkumem. Podle závaţnosti se dělí na dny s upoutáním
na lůţko, dny s absencí v zaměstnání nebo ve škole a na dny jen s mírným omezením normální aktivity, u
kterých se odhaduje, ţe tvoří asi dvě třetiny celkového počtu RADs.
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Výše uvedené vztahy je moţné pouţít pro výpočet atributivního rizika imisí PM10
uvedenou metodikou pro odhadovaný počet 100 obyvatel nejbliţší obytné zástavby v Srní je tedy hypoteticky uvaţováno, ţe tento počet obyvatel bude exponován nejvyšší vypočtenou
roční průměrnou koncentrací PM10 z rozptylové studie.
Do výpočtu je jako průměrná roční koncentrace PM10 dosazena hodnota
odhadovaného pozadí 23,4 μg/m3 (výsledek měření na monitorovací stanici č. 1023 Česká
Lípa v roce 2007) a dále hodnota 23,414 představující naměřenou pozaďovou situaci
v součtu s modelovým výpočtem max. příspěvku záměru vypočteného rozptylovou studií.
3

Pro srovnání je výpočet proveden i pro hodnotu imisního limitu 40 μg/m . Od těchto hodnot
je ve vlastním výpočtu v souladu s metodikou WHO odečtena hodnota 10 μg/m3,
odhadovaná pro USA a Evropu jako základní přírodní pozadí PM10.
Podkladové údaje pro výpočet ukazatelů :
-

věková struktura obyvatelstva v České Lípě dle údajů ČSÚ 2001

-

celková úmrtnost populace ČR starší 30 let (15,61 případů úmrtí na 1000 osob za 1
rok) dle zdravotnické ročenky 2006

-

hodnota 0,7 pouţitá jako poměr frakcí PM2,5 a PM10 - představující průměr z poměrů
obou frakcí na stanicích v ČR, kde jsou obě frakce PM současně měřeny, za r. 2007
Výpočet udává pro příslušný počet exponovaných obyvatel a jednotlivé kategorie

zdravotních ukazatelů přímo míru vlivu znečištěného ovzduší, tedy absolutní počet
zdravotních ukazatelů, který je moţné přisoudit vlivu znečištěného ovzduší.
Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, ţe není jedinou
příčinou a uplatňuje se především u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u
starších osob a lidí s váţným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, u kterých
zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje délku ţivota. Jedná se tedy o
počet předčasných úmrtí.
Zdravotní riziko imisí PM10
(ukazatele atributivního rizika za 1 rok pro 100 exponovaných obyvatel)
Průměrná roční koncentrace

Ukazatel

3

(μg/m )
Pozadí 2007

Budoucí stav

Imisní limit

23,4

23,414

40

0,05

0,05

0,1

Hospitalizace pro srdeční onemocnění

0,01

0,01

0,01

Hospitalizace pro respirační onemocnění

0,01

0,01

0,02

CELKOVÁ ÚMRTNOST
Počet úmrtí u populace ve věku nad 30 let *
NEMOCNOST - CELÁ POPULACE
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NEMOCNOST - DOSPĚLÍ
Nové případy chronické bronchitis *

0,02

0,02

0,05

Počet dní s příznaky u chron. nemocných**

38

38

86

Počet dní s léčbou u astmatiků

4

4

9

Počet dní s omezenou aktivitou

62

62

139

Počet dní s respiračními příznaky

37

37

84

Počet dní s léčbou u astmatických dětí

0,7

0,7

1,6

NEMOCNOST - DĚTI

* Pro výpočet byl z důvodu absence přesnějšího věkového členění pouţit údaj o počtu obyvatel nad 30 let.
** Z téhoţ důvodu pouţit údaj o počtu obyvatel nad 20 let.

Z tabulky vyplývá, ţe imisní příspěvek záměru nemění výsledné zdravotní riziko imisí
PM10 (budoucí stav) a neprojevuje se kvantitativně postřehnutelným způsobem ani v
nejcitlivějším ukazateli počtů dní s respiračními příznaky.
Je třeba mít na zřeteli, ţe provedený výpočet je vzhledem k mnoha nejistotám v jeho
výchozích podkladech i v odvození vlastních vztahů pouze hrubým odhadem skutečného
stavu. Z hlediska interpretace výsledků je třeba vycházet z předpokladu, ţe se jedná o
komplexní riziko účinku znečištěného ovzduší, které zahrnuje jak chronické účinky
dlouhodobé imisní zátěţe, tak i větší část akutních účinků dočasných výkyvů imisních
koncentrací škodlivin.
Suspendované částice PM10 – posouzení krátkodobé expozice
Stávající imisní stav v lokalitě byl v prostoru obytné zástavby výpočtem zjištěn max.
3

0,113 µg/m (max. denní koncentrace).
Nejvyšší příspěvek záměru k 24 hodinové imisní koncentraci prachových částic PM10
v oblasti obytné zástavby je na základě rozptylové studie očekáván 2,287 µg/m3, coţ je
hodnota pod úrovní zdravotně významné koncentrace (50 µg/m3).

HLUK
a) Identifikace vlivů
Předmětem záměru je rekonstrukce dřevařského areálu KIMOS – pila, s.r.o.
Uvaţovanými zdroji hluku po uvedení závodu do provozu jsou zařízení a činnosti v rámci
technologie, kotelna a doprava.
Cílem hodnocení zdravotních rizik záměru z hlediska hluku je posoudit stav akustické
zátěţe v chráněném venkovním prostoru, který nastane realizací předmětného záměru a
mohl by znamenat ovlivnění zdraví obyvatel v daném místě.
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b) Vliv hluku na zdraví
Zvuky jsou přirozenou součástí ţivotního prostředí člověka a mají pro něj velký
význam, protoţe sluchem člověk přijímá nejvýznamnější podíl informací o svém prostředí.
Zvuky, které jsou způsobovány mnoha zdroji nezávislými na jednotlivci a jsou příliš
silné, příliš časté nebo působí v nevhodné situaci a době, však mohou na člověka působit
nepříznivě.
Obecně se tyto nechtěné zvuky nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu.
Proto je nutné povaţovat hluk do jisté míry za bezprahově působící noxu. Nepříznivé účinky
hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny
organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke sníţení odolnosti organismu proti stresu
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Negativní účinky hluku :
AKUTNÍ ÚČINKY (stres a tomu odpovídající obrana organismu) :
-

poškození sluchového aparátu

-

zvýšení krevního tlaku

-

zrychlení tepové frekvence

-

staţení periferních cév

-

zvýšení hladiny adrenalinu

-

vliv na psychiku - únava, deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota

-

sníţení výkonnosti, paměti a pozornosti

CHRONICKÉ ÚČINKY (tzv. civilizační choroby) :
-

fixování akutních účinků

-

vznik hypertenze

-

poškození srdce, infarkt myokardu

-

sníţení imunitních schopností organismu

-

pocity únavy

-

nepříznivé ovlivnění spánku, nespavost

Na současném stupni poznání je za dostatečně prokázané poškození sluchového
aparátu, ovlivnění kardiovaskulárního a imunitního systému a negativní poruchy spánku.
Neprokázané, tj. omezené důkazy jsou např. u vlivu na hormonální systém, biochemické
funkce, fetální vývoj, mentální zdraví.
Při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí vychází
Světová zdravotnická organizace WHO ze současných poznatků o negativním účinku hluku
na rušení spánku v noční době, na řečovou komunikaci, obtěţování, pocity nepohody a
rozmrzelosti.
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Současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví lze stručně rozdělit
následovně :
Poškození sluchového aparátu
Tento druh poškození je prokázán u pracovní expozice hluku v závislosti na výši L Aeq,T a době
trvání expozice. Riziko poškození však existuje i v případě hluku v mimopracovním prostředí při
různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěţí. Epidemiologické studie prokázaly, ţe u více neţ
95 % exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu ani při celoţivotní expozici
hluku v ţivotním prostředí při LAeq,

24 hod

= 70 dB. Nelze však vyloučit, ţe při této úrovni hlukové

expozice můţe dojít k mírnému poškození sluchu u citlivých skupin populace (děti, osoby exponované
dalším noxám - např. vibracím, chemickým škodlivinám apod.). Je také známo, ţe zvýšená hladina
hluku v komunálním prostředí přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob exponovaných hladinám
hluku v pracovním prostředí (profesionální expozice rizikovým hladinám hluku).
S vyšší expozicí hluku v mimopracovním prostředí se můţeme setkat jen ve velmi specifických
případech, např. u lidí ţijících v blízkosti frekventovaných letišť nebo velmi rušných komunikacích.
Nezanedbatelně mohou zvyšovat expozici hlukem volnočasové aktivity.
Vysoký krevní tlak
Výsledky zjištěné v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu
k ţivotnímu prostředí (dále „Monitoring“) vedou k závěru, ţe lidé ţijící dlouhodobě (minimálně 5 let) v
lokalitách s noční hlučností působenou hlukem z dopravy vyšší neţ LAeq,T = 62 dB mají, po zhodnocení
tzv. matoucích faktorů (věk, dosaţené vzdělání, BMI, četnost fyzické aktivity, kouření, pití
alkoholických nápojů a černé kávy), 1,2 x vyšší šanci onemocnět vysokým krevním tlakem. V případě
hypertenze je významná teorie, ţe se současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku
vyplavován z buněk do krevního řečiště a vylučován z organismu.
Ischemická choroba srdeční (ICHS)
V řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů byla zjištěna podobná situace jako v
případě hypertenze. Nejniţší LAeq, 24

hod

s efektem na ICHS v epidemiologických studiích byla 70 dB.

Všeobecný závěr však je, ţe účinky na kardiovaskulární systém, ovšem v případě hluku z dopravy,
jsou spojeny s dlouhodobou, mnohaletou expozicí LAeq, 24 hod = 65 aţ 70 dB a více.
Časté katary cest dýchacích
Výskyt onemocnění častými katary horních cest dýchacích stoupá se zvyšující se hlučností.
Lidé ţijící dlouhodobě v lokalitách s hlučností větší neţ LAeq,T= 62 dB v noční době mají aţ 1,4 x vyšší
riziko onemocnění katary horních cest dýchacích, a to opět po vyloučení matoucích faktorů.
Zhoršení řečové komunikace
Zhoršená komunikace řeči v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů mezi lidmi (podráţděnost, nejistota, pocity
nespokojenosti), můţe vést k překrývání a maskování důleţitých signálů.
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Pro dostatečně srozumitelné vnímání sloţitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická
konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB v 85 %
doby. Při průměrné hlasitosti řeči LAeq,T= 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech
překračovat LAeq,T= 35 dB. Zvláštní pozornost zasluhují domy, ve kterých bydlí malé děti a třídy
předškolních a školních zařízení.
Obtěţování hlukem
Obtěţování hlukem je nejobecnější reakce exponovaných osob. Vyvolává mnoho negativních
emočních stavů, např. pocit rozmrzelosti, nespokojenosti, špatnou náladu, deprese, pocit beznaděje. U
kaţdého jedince existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. Jedná se o zcela individuální
vnímání rušivosti – v běţné populaci je 5 aţ 20 % vysoce senzitivních osob stejně jako osob vysoce
tolerantních.
Rozmrzelost můţe vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a
fixuje. Rovněţ můţe být významně ovlivněna zdravotním stavem exponovaných osob. Podle WHO je
během dne jen málo lidí váţně obtěţováno při svých aktivitách expozicí L Aeq,T < 55 dB a mírně
obtěţováno při LAeq,T < 50 dB.
Nepříznivé ovlivnění (poruchy) spánku
Účinek hluku na spánek je nejvíce očekávaným účinkem působení nadměrného hluku, a to v
oblasti usínání, délky a kvality (hloubky) spánku. Můţe docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení
srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak
fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku.
Výsledky Monitoringu potvrzují úzkou závislost počtu osob obtěţovaných venkovním hlukem z
dopravy, osob s obtíţným usínáním, zhoršenou kvalitou spánku a osob uţívajících sedativa, a to
zejména na noční LAeq,T.
Poruchy duševního zdraví
Nepředpokládá se, ţe by hluk mohl být přímou příčinou vzniku duševních nemocí, ale
pravděpodobně se můţe podílet na zhoršení jejich projevů, popř. urychlit rozvoj latentních forem
chorob.
Zvýšení celkové nemocnosti
Zvýšení nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů obyvatel
exponovaných mimopracovně vysokým hladinám hluku. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se uvádí
působení chronického stresu. Jedná se o výskyt arteriosklerózy, poruchy imunity, zánětlivých
onemocnění, onemocnění trávicí soustavy, poruchy menstruačního cyklu. V epidemiologické studii
bylo zjištěno, ţe k rozdílům v nemocnosti docházelo po dlouhodobé expozici hluku - u nervových
onemocnění po 8 - 10 letech, u chorob kardiovaskulárních po 11 - 15 letech.
Účinky hluku nezpůsobují jednu nebo několik specifických chorob, nýbrţ způsobují zhoršování
celkového zdravotního stavu exponovaných osob. Dochází k dřívějšímu výskytu chorob, které by
moţná u exponovaných osob propukly později, navíc se působením hluku zhoršuje jejich průběh.
82

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Pila Srní – údrţba, modernizace a rekonstrukce areálu závodu“

Účinky hluku o nízkých frekvencích
Tyto účinky jsou popisovány jako všeobecná rozladěnost, nevolnost, dezorientace, zvýšená
unavitelnost, poruchy spánku nebo spavost a řada jiných kombinací nespecifických příznaků. Byly
zkoumány účinky hluku na ústrojí rovnováhy – výsledky jsou nejednotné a svědčí o tom, ţe k ovlivnění
rovnováhy dochází při velmi vysokých hladinách hluku, přinejmenším přesahujících 130 dB - poruchy
rovnováhy tak není pravděpodobné očekávat v komunálním prostředí.
Účinky mohou být zprostředkovány působením nízkofrekvenčního hluku na lidské tělo přímým
vyvoláním oscilací vnitřních orgánů (rezonanční frekvence různých tkání a orgánů lidského těla leţí
mezi 2 – 200 Hz).
Účinky hluku obsahujícího tónovou sloţku
Spektrální účinky hluku se hodnotí ze dvou hledisek :
širokopásmový hluk má výraznější účinky na oběhové funkce a další funkce, zprostředkované
přes podkoří
tónový hluk je spojován s vyšší subjektivní rušivostí a má pronikavější účinek na sluchové
ztráty
Významnou roli hraje také výška působícího tónu. Hluky s převahou frekvencí > 2 000 Hz jsou
povaţovány za agresivnější neţ s frekvencemi < 1 000 Hz. Je přitom prokázáno, ţe přítomnost
nízkých frekvencí (20 – 100 Hz) nebo i vibrací zhoršuje působení vysokofrekvenčního hluku.
Nízkofrekvenční imise hluku často vedou v okolí jejich zdroje ke stíţnostem a ţalobám, a to i
potom, kdy jsou splněny hygienické limity dané legislativou. Šetření ukázala, ţe vnímání a působení
nízkofrekvenčních

hluků

se

výrazně

liší

od

vnímání

a

působení

středofrekvenčních

a

vysokofrekvenčních hluků, od úzkopásmových a širokopásmových.
Ve frekvenčním intervalu od 20 Hz do ca 60 Hz jsou hluky při odpovídající úrovni slyšitelné, ale
citlivost na výšku tónu je zde jen velmi slabě výrazná. Postiţení si často stěţují na pocit hučení a tlaku
v hlavě, pocit houpání, coţ je pouze podmíněně závislé na síle zvuku, ale při hluku ze stacionárních
zdrojů vede k silnému zatíţení osob. Mohou se vyskytovat i sekundární jevy jako je řinčení okenních a
dveřních skleněných výplní, cinkání skleniček, pociťované vibrace částí budov a předmětů, které
mohou být příčinou silnějšího zatěţování a obtěţování exponovaných osob a vyvolávat např.
podráţděnost. Ve frekvenčním pásmu nad 60 Hz leţí přechod k normálním výškám tónů a přechod
k citlivosti na hluk. Hluky jsou zvláště zatěţující a obtěţující, jestliţe mají charakter konstantního tónu.

Z výsledků epidemiologických studií a výsledků zjištěných v rámci Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k ţivotnímu prostředí vyplývá, ţe
z hlediska působení na zdraví obyvatelstva je významnější expozice v noční době.
Důvodem je lidský biorytmus, neboť v této době lidé spí a negativní působení hluku
na nerušený spánek patří k nejčastějším a nejzávaţnějším. Tyto údaje se však týkají pouze
expozice hlukem z dopravy. Pro expozici hlukem ze stacionárních zdrojů zatím - obecně nejsou relevantní podklady. Pro hodnocení zdravotních rizik expozice hluku ze stacionárních
zdrojů se proto pouţívají podklady zjištěné ze studií vlivu hluku z dopravy.
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V následujících tabulkách jsou, v závislosti na průměrné noční a denní hlukové zátěţi
(expozici) odstupňované po 5 dB, znázorněny kříţkem hlavní negativní (nepříznivé) účinky
hluku na zdraví a pohodu obyvatel, které se na dnešním stupni poznání povaţují za
prokázané. Vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takţe
s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba
předpokládat u citlivější části populace moţnost těchto účinků i při hladinách hluku
významně niţších.
Tabulka 21 : Nepříznivé účinky hluku, noční doba
Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěţe - vztaţeno k L Aeq ,T 22:00 aţ 6:00 hodin
Negativní účinek

35-40

40-45

L Aeq ,T dB
45-50
50-55

55-60

Zhoršená nálada a
výkonnost následující den

> 60

X

Subjektivně vnímaná horší
kvalita spánku
Zvýšené uţívání sedativ
Obtěţování hlukem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabulka 22 : Nepříznivé účinky hluku, denní doba
Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěţe - vztaţeno k L Aeq ,T 6:00 aţ 22:00 hodin
Negativní účinek

45-50

50-55

L Aeq ,T dB
55-60
60-65

65-70

Sluchové postiţení *

X

Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí
Ischemická choroba
srdeční

X

Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěţování
Mírné obtěţování

> 70

X

* Přímá expozice hluku v interiéru (L Aeq,24 h).
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c) Stanovení expozice
-

zdroj údajů : HLUKOVÁ STUDIE, SLABÝ 2008

VARIANTA NULOVÁ
Současný stav předmětné lokality byl vyhodnocen akustickým měřením (doloţeno
v hlukové studii). V současnosti se jako dominantní jeví dopravní zdroje hluku související
s pohyby těţkých nákladních automobilů na komunikaci III/26833.
Vypočtená hladina akustického tlaku pro denní dobu dosahuje hodnoty 52,2
dB(A)±1,8 dB(A), v noční dobu 45,3 dB(A) ±1,8 dB(A). Hlukové pozadí ovlivněné tratí ČD a
vzdálenějšími provozovnami Forrest a.s. a Lesy ČR s.p. dosahuje hodnot 44,7 dB(A)±1,8
dB(A) pro denní a 41,0 dB(A)±1,8 dB(A) pro noční dobu.
VARIANTA SE ZÁMĚREM
Výhledový stav byl zjištěn výpočtovým modelem v rámci hlukové studie.
Nejvyšší vypočtené hodnoty LAeq – výhledový stav (s pozadím) :
Dopravní zdroje – 54,3 dB (den)
Stacionární zdroje – 45,2 dB (den), 36,5 dB (noc)
Dle výsledků hlukové studie je moţné konstatovat, ţe nákladní automobilová doprava
vyvolaná navýšením přepravních kapacit v souvislosti s provozem areálu pily v okolí silnice
III/26833, resp. u obytných staveb situovaných podél této silnice, se v denní době projeví
pouze minimálním nárůstem, v rozmezí 0,4 – 1,6 dB(A).
Předpokládané nárůsty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou zcela minimální.
Tyto nárůsty nejsou lidským sluchem rozpoznatelné a tudíţ jsou objektivně neprokazatelné
(nárůst hodnot leţí v pásmu nejistoty měření).
V noční dobu bude doprava surovin a výrobků vyloučena.
Vedle dopravních zdrojů představuje záměr také nové stacionární zdroje v rámci
areálu pily. Většina stacionárních zdrojů bude provozována v denní dobu, v noci bude provoz
omezen na sušárnu a pomocné provozy; technologické zdroje hluku budou umístěny v nově
rekonstruovaných halách opláštěných izolačními panely.
V případě stacionárních zdrojů hluku se v obytné zástavbě zvýší hlučnost o max. 3,4
dB(A), v denní době a max. 2,5 dB(A), v noci.
Akustický vliv stacionárních zdrojů se omezuje na nejbliţší chráněné venkovní
prostory staveb, změna akustické zátěţe je mírně nad chybou výpočtu u nejbliţších
výpočtových bodů vzhledem k záměru, u bodů vzdálenějších se pohybuje v pásmu chyby
výpočtu. Výpočtem nebylo zjištěno překračování hygienických limitů vlivem provozu záměru.
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d) Charakterizace rizik
Z výsledků hlukové studie vyplývá, ţe zjištěná celková hladina akustického tlaku po
realizaci záměru můţe být pro obyvatele v okolí dřevařského závodu v denní době mírně
obtěţující – v důsledku provozování dopravy; v noční době se záměr na akustické situaci
neprojeví (v noční době bude doprava surovin a výrobků vyloučena).
Předpokládané nárůsty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z dopravních zdrojů
vlivem záměru jsou zcela minimální. Tyto nárůsty nejsou lidským sluchem rozpoznatelné a
tudíţ jsou objektivně neprokazatelné (nárůst hodnot leţí v pásmu nejistoty měření).
V současné době se jako dominantní jeví dopravní zdroje hluku související s pohyby
těţkých nákladních automobilů na komunikaci III/26833, v denní i noční době.
Akustický vliv stacionárních zdrojů se omezuje na nejbliţší chráněné venkovní
prostory staveb, změna akustické zátěţe zprovozněním pily je mírně nad chybou výpočtu u
nejbliţších výpočtových bodů vzhledem k areálu, u bodů vzdálenějších se pohybuje v pásmu
chyby výpočtu.
Záměr nebude mít významný vliv na veřejné zdraví.
Z výpočtů hlukové studie je zřejmé, ţe výsledná akustická situace nebude znamenat
ţádné negativní účinky stacionárních zdrojů hlučnosti na zdraví obyvatel (ve dne ani v noci)
a vliv dopravy spojené se záměrem neovlivní hlukovou situaci v zájmovém území, tedy
v obytné zástavbě v okolí posuzovaného areálu pily v Srní. Z tohoto důvodu nebyl proveden
konkrétní odhad pravděpodobného počtu osob (kvantitativní hodnocení rizika), které by byly
zasaţeny nepříznivým vlivem hluku po zprovoznění rekonstruovaného areálu.

Kaţdé hodnocení vlivů na zdraví je nevyhnutelně spojeno s NEJISTOTAMI, které je
třeba uvést a brát v úvahu při dalším rozhodování. V případě hodnocení moţných vlivů
záměru pily v Srní na veřejné zdraví se jedná zejména o následující nejistoty :
1. Nejistoty spojené s pouţitím konzervativního přístupu, který celkové riziko vědomě
nadhodnocuje, neboť předpokládá, ţe lidé jsou vystaveni hodnoceným koncentracím
a hlukové zátěţi celých 24 hodin.
2. Zdrojem pouţitých toxikologických dat a dat o působení hluku jsou zahraniční
epidemiologické studie. Je to nezbytný postup, protoţe údajů o vztahu dávka –
účinek je nedostatek. Přitom je zřejmé, ţe přenesení těchto vztahů z jiného prostředí
- s jinou skladbou znečištěného ovzduší a jiným hlukovým zatíţením či s jinými
populačními zvyklostmi, můţe vést ke zkreslení výsledků.
3. Nejistota pouţitých hodnot z rozptylové a hlukové studie (vypočtených imisních
koncentrací a hlukových hladin) je dána matematickým modelem, který je vţdy jen
přiblíţením skutečnosti.
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4. Při odhadu rizika je třeba vţdy mít na zřeteli, ţe se jedná o zjednodušený pohled na
sloţitý komplexní děj s mnoha faktory a proměnnými. S tímto vědomím je třeba
interpretovat výsledky hodnocení zdravotních rizik.
5. Do výpočtu znečištění ovzduší suspendovanými částicemi není zahrnuta sekundární
prašnost. Důvodem je fakt, ţe sekundární prašnost závisí na tak těţko vyčíslitelných
veličinách jako je mnoţství prachu leţícího na silnici a jeho zrnitost. Přitom
sekundární prašnost můţe hrát nezanedbatelnou roli v celkovém obsahu prašných
částic ve vzduchu, a to zejména v blízkosti silnic.

Z provedeného hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví vyplývají následující
HLAVNÍ ZÁVĚRY :
Z hlediska ovzduší bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik pro suspendované
částice PM10. Příspěvky dalších znečišťujících látek jsou zanedbatelné a nemohou
ovlivnit veřejné zdraví.
Stávající imisní situace ve znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, frakce
PM10 můţe v hodnoceném zájmovém území přispívat ke zvýšení výskytu zánětu
průdušek a chronických respiračních symptomů u dětí ze 3 % očekávaného výskytu
v nezatíţené populaci na 5,5 %. Příspěvky nového provozu k ročním koncentracím
3

PM10 dosahují u nejbliţší obytné zástavby max. úrovně v řádu setin g/m , coţ na
nemocnost v oblasti nemůţe mít vliv. Vypočtené výhledové imisní koncentrace PM10
denní ani roční nepřekračují doporučené koncentrace WHO 2005 - roční (20 μg/m3)
3

a 24 hodinovou (50 μg/m ).
Z hlediska hlučnosti záměr neovlivní významným způsobem zdravotní stav
obyvatel. Výsledná akustická situace po realizaci záměru nebude znamenat ţádné
negativní účinky stacionárních zdrojů hluku na zdraví obyvatel (ve dne ani v noci) a
vliv dopravy spojené se záměrem neovlivní hlukovou situaci v zájmovém území, tedy
v obytné zástavbě v okolí areálu pily v Srní.
Tyto závěry jsou zatíţeny výše uvedenými nejistotami.
Pouţité podklady pro hodnocení zdravotních rizik :
-

WHO : Air Quality Guidelines for Europe, 2th edition, Kodaň, 2000 (včetně Global update 2005 – Summary
of Risk Assessment, 2006).

-

WHO : Guidelines for Community Noise, edit. Berglund B. a kol., Ţeneva, 1999.

-

Hurley F et al. : Methodology for the cost-benefit analysis for CAFE. Volume 2: Health Impact Assessment,
European Commision 2005.

-

WHO : Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution, WHO Regional Office
for Europe, 2006.
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-

US EPA : Database IRIS (Integrated Risk Information System), Office of Health and Environmental
Assessment.

-

ATSDR, Division of Toxicology : Minimal Risk Levels for Hazardous Substances, Atlanta.

-

IPCS/WHO : Environmental Health Criteria No. 210, Principles for the Assessment of Risks to Human
Health from Exposure to Chemicals, Ţeneva, 1999.

-

IPCS/WHO : Environmental Health Criteria Vol:8 (1979).

-

Havel B. : Znalecký posudek. Stanovení dobývacího prostoru Mankovice a těţba na výhradním a
nevýhradním loţisku Mankovice (Hodnocení vlivů na veřejné zdraví). Svitavy, 2008.

-

SZÚ Praha : Referenční koncentrace vydané podle § 45 zákona č. 86/2002 Sb., 2003.

-

Hasselblad V., Eddy D.M., Kotchmar D.J. : Synthesis of Environmental Evidence Nitrogen Dioxide
Epidemiology Studies, Air Waste Manage Assoc. 42, 1992.

-

Aunan K : Exposure - Response Functions for Health Effect of Air Pollutants Based on Epidemiological
Findings, University of Oslo, Center for International Climate and Environmental Research, Report 1995:8.

-

SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k ţivotnímu prostředí –
výsledky roku 2004, 2005.

Sociální a ekonomické důsledky :
Socioekonomické důsledky se obvykle posuzují podle počtu nově vytvořených míst,
protoţe se bere za samozřejmé přímá souvislost mezi zaměstnaností obyvatel a jejich
sociální a finanční situací.
Realizace záměru znamená pro obyvatele Provodína či okolí velikostí střední a
významné pozitivní sociální nebo ekonomické důsledky - vznikne 144 nových pracovních
míst, také při výstavbě je reálná spolupráce s místními stavebními firmami.

Začlenění stavby, faktory pohody :
Předmětný záměr nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších
pohledových vztazích, ani v místě z těchto důvodů :
-

Nevznikne nová charakteristika území – bude provedena stavební rekonstrukce dříve
provozovaného areálu.

-

Nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek – záměr bude realizován
v uzavřeném areálu s objekty a zpevněnými plochami, které budou předmětem
stavebních změn; nedojde k záboru pozemků mimo areál.

-

Nedojde k narušení vizuálních vjemů – zchátralé objekty budou nahrazeny novými
budovami, areál bude stavebně upraven pro potřeby provozu a doplněn sadovými
úpravami.
Negativní ovlivnění faktorů pohody není třeba předpokládat – naopak přínosem je

budoucí vyuţití chátrajícího areálu.
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Stav areálu v době zpracování oznámení lze charakterizovat následovně : opuštěný
areál velkokapacitní pily, bez strojního zařízení a s chátrajícími budovami; rozsáhlé
zpevněné plochy v okolí technologické linky a jako povrch komunikací; travnatá lada v okolí
budov místy zarůstající náletovými dřevinami.
Postupně probíhá demolice zchátralých objektů a příprava na novou investici do
obnovení pily a dřevozpracujícího závodu.
Areál na východě sousedí s ţelezničním nádraţím Srní u České Lípy, jinak jsou okolo
převáţně rozsáhlé borové lesy, na západě se dotýká nová pískovna.
Areál leţí v mělké a ploché depresi, umístění velké pily uprostřed rozsáhlých lesů a u
nádraţí je logické a rozhodně není rušivé z hlediska krajinného rázu, a to i kdyţ se budou
zvaţovat plánované vertikální prvky, jako jsou komíny kotelny na biomasu (výška 23 m)
nebo stoţáry venkovního osvětlení. Jeden z komínů bude vyuţit stávající.

SADOVÉ ÚPRAVY
Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude technická zpráva SADOVÉ
ÚPRAVY. Zpráva je připravena, byla vypracována v červenci 2008 firmou Gardena
Bohemica s.r.o., Hradec Králové.
Návrh sadových úprav :
Sadové úpravy této nově navrţené rekonstrukce a modernizace areálu pily by měly
být přehledné a dobře udrţovatelné. Proto jsou z větší části plochy určené pro zeleň
zatravněny, a to především z důvodu vedení inţenýrských sítí a provozu autodopravy. Důraz
je kladen na zóny pro dobrý přehled a manipulaci řidičů.
U vjezdu do areálu je umístěno parkoviště pro pracovníky firmy. Kolem parkoviště je
navrţena výsadba ţivého stálezeleného ptačího zobu ve sponu (2 řady). Z důvodu
ochranného pásma lesa a vedení inţenýrských sítí zde není navrţena výsadba stromových
solitér.
Na vjezdových ostrůvcích je opět z důvodu taţení podzemních inţenýrských sítí
navrţena pouze celoplošná keřová výsadba stálezeleného skalníku (Cotoneaster dammeri
´Skoglolm´) a kleče (Pinus mugo). Na protější straně je navrţena liniová výsadba
stálezeleného ptačího zobu (Ligustrum vulgare ´Atrovirens´).
Druhově bohatší je návrh ozelenění kolem administrativní budovy, kde jsou v dlaţbě
před vstupem celoplošné výsadby stálezeleného ţlutopestrého brslenu (Euonymus fortunei
´Emerald´n Gold´), ve středu plochy pak výsadba kompaktní jehličiny zakrslého smrčku
(Picea glauca ´Conica´).
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Po stranách budovy jsou pravidelně sekané plochy trávníku doplněny o stromové
solitéry jehličin, které budou nejvíce těţeny a zpracovávány na této pile. Jedná se o celkem
2 ks smrku (Picea abies) a 4 ks borovice (Pinus sylvestris). Bezprostředně k budově
směrem od hlavní brány je podél chodníku vedená metr široká celoplošná výsadba
stálezeleného skalníku (Cotoneaster dammeri ´Skogholm´). Tento dělící pruh je zčásti
navrţen i po druhé straně plochy s umístěným vagónem (exponát) v trávě. Za vystaveným
vagónem bude pohledově od vjezdu hlavní branou viditelná hlavní listnatá solitéra prostoru,
a to červenolistý buk (Fagus sylvatica ´Atropurpurea´). Za budovou severozápadním
směrem bude vzhledem k ochrannému pásmu lesa zaloţeno luční společenstvo. Kolem
administrativní budovy pak bude trávník v sezóně pravidelně sekán. Doporučuje se do
budoucna tento prostor zalévat pravidelně automatickým závlahovým systémem.
Jihovýchodní část areálu tvoří další budovy, kolem kterých bude celoroční provoz
těţké autodopravy. Z toho vychází i řešení sadových úprav. I zde je nutné zohlednit veškeré
inţenýrské sítě a ochranné pásmo ţeleznice. Touto skutečností se také opět omezuje výběr
rostlinného materiálu. Převaţují travnaté plochy určené k pravidelnému sekání, výjimku tvoří
výsadby několika stromů a dva celoplošné záhony keřů. Sloţení zeleně je téměř shodné se
zelení kolem administrativní budovy. Stromové solitéry jsou zde druhově obohaceny o dva
kusy javoru (Acer platanoides ´Faassen´s Black´), který má přes sezónu červené olistění a
borovice černé (Pinus nigra) - téţ 2 ks. Keřové záhony jsou voleny vţdy z jednoho druhu, a
to ze skalníku (Cotonester dammeri ´Skogholm´) a tavolníku (Spiraea bumalda ´Anthony
Waterer´).
Samozřejmě, ţe bude do budoucna nutné plochy pravidelně udrţovat, ale vzhledem
k výběru rostlinného materiálu by údrţba zeleně neměla být tak časově náročná.
Doporučena je důslednost a pravidelnost údrţby ploch.

90

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Pila Srní – údrţba, modernizace a rekonstrukce areálu závodu“

D.I.2. VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I.2.1 Vlivy na povrchové a podzemní vody :
Výstavba
Voda pro stavební činnosti bude potřebná v minimální míře, v některých obdobích (v
závislosti na počasí) však bude potřebné skrápění stavebních ploch nebo čištění vozidel a
příjezdové vozovky. Pracovníci budou vodu potřebovat pro sociální účely - voda bude
odebírána ze stávajícího rozvodu, bude k dispozici stávající příslušenství nebo bude zřízeno
staveništní zázemí napojené na inţenýrské sítě.
Největší případné riziko pro kvalitu podzemní vody představují úkapy nebo úniky
ropných látek (nafta, benzín, oleje apod.) pouţívaných při provozu stavební mechanizace a
dopravních prostředků.
Všechny stavební mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních staveniště,
budou v odpovídajícím technickém stavu. Bude nutné je kontrolovat zejména z hlediska
moţných úkapů ropných látek, kontrola bude prováděna pravidelně, vţdy před zahájením
prací v těchto prostorech. Pro parkování a případné opravy stavebních mechanismů budou
vyuţity stávající či nově zbudované zpevněné manipulační plochy.
Při nakládání s odpady a látkami, ohroţujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost
vod, budou bezpodmínečně respektovány poţadavky na ochranu jakosti povrchových a
podzemních vod. Specifikace mnoţství, příp. upřesnění druhů odpadů, shromaţďovacích
míst

bude

provedeno

v rámci

zpracování

projektové

dokumentace,

kdy

budou

konkretizovány i pouţité stavební materiály.
Ve této fázi přípravy lze konstatovat, ţe s ohledem na charakter stavby nebude
nakládáno s nebezpečnými odpady v míře ohroţující ţivotní prostředí.
V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna, odvezena a uloţena na skládce určené k těmto účelům.
Při respektování základních bezpečnostních a protihavarijních opatření budou vlivy
na vody v době výstavby nulové.

Provoz
Pitná voda bude do areálu přivedena vodovodní přípojkou napojenou na stávající
veřejný vodovodní řad, dostatečnost zdroje je projednána. Součástí protipoţárního
zabezpečení budou dvě poţární nádrţe, které budou zásobovány vodou ze střech a bude
k nim také přiveden areálový vodovod.
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Provozem areálu budou vznikat vody běţného splaškového charakteru a vody
sráţkové :
-

splaškové vody budou odváděny do jímek na vyváţení u jednotlivých objektů

-

sráţkové vody z parkoviště budou svedeny po předčištění do vsakovacích galerií;
k předčištění budou slouţit odlučovače ropných látek nebo uliční vpusti se sorpční
vloţkou, s garantovanou hodnotou NEL 0,2 mg/l na výstupu

-

sráţkové vody ze zpevněných ploch budou odváděny do předčišťovacích nádrţí a
přepadem do vsakovacích galerií

-

sráţkové vody ze střech budou napojeny do nové poţární nádrţe s přepadem do
vsakovací galerie

Pro zpracování dřeva nebude voda potřebná, takţe ani technologické odpadní vody
nebudou vznikat.
Systém vnitroareálové kanalizace bude odpovídat potřebám dispozice a příslušným
normám.
Dešťové vody budou v potřebné míře vyuţívány pro závlahu zeleně.
Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody se nepředpokládá - důvodem je jednak
provádění veškerých činností na vodohospodářsky zabezpečených plochách a také
charakter záměru, kdy v podstatě nebudou pouţívány závadné látky s významným rizikem
pro ţivotní prostředí.
Podrobný popis ochrany podzemních vod před únikem závadných látek (ropných
látek) ze zařízení areálu je uveden v kapitole B.III.2. oznámení, zde je výňatek týkající se
ploch a prostor s nejvyšším zajištěním :
-

Plochy a podlahy v objektech, kde můţe dojít k rozlití tekutin s obsahem ropných
látek, budou chráněné nepropustnou, svařenou fólií, odolnou proti působení ropných
látek. Fólie bude z obou stran sevřena v ochranné betonové mazanině, povrch
plochy bude vyspádován a sveden do uzavřené bezodtokové jímky či nádrţe.

-

Stáčecí a výdejní plocha u čerpací stanice pohonných hmot bude zastřešena,
vyspádována a případné úkapy budou svedeny vodotěsným potrubím do
3

dvouplášťové, ocelové, bezodtokové jímky o objemu 5 m . Těsnost mezipláště i
naplněnost jímky bude trvale monitorována automatickým signalizačním zařízením.
-

Stejně budou zabezpečeny i podlahy ve skladu olejů a v depu lokotraktoru. Zde
budou případné úkapy svedeny vyspádovanou podlahou do záchytné šachtičky
v podlaze, odkud budou v případě naplnění vybrány. Celá podlaha ve skladu olejů
bude tvořit záchytnou vanu, která musí pojmout minimálně celý obsah největší
pouţité skladovací nádoby (sudu).
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Areál neleţí v zátopové oblasti.
ZHODNOCENÍ MOŢNOSTI ZASAKOVÁNÍ SRÁŢKOVÝCH VOD
Studie definující poţadavky na vodohospodářské zabezpečení rekonstruovaného
areálu

je

součástí

hydrogeologického

průzkumu

pro

projektovou

dokumentaci;

zpracovatelem je osoba s odbornou způsobilostí (RNDr. Hrabal, MEGA a.s.).
Závěrečné zhodnocení zpracovatele vyjádření :
Látky nebezpečné vodám nebudou ve zvýšené míře pouţívány. Předpokládá se
pouze manipulace s PHM pro pohon manipulační techniky, mazadel a hydraulických olejů
pro manipulační techniku a v technologii. Vodohospodářské zabezpečení vychází z nutnosti
zachycení případných úniků na plochách primární manipulace s rizikovými látkami (sklady,
čerpací stanice), kde je navrhováno zastřešení, foliové těsnění a vyspádování záchytných
ploch do bezodtokých jímek. Často pouţívané plochy (pojezd mechanizmů, parkoviště) jsou
zabezpečeny nepropustnou skladbou zpevněných povrchů, zachycené vody budou svedeny
do odlučovačů ropných látek a po přečištění budou zasakovány do horninového podloţí.
Ostatní zpevněné plochy, kde se nepředpokládá zvýšený pohyb techniky nebudou
vodohospodářsky zajištěny. V provozních objektech bude jako bariera průniku případné
kontaminace (např. při náhodném rozlití látky) do podloţí slouţit zpevněné plochy a
hydroizolace objektu. Výše uvedené zabezpečení je moţno povaţovat za dostatečné pro
umístění výrobního provozu do ochranného pásma vodního zdroje IIb (vodní zdroj Česká
Lípa - Jih).
Zasakování je moţno realizovat formou vsakovacích studní o maximální hloubce 3 m
(1m nad úrovní skalního podloţí) a otevřených od hloubky 1,5 m pod terénem. Počet a
velikost objektů závisí na výpočtu přívalového deště na odvodňovaná ploše.. Výrony
zasakovaných vod na povrch terénu jsou vyloučeny, především z důvodu rovinatého terénu
pozemku a dobře propustnému prostředí. Na základě výpočtu filtračních parametrů
horninového prostředí písků je moţno předpokládat poměrně velkou rychlost vsakování
sráţkových vod. Pro dimenzování vsakovacích objektů tak nejsou v dané lokalitě zcela
rozhodující filtrační parametry prostředí, jako spíše retenční kapacita objektů zachycujících
přívalové deště.
Na základě provedeného terénního šetření a následného zpracování lze konstatovat
následující skutečnosti :
Místo zasakování

k.ú. Srní u České Lípy, p.č. 43/1

Ochranná pásma

OP IIb. vodního zdroje Česká Lípa - Jih
CHOPAV Severočeská křída

Hydrogeologický rajón

464 Křída Horní Ploučnice
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Kolektor vyuţitý k zasakování

kvartér, podmíněně turon

Hloubka zasakování

1,5 m aţ 3 m pod terénem

Hloubka hladiny podzemních vod

18 m pod terénem

Podrobným průzkumem byl stanoven petrografický charakter kvartérního pokryvu,
který je tvořen písčitými eluviem o mocnosti 2 - 6 m. Skalní podloţí je tvořeno hrubozrnnými
pískovci jizerského souvrství. Zrnitostní sloţení písčitého eluvia je velmi vhodné pro umístění
zasakovací drenáţe pro infiltraci sráţkových vod.
Na základě provedeného hodnocení je moţno konstatovat, ţe zasakování
sráţkových vod při definovaném zabezpečení ploch nebude mít negativní vliv na zdroj
hromadného zásobování pitnou vodou ani na další zdroje podzemních vod.
Vliv záměru na vody je moţné označit jako zanedbatelný a nevýznamný.

D.I.2.2 Vlivy na stav ovzduší :
Výstavba
Emitování látek při stavební činnosti bude spojeno zejména s bouracími a zemními
pracemi, také se silniční dopravou - během období realizace stavby vzniknou nároky na
odvoz odpadů a přivezení stavebního materiálu, budou dopravováni pracovníci. Zdrojem
prašnosti můţe být i vlastní prostor výstavby, především při přípravě staveniště.
„Nejprašnější“ činnosti budou probíhat zhruba 6 měsíců v počáteční fázi výstavby.
Stavební práce budou z hlediska ovzduší velikostně střední a mírně negativní zátěţí
s tím, ţe ji bude moţné potlačit vhodnou organizací práce.

Provoz
Podkladem pro objektivní posouzení vlivu záměru na ovzduší je rozptylová
studie - Ing. Leoš Slabý, srpen 2008 – viz příloha č. 3 oznámení.
Cílem rozptylové studie bylo posoudit záměr na rekonstrukci dřevařského závodu
v Srní u České Lípy z hlediska vlivu na imisní situaci a očekávaný rozptyl znečišťujících
látek.
Výpočet rozptylové studie byl proveden pro následující látky :
-

oxid dusičitý NO2

-

oxid uhelnatý CO

-

oxid siřičitý SO2

-

benzen

-

suspendované částice PM10
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Pro výpočet studie byl pouţit program SYMOS’97, verze 2003 - systém pro
modelování znečištění ze stacionárních zdrojů. Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť 121
uzlových bodů (ve výpočtové síti 2 x 2 km, délkový krok sítě 200 m) a pro vybraných 8
referenčních bodů v obytné zástavbě (výp. body 1001 - 1008).
Výpočet rozptylové studie byl proveden variantně, a to pro stávající stav (varianta
nulová) a pro stav nový daný změnou posuzovaného záměru (varianta 1) :
Nulová varianta - popisuje imisní situaci bez posuzovaného záměru, vliv stávajících
liniových zdrojů (areál není provozován).
Varianta 1 - popisuje imisní příspěvek záměru se zahrnutím nové kotelny, vyvolané
dopravy a technologických zdrojů, také výhledovou imisní situaci.
V rozptylové studii je zohledněn provoz dobývacího prostoru Okřešice – společnosti
Provodínské písky a.s. a s tím související dopravy vytěţeného materiálu do drtírny Provodín
– stávající imisní situace je daná provozem na silnici Srní – Provodín, tj. automobilovým
provozem po této komunikaci včetně dopravy vyvolané dopravou písků (blíţe viz kap. 8
rozptylové studie).
Umístění referenčních bodů rozptylové studie :
č. 1001

SZ směrem

obytný dům v Srní čp. 1

vzdálenost od záměru 100 m

č. 1002

JZ směrem

obytný dům v Srní čp. 23

vzdálenost od záměru 150 m

č. 1003

JZ směrem

obytný dům v Srní čp. 38

vzdálenost od záměru 300 m

č. 1004

J směrem

obytný dům v Srní čp. 4

vzdálenost od záměru 70 m

č. 1005

JZ směrem

obytný dům v Srní čp. 13

vzdálenost od záměru 50 m

č. 1006

JZ směrem

obytný dům v Srní čp. 5

vzdálenost od záměru 55 m

č. 1007

J směrem

obytný dům v Srní čp. 36

vzdálenost od záměru 150 m

č. 1008

J směrem

obytný dům v Srní čp. 37

vzdálenost od záměru 200 m

ZÁVĚR ROZPTYLOVÉ STUDIE
Oxid dusičitý :
Původní stav - nulová varianta
Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve
výši 0,335-8,577 µg/m3, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,012-0,179
µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 63 v případě krátkodobých maxim, resp.
49 v případě ročních průměrů.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1008) je dosahováno max. 5,578 µg/m3 v bodě
3

1005, nejvyšší roční průměr má hodnotu 0,152 µg/m také v bodě 1005.
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Výhledová imisní situace
Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve
3

výši 5,359-34,846 µg/m , průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,037-0,656
µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 63 v případě krátkodobých maxim i
v případě ročních průměrů.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1008) je dosahováno max. 23,034 µg/m3
v bodě 1005, nejvyšší roční průměr 0,523 µg/m3 v bodě 1005.
Oxid uhelnatý :
Původní stav - nulová varianta
Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací (8hod.) ve výši 1,438-41,777 µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 63 v případě
krátkodobých maxim.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1008) je dosahováno max. 27,159 µg/m

3

v bodě 1005.
Výhledová imisní situace
Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací (8hod.) ve výši 12,611-175,764 µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 63
v případě krátkodobých maxim.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1008) je dosahováno max. 115,939 µg/m

3

v bodě 1005.
Oxid siřičitý :
Původní stav - nulová varianta
Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních denních imisních koncentrací ve výši
3

3

2,447-36,658 µg/m , průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,008-0,225 µg/m .
Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 59 v případě krátkodobých maxim, resp. 51
v případě ročních průměrů.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno denní max. 6,902 µg/m

3

v bodě 1002, nejvyšší roční průměr 0,068 µg/m3 v bodě 1001.
Výhledová imisní situace
Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých (hodinových) imisních
3

koncentrací ve výši 2,823-42,281 µg/m , průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od
0,008-0,225 µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 59 v případě krátkodobých
maxim, resp. 51 v případě ročních průměrů.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1008) je dosahováno max. 10,024 µg/m3
v bodě 1002, nejvyšší roční průměr má hodnotu 0,068 µg/m3 také v bodě 1001.
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Benzen :
Původní stav - nulová varianta
Ve výpočtové síti je dosahováno průměrných ročních imisních koncentrací ve výši
3

0,083-2,585 µg/m . Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 63.
Výhledová imisní situace
Ve výpočtové síti je dosahováno průměrných ročních imisních koncentrací ve výši
0,003-0,101 µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 63.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1008) je dosahováno max. 0,100 µg/m3 v bodě
1005.
Suspendované částice :
Původní stav - nulová varianta
Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních denních imisních koncentrací ve výši
0,007-0,175 µg/m3, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,000-0,004 µg/m3.
Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 63 v případě krátkodobých maxim, resp. 49
v případě ročních průměrů.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1008) je dosahováno denní max. 0,113 µg/m3
v bodě 1005, nejvyšší roční průměr 0,003 µg/m3 v bodě 1001.
Výhledová imisní situace
Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních denních imisních koncentrací ve výši 0,8563

3

8,075 µg/m , průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,003-0,054 µg/m . Nejvíce
exponovaným uzlovým bodem je č. 59 v případě krátkodobých maxim resp. 51 v případě
ročních průměrů.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1008) je dosahováno denní max. 3,193 µg/m3
v bodě 1005, nejvyšší roční průměr 0,027 µg/m3 v bodě 1001.
Komentář zpracovatele rozptylové studie :
Z výsledků rozptylové studie je zřejmé, ţe hlavní znečišťující látkou zůstává NO2
vzhledem k nejvyššímu podílu mezi emisemi a imisním limitem. Významně nikoli však
nadlimitně naroste vlivem záměru mnoţství suspendovaných částic, dané především
spalovacím zdrojem znečišťování ovzduší.
Roční úhrny emisí NOx a CxHy z dopravy písku jsou jen mírně vyšší neţ emise z
ostatní dopravy. Emise prachu jsou téměř dvojnásobné, protoţe prach je produkován hlavně
naftovými motory nákladních automobilů (emise prachu z benzínových motorů jsou velmi
nízké). Naproti tomu roční emise benzenu z přepravy písku jsou niţší neţ roční emise z
ostatní dopravy, protoţe na rozdíl od benzinových motorů produkují naftové motory pouze
malé mnoţství aromatických uhlovodíků.
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Vypočtená krátkodobá maxima koncentrací znečišťujících látek v ovzduší jsou
ovlivněná špičkovými hodnotami emisí, vypočtené roční průměry koncentrací závisí více na
ročních úhrnech emisí.
Ve

výpočtových

bodech

platí,

ţe

k

nejvyšším

krátkodobým

koncentracím

znečišťujících látek z automobilového provozu dochází při špatných rozptylových
podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené
koncentrace rychle klesají. Za běţných rozptylových podmínek jsou koncentrace
několikanásobně niţší neţ při inverzích a v případě instabilního teplotního zvrstvení a
rychlého rozptylu je tento rozdíl řádový. Místa, ve kterých se maxima vyskytují za jiných neţ
inverzních podmínek, leţí sice poblíţ komunikace, ale ve větší vertikální vzdálenosti od ní,
např. v úrovni terénu pod mostem, po kterém silnice vede.
Krátkodobé koncentrace i roční průměry dosahují nejvyšších hodnot v těsné blízkosti
silnice, se vzdáleností od komunikace postupně klesají. Tento pokles je rychlejší v místech,
kde se vzdáleností rychle klesá výška terénu (svahy kopců apod.).
Maxima krátkodobých koncentrací jdou sice pohodlně srovnávat se stanovenými
imisními limity nebo přípustnými koncentracemi, avšak nejsou nejlepší charakteristikou
znečištění ovzduší daného místa, protoţe nedávají ţádnou informaci o četnosti výskytu
těchto hodnot. Ta závisí zejména na četnosti výskytu inverzí a na větrné růţici. Ve
skutečnosti se nejvyšší koncentrace vyskytují jen po krátký čas několika hodin nebo desítek
hodin během roku. Navíc jsou maxima více ovlivněná konfigurací zvolených elementů silnic,
a proto je přesnost jejich výpočtu niţší.
Lepší charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která obsahuje i vliv větrné
růţice a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna
náhodnými skutečnostmi, takţe přesnost jejího výpočtu je vyšší. Proto můţe být spíše
povaţována za míru znečištění ovzduší v daném bodě.
Stávající doprava nepůsobí v ţádném místě v okolí sledovaných silnic nadměrné
znečištění ovzduší NO2, a to ani za nepříznivých rozptylových podmínek. Provoz na těchto
silnicích je totiţ slabý. Nejvyšší hodnoty dosáhnou krátkodobé koncentrace za inverzí přímo
na silnici ve svahu JV od křiţovatky v Srní, ve výpočtové síti je dosahováno max. 4,3 %
imisního limitu. V obydlených místech však maxima nepřekročí 3% imisního limitu (6 µg/m3,
3

coţ je hodnota nízká ve srovnání s imisním limitem 200 µg/m ).
Průměrné roční koncentrace dosáhnou vlivem dopravy v celém sledovaném území
jen několika desetin µg/m3 - ve stoupání JV od křiţovatky v Srní se přiblíţí hodnotě 0,2 µg/m3
3

a přímo na křiţovatce v Smí mohou vystoupit na 0,3 µg/m . Vzhledem k hodnotě imisního
limitu 40 µg/m3 pro roční průměr jde o nízké koncentrace.
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Posuzovaný záměr zvýší dosahované max. koncentrace aţ o téměř 15 % imisního
limitu ve výpočtové síti a o téměř 10 % v blízké obytné zástavbě, průměrný roční vliv záměru
však není významný, coţ dokladují průměrné roční imisní koncentrace, které i výhledově
zůstávají nízké – 0,52 µg/m3 v obytné zástavbě. Vlivem vysokých komínů není
bezprostředně vysokými koncentracemi imisí zasaţena obytná část obce.
Stávající i budoucí znečištění oxidem uhelnatým (vliv spalovacího zdroje) a
benzenem (vyšší vliv parkoviště osobních automobilů) se nejeví jako významné, nárůst
krátkodobého zatíţení imisemi SO2 (vliv spalovacího zdroje) je poněkud nadsazený kvůli
bezpečnosti výpočtu; vzhledem k pouţívanému palivu – dřevní hmotě, lze i krátkodobé
imisní koncentrace očekávat na niţší úrovni, neţ je vypočteno.
Primární znečištění tuhými znečišťujícími látkami bude výrazně omezeno, proto
nárůst krátkodobého imisního zatíţení suspendovanými částicemi padá na vrub provozu
spalovacího zdroje, významný je však pouze krátkodobě – aţ 15 % imisního limitu,
dlouhodobě (roční průměr) nedosahuje ani 1 % imisního limitu. Vliv záměru se ani zde nezdá
být významný.
Tabulka 23 : Imisní limity
Limitní hodnota

Znečišťující

SO2

-3

Doba průměrování

látka

[µg.m ]
LV

1 hod.

350, max. 24x za rok

24 hod.

125, max. 3x za rok

kalendářní rok
PM10

NO2
CO
Benzen

50

24 hod.

50, max. 35x za rok

kalendářní rok

40

1 hod.

200, max. 18x za rok

kalendářní rok

40

max. 8hod. průměr

10 000

kalendářní rok

5

Tabulka 24 : Hodnocené imisní limity : PRO OCHRANU ZDRAVÍ
Hodnota
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

imisního limitu
-3

[µg.m ]

CO
Benzen

Mez tolerance

tolerovaný

[µg.m ]

počet

MT

překročení za

LV

NO2

Maximální

kalendářní rok

-3

Termín
dosaţení LV

2008

1 hod.

200

18

40

1.1.2010

kalendářní rok

40

---

8

1.1.2010

10 000

---

---

---

5

---

4

1.1.2010

max. denní 8h
klouzavý průměr
kalendářní rok
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V následující tabulce je uveden přehled vypočtených max. imisních koncentrací
v porovnání s imisními limity (převzato z rozptylové studie, SLABÝ 2008) :
Tabulka 25 : Vypočtené maximální hodnoty v obytné zástavbě, stávající vs. výhledový stav
Stávající stav
Imisní hodnota
Zneč. látka
NO2
CO
SO2

hodinová
3

Výhledový stav

denní

roční

8-hod.

3

3

3

µg/m
5,578
-----

µg/m
-------

Benzen

---

Susp. částice

---

hodinová
3

denní

roční

8-hod.

3

3

3

µg/m
0,152
-----

µg/m
--27,2
---

µg/m
23,03
--10,02

µg/m
----8,69

µg/m
0,523
--0,068

µg/m
--115,9
---

---

0,041

---

---

---

0,100

---

0,113

0,003

---

---

3,19

0,030

---

Tabulka 26 : Imisní pozadí lokality (odečty z map ČHMÚ)
Stávající stav
Imisní hodnota
Zneč. látka
NO2
CO
SO2

hodinová
µg/m

3

denní
µg/m

3

roční
µg/m
25

3

8-hod.
µg/m

3

2500
25

15

Benzen

1,5

Susp. částice

15

Do výpočtu znečištění ovzduší suspendovanými částicemi není zahrnuta sekundární
prašnost, tj. prach ze silnice zvířený průjezdem automobilů. Důvodem je fakt, ţe sekundární
prašnost závisí na tak těţko vyčíslitelných veličinách jako je mnoţství prachu leţícího na
silnici a jeho zrnitost. Přitom sekundární prašnost můţe hrát nezanedbatelnou roli v
celkovém obsahu prašných částic ve vzduchu, a to zejména v blízkosti silnic. Ovlivnění
blízkého okolí silnic sekundární prašností lze očekávat tím spíše, ţe z nákladních automobilů
patrně bude padat část hmoty (písku, dřevní hmoty apod.), na silnici se rozjezdí a v případě
suchého počasí můţe být takto vzniklý prach lehce zviřovaný jak průjezdem aut, tak
silnějším větrem. Tento fakt je eliminovatelný pravidelným kropením a čištěním silnic
zejména v letním období.
Běţný automobilový provoz po silnicích v okolí obce Srní má jen nízkou intenzitu, a
proto působí jen nízké znečištění ovzduší sledovaných znečišťujících látek, a to i za
nepříznivých rozptylových podmínek.
Vlivem provozu záměru se znatelně zvýší krátkodobá maxima koncentrací všech
znečišťujících látek v Srní. Přesto maxima koncentrací sledovaných látek nedosáhnou
limitních hodnot.
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Roční průměry koncentrací znečišťujících látek vlivem záměru vzrostou podstatně
méně neţ krátkodobá maxima. Do výpočtů koncentrací prachu však nemohla být zahrnuta
sekundární prašnost, která můţe v případě dopravy písku hrát významnou roli, protoţe písek
můţe vypadávat z nákladních aut, usazovat se na silnici a suchý prach z něj můţe být pak
zviřován větrem a průjezdem aut. Imisní koncentrace suspendovaných částic mohou být
krátkodobě poněkud vyšší neţ vypočtené, nebudou však nadlimitní.
Vliv záměru na ovzduší lze na základě vypočtených příspěvků posuzovaných látek
hodnotit jako malý a nevýznamný, platné limitní hodnoty budou dodrţovány.

D.I.2.3 Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, záření :
Výstavba
Pro hlučnost při výstavbě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do
ovzduší – totiţ, ţe nejhlučnější období bude spojeno s bouracími a zemními pracemi, coţ
bude trvat asi 6 měsíců, a také s dopravou. Nadměrné zatíţení okolí hlučností není
předpokládáno, vliv lze označit za velikostně střední a významem mírně negativní. Důleţité
je, ţe „hlučné“ práce budou omezeny na denní dobu a mimo dny pracovního volna.
Případný významnější vliv vibrací ze stavební činnosti nebo z dopravy a přenos do
nejbliţších objektů se nepředpokládá, ani vliv elektromagnetického záření není důvod
zvaţovat.
Provoz
Podkladem pro posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci je akustická studie
- Ing. Leoš Slabý, srpen 2008 – viz příloha č. 4 oznámení.
Cílem hlukové studie bylo posouzení konečné akustické situace v dané lokalitě,
zejména pak stanovení hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb.
Posouzeny byly technologické a dopravní zdroje.
Uvaţovaný provoz závodu v noční směně bude značně utlumen, bude vyloučena
doprava a přeprava surovin a výrobků, z technologických zdrojů je uvaţován provoz pouze
laťovky a kotelny vč. dopravních cest paliva.
Posouzení hladin akustického tlaku bylo provedeno pomocí výpočtového programu
HLUK+ pro Windows, verze 7.67, jehoţ autory je RNDr. Liberko a Mgr. Polášek. Přestoţe je
program schváleným výpočtovým prostředkem pro výpočet hluku z dopravy podle novely
metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Příloha zpravodaje MŢP č. 3, březen 1996),
umoţňuje i výpočet hladin akustického tlaku od stacionárních zdrojů.
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Výpočet byl záměrně prováděn pro nejméně příznivý stav, tzn. maximální součinnost
provozu všech uvaţovaných zdrojů hluku pro chráněný venkovní prostor staveb (2 m od
fasády). Rozšířená nejistota výpočtu je 2 dB(A).
Výpočet byl proveden pro 5 obytných domů v chráněném venkovním prostoru staveb,
ve výšce 3 m a 6 m nad zemí.
Varianty výpočtu :
Stávající hluková situace v dané lokalitě, nulová varianta - stacionární zdroje hluku.
Stávající hluková situace v dané lokalitě, nulová varianta - dopravní zdroje hluku,
komunikace III/26833.
V nulové variantě je hodnocena stávající hluková situace v dané lokalitě.
Výhledová hluková situace v dané lokalitě, varianta č. 1 - stacionární zdroje hluku.
Výhledová hluková situace v dané lokalitě, varianta č. 1 - dopravní zdroje hluku.
Stávající akustická zátěţ v místě záměru byla stanovena měřením Zdravotního
ústavu se sídlem Liberci (Protokol o zkoušce číslo 125/LB/H/08 Měření hluku, v příloze
hlukové studie).
MM1 : denní doba LAeq,16h = 52,2 dB(A) noční doba LAeq, 8h = 45,3 dB(A)
MM2 : denní doba LAeq,16h = 44,7 dB(A) noční doba LAeq, 8h = 41,0 dB(A)
Umístění výpočtových bodů hlukové studie :
č. 1, 2

SV směrem – chráněný venkovní prostor obytného domu v Srní, čp. 1,
vzdálenost od areálu pily 100 m

č. 3, 4

JZ směrem – chráněný venkovní prostor obytného domu v Srní čp. 13,
vzdálenost od areálu pily 50 m

č. 5, 6

JZ směrem – chráněný venkovní prostor obytného domu v Srní čp. 5,
vzdálenost od areálu pily 55 m

č. 7, 8

JZ směrem – chráněný venkovní prostor obytného domu v Srní čp. 4,
vzdálenost od areálu pily 70 m

č. 9, 10

JZ směrem – chráněný venkovní prostor obytného domu v Srní,
vzdálenost od areálu pily 150 m

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLUKOVÉ STUDIE
Současný stav předmětné lokality byl vyhodnocen akustickým měřením, výhledový
stav výpočtovým modelem v rámci hlukové studie.
V současné době se jako dominantní jeví dopravní zdroje hluku související s pohyby
těţkých nákladních automobilů na komunikaci III/26833. Vypočtená hladina akustického
tlaku pro den dosahuje hodnoty 52,2 dB(A)±1,8 dB(A), pro noc 45,3 dB(A) ±1,8 dB(A).
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Hlukové pozadí ovlivněné tratí ČD a vzdálenějšími provozovnami Forrest a.s. a Lesy
ČR s.p. (zpracování a manipulace se dřevem) dosahuje hodnot 44,7 dB(A)±1,8 dB(A) pro
denní a 41,0 dB(A)±1,8 dB(A) pro noční dobu.
Posuzovaný záměr revitalizace areálu pily je spojen s nárůstem pohybů těţkých
nákladních automobilů a osobních automobilů po místní komunikaci v denní dobu (průměrný
nárůst OA 15 / hod, nárůst TNA 5 / hod), část surovin bude dováţena po ţeleznici.
Tabulka 27 : Výsledný stav po realizaci záměru - vliv dopravních zdrojů, denní provoz
TABULKA

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)

LAeq (dB)
č.

výška

souřadnice

doprava

1

3.0

693.8; 1167.9

2

6.0

3

průmysl

celkem

předch.

změna

54.1

54.1

53.6

+0.5

693.8; 1169.1

54.0

54.0

53.4

+0.6

3.0

767.8; 999.8

53.8

53.8

52.3

+1.5

4

6.0

766.6; 997.4

54.2

54.2

52.6

+1.6

5

3.0

807.1; 961.6

52.7

52.7

52.2

+0.5

6

6.0

804.7; 960.4

53.0

53.0

52.4

+0.6

7

3.0

850.0; 930.6

52.6

52.6

52.1

+0.5

8

6.0

850.0; 931.8

52.3

52.3

51.8

+0.5

9

3.0

733.2; 928.2

54.2

54.2

53.7

+0.5

10

6.0

732.0; 929.4

54.3

54.3

53.8

+0.5

11

3.0

971.6; 928.2

52.5

52.5

52.1

+0.4

12

6.0

969.2; 922.3

52.7

52.7

52.3

+0.4

Vedle dopravních zdrojů představuje záměr také nové stacionární zdroje v rámci
areálu pily. Většina stacionárních zdrojů bude provozována v denní době, v noční době bude
provoz omezen na sušárnu a pomocné provozy.
Tabulka 28 : Výsledný stav po realizaci záměru - vliv stacionárních zdrojů, denní provoz
TABULKA

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)

LAeq (dB)
č.

výška

souřadnice

1

3.0

693.8; 1167.9

2

6.0

3
4

doprava

průmysl

celkem

předch.

změna

36.1

42.8

43.6

40.2

+3.4

693.8; 1169.1

35.3

43.7

44.3

41.1

+3.2

3.0

767.8; 999.8

34.2

43.4

43.9

41.3

+2.6

6.0

766.6; 997.4

34.1

44.1

44.5

41.7

+2.8

(v areálu)
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5

3.0

807.1; 961.6

33.3

42.0

42.6

41.6

+1.0

6

6.0

804.7; 960.4

34.0

43.0

43.5

42.2

+1.3

7

3.0

850.0; 930.6

35.7

40.5

41.7

41.3

+0.4

8

6.0

850.0; 931.8

36.3

41.4

42.6

41.9

+0.7

9

3.0

733.2; 928.2

31.8

40.8

41.3

41.0

+0.3

10

6.0

732.0; 929.4

32.1

41.3

41.8

41.5

+0.3

11

3.0

971.6; 928.2

43.9

39.5

45.2

43.4

+0.8

12

6.0

969.2; 922.3

42.0

40.2

44.2

44.0

+0.2

Tabulka 29 : Výsledný stav po realizaci záměru - vliv stacionárních zdrojů, noční provoz
TABULKA

BODŮ

VÝPOČTU

(NOC)

LAeq (dB)
č.

výška

souřadnice

1

3.0

693.8; 1167.9

2

6.0

3

doprava

průmysl

celkem

předch.

změna

31.3

32.5

35.0

32.5

+2.5

693.8; 1169.1

29.9

33.5

35.1

33.5

+1.6

3.0

767.8; 999.8

18.5

34.2

34.3

31.4

+2.9

4

6.0

766.6; 997.4

19.4

32.0

32.2

31.6

+0.6

5

3.0

807.1; 961.6

17.6

31.3

31.5

31.2

+0.3

6

6.0

804.7; 960.4

17.7

31.6

31.8

31.5

+0.3

7

3.0

850.0; 930.6

16.6

31.2

31.3

31.1

+0.2

8

6.0

850.0; 931.8

16.8

36.0

36.1

35.9

+0.2

9

3.0

733.2; 928.2

14.7

31.9

32.0

30.3

+1.7

10

6.0

732.0; 929.4

15.3

30.7

30.8

30.6

+0.2

11

3.0

971.6; 928.2

9.5

35.6

35.6

35.5

+0.1

12

6.0

969.2; 922.3

11.2

36.5

36.5

36.4

+0.1

(v areálu)

Komentář zpracovatele hlukové studie :
Dle provedených výpočtů je moţné konstatovat, ţe nákladní automobilová doprava
vyvolaná navýšením přepravních kapacit v souvislosti s provozem areálu pily v okolí silnice
III/26833, resp. u obytných staveb situovaných podél této silnice, se v denní době projeví
pouze minimálním nárůstem, v rozmezí 0,4 - 1,6 dB(A).
Předpokládané nárůsty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou zcela minimální.
Tyto nárůsty nejsou lidským sluchem rozpoznatelné a tudíţ jsou objektivně neprokazatelné
(nárůst hodnot leţí v pásmu nejistoty měření).
V noční době bude doprava surovin a výrobků vyloučena.

104

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Pila Srní – údrţba, modernizace a rekonstrukce areálu závodu“

Vedle dopravních zdrojů představuje záměr také nové stacionární zdroje v rámci
areálu pily. Mezi ně patří technologie kotelny, opláštěním kotelny dojde k útlumu primárních
zdrojů hluku. Dalšími zdroji hluku jsou jednotlivá technologická zařízení – všechna budou
umístěná v akusticky izolovaných halách. Velmi významným technologickým zdrojem hluku
bude provoz zkracovacích pil - o max. Lwa (hladina akustického hluku) = 96,9 dB (A), zdroj
bude umístěn v hlukově izolované opláštěné budově, hlavní stroje podpůrných technologií
Ledinek Rotoles garantují

hlučnost 85 dB (A) vně protihlukové kabiny. Ostatní stroje a

zařízení nepřekročí 60 dB (A). Uvedené stroje budou opět umístěny v akusticky izolovaných
výrobních halách.
Dodavatel technologických zařízení bude garantovat, ţe jednotlivé akustické zdroje
budou prosty tónové sloţky.
Jednotlivé výrobní haly budou přes výrazný útlum primárních akustických zdrojů
plošným zdrojem hluku.
Venkovní pořez dřeva motorovými pilami bude vzhledem k charakteru technologie
vyloučen.
Přeprava surovin a výrobků v rámci areálu bude prováděna vysokozdviţnými vozíky .
Většina stacionárních zdrojů bude provozována v denní dobu, v noci bude provoz
omezen na sušárnu a pomocné provozy (kotelnu).
V případě stacionárních zdrojů hluku se v obytné zástavbě zvýší hlučnost o max. 3,4
dB(A), v denní době a max. 2,5 dB(A), v noci.
Akustický vliv stacionárních zdrojů se omezuje na nejbliţší chráněné venkovní
prostory staveb, změna akustické zátěţe je mírně nad chybou výpočtu u nejbliţších
výpočtových bodů vzhledem k areálu pily, u bodů vzdálenějších se pohybuje v pásmu chyby
výpočtu. Výpočtem nebylo zjištěno překračování hygienických limitů vlivem provozu po
realizaci záměru.
Poţadavky obecně závazných předpisů :
Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku v chráněné venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací (§ 11). Pro účely tohoto nařízení se rozumí nejvyšší přípustnou
hodnotou hluku nebo vibrací hygienický limit, stanovený pro místa pobytu osob z hlediska ochrany
jejich zdraví před nepříznivými účinky hluku nebo vibrací.
Hodnoty hluku

se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se

stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější
hodinu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví součtem základní
hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Pro hluk
z provozoven nebo stacionárních (resp. průmyslových) zdrojů se pouţije korekce 0 dB. V době noční
se pouţije korekce -10 dB.
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Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je
hluk z dopravy na těchto komunikacích převaţující, a v ochranném pásmu drah se přičítá korekce +5
dB. Tato korekce se nepouţije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navrţených,
dokončených a zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Tabulka 30 : Stanovení nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku LAeq,T (dB) v chráněných
venkovních prostorech staveb
Den (06.00 – 22.00)

Noc (22.00-06.00)

50

40

Hluk ze stacionárních zdrojů

Příspěvek záměru k hlukové situaci v okolí závodu bude malý a nevýznamný,
nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku, jejichţ stanovení je v kompetenci místně
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, nebudou překračovány.
Vliv vibrací a záření na okolní prostředí při provozování záměru není
předpokládán.
Nebudou instalovány zdroje vibrací a záření s moţným působením v prostoru obytné
zástavby. Technologické zařízení pro zpracování dřevní hmoty bude umístěno v nových
průmyslových halách (opláštěných panely Kingspan).

D.I.2.4 Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy :
Podkladem pro posouzení vlivu záměru na faunu, flóru, prvky ÚSES, biotopy je
zpráva o biologických průzkumech v areálu – Mgr. Filip Lysák, červenec 2008 – viz
příloha č. 5 oznámení.
Biologický průzkum si kladl za cíl odpovědět na tři základní témata :
-

přírodovědný průzkum areálu

-

ohroţení okolních porostů podkorním hmyzem

-

moţný střet s prvky ÚSES

Přírodovědný průzkum lokality byl jednorázový a proběhl dne 5. června 2008.
Pozornost byla zaměřena hlavně na vyhledávání ochranářsky významných rostlin a
ţivočichů. Velmi dobře byla podchycena rostlinná biodiverzita a biotopy lokality. Pouze
orientační jsou výsledky průzkumu ţivočichů, ale pro potřeby a účel průzkumu dostatečné.
Během terénní práce byla pořizována fotodokumenace (uloţena v archivu autora).
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HODNOCENÍ A ZÁVĚRY (komentář zpracovatele průzkumu) :
Přírodovědný průzkum :
Při posuzování významu přírodní hodnoty území je třeba hodnotit relativně a mít na
paměti dočasnost/pomíjivost současného stavu. Je zřejmé, ţe současná biodiverzita se v
prostoru vytvořila za chodu minulého podniku. První léta chátrání areálu biodiverzitě určitě
„prospěla“, především co se týká velikosti populací (ţádné rušení, ţádné obhospodařování
ploch = spontánní vývoj). Dnes jsme na vrcholu rozvoje biodiverzity. Tento stav by však byl
zanedlouho vystřídán depresí, především vzhledem k zapojování náletu dřevin, zatahování
otevřených ploch agresivními druhy trav, nedostatečným narušováním povrchu (ţádné
nové/obnovené moţnosti a nabídka příleţitostí). Plocha by prošla poměrně rychle
sukcesními změnami směrem k pionýrskému lesu, případně by se některé části stabilizovaly
do podoby třtinových/ruderálních lad s pomalým sukcesním vývojem. Udrţet současný stav
zde snad ani není cílem. Cílem je nedopustit zbytečné ničení při obnově výrobního areálu,
tedy respektovat přírodní hodnoty.
K obnovení zájmu investorů o podnikání v areálu muselo dříve či později dojít.
Předloţený záměr bezesporu lze povaţovat za „podmínečně bezkolizní“ – tedy : při
troše respektu k ochranářsky cenným fenoménům je záměr moţné realizovat a nedojde k
významnému ničení nebo negativnímu ovlivnění přírodních hodnot. Realizace záměru nutně
povede k mírnému úbytku biodiverzity. Dotkne se především druhů, které území vyuţívají
nahodile, dočasně, příleţitostně. Klesne nabídka a plošný rozsah biotopů silně ovlivněných
nebo vytvořených člověkem (opuštěné lidské stavby, náletové dřeviny, spontánní trávníky
charakteru lad). Toto ale je moţné povaţovat za akceptovatelné.
V lokalitě si ochranářskou pozornost zaslouţí především dva typy stanovišť : písčiny
a mokřadní biotopy v „severní“ poţární nádrţi. Obojí také obsahuje populace chráněných
druhů rostlin a ţivočichů.
Výsledky průzkumu mají odezvu v dimenzování projektu. Během jednání s
projektantem a investorem se ukázalo, ţe v rámci areálu lze vylišit plochy, kde nemusí být
umístěné stavby ani jiné prvky technologických linek podniku. Po dohodě se podařilo v
projektu vytvořit více prostoru na ochranu biodiverzity, neţ je obvyklé. Stěţejní plocha pro
uchování biodiverzity zůstane prakticky nedotčena, resp. zůstane bezzásahovým územím.
Navíc je pro ni vytvořen plán obnovy a následné péče. Také jinde bude o travní plochy a
ostatní porosty pečováno ohleduplně.
Při realizaci projektu podle zásad plánu na ochranu biodiverzity nedojde k ničení
přírodních hodnot nad únosnou míru. Za těch podmínek není předpokládán ani významně
negativní vliv na populace ţádného ze zvláště chráněných druhů s významnými místními
populacemi. Je vhodné, aby biodiverzita v areálu podléhala dalšímu monitoringu a aby
stavba měla alespoň elementární „biologický dozor“.
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Ohroţení okolních porostů podkorním hmyzem :
Dosavadní dlouhodobý provoz pily neznamenal a neznamená zřetelné ohroţení
okolních lesních porostů podkorním hmyzem. Zvýšením zpracovatelské kapacity podniku
můţeme sice teoreticky očekávat i silnější atak škůdců, ale ten bude pravděpodobně
vyváţen změnami v technologii. Zpracování smrkové kulatiny neohroţuje borové porosty v
okolí. Loupání kůry hned na příjmu na skládku eliminuje rizika vzniku nepříznivých okolností
na myslitelné minimum.
Moţný střet s prvky ÚSES :
Lokální biocentra byla navštívena během terénního průzkumu. Cílem standardního
průzkumu bylo v kostce zachytit jejich biodiverzitu a vyjasnit moţné vztahy mezi biocentry. V
dalším kroku - při hodnocení vlivů na ÚSES se ukázalo, ţe není moc co hodnotit. Záměr
pravděpodobně ţádným způsobem nebude negativně zasahovat a ovlivňovat prvky ÚSES.
Přílohou zprávy o biologických průzkumech je Plán ochrany biodiverzity, který je
součástí projektu obnovy výrobního areálu dřevařského závodu. Během průzkumů
prováděných v rámci zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
se ukázalo, ţe v areálu závodu leţí ochranářsky hodnotné plochy a vyskytují se zde
populace chráněných druhů rostlin a ţivočichů. Cílem plánu je podat návod pro ohleduplné
zacházení s cennými částmi přírody a vůbec biodiverzitou při realizaci projektu obnovy
výrobního závodu a během jeho příštího provozu. Plán by se měl do určité míry stát součástí
projektu obnovy.
Vliv na faunu i flóru a přírodní prostředí (biotopy) je vzhledem k výsledkům
biologických průzkumů a hodnocení moţné označit za zanedbatelný a nevýznamný –
podmínkou je realizace navrţeného Plánu ochrany biodiverzity.

D.I.2.5 Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky, jiné lidské výtvory :
V etapě výstavby bude nutné provést nezbytné demolice – objekty však nejsou
památkově chráněny.
Zemní práce budou prováděny, avšak výhradně v dříve provozovaném areálu se
zpevněnými plochami, takţe moţnost archeologického nálezu lze v zásadě vyloučit.
Realizací záměru nebude ohroţeno ţádné zvláště chráněné území ve smyslu
ochrany památek, vzhledem k charakteru vyuţití areálu nelze předpokládat ohroţení (např.
statiky) budov v okolí místa stavby. Pouze v teoretické rovině se pohybuje vliv vibrací na
objekty při komunikaci, po které budou projíţdět nákladní automobily při výstavbě a provozu.
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D.II. Rozsah vlivů
Záměr znamená kompletní rekonstrukci areálu pily a obnovení provozu na
zpracování dřeva.
Areál závodu se nachází v katastrálním území Srní u České Lípy (část obce
Provodín), na pozemkové parcele 43/1.
Nejbliţší obytná zástavba (3 bytové domy) jsou na jiţní straně, v těsném sousedství
areálu.
V období výstavby budou vlivy velikostně střední a významem mírně negativní s tím,
ţe intenzivní stavební činnosti, které tento vliv budou mít, budou trvat několik měsíců
v počáteční fázi výstavby (zejména demolice, zemní práce a doprovodná doprava).
Obtěţování v okolí areálu, příp. v blízkosti příjezdové komunikace můţe způsobit hluk,
prašnost a emise z dopravy. Pro etapu stavební činnosti jsou v oznámení navrţena opatření
ke sníţení negativních vlivů na okolí, která budou vyţadována od dodavatele stavby a budou
zohledněna ve stavebním povolení.
V době provozování budou vlivy záměru na ţivotní prostředí malé aţ zanedbatelné a
nevýznamné, přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na moţné ovlivnění ovzduší
a hlukové situace v okolí areálu.
Podkladem pro hodnocení imisní a akustické situace byly rozptylová a hluková
studie, které dokladují, ţe příspěvky nového dřevařského závodu k celkové stávající situaci
budou na úrovni, která nemůţe významně ovlivnit ţivotní prostředí v okolí areálu.
Při hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, ţe záměr z hlediska ovzduší neovlivní
zdravotní stav obyvatel v okolní zástavbě, z hlediska hlukového působení jsou po
zprovoznění areálu očekávány mírné obtěţující účinky provozu na obyvatele v denní době,
avšak jak bylo dokladováno, důvodem je stávající frekventovaná doprava nákladními
automobily; v noční době nejsou očekávány negativní účinky hluku na obyvatele vlivem
záměru.
Závěr :
Na základě posouzení je moţné realizaci záměru podpořit.

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Nepříznivé přeshraniční vlivy není třeba, vzhledem ke geografickému umístění
záměru a jeho charakteru, zvaţovat.
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření pro etapu přípravy stavby :
-

v projektové dokumentaci budou zohledněna všechna opatření na ochranu zdraví a
ţivotního prostředí zvaţovaná v popisu technického řešení v oznámení záměru podle
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění – zejména zde bude doloţeno :
a) inţenýrsko-geologický průzkum
b) stavebně-technické řešení jednotlivých zařízení z hlediska ochrany podzemních vod
c) specifikace shromaţďovacích míst odpadů produkovaných při provozu
d) projekt sadových úprav

-

součástí dokumentace předloţené k územnímu řízení investice bude Odborný posudek
podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění, příp. další poţadované údaje podle § 32 vyhlášky MŢP č. 356/2002 Sb.,
v platném znění

Opatření pro etapu výstavby :
-

demolice budou prováděny podle schváleného projektu bouracích prací

-

bude zajištěno přísné dodrţování poţadavků bezpečnosti práce

-

při výstavbě budou přijata opatření, aby negativní vlivy této etapy (hlučnost, prašnost,
příp. vibrace) na obyvatele byly minimalizovány

-

organizačními opatřeními bude zajištěno, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách
(22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu

-

stavební stroje a dopravní prostředky budou udrţovány v řádném technickém stavu

-

bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při
suchém větrném počasí (např. skrápění, překrývání suti, zeminy a sypkých stavebních
materiálů); při výjezdu dopravních prostředků bude kontrolována jejich čistota a uloţení
odváţeného materiálu, aby nedošlo k prášení a znečištění veřejné komunikace,
komunikace bude během výstavby skrápěna vodou a čištěna

-

odpady budou shromaţďovány podle jednotlivých druhů na vyčleněném místě a budou
průběţně odváţeny - vyuţití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou
osobou, o nakládání s odpady během výstavby bude vedena příslušná evidence

-

případný únik závadné látky bude řešen podle pokynů ve schváleném Plánu opatření pro
případy havárie podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
v platném znění – vypracovaném v souladu s vyhláškou MŢP č. 450/2005 Sb.

-

nebude prováděno volné spalování vybouraných hořlavých materiálů
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-

nakládání s odpadem obsahujícím azbest musí provádět firma, která k tomu má
příslušné oprávnění (především musí být zabráněno rozdrcení těchto materiálů na prach
a tím uvolňování azbestových vláken do ovzduší), a musí dodrţet stanovený bezpečný
postup prací včetně včasného ohlášení orgánu ochrany veřejného zdraví

-

výkopová zemina bude pro terénní úpravy v místě pouţita pouze za předpokladu, ţe
nebude kontaminovaná závadnými látkami

-

v realizační fázi stavby budou respektovány návrhy a podmínky doporučené v Plánu
ochrany biodiverzity (Mgr. Lysák, 07/2008)

-

budou provedeny sadové úpravy areálu podle návrhu, který je součástí projektové
dokumentace pro územní řízení, včetně respektování stanoveného postupu výsadeb a
postupu zaloţení lučního společenstva (Gardena Bohemica s.r.o., 07/2008)
Samotný postup výsadeb je uveden v tomto celkovém souhrnu prací :
-

před výsadbou vytýčení podzemních inţenýrských sítí správcem sítí

-

výsadbové plochy nejprve chemicky ošetřit (Roundup Biactiv)

-

podle osazovacího plánu přesné umístění na stanoviště nové výsadby

-

pro stromy : vytvoření výsadbových jam 1,5x větších neţ je kořenový bal stromu

-

uloţení závlahové sondy, ukotvení stromu kůly s úvazy, zasypání kvalitním

zahradnickým

substrátem
-

pro keře : vytvoření výsadbových jamek 1,5x větších neţ kořenový bal, zasypání kvalitním
zahradnickým substrátem

-

po výsadbě a pečlivém zalití následuje zamulčování jednotlivých ploch zeleně, v případě solitérní
výsadby stromů zamulčování cca 1 m 2 kruhové plochy kolem středu kmene stromu

-

zamulčování plochy je nutné ve vrstvě 7-10 cm středně hrubého mulče

-

zbytek ploch bude oset zátěţovým travním semenem

-

v případě, ţe se bude znovu zakládat louka, je nutné dbát níţe uvedeného postupu prací !
Postup zaloţení lučního společenstva :

-

vyčistit plochu od kamenů, povrch jemně narušit, nehnojit

-

výsev osivem lučního společenstva

-

po zasetí zavláčet (hráběmi, bránami)

-

uválet

-

v prvních týdnech nebo za suchého počasí zalévat

-

zapěstování a konečná podoba louky bude patrná druhým aţ třetím rokem po zaloţení

-

druhou alternativou je louku nezakládat: stávající porost se vyseká z pionýrských náletů a postupně
se nechá prorůst převládajícím bylinným krytem, výsledek patrný po čtyřech aţ pěti letech

-

v obou případech sekat 2-3 x za sezónu

Opatření pro etapu provozu :
-

v době zkušebního provozu bude provedeno měření hluku u nejbliţších chráněných
prostorů, zároveň bude ověřeno vyloučení výskytu tónové sloţky; měření bude
provedeno osobou s autorizací
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-

bude prováděna pravidelná kontrola a údrţba vodních děl (odlučovače ropných látek,
zasakovací galerie) a další opatření podle § 39 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů, v platném znění - především nejméně jednou za 5 let,
pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, bude provedena
zkouška těsnosti potrubí a nádrţí (jímek na vyváţení, bezodtoké jímky a nádrţe čerpací
stanice PHM)

-

2 x ročně bude provedena kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovačů ropných
látek oprávněnou osobou, o kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící
provozuschopnost odlučovačů a navrhující případná servisní opatření (protokoly o
servisní prohlídce budou 1 x za rok předloţeny Povodí Ohře, s.p. Chomutov a
vodoprávnímu úřadu)

-

odlučovače ropných látek budou provozovány podle pokynů výrobce a v souladu
s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce

-

znečištění na odtoku z odlučovače ropných látek z výrobních ploch nepřesáhne hodnoty :
NEL 0,2 mg/l (p), 1,0 mg/l (m) a NL 30 mg/l (p), 40 mg/l (m); bude zajištěn kontrolní
rozbor vypouštěných vod z ORL z výrobních ploch s četností 2 x ročně za deště (zjištěné
hodnoty budou 1 x za rok předloţeny Povodí Ohře, s.p. Chomutov a vodoprávnímu
úřadu)

-

1 x ročně budou Povodí Ohře, s.p. Chomutov a vodoprávnímu úřadu předloţeny doklady
o spotřebě vody a o vyváţení jímek

-

případný únik závadné látky bude řešen podle pokynů ve schváleném Plánu opatření pro
případy havárie podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
v platném znění – vypracovaném v souladu s vyhláškou MŢP č. 450/2005 Sb.

-

budou prováděna pravidelná (jednorázová) měření emisí z technologických zdrojů
znečišťování ovzduší v rozsahu a s četností podle platné právní úpravy; měření budou
prováděna osobou s autorizací podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění; první měření budou provedena do 3
měsíců od uvedení do trvalého provozu

-

v případě překročení dané kapacity bude provedeno stanovení koncentrace pachových
látek u zdroje znečišťování „Průmyslové zpracování dřeva – sušení nativního dřeva
3

v sušárnách o projektované kapacitě větší neţ 50 m “ ke dni stanoveném v povolení
podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění
-

bude zajištěno, aby pracovníci důsledné pouţívali určené osobní ochranné pomůcky

-

budou respektovány návrhy a podmínky doporučené v Plánu ochrany biodiverzity (Mgr.
Lysák, 07/2008) – tzv. Plán příští péče
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-

bude zajištěna odborná porealizační péče o výsadbu v rámci provedených sadových
úprav areálu podle návrhu, který je součástí projektové dokumentace pro územní řízení
(Gardena Bohemica s.r.o., 07/2008)
Nutné je zabezpečit :
-

pravidelnou zálivku jak nově zaloţených travnatých ploch, tak samozřejmě výsadeb samotných

-

stromových solitér po dobu cca 2-3 roky po výsadbě je nutné realizovat pravidelnou zálivku

-

důleţité je zajištění pravidelných prořezávek stromů, udrţovacích a výchovných řezů dřevin

-

pravidelné sekání travnatých ploch = u trávy v sezóně 1-2 x za 14 dní (dle růstu) , u louky 2-3 x

přímo do závlahových sond

do roka
-

pravidelné odplevelování

-

pravidelné hnojení

-

pravidelné doplňování ploch mulčovací kůrou (1 x ročně)

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí
Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny potřebné podkladové materiály a
nebyly zjištěny zásadní nedostatky nebo neurčitosti při posuzování záměru.
Určité neznalosti jsou dány stupněm projektové přípravy. V této fázi nejsou ještě
upřesněny některé záleţitosti týkající se záměru – např. nejsou známa konkrétní místa,
odkud budou na stavbu naváţeny stavební materiály či jaké bude mnoţství produkovaných
odpadů, dále není k dispozici poţární zpráva. Absence těchto údajů však nemůţe ovlivnit
hodnocení vlivů záměru na zdraví a ţivotní prostředí.

ČÁST E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Varianty záměru nebyly zvaţovány.
Umístění je jednoznačně určeno majetko-právní situací v lokalitě a moţností vyuţít
pozemky pro investiční záměr. Technologické řešení je jiţ výsledkem zvaţování a jednání
vedení společnosti s projektantem (a dodavatelem technologického zařízení).
Alternativou

k

navrţenému

záměru

je

zachování

stávajícího

stavu,

tedy

neuskutečnění investice. Pro toto řešení není jistě z hlediska ochrany zdraví a ţivotního
prostředí důvod.
Přínosem je vyuţití chátrajícího areálu pro činnost, která zde dříve byla provozována,
avšak s tím, ţe se bude jednat o moderní dřevařský závod splňující veškeré poţadavky
ochrany ţivotního prostředí.
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ČÁST F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Doplňující informace nejsou potřebné.

ČÁST G.

SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí,
v platném znění je podáváno oznámení záměru v kategorii II, bod 10.4 a 10.6 – pro účely
zjišťovacího řízení.
Záměr „Pila Srní – údrţba, modernizace a rekonstrukce areálu závodu“
znamená kompletní rekonstrukci areálu pily v Srní u České Lípy s cílem obnovit
provoz a vybudovat moderní dřevařský závod.
Původní provoz byl před cca 6 roky ukončen a od té doby jsou vyuţívány jen některé
objekty jako sklady řeziva. Pro obnovu výroby budou novým majitelem provedeny nezbytné
rozsáhlé stavební úpravy.
Umístěno zde bude nové technologické zařízení - manipulační linka surových výřezů,
pilnice (agregátní technologie pořezu), linka laťovkového středu a bude zmodernizováno či
zcela přebudováno potřebné zázemí a infrastruktura areálu.
3

Roční zpracovatelská kapacita závodu bude 150 000 m kulatiny.
Vytvoří se 144 nových pracovních míst, provoz bude dvousměnný s výjimkou sušárny
a pomocných provozů, u kterých je uvaţován chod i v noci (doprava surovin a výrobků bude
v noci vyloučena).
Popis technologického postupu :
Kulatina bude dopravena do závodu auty nebo ţelezničními vagóny (oba způsoby
dopravy se budou podílet cca 50 %), bude naloţena na třídící (manipulační) linku, která
hmotu odkorní a zatřídí dle kvality a rozměrů. Dále dřevní hmota půjde na pořez, kde bude
dle zadaných parametrů rozřezána na prkna. Při pořezu je produkována pilina a touto
technologií velice kvalitní štěpka. Prkna jsou následně usušena a zpracována na lince na
výrobu laťovkového středu. Zde se prkna rozmítnou na laťky, vyzdraví od vad, které nejsou
povoleny a slepí do laťovkového středu.
Odpadní dřevo bude palivem pro novou kotelnu na biomasu, příp. bude prodáváno
(zejména štěpka).
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Výkon teplovodní kotelny bude 4,8 MW a bude se jednat o dva relativně samostatné
technologické celky - VESKO B-2,0 (2,0 MW) a VESKO B-2,8 (2,8 MW) s příslušenstvím.
Technologická zařízení výrobních linek budou umístěna uvnitř rekonstruovaných hal
opláštěných izolačními panely.
Celý areál závodu se nachází na jedné pozemkové parcele 43/1 v katastrálním území
Srní u České Lípy. Majitelem pozemku je stavebník.
Areál závodu je oplocen, se dvěma uzamykatelnými vjezdy pro nákladní auta i těţkou
mechanizaci. Do areálu je zavedena ţelezniční vlečka Českých drah.
V těsném sousedství areálu na jiţní straně stojí tři bytové domy s přídomními
zahrádkami, trvale obývané. Ve vzdálenosti cca 50 m od staveniště je ţelezniční stanice
Českých drah - Srní u České Lípy. Podél celé jihovýchodní hranice pozemku sousedí areál s
jiným závodem na zpracování dřeva - Forest a.s. Na severozápadní straně sousedí areál s
lesním pozemkem v majetku ČR, právo hospodaření mají Lesy ČR s.p.
Připravovaný záměr je podnikatelskou aktivitou nového vlastníka areálu, který má
zájem na obnovení provozu v předmětném areálu, kde dříve bylo zpracování dřeva
prováděno.
V období výstavby budou vlivy velikostně střední a významem mírně negativní s tím,
ţe intenzivní stavební činnosti, které tento vliv budou mít, budou trvat několik měsíců
v počáteční fázi výstavby (zejména demolice, zemní práce a doprovodná doprava).
Obtěţování v okolí areálu, příp. v blízkosti příjezdové komunikace můţe způsobit hluk,
prašnost a emise z dopravy. Pro etapu stavební činnosti jsou v oznámení navrţena opatření
ke sníţení negativních vlivů na okolí, která budou vyţadována od dodavatele stavby a budou
zohledněna ve stavebním povolení.
V době provozování budou vlivy záměru na ţivotní prostředí malé aţ zanedbatelné a
nevýznamné, přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na moţné ovlivnění ovzduší
a hlukové situace v okolí areálu.
Podkladem pro hodnocení imisní a akustické situace byly rozptylová a hluková
studie, které dokladují, ţe příspěvky nového dřevařského závodu k celkové stávající situaci
budou na úrovni, která nemůţe významně ovlivnit ţivotní prostředí v okolí areálu.
Při hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, ţe záměr z hlediska ovzduší neovlivní
zdravotní stav obyvatel v okolní zástavbě, z hlediska hlukového působení jsou po
zprovoznění areálu očekávány mírné obtěţující účinky provozu na obyvatele v denní době,
avšak jak bylo dokladováno, důvodem je stávající frekventovaná doprava nákladními
automobily; v noční době nejsou očekávány negativní účinky hluku na obyvatele vlivem
záměru.
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Připravovaným investičním záměrem v areálu KIMOS – pila, s.r.o. v Srní u
České Lípy není třeba očekávat negativní ovlivnění zdraví a ţivotního prostředí v okolí
zrekonstruovaného závodu na zpracování dřeva.
Chátrající areál bude vyuţit shodným způsobem jako dříve (byla zde
provozována pila), avšak s podstatně vyspělejší technologií šetrnou vůči obyvatelům
a ţivotnímu prostředí.

ČÁST H. PŘÍLOHY
Příloha č. 1

Vyjádření
Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění

Příloha č. 2

Grafické přílohy
Kopie katastrální mapy, měřítko 1 : 2 000
Zastavovací situace, měřítko 1 : 1 000

Příloha č. 3

Rozptylová studie

Příloha č. 4

Hluková studie

Příloha č. 5

Biologické průzkumy

Příloha č. 6

Projekt sanace
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Zpracovatelka oznámení :

RNDr. Irena Dvořáková
Slezská 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

…………………………………
podpis zpracovatelky oznámení

Na zpracování se podíleli :

Ing. Leoš Slabý
-

rozptylová a hluková studie

EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
tel. : 603 472 640, email : slaby@holice.cz
Mgr. Filip Lysák
-

biologické průzkumy

Cyrilov 6, 594 61 Bory
tel. 736 265 061, e-mail : filip.lysak@tiscali.cz

RNDr. Jaroslav Hrabal
-

projekt sanace

MEGA a.s., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráţ pod Ralskem
tel. 487 888 607, e-mail : audity@mega.cz

Chrudim, dne 31.8.2008
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