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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI                                           
 
 
FIRMA:  COLAS CZ    a.s. 
 
  
IČO:   261770005 
 
    
SÍDLO: Kolbenova 259                                                    
  198 21 Praha 9 
 
IDENTIFIKACE  OPRÁVNĚNÉHO  ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE:    
       
  Ing. Jan Sko řepa 
  Člen p ředstavenstva a gen. ředitel 
       

 

  
B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

 
 

B.I.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE   
 

B.I.1.   NÁZEV ZÁMĚRU 
 
             Obalovna živi čných sm ěsí Svitavy 

 
 
B.I.2.   Kapacita a rozsah zám ěru   

 
Předmětem záměru  je výstavba nové obalovny asfaltových směsí 

v průmyslové zóně „Paprsek“ – Svitavy . 
 

Maximální výkon obalovny je 160 t/hod asfaltových směsí potřebných 
pro výstavbu a rekonstrukci komunikací, průměrný výkon se počítá cca 120 
t/hod. Maximální dosažitelná kapacita výroby je 60 000 tun živičných směsí 
za rok, skutečná výroba je závislá na možnostech odbytu a klimatických 
podmínkách . Stavba obalovny je stavba pro výrobu stavebních hmot, 
sestávající ze speciálních strojních komponentů umístěných na betonových 
základech. Jedná se o výrobní zařízení ( pravděpodobně  typu fm. AMMANN 
IMA GmbH Alfeld (SRN), které splňuje požadavky kladené na výrobní 
zařízení v rámci Evropské unie. Výrobní celek doplňují objekty nutné pro 
provoz obalovny.  
 

Pozemek pro výstavbu obalovny má  plochu  1,5 ha. Zpevněné plochy 
a komunikace činí cca 0,98 ha, na ostatních plochách budou provedeny 
sadové a terénní úpravy. 
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B.I.3. Umíst ění záměru  
     
Kraj:    Pardubický 
Obec:   Svitavy 
Katastrální území: Moravský Lačnov 
Pozemky parc.č.:  1891/3, 2120/27, 2120/30, 2120/25,  2139/6, 2139/7,  

2147/38, 2147,65 
Průmyslová zóna se nachází na  severovýchodním  okraji města Svitavy.  
  
 
B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry  
 
 Novostavba obalovny asfaltových směsí bude umístěna v okrajové 
části města Svitavy, na pozemku v  průmyslové zóně „Paprsek“ – blok H. 
V současné době se v průmyslové zóně  nachází několik stávajících 
výrobních a provozních závodů , z nichž nejblíže umístěné jsou např.  P-D 
Refraktories CZ a.s.  Velké Opatovice – závod DINAS, Kovošrot Svitavy, 
JEMA Svitavy , Dopravní stavby Svitavy.  
 

Nejbližší obytný objekt je vzdálen od stavby cca  780 m a to směrem 
severozápadním . 

 
Celý areál obalovny bude napojen na místní komunikaci vedoucí 

průmyslovou zónou,  z ní je pak doprava směřována po silnici I/34 na silnici 
I/35 Litomyšl – Moravská Třebová.  Počítá se s napojením na plánovaný 
obchvat silnice I/43, který povede v těsné blízkosti stavby a bude přímým 
napojením  na silnici I/35 .  
 
 Záměrem výstavby je moderní  obalovna asfaltových směsí – jedná se 
o  stavební výrobu menšího rozsahu. Hlavními surovinami potřebnými 
k výrobě obalovaných drtí je kamenivo a asfalt.  Hlavním výrobním 
programem obalovny je výroba kvalitních obalovaných živičných směsí na 
konstrukce silničních komunikací a zpevněných ploch.  

Technologické zařízení využívá maximálně energie i suroviny, je 
vybaveno účinným odprašovacím zařízením, odsáváním znečišťujících látek, 
a garantuje požadované výstupní hodnoty na ochranu životního prostředí. 
Výrobní proces je řízen automaticky pomocí mikroprocesoru s možností 
záznamu a tisku technologických údajů. Teplota směsi je kontrolována 
instalací čidel. 
 

Pro zajištění provozu obalovny je v areálu kromě vlastního 
technologického zařízení navržen provozní a sociální objekt, silniční mostová 
váha, skládky kameniva, zpevněné plochy, oplocení s vjezdem do areálu,    
přípojky a vnitřní rozvody inženýrských sítí.  
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B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních d ůvodů pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 
 
 Lokalizace obalovny asfaltových směsí v této oblasti   regionu je 
jednou z priorit oznamovatele (investora). Oznamovatel vyvíjí v regionu 
poměrně rozsáhlé aktivity v oblasti stavebnictví  a v případě výstavby či 
rekonstrukce pozemních komunikací v okolí  by asfaltovou směs musel 
dovážet ze vzdálenějších oblastí  . Předpokládá se, že z obalovny bude 
expedována obalovaná směs na  výstavbu a rekonstrukce silniční sítě na 
území v rozsahu 30-60 km.  
 
 Při hledání vhodné lokality byla jedním z rozhodujících kritérií 
lokalizace co nejblíže silnici I/35, I/34 a I/43 a  vhodnost pozemku pro 
výstavbu této výroby  daná   schváleným územním plánem m ěsta Svitavy.   
 
 Plocha budoucího areálu není cenná z hlediska přírodního ani 
historického  a nenacházejí se na ní žádné objekty, které by bylo nutné 
odstranit.  
 
 Velikost pozemku 1,5 ha předurčuje typ obalovny, kterou je možné na 
pozemek umístit - bude to obalovna s věžovým uspořádáním . 
 
 Z výše uvedených důvodů je v oznámení posouzena jedna varianta. 
Předložená varianta je pro oznamovatele (investora) jediným reálným 
řešením.  
 
 
B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení 
 

Obalovna asfaltových směsí představuje standardní technologický 
proces. Vstupními surovinami jsou asfalt, kamenivo, filer (jemně mletý 
vápenec nebo prach z vlastního kameniva) a přísady (např. Technocel, 
Arbocel; upravující vlastnosti výrobku), výrobkem je obalovaná drť používaná 
pro výstavbu povrchů vozovek, chodníků a jiných zpevněných ploch. Zdrojem 
energie pro vysoušení kameniva a rozehřívání asfaltu je zemní plyn.  

 
Technologická část je dodávána jako komplet, osazený na betonové, 

resp. železobetonové základy.  
 
Technologická část – popis: 
 

Výroba obalované směsi probíhá v na sebe navazujících 
technologických procesech. Technologie jednotlivých procesů je standardní, 
podle místních podmínek se mění prostorové rozložení jednotlivých 
technologických částí. 
 

Výrobní způsob obalovaných směsí je u všech typů obaloven 
v zásadě stejný a sestává se z těchto částí: 
 
1/  dávkování jednotlivých frakcí kameniva 
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2/  sušení kameniva 
3/  vážení kameniva a fileru 
4/  dávkování asfaltu a míchání směsi 
5/  skladování hotové směsi 
 

K tomuto vlastnímu výrobnímu postupu je nutno mít v provozu 
asfaltové hospodářství, hospodářství kameniva a zařízení na odloučení 
prachu. 
 
Personální obsazení: 
 

• vedoucí obalovny 
• provozní laborant 
• skladová evidence – vážný 
• hlavní operátor 
• pracovník odpovědný za hospodářství kameniva a transportní 

zařízení 
• posádka mobilního nakladače pro manipulaci s kamenivem na 

skládce 
• obsluha kotelny a asfaltového hospodářství 
• strojní údržbář, údržbář elektro 

 
 
Přehled soubor ů obalovny: 
 

• Dávkování kameniva 
• Sušení kameniva 
• Mezizásobník a váha kameniva 
• Doprava fileru a váha fileru 
• Skladování kamenné moučky (fileru) 
• Korečkový elevátor 
• Doprava granulátu 
• Dávkování recykláže 
• Míchací ústrojí 
• Skipový vozík hotové směsi 
• Zásobníky hotové směsi 
• Váha asfaltu 
• Asfaltové hospodářství 

 
 
Výkon obalovací soupravy 
 

Výkon obalovny je dán jednak použitou velikostí a typem, jednak 
druhem vyráběné asfaltové směsi. Čím menší zrnitost směs má, tím 
obsahuje větší množství částeček, které je třeba obalit asfaltem, větší je i 
obalovaná plocha a tím jsou kladeny i větší nároky na důkladné prohnětení a 
obalení všech ploch zrn i stejnoměrné rozptýlení ve směsi. Platí čím 
hrubozrnější je připravovaná směs, tím je doba její přípravy kratší a tím i 
roste výkon obalovny. 



Obalovna živičných směsí Svitavy                                 Oznámení pro zjišťovací řízení  podle. 
k.ú. Moravský Lačnov                                                                           zákona č. 100/2001 Sb. 
 

 - 8 - 

 
Technologická část - parametry 
 

  Pro posouzení  vlivů výstavby  a provozu obalovny není nutné znát 
konkrétního dodavatele ( výrobce), ovlivňování životního prostředí je u všech 
v úvahu přicházejících výrobců srovnatelné. V tomto případě jsou dané 
parametry:  
 

• sušící výkon 85 t/h při 5 % vlhkosti kameniva 
• kombinovaný hořák jmenovitého výkonu 14 MW 
• výkon odprašování při 20 % recyklaci, 3 % vlhkosti kameniva – 35 

500 Nm3/h, 
• řídící systém je dodávkou výrobce obalovny, 
• ohřev teplonosné kapaliny a nepřímý ohřev asfaltu – kontejnerová 

kotelna 291 kW, 
 

Průměrný výkon obalovny 100 tun/hod je vztažen k 5% počáteční 
vlhkosti kameniva, zvýšení teploty kameniva o 180 oC, snížení vlhkosti 
kameniva na max. 0,5%, obsah pojiva 6%, obsah fileru 6% a měrné 
hmotnosti směsi kameniva 1,6t/m3. Teplota vyrobené směsi je 160°C.  
 
Provoz obalovny 
 

Kamenivo potřebných frakcí je volně uloženo ve skládkových boxech, 
oddělených od sebe betonovými stěnami. Kolový nakladač průběžně 
doplňuje násypky dávkovacího zařízení kamenivem z příslušných 
skládkových boxů jednotlivých frakcí. Dávkovací zařízení zajišťuje 
automaticky směs různých frakcí kameniva v přesných podílech pomocí 
dávkovačů s pásovými váhami.  

Připravená směs je sběrným pásem a šikmým vynášecím pásem 
dopravena do sušícího bubnu. V sušícím bubnu probíhá intenzivní vysoušení 
kameniva při teplotě cca 180°C. Buben je osazen výkonným ho řákem na 
zemní plyn. Vnější část bubnu slouží jako třídička horkého kameniva. 
Roztříděné frakce kameniva jsou z vlastních zásobníků naváženy a 
dávkovány do dvouhřídelové míchačky, ve které probíhá intenzivní 
promíchání s asfaltem a filerem. Hotová směs je dopravena do izolovaného 
zásobníku, ze kterého probíhá odběr do automobilů. Ihned dochází k  
zaplachtování, vážení a následuje expedice.  

Obalovna je plánována jako věžová: Mezizásobník horkého kameniva, 
míchačka a zásobník směsi budou umístěny vertikálně nad sebou ve věži, 
která bude vysoká cca 25 m. V případě potřeby se do míchačky dávkují 
přísady (např. Vestoplast nebo Topcel), které upravují výsledné vlastnosti 
obalované směsi (např. pro asfalty na vysoce zatěžované komunikace). 
 

Celá obalovna je řízena z centrálního stanoviště – velínu. Řízení 
obalovny je automatické s kontrolou technologického procesu na obrazovce 
počítače. 
 

Pro kvalitu vyráběné asfaltové směsi je třeba bezpodmínečně 
dodržovat :  
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- důsledné oddělení jednotlivých frakcí kameniva a jejich 

předdávkování , 
- kontrolovat vlhkost kameniva a v závislosti na tom usměrňovat  

dobu vysoušení v sušícím bubnu. V případě zvýšené vlhkosti  
nezvyšovat teplotu, protože dojde pouze ke zvýšení povrchové 
teploty kameniva, nikoliv k jeho dokonalému vysušení. Zbylá  
vlhkost snižuje přilnavost asfaltu ke kamenivu, 

-  dodržovat teplotu kameniva v sušícím bubnu. V případě jeho  
přehřátí může dojít při styku s asfaltem k jejímu přehřátí a tím ke 
změně viskozity. Teplota kameniva musí být o 10 - 15 oC  nižší než 
je teplota živice, 

- dbát na to, aby používaný filer měl maximální vlhkost 1% a byl  bez 
shluků. Dodržení vlhkosti je důležité jak pro asfaltovou směs, tak 
pro možnost vzniku kleneb, i pro vlastní dopravu šnekovými  
dopravníky - možnost ucpání, teplota asfaltu vstřikovaného do 
směsi kameniva musí odpovídat druhu vyráběné asfaltové směsi a 
musí být zajištěna stejnoměrná teplota s ohledem na viskozitu, 

- pravidelně, minimálně 1x za měsíc, kontrolovat a cejchovat váhové  
zařízení jednotlivých materiálů, zejména se zaměřením na vážení 
asfaltu. Kontrolu vážení asfaltu provádět pravidelně každý týden, a 
též při  každé změně nastavení vah vyplývající ze změny  
receptury pro jednotlivé druhy asfaltových směsí je nutné 
bezpodmínečně  dodržovat nastavení teplot a dávkování podle 
stanovených výrobních předpisů pro jednotlivé druhy úprav, 

- při odvozu obalované asfaltové směsi k finišeru dbát na to, aby  
korby nákladních automobilů byly zkrápěny emulzí řepkového oleje 
a vody (použití nafty je zakázáno) a pro všechny přepravy bylo 
prováděno důsledné zaplachtování vozů.  Plachtování vozů 
značně omezí únik aromatických uhlovodíků při dopravě a 
podstatně omezí chladnutí obalované směsi při dopravě na delší 
vzdálenosti. 

 
 
Směnnost a pracovní doba 
 

Obalovna je v provozu zhruba od měsíce března do listopadu 
běžného roku. 
 
Předpokládané rozložení výroby v roce:  

3. – 5. měsíc               20 % 
6. – 8. měsíc     48 % 
9. – 12. měsíc    32 % 
 
Délka směny a množství vyrobené směsi za den je závislá na 

zakázkách. Optimální průměrný hodinový výkon obalovny je 120 t / hod 
směsi s přísadami. 
 
Roční časový fond zařízení 
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Pracovní dny v roce -průměr.     250 dnů 
Ztráty opravami 5%       13  dnů 
Ztráty poruchami 5%      13 dnů 
Ztráty sezónností výroby po měsících (21+21+21)   63 dnů 
 
Celkem výrobních dnů v roce              161dnů 
 

Průměrná denní výrobní doba (uvažován vliv nepravidelnosti výroby, 
vliv nižších výkonů na začátku a konci sezóny, při nepříznivých klimatických  
podmínkách a pod.) 8,0 hodiny denně. 
 
Z celkového počtu pracovních hodin připadá: 
  
1 hodina  náběh obalovny 
1 hodina  konec provozu, chladnutí a čištění 
ostatní hodiny produkce asfaltové směsi 
 
 
 
Popis jednotlivých provozních soubor ů obalovny 
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Dávkování kameniva 
 

Dávkovací zařízení  ( 6 dávkovačů) obalovací soupravy odpovídá 
počtem násypek počtu frakcí dávkovaného těženého a drceného kameniva. 
Tento materiál je do násypek dopravován nakladačem. Materiál 
z dávkovacích násypek je dávkován pomocí automatických vah podle 
navržené receptury vyráběného druhu asfaltové směsi. Nastavení dávkování 
se provádí v závislosti na složení směsi a hodinovém výkonu obalovny. Do 
sušícího bubnu se materiál dopravuje pomocí oběžného pásového 
(vhazovacího) dopravníku. Sušící buben je na vnitřní straně vybaven 
lopatkami, které umožňují při jeho otáčení a sklonu pohyb materiálu proti 
hořáku. K vysoušení materiálu dochází teplým vzduchem, který postupuje 
proti směru pohybu materiálu. Vnější část bubnu slouží jako třídička horkého 
kameniva. Poté padá do zásobníků a pak na váhu kameniva. Nastaveným 
množstvím jednotlivých frakcí, nebo celkovým množstvím kameniva, se 
dodržuje stálý objem odpovídající kapacitě míchačky. 

Potom se stejným způsobem, přes samostatné váhy, přidává filer 
(kamenná moučka), jehož doprava ze sila je prováděna pomocí šnekového 
dopravníku. Současně se na váhu šnekovým dopravníkem dostává vratný 
filer, který je uložen v odděleném silu. Dávkování je provedeno přes 
součtovou váhu a šnekem do míchačky. Po dokonalém promíchání se 
přidává silniční asfalt. Potřebná dávka asfaltu je navážena pomocí váhy 
asfaltu a samostatným čerpadlem je rozstřikovaná za neustálého míchání 
směsi do míchačky. Míchací doba odpovídá druhu vyráběné živičné směsi. 
Její délka musí zajišťovat dokonalé obalení všech zrn směsi. Vyrobená směs 
samospádem padá do vozíku a pomocí skipové dráhy se dopravuje do 
příslušného zásobníku obalované asfaltové směsi. Hotová směs má teplotu 
145 - 175 oC dle druhu směsi. 

Obsluha celého zařízení se provádí z velínu obalovny mechanicky 
nebo automaticky pomocí automatiky a pneumatického ovládání. 
 
 
Sušení kameniva  
 

Výkon sušícího bubnu je dán jeho délkou, počtem otáček, velikostí 
odtahu par a délkou plamene. Tyto hodnoty jsou na sobě navzájem závislé. 
Prodloužení plamene vyžaduje zvýšení odsávání. Zvýšené odsávání 
způsobuje odtažení prachových částic a vyšší zatížení filtru.  

Sušící buben představuje  energeticky nejnáročnější skupinu celé 
obalovny. Protože se na proces sušení a ohřev kameniva vynakládá více jak  
80% energie celé obalovny, je nutno věnovat pozornost faktorům, které 
rozhodujícím způsobem ovlivňují ekonomiku spalovacího procesu, zejména 
správnému seřízení plamene, nastavení trysky a vhodné volbě její velikosti , 
apod. 
  Čím je směs jemnozrnnější, tím více zpravidla obsahuje vlhkosti a tím 
více je v bubnu prachu a par. Zvýšením otáček sušícího bubnu se dosáhne 
větší průchodnost kameniva, ale ovlivní to výstupní teplotu kameniva 
vycházejícího ze sušícího bubnu. 

 



Obalovna živičných směsí Svitavy                                 Oznámení pro zjišťovací řízení  podle. 
k.ú. Moravský Lačnov                                                                           zákona č. 100/2001 Sb. 
 

 - 12 - 

sušící výkon: 
při vlhkosti kameniva 4%    180 t / h 
při vlhkosti kameniva 5%    172 t / h 
při vlhkosti kameniva 6%    157 t / h 
 

K sušení kameniva se používá rotačního sušícího bubnu 
s protiproudým sušícím systémem. Kamenivo je dopravováno sběrným 
dopravním pásem a je vysoušeno horkými zplodinami hoření. Pomocí 
ventilátoru dodáváme do sušícího bubnu vzduch. Zplodiny hoření a při 
sušení kameniva vířící se prach je z bubnu odsáván ventilátorem přes 
látkové filtry. Odloučený prach v uklidňovací komoře filtru se vede jako 
zpětný filer pomocí šnekového dopravníku zpět do elevátoru horkého 
kameniva. Jemný odloučený prach z látkových filtrů je dopravován 
elevátorem k váze fileru, hromadí se v sile vratného fileru a je zpravidla 
všechen zpracován při výrobě spodních vrstev vozovky - v souladu 
s recepturou směsi. 
 
Součásti sušení kameniva: 
 -zásobovací dopravník  - 1 reverzní pás 

 
- sušící buben  
 
- hořák -  1 plynový hořák , jmenovitý výkon: cca 14 MW 
Plynová cesta sestává z ručně ovládaného kulového uzávěru, filtru, 
regulátoru, bezpečnostního ventilu, magnetického ventilu, automatické 
kontroly těsnosti, zážehového mechanizmu a kompenzátoru. 
 
- měření 
Měření podtlaku na čele bubnu a infračervené měření teploty kameniva na 
výstupu z bubnu s rozsahem do 500°C.  
 
 
Suché odprašování 
 

Pro zachycení prachu z odtahu spalin sušícího bubnu a jeho zpětné 
vrácení do výroby asfaltových směsí je osazen kapsový látkový filtr. Za 
filtrem, který se průběžně automaticky regeneruje, je vsazen odtahový 
ventilátor s komínem. Regenerace spočívá ve zpětném proplachování 
tlakovým vzduchem od ventilátoru filtru. Odloučené částice prachu padají do 
výsypky skříně filtru , kterou ve spodní části uzavírá šnekový dopravník. Na 
jeho vývody jsou napojeny šnekové dopravníky filerového hospodářství. Do 
kapsového látkového filtru NOMEX je obvykle přiveden vzduch z horkého 
třídění kameniva a z váhy před vstupem kameniva do míchačky. 
 
Součásti suchého odprašování: 
- spalinové potrubí a odlučovač 
1 potrubí spalin 
 
Odsávací potrubí, které slouží jako uklidňovací komora, spojovací potrubí 
k filtrům, přípoj odsávání prachu z horkého třídění. Plechová konstrukce, 
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svařovaná a šroubovaná. Max 6 m potrubí a 90° oblouk s vodícími plechy a 
přírubovým spojem. 
 
1 odlučovač 
 
- horní část s filtrací 
Efektivní množství spalin:  70 000 m3 / hod 
Množství spalin:   48 000 Nm3 / hod 
Plocha filtrů:    cca 490 m2 
 
1 podesta ventilátoru – připravena pro instalaci ventilátoru a komínu. 
 
- vybavení filtrů 
1 sada kapes a klecí, materiál tkaniny Nomex  
max. dlouhodobá teplota:   160°C 
max. špičková teplota:   170°C 
 
- konstrukce 
1 žebřík na střechu filtrů s opěrou zad 
1 sběrný trup, hranolový 
 
- potrubí čistého vzduchu, ventilátor 
1 potrubí pro čistý vzduch – potrubí mezi filtry a ventilátorem s inspekčním 
otvorem, materiál St37 (1,0038) 
1 ventilátor výkon                                         110 kW 
Konstrukce z ocelového plechu s inspekčními otvory, odvod kondenzátu 
 
- komín 
výška komínu:    cca 12 m 
 
- vynášecí zařízení  
1 gravitační pružinová klapka u odlučovače hrubých částic, 1 gravitační 
pružinová klapka na vynášení jemného prachu 
 
- měření a řízení 
1 standardní sada čidel, Pt 100 na vstupu do filtrů a Pt 100 na výstupu, 
bezpečnostní termovypínač na vstupu do filtrů 
 
 
Mezizásobník a váha kameniva 
 

Mezizásobník  horkého kameniva je uložen na nosných sloupech na 
rámu míchačky. Vnitřní prostor mezizásobníku je rozdělen na sekce, z nichž 
největší slouží pro netříděné kamenivo. Každý jednotlivý mezizásobník je 
zespodu opatřen podávacím žlabem, který je určen k vypouštění frakce 
kameniva do váhy. 

Váha kameniva  slouží k přesnému dávkování frakcí kameniva pro 
jednu záměs dle dané receptury. Váha je umístěna v  prostoru nad 
míchačkou. Pro zajištění správnosti vážení se provádí dle stanoveného 
postupu cejchování váhy. 
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Filerové hospodá řství 
 

Filer je velmi jemně mletý vápenec (případně kamenná moučka 
zachycená na filtru ze suchého odprášení při sušení kameniva), který se 
přidává do asfaltových směsí z důvodu vyplnění mezer mezi jednotlivými 
zrny kameniva a písku. 

Filerové hospodářství tvoří věž ze dvou sil. Jeden zásobník slouží pro 
uložení dodávaného (nakupovaného) fileru (mletého vápence) a jeden pro 
vratný (vlastní) filer (kamenná moučka ze suchého odprášení při sušení 
kameniva). Vratný filer je plněn do zásobníku šnekovým dopravníkem z 
látkového filtru přes svislý elevátor. Dodávaný filer je do zásobníku plněn z 
pojízdných přepravníků pomocí vlastního tlakového vzduchu. Stavebně je 
hospodářství osazeno na základové desce obalovny. 

Zásobník je vybaven účinným oklepávacím filtrem. 
 
Doprava fileru a váha fileru 
 

K dopravě fileru přídavného i vratného ze sil do váhy fileru na 
obalovně se používá výhradně šnekových dopravníků. Šneky bývají 
umístěny kaskádovitě za sebou dle počtu skladovacích sil a jejich 
vzdáleností. 
 

Před ukončením pracovní směny je nutno uzavřít přísun fileru ze sila 
do šnekového dopravníku v takovém předstihu, aby byl veškerý filer 
nacházející se v dopravníku zpracován. Zabrání se tím zvlhnutí a zatvrdnutí 
fileru ve šneku. 

Váha filleru slouží k přesnému dávkování fileru pro jednu záměs. Váha 
fileru je umístěna v prostoru s váhou kameniva. Součtové navažování 
obdobně jako u váhy kameniva se provádí nastavením na řídícím systému ve 
velínu. Přesnost vážení se kontroluje a v případě potřeby se provede 
cejchování 
 
Skladování kamenné mou čky 
 

Kamenná moučka (filer) i vratná kamenná moučka (vratný filer) se 
skladují samostatně v  kovových silech o kapacitě 50 až 350 t. Často se 
používají různé druhy přídavného fileru. Vratný filer se přidává pouze podle 
receptury a to jen do některých směsí. 
 
Kore čkový elevátor 
 

Korečkový elevátor  slouží k dopravě vysušeného a ohřátého 
kameniva ze sušícího bubnu k horkému třídění. Na vstupu do korečkového 
elevátoru je umístěno čidlo pro snímání teploty kameniva. 
 
Dávkování granulátu 
 

Dávkovací zařízení granulátu slouží k váhovému dávkování 
granulovaných vláknitých přísad do míchačky. Ze zásobníku se granulát 
dopraví šnekem do váhy, odkud se navážená dávka proudem vzduchu 
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tlakového ventilátoru dopraví do odlučovacího cyklonu a na impuls od 
dávkování do míchačky. Zásobník je opatřen víkem. Plnění zásobníku se 
provádí z big-bagu. Při delší odstávce je nutno uzavřít výpusť ze zásobníku a 
vyprázdnit dopravní cesty, aby se zabránilo tvorbě rušivých shluků materiálu.  
Veškeré dopravní cesty jsou prachotěsné. 

Zařízení vyžaduje běžnou údržbu prováděnou v klidu zařízení jako 
napnutí klínových řemenů pohonu turniketu, vyčištění a promazání.  

Dávkování vláknitých přísad může být řešeno případně i jiným 
způsobem, např.  vhazováním pytlovaného Arbocelu do míchačky. 
 
Míchací ústrojí 
 

Míchací ústrojí slouží k promíchání všech složek kameniva s pojivem, 
které jsou dávkovány v šaržích z váhy kameniva, z váhy fileru a z dávkovače 
živice. 

Míchací ústrojí je dvouhřídelové a je konstruováno tak, aby bylo 
možno zamíchat najednou dávku směsi o hmotnosti 2000 kg - 4000 kg, dle 
typu a velikosti zařízení. Proti opotřebení je míchací ústrojí opatřeno 
otěruvzdornými  deskami. 
 

Po každé pracovní směně je nutno míchačku vyčistit nadávkováním 
200 kg kameniva a jeho promícháním „na sucho“ po dobu cca 5 min. Tato 
šarže se vyveze skipem přes výhybku mimo zásobník hotové směsi. 
 
Vysušené a ohřáté kamenivo je transportováno na horké třídění pomocí 
svislého horkého elevátoru. Vibrační síta roztřídí kamenivo podle 
požadovaných frakcí, které jsou uskladněny v zásobnících horkého 
kameniva. Z těchto zásobníků padá kamenivo podle dané receptury na váhu. 
Uzávěry zásobníků umožňují hrubé a jemné vážení, čímž se dosáhne 
mimořádné přesnosti vážení při zachování výkonu obalovny. 
 
Všechny ostatní komponenty asfaltové směsi jsou rovněž přesně odváženy a 
dávkovány do míchačky. Pořadí vstupu do míchačky a doby míchání lze 
volně programovat v recepturách. 
 
Celá míchací věž je zpřístupněna pomocí pracovních plošin a schodů. 
Všechna místa namáhané otěrem mají obložení otěruvzdorným materiálem 
s možností jejich snadné a rychlé výměny. Na vyžádání zákazníka lze použít 
ještě kvalitnější materiál u hřídele a lopatek míchačky. 
 
Součásti míchacího ústrojí 
 
- horký elevátor 
1 horní stanice elevátoru 
1 pohonná jednotka 
 
Výkon motoru:  18,5 kW 
Výkon elevátoru:  190 t / h    
 
- horké třídění 
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Počet třídění:  5 
 
- zásobníky horkého kameniva 
 Zásobníky horkého kameniva   1 
 
- váhy 

1 rám podlaží vah 
1 váha kameniva 
Objem váhy:      2800 kg 
1 sada vážních tělísek    3 ks 
1 váha fileru  
Objem váhy:      300 kg 
1 sada vážních tělísek    2 ks 
1 váha asfaltu s vyprazdňováním dnem 
Objem váhy:      320 kg 
Vyhřívání dna:     1,9 kW 
 

Navážený asfalt je vstřikován do míchačky přes vložený rozdělovací kus, 
který rovnoměrně dávkuje asfalt po celé míchačce. Váha má automatické 
tárování, 2 vážní tělíska 
 
- konstrukce 

Pracovní plošiny, schodiště a podesty.  
 
- zásobování vzduchem 

1 šroubový kompresor se zásobníkem 
Výkon:      15 kW 
Množství:      2 200 l / min 
Zásobník:      500 l 
 

- dávkování granulátů  
Zařízení na dávkování granulovaných vláknin a gumového prachu do 

směsi. 
 

 
Zásobníky hotové sm ěsi 
 

Zásobníky hotové směsi (expediční sila) slouží pro dočasné 
uskladnění vyrobené obalované živičné směsi. Tepelná izolace zásobníků 
spolu s vyhřívaným výpustným otvorem a uzávěrem umožňují i déletrvající 
uskladnění směsi, což je velmi důležité pro navazující pokládku směsi. 

Sila hotové směsi jsou integrována přímo pod míchačkou věže. Slouží 
ke skladování hotové směsi a k jejímu naložení na vozidla. Sila jsou dělená 
na komory. Zásobování sil je řešeno pojízdným vozíkem v horizontální 
rovině. Uprostřed sil přímo pod míchačkou je komora přímého nakládání. 
Mezi oběma hlavními komorami je i silo pro přepad kameniva. 
 

Komory 1 a 2 mají elektricky vyhřívaný trichtýř a výpustní klapku. 
Přímé nakládání má elektricky vyhřívanou klapku. Komory 1 a 2 mají 
elektropneumaticky ovládanou výpust, přímé nakládání a přepad 
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elektropneumaticky ovládaný plochý uzávěr ovládaný i přímo od sil. Všechny 
komory jsou opatřeny sondou pro sledování maxima. 

Skladové asfaltové hospodářství obalovny musí být takové, aby 
postačilo kapacitě obalovací soupravy k zabezpečení plynulé výroby 
stavebních směsí. Silniční asfalty jsou skladovány v nádržích k  tomu účelu 
určených tak, aby byly dodrženy platné bezpečnostní a požární předpisy a 
aby nedocházelo k jejich znehodnocení. 

Z hlediska technického vybavení, požární ochrany, bezpečnosti práce 
a hygienické ochrany budou  stanoveny podmínky skladu v platné technické 
dokumentaci a bude zpracovaný samostatný provozní řád asfaltového 
hospodářství, který bude nedílnou součástí celkového provozního řádu 
obalovny. 
 
 
Váha asfaltu  
 

Váha asfaltu je zařízení, které slouží k váhovému dávkování horké 
živice do míchačky. Asfalt je čerpadlem rozstřikován do míchačky. Měření 
teploty živice je zajištěno termoelektrickým čidlem umístěným v sacím 
potrubí. Termostat blokuje spuštění čerpadla v případě nízké teploty živice. 
Čerpadlo je v provozu po celou dobu pracovní směny a v době, kdy není 
asfalt navažován, běží asfalt přes cirkulační okruh automaticky ovládaný 
pneu-kohouty. Asfalt je nutno při ukončení směny zpětným chodem čerpadla 
odčerpat a váhu vyprázdnit. Pro kvalitu směsi i při zahájení výroby je nutno 
kontrolovat, aby přívodní potrubí asfaltu bylo naplněno horkým asfaltem a 
vyhřáté horkým termálním olejem. 
 
Potrubní rozvody   
 

Potrubní rozvody slouží pro dopravu asfaltu a teplonosných kapalin. 
Rozvody asfaltu se provádějí zpravidla jako dvouplášťové, kde vnitřním 
potrubím protéká dopravovaná kapalina, a mezi vnitřní a vnější trubkou 
protéká teplonosné médium ( termální olej) . Rozvody bývají provedeny 
většinou jako nadzemní. Rozvody včetně armatur a čerpadel jsou opatřeny 
tepelnou izolací z čedičové vaty a z vnějšku jsou chráněné pozinkovaným 
plechem. 
 
Asfaltové hospodá řství 
 

Asfaltové hospodářství bude tvořeno ze 4 ocelových vertikálních 
zásobnících o objemu 50 m3 . Nádrž bude umístěna v havarijní jímce dle 
ČSN 65 0201, včetně zařízení pro stáčení asfaltu a čerpadla pro dopravu 
asfaltu k obalovně. Pro výrobu musí být asfalt udržován v tekutém stavu při 
teplotě 160 - 175°C, a proto bude nádrž vybavena nep římým ohřevem přes 
termální olej nahřívaný samostatnou kotelnou na elektrickou energii, 
umístěnou v kontejneru, o tepelném výkonu  291 kW.  
 

Asfalt, který je používán k výrobě směsi, je označován jako 
polofoukaný. Tento druh asfaltu je za normální teploty polotuhý až tuhý, ve 
vodě prakticky nerozpustný, na vzduchu rychle tuhne. Při dodržení všech 
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bezpečnostních opatření nehrozí jeho únik do podloží ani ohrožení kvality 
podzemních vod. Při posuzování zdravotních rizik jsou nejvýznamnější 
skupinou látek polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), které se uvolňují 
při teplotách nad 200°C, tato možnost je p ři provozu obalovny podstatně 
omezena skutečností, že asfalt je zpracován v uzavřeném provozu při max. 
teplotě 160 – 175°C. 
 
Elektroinstalace a řízení 
 

Na barevném grafickém monitoru je znázorněn logicky průběh 
materiálu celou obalovnou. Všechny zachycené procesy jsou on – line, na 
obrazovce jsou i ostatní informace nutné pro kvalitu výroby a bezpečnost 
práce.  

Veškeré řídící impulsy z monitoru prochází počítačem s okamžitou 
zpětnou kontrolou, každá odchylka od zadaných parametrů je okamžitě 
znázorněna na obrazovce a umožňuje bezprostřední zásah obsluhy. 
Všechny produkční údaje jsou zaznamenány ve statistice a lze je i zpětně 
tisknout. 

Počítač zaznamená i každé odchýlení od receptur, případně ruční 
zásah obsluhy. Pokud skutečnost překročí v programu zadané tolerance, 
počítač zastaví výrobu a počká na rozhodnutí, zda upravíte tolerance nebo 
budete po nutných úpravách pokračovat. Program je modulární a umožňuje 
plynulé přidávání podle rozšíření obalovny. Připojení modemem dovoluje 
přímou kontrolu programu i bez účasti technika na obalovně, což šetří 
náklady i čas nutný k opravě. 

 
Součásti: 

-  hardware 
Workstation sun – kompatibilní, s pevným diskem, CD – ROM, Floppy 

disk, klávesnice, myš, příslušenství.  
 

- software 
Software je konfigurován z osvědčených modulů: 

modul dávkování 
modul sušení 
modul odprašování a filerového hospodářství 
modul míchací věže 
modul expedičních sil 
modul pomocných provozů 
modul dávkování přísad 
 

 - velín 
1 kontejner 
1 schodiště do kontejneru, šířka 1 000 mm, pozinkovaný rošt.   

 
 
Stavební objekty  
 
SO-01  Základy obalovny a doprovodných objektů 
SO-02  Hrubé terénní úpravy 
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SO-03  Komunikace a zpevněné plochy v areálu 
SO-04  Postřik korb 
SO-05  Provozní budova 
SO-06  Skládky kameniva 
SO-07  Vodohospodářsky zajištěné plochy 
SO-08  Elektrorozvodna 
SO-09  Venkovní rozvody NN 
SO-10  Venkovní osvětlení 
SO-11  Rozvod sdělovacího vedení 
SO-12  Vodovodní přípojka 
SO-13  VTL  přípojka plynu 
SO-14  Přeložka VTL plynu 
SO-15  Regulační stanice plynu 
SO-16  Průmyslový plynovod  
SO-17  Trafostanice a přípojka VN 
SO-18  Rozvody vody v areálu 
SO-19  Dešťová kanalizace 
SO-20  Splašková kanalizace 
SO-21  Kanalizace zaolejovaných vod 
SO-22  Mostní váha 
SO-23  Odlučovač ropných látek 
SO-24  Opěrná zeď násypek 
SO-25   Akumulace dešťových vod 
SO-26  Přeložka VN 22 kV 
SO-27  Sadové a terénní úpravy 
SO-28  Oplocení areálu 
SO-29  Sklad olejů 
SO-30  Sklad asfaltu se záchytnou jímkou 
 
 
Popis provedení provozního souboru a stavebních obj ektů : 
 
PS-01 Technologická část obalovny 
Technologická část je dodávána jako celek, jedná se o sestavu vzájemně 
propojených ocelových konstrukcí s vertikální technologií vlastní obalovny. 
Technologické zařízení má max. kapacitu stroje 160 t/hod, očekávaná 
provozní kapacita je pak 120t/hod. Předpokládaný roční výkon obalovny cca 
60 000 t/rok. Provoz obalovny je sezónní a je závislý na počasí umožňující 
pokládku asfaltových směsí. 
 
SO-01 Základy obalovny a doprovodných objektů 
Základy z betonu  pásové , deskové a patkové, případně pilotáž věžové části 
objektu. 
 
SO-2 Hrubé terénní úpravy 
Sejmutí ornice s uložením na skládku mimo  prostoru staveniště, ornice bude 
nabídnuta zemědělským závodům k zúrodnění zemědělských  pozemků, 
část bude použita pro sadové a terénní úpravy v areálu obalovny. Hrubé 
terénní úpravy budou provedeny v potřebných úrovních pro objekty 
s vyrovnanou bilancí násypů a výkopů na staveništi. 
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SO-03 Komunikace a zpevněné plochy v areálu 
Povrch komunikací a zpevněných ploch asfaltový nebo betonový , s 
konstrukcí podkladu z kameniva pro těžký provoz. Zpevněné plochy budou 
odvodněny přes akumulační jímku a odlučovač ropných látek, část určená ke 
zpracování a manipulaci s asfaltem a obalovanou živicí bude odvodněna 
přes odlučovač ropných látek 
 
SO-04 Postřik korb 
Obalovna bude vybavena objektem pro skrápění vozidel separačním ( 
biologicky odbouratelným) olejem např. Bisol před naložením obalovaných 
směsí, který bude situován před příjezdem pod horké násypky. Povrchové 
vody z prostoru skrápění a parkovacích ploch pro osobní a nákladní 
automobily budou podélným a příčným sklonem krytu odvedeny k uličním 
vpustem a dále přes odlučovač ropných látek ORL  do stávající dešťové 
kanalizace. 

Současně bude za odjezdem od horkých násypek  osazen objekt pro  
plachtování vozidel před odjezdem z obalovny. 

Oba objekty budou opatřeny ocelovou lávkou pro umožnění přístupu 
ke korbě vozidla. Součástí objektu bude i jeho osvětlení. 
  
SO-05 Provozní budova 
Jednopodlažní objekt nepodsklepený s plochou střechou. Objekt bude 
zateplený a bude využíván jako hygienické zařízení zaměstnanců, laboratoř 
a kanceláře vedení provozu. 
 
SO-06 Skládky kameniva 
Volné skládky kameniva budou ohrazeny železobetonovými stěnami o výšce 
cca 4,0 – 4,5 m s rozdělením na 8 boxů dle jednotlivých frakcí podle zrnitosti 
a druhu kameniva. Dva boxy budou zastřešené pro zamezení splavování 
jemných frakcí. 
 
SO-07 Vodohospodářsky zajištěné plochy 
Stáčecí prostor asfaltu a expediční plocha živičných směsí budou opatřeny 
hydroizolací proti proniku ropných látek do podloží a srážkové vody z nich 
budou svedeny přímo do odlučovače ropných látek 
 
SO-08 Elektrorozvodna  
Přízemní jednopodlažní objekt s plochou střechou nepodsklepený. 
V nevytápěném objektu bude umístěna  elektrorozvodna s kompenzací NN. 
 
SO-09 Venkovní rozvody NN v areálu, uzemnění 
Napojení objektů z nové TS kabely uloženými v zemi s ukončením 
v pojistkových skříních na jednotlivých objektech.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena u neživých částí 
samočinným odpojením od zdroje živé části krytím a izolací 
 
SO-10 Venkovní osvětlení 
Venkovní osvětlení celého areálu z rozvaděče VO. Osvětlovací tělesa 
výbojková na stožárech.  
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SO-11 Sdělovací vedení v areálu 
Bude provedeno sdělovací vedení pro přenos dat s propojením velínu 
obalovny, provozní budovy, váhy a expedice. 
 
 
SO-12 Vodovodní přípojka  
Vodovodní přípojka z PE-Dn 50 ze stávajícího vodovodu na JV straně 
pozemku ukončená ve vodoměrné šachtě na pozemku investora.  
 
SO-13 VTL Plynová přípojka 
Dodávka zemního plynu přípojkou VTL plynu z přeloženého VTL plynovodu s 
ukončením v regulační stanicí plynu.  
 
SO-14 Přeložka VTL plynovodu 
Stávající VTL plynovod bude přeložen kolem hranice pozemku ve 3 m 
širokém travnatém pásu na pozemku investora. 
 
SO-15 Regulační stanice VTL-STL plynu 
Nová regulační stanice VTL-STL plynu typová bude umístěna 
v jednopodlažním objektu podle požadavků VČP. 
 
SO-16 Průmyslový plynovod   
Průmyslový plynovod v areálu řeší rozvod STL plynu  z regulační stanice 
měření k jednotlivým odběrným místům .  
 
SO-17 Trafostanice a přípojka VN 
Nová stožárová trafostanice 630 kVA s vrchním přívodem VN ze stávajícího 
vrchního vedení 22 kV VN 236 na východní straně pozemku. 
 
SO-18 Rozvod vody v areálu 
Rozvody v areálu z Pe trubek k objektům podle požadavků investora. 
Požární nadzemní hydrant stávající 20 m od pozemku. 
 
SO-19 Dešťová kanalizace, odlučovač ropných látek 
Dešťová kanalizace z potrubí PVC Dn 300 ukončená akumulační nádrží na 
pozemku investora. V ploše budou umístěny dešťové vpusti a odvodňovací 
žlaby. Dešťová kanalizace bude dále mimo areál obalovny vedena přes 
sousední parcely areálu Dopravních staveb do veřejné kanalizační sítě s 
napojením na dešťovou stoku Dn 400 vně areálu dopravních staveb 
 
 
SO-20 Splašková kanalizace 
Splaškové vody z hygienických zařízení budou zaústěny do čerpací jímky a 
odtud odvedeny tlakovou kanalizací do stávající splaškové kanalizace na 
V straně objektu. 
 
SO-21 Kanalizace mírně zaolejovaných vod 
Dešťová kanalizace z potrubí PVC Dn 300 bude svedena do odlučovače 
ropných látek na pozemku investora.  



Obalovna živičných směsí Svitavy                                 Oznámení pro zjišťovací řízení  podle. 
k.ú. Moravský Lačnov                                                                           zákona č. 100/2001 Sb. 
 

 - 22 - 

SO-22 Mostní váha 
 
U vjezdu do areálu bude instalována nezastřešená typová silniční 

váha pro vážení přijíždějících a odjíždějících nákladních automobilů 
s obalovanou směsí. Váha se skládá z ocelových nosičů profilu I, 
železobetonových prefabrikátů, které tvoří most váhy a dvou nájezdů. Každý 
most váhy obsahuje čtyři tenzometrické snímače kotvené přímo k 
betonovému podloží. Zařízení bude instalováno na betonovou desku, 
betonové pasy nebo bloky. Předností tohoto typu je snadná údržba a 
přemístitelnost. Po obou stranách budou osazena svodidla. Nájezd na váhu 
a sjezd z ní je vytvořen pomocí vybetonovaných ramp. Sklony ramp jsou 
v maximálním spádu 12%. 

Váha bude plně elektronická, s možností počítačového zpracování 
výsledků vážení. 
 
SO-23  Odlučovač ropných látek 
Odlučovač ropných látek typu GSOL 20/100 plastový se jmenovitým 
průtokem 20,0 lt/s, odvodňovací plocha 5 – 10 000 m2. Přepad z odlučovače 
bude zaústěn do stávající kanalizace  na pozemku firmy Dopravní stavby 
Svitavy a.s. parc. č. 2147/31. 
 
SO-24  Opěrná zeď násypek 
Opěrná zeď železobetonová monolitická vč. základových pasů pod násypky 
kameniva. 
 
SO-25 Akumulace dešťových vod 
Do jímky jsou svedeny dešťové vody z ploch a komunikací určených 
k manipulaci a skladování sypkého kameniva. 
 
SO-26 Přeložka vrchního vedení VN 22kV 
Přeložka části VN 22kV VN 236 kabelovým svodem ze stávajícího vrchního 
vedení VN s ukončením ve stávající TS firmy P-D Refractories CZ a.s. na 
parc.č. 608/1. 
 
SO-27 Sadové a terénní úpravy 
V areálu budou provedeny sadové a terénní úpravy , které budou spočívat ve 
výsadbě zeleně ( stromy, keře ap. ) a ohumusování a osetí zelených ploch  

V ochranném pásmu inženýrských sítí nebude výsadba dřevin 
prováděna. 

Projektová dokumentace sadových úprav bude předložena ke 
stavebnímu povolení. 
 
SO-28 Oplocení areálu 
Oplocení z poplastovaného ocelového pletiva výšky 1,8 m do ocelových 
sloupků. V oplocení budou osazeny vjezdová vrata a vstupní branka pro 
pěší. 
 
SO-29 Sklad olejů 
Přízemní jednopodlažní objekt s plochou střechou nepodsklepený, 
vodohospodářsky zajištěný. V objektu budou skladovány oleje a mazadla . 
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SO-30 Sklad asfaltu se záchytnou jímkou 
Asfalt bude skladován ve 4 ocelových vertikálních zásobnících o objemu 50 
m3. Záchytná jímka skladu vodotěsná železobetonová o objemu 60 m3 
s odvodněním do odlučovače ropných látek. 
 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení  
 
 Zahájení:  2007 
 Dokončení: 2007 
 
 
B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 
 
 Kraj:  Pardubický 
 Obec:   Svitavy 
 
 
 

B.I.9a Zařazení záměru do p říslušné kategorie a bod ů přílohy č.1 
k zákonu č. 100/2001 Sb. 
 
Kategorie II  (záměr vyžadující zjišťovací řízení) 
 
6.5  Obalovny živi čných sm ěsí - sloupec B   
 
-   příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství v Pardubicích. 
 
 
 
B.I.9b Výčet navazujících rozhodnutí  podle  § 10 , odst. 4, a správních 
úřadů, které budou  tato rozhodnutí vydávat  

Územní rozhodnutí: Městský úřad Svitavy, OVÚP 

Stavební povolení : Městský úřad Svitavy, OVÚP 
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B. II. Údaje o vstupech 

 
B.II.1. Půda 

 
Posuzovaný záměr je umístěn do nové průmyslové zóny “Paprsek“ 

Svitavy , v k.ú. Moravský Lačnov , ve kterém je soustředěno několik 
stávajících výrobních  závodů a předpokládá se výstavba dalších 
průmyslových objektů .  
 

Vlastní areál obalovny se nachází na pozemcích : 
 
p.č. výměra m2 druh pozemku 
1891/3 316,3 ost.plocha 
2120/ 27 3018,3 orná půda 
2139/6 250,3 lesní pozemek 
2139/7 4,85 lesní pozemek 
2147/38    10707,8 orná půda 
2120/30 1334 orná půda 
2120/25 35 orná půda 
 

Uvedené pozemky mají celkovou rozlohu   15 403 m2.  
 

Realizací záměru bude dotčen zemědělský půdní fond ( ZPF) a lesní 
půdní fond ( PUPFL).  Pro realizaci záměru bude požádáno o vynětí podle 
zákona č. 334 / 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
zákona č. 10 / 1993 Sb. ( úplné znění z. č. 231 / 1999 Sb. ve znění z. č. 132 / 
2000 Sb. ) a zákona č. 289 / 1995  Sb. o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů . 

 
Pro realizaci záměru bude třeba vynětí z těchto výměr PF: 
 

1. lesní půdní fond  : 202  m2  -  lesní porost se na pozemku nenachází 
 
2. orná půda: 
 
číslo parcely  kultura  vým ěra (ha)  BPEJ  
2120/31 orná 0,7598 54300 
2120/31 orná 0,4941 51400 
2147/65 orná 0,0025 54300 
2120/30 orná 0,1334 54300 
2120/25 orná 0,0035 54300 
 
Celkem:          1 , 3933  ha    
    

V současné době jsou pozemky vedené jako orná půda  zemědělsky 
využívány .  
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Před započetím stavby bude provedeno sejmutí ornice s uložením na 
skládku mimo prostoru staveniště, Část ornice bude použita pro sadové a 
terénní úpravy v areálu obalovny. Hrubé terénní úpravy budou provedeny v 
potřebných úrovních pro objekty s vyrovnanou bilancí násypů a výkopů na 
staveništi. 

Přebytečná ornice bude nabídnuta ZD Opatovec nebo Technickým 
službám města Svitavy k zúrodnění zemědělských pozemků.  

 
 

Ochranná pásma 
Z ochranných pásem inženýrských sítí připadá v úvahu pouze 

ochranné pásmo elektroenergetických zařízení a plynárenských zařízení, 
která jsou dána zákonem č.458/2000 Sb. Týká se trafostanice, elektrického 
vedení a přípojky zemního plynu. 
 

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. 
č. 114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.  
 

Realizací záměru bude dotčeno ochranné pásmo lesa, které je 
stanoveno zákonem 289/1995 Sb. , a je 50 m od okraje lesa  ( větrolam). Pro 
umístění obalovny bude požádáno o souhlas ve smyslu zákona č. 289 / 1995  
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů . 

 
 

B.II.2. Voda 
 
Výstavba 
 

Množství vody, které bude potřeba pro výstavbu obalovny, není v této 
fázi přípravy záměru stanoveno. Lze konstatovat, že množství vody nutné 
pro výstavbu obalovny bude řešeno při zařízení staveniště. Voda bude ve 
větší míře potřebná po dobu výstavby k výrobě betonových a maltových 
směsí , které budou zajištěny od dodavatele , kropení betonů během tuhnutí, 
kropení staveniště z důvodu omezování prašnosti a  k očistě vozidel. 
 

Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti 
stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka: 
 

- pitná 5 l/os./směna 
- mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz) 

 
Zdroje pitné a užitkové vody pro sociální účely budou zajištěny 

dodavatelem stavby. 
Pitná voda bude dodávána zřejmě ve spotřebitelském balení (1,5 - 2 l PET 
lahve). Jedná se o pouze teoretické nároky na vodu. 
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Provoz 
 

Jako zdroj vody je uvažováno s  napojením vodovodní přípojky z PE-
Dn 50 ze stávajícího vodovodu na JV straně pozemku, ukončená ve 
vodoměrné šachtě na pozemku investora . 
 

Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 
vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001Sb.,  o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Pro provozovny místního 
významu, kde se vody neužívá k výrobě (s výtoky, WC a přípravou teplé 
vody v průtokovém ohřívači a možností sprchování teplou vodou) je v této 
vyhlášce uvedena roční potřeba vody na jednoho zaměstnance 30 m3. 
Pokud uvažujeme 5 zaměstnanců v dělnické profesi, jedná se ročně o 150 
m3 vody. Pro THP je možno brát roční potřebu vody 12 m3. Celková roční 
potřeba vody tedy bude 162 m3. Tento údaj je poněkud nadhodnocen, 
protože provoz obalovny je cca 161 dnů v roce.  
  
Potřeba vody pro výrobu: 
 

Při vlastní technologii výroby obalované směsi se voda 
nespotřebovává .Výroba obalovaných směsí má minimální nároky na 
spotřebu vody.  Voda je nutná pouze pro dva úkony: Pro skrápění korby 
vozidel emulzí řepkového oleje a pro laboratoř. Skrápění korby má nepatrnou 
spotřebu vody, zhruba 1 - 2 litry na skropení jedné korby automobilu. Pro 
vyčíslení níže uvedené byla připočtena i dostatečná rezerva.  
 

Laboratoř bude zajišťovat provozní testy fyzikálně-mechanických 
vlastností vzorku  asfaltových směsí. Spotřeba vody (především na chlazení) 
je rovněž nízká. 
 
Potřeba vody pro výrobu: 
 

Místo užití Spotřeba 
Pro skrápění korby vozidel emulzí řepkového 
oleje potřeba vody 

 10 m3/rok 

Laboratoře  8 m3/rok 
Celkem  18 m3/rok  

 
Celková potřeba vody v obalovně: 
 

Účel Spotřeba 
Potřeba vody pro obsluhu  162 m3/rok 
Potřeba vody do výroby  18 m3/rok 
Celkem  180 m3/rok  

 
Požární voda 
 

Pro obalovnu budou zdrojem požární vody hydranty napojovací dimenze 
DN 100.  
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B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje      

 
 
B.II.3.1 Výstavba 
 
  Vlastní obalovací souprava bude dovezena po jednotlivých dílech a 
smontována na místě. Spotřeba dalších materiálů bude pouze pro 
vybudování základových konstrukcí. 
 
Pro výstavbu záměru se předpokládá spotřeba následujících surovinových 
zdrojů: 
 
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch - 

zdrojem těchto materiálů bude standardní těžebna dodavatelské 
organizace. 

- živičný kryt zpevněných ploch - zdrojem bude obalovna dodavatelské 
organizace. 

- železo pro armatury, sloupy apod. - jedná se o obchodní výrobky ze 
zdrojů mimo řešené území. 

− další běžné stavební materiály z obchodní sítě 
 

Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude 
provedeno v dalším stupni projektové přípravy. 

 
 
B.II.3.2. Provoz 
 
Elektrická energie 
 

Bude vybudována nová  stožárová trafostanice 630 kVA s vrchním 
přívodem VN ze stávajícího vrchního vedení 22 kV VN 236 na východní 
straně pozemku. 
 

Předpokládaná spotřeba el. energie při průměrné výrobě 60 000 t / rok 
směsi  je cca 250 MWh. 

   
Zemní plyn  
 

Dodávka zemního plynu bude provedena přípojkou VTL plynu z 
přeloženého VTL plynovodu s ukončením v regulační stanicí plynu.  
 

Stávající VTL plynovod bude přeložen kolem hranice pozemku ve 3 m 
širokém travnatém pásu na pozemku investora. 

Nová regulační stanice VTL-STL plynu typová bude umístěna 
v jednopodlažním objektu podle požadavků dodavatele plynu RWE. 
 

Průmyslový plynovod v areálu řeší rozvod STL plynu  z regulační 
stanice měření k jednotlivým odběrným místům. 
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Předpokládaná spotřeba plynu pro technologické účely činí při 
uvažované roční výrobě obalované směsi ( asi 60 000 t / rok ) cca 780 000 
m3 / rok. 

  
Suroviny pro výrobu 
 

Hlavní vstupní suroviny k provozu :  
Pro výrobu asfaltových směsí jsou používány následující suroviny: 
A – přírodní kamenivo 
B – kamenná moučka (tzv. filer), mletý vápenec 
C – ropný asfalt (živice) 
 
Charakteristika vstupních surovin 
 
A – přírodní kamenivo  : (92%) 
frakce: 
0 –2   a 2- 4   40%        
4 – 8   20%  
8 – 11 a 8 - 16 30%    
16 – 22  10%  
           
B – kamenná mou čka (tzv. filer), mletý vápenec:   (3%) 
 
Jedná se o velmi jemně mletý vápenec (ČSN 72 1220)    
CaCO3 + MgCO3 min. 85 % skutečnost 85 - 90 %    
AI2O3 + Fe2O3  max. 5 % skutečnost 1,28 %     
Si02    max. 6 % skutečnost 4,85 %      
S03    max. 0,5 % skutečnost 0,18 %   

Skladování - volně v kovových, suchých zásobnících (silech). 
Balení a přeprava - volně v uzavřených automobilových cisternách o nosnosti 
20 t. 
 
C – ropný asfalt (živice)  AP 80 :  ( 5%) 

Polofoukaný silniční asfalt AP 80 je ropný asfalt vyráběný z 
destilačních zbytků ropy oxidací vzduchem, případně mísením oxidovaných 
asfaltů s destilačními zbytky ropy. Vyrábí se v jakosti dle ČSN 65 7206. 
Vybrané ukazatele jakosti jsou následující:   

 
Bod měknutí    min. 44 °C   
Bod lámavosti   max. -10 °C   
Obsah živičných látek  min. 99 %   
Bod vzplanutí   min. 250°C  
Obsah asfalténů    min. 8 % hm. 
Obsah parafínů    max. 2 % hm. 
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Polofoukané silniční asfalty jsou za normální teploty polotuhé až tuhé 
látky, černé barvy, charakteristického asfaltového zápachu. Chemicky se 
jedná o složité látky s vysokou molekulovou hmotností, které obsahují mezi 
jinými asfaltény, polární aromatické uhlovodíky s heterocyklickými jádry. Při 
náhodném úniku do prostředí (mimo vyhřívané nádrže) rychle tuhnou. Asfalty 
jsou prakticky nerozpustné ve vodě. Hustota je podobná jako hustota vody, 
asfalt zpravidla plave na povrchu, případnému rozptýlení ve vodním toku lze 
bránit klasickou nornou stěnou. Při manipulaci s kapalným asfaltem je 
nebezpečí popálení. 

Dlouhodobé zkušenosti a četné odborné studie z poslední doby 
ukazují, že ropné asfalty nepředstavují zdroj nemocí z povolání u pracovníků 
pravidelně s nimi pracujících ani nepředstavují významné ohrožení životního 
prostředí z hlediska svých fyzikálních a chemických vlastností. Protože 
asfalty obsahují široké spektrum chemických látek, vznikla řada studií k 
posouzení úrovně toxicity a obsahu škodlivých látek a jejich schopnosti 
přecházet do vody a ovzduší. 

Z hlediska vyluhovatelnosti škodlivin z asfaltů a asfaltových odpadů do 
vody je důležitý obsah fenolů, které jsou rozpustné ve vodě. Zde záleží na 
výrobním postupu, pokud nejsou používána fenolová rozpouštědla (např. 
PARAMO) jsou asfalty prakticky bez fenolů. Obsah fenolů ve výluhu z asfaltů 
vyrobených a.s. Paramo, byl stanoven v akreditovaných laboratořích v 
hodnotách 0,01 mg/I (CETA Pardubice, 1992), 0,09 mg/I (ITC Zlín, 1995). 

Asfalty nejsou dle zákona č.157/1998 Sb. (zákon o chemických 
látkách) ve znění pozdějších předpisů nebezpečnými látkami a není tudíž 
nutná autorizace pro nakládání s nimi. 

Asfalty budou přiváženy v autocisternách a skladovány v nádržích 
s nepřímým ohřevem. Výroba asfaltů se od srpna roku 2000 řídí ČSN EN 
12591 - asfalty a asfaltová pojiva (byly zrušeny normy ČSN 65 7200 asfalty 
ropné, ČSN 65 7201 asfalty cestné ropné a ČSN 65 7206 polofoukané 
asfalty). 
 
 
Ostatní suroviny  
 

Aby nedocházelo k ulpívání směsi na korbě aut, budou tyto stříkány 
olejem  (např. BISOL). Jedná se o výrobek na bázi řepkového oleje. Olej 
bude skladován v zásobníku postřikovacího zařízení. Spotřeba je dle údajů 
výrobce cca 0,02 l/t obalované směsi. Při výrobě 60 000 t se tedy bude 
jednat o cca 1200 l/rok.  

 
Oleje  (převodový, hydraulický) 
 převodový olej - náplň cca 200 l (životnost 2 roky)  
 hydraulický olej - náplň cca 600 l (životnost 3 roky)  
 motorový olej - roční spotřeba cca 150 l 
 
 Oleje budou skladovány jen pro okamžitou spotřebu v originálním 
balení ve skladu.  
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Motorová nafta 

 Nákladní automobily dovážející suroviny a odvážející produkt budou 
čerpat podle potřeby pohonné hmoty v čerpacích stanicích PHM. Zásobování 
kolového nakladače bude realizováno z veřejné čerpací stanice PHM 
dovozem (barel nebo kanystry). V areálu nebudou tedy PHM ve větším 
objemu skladovány. Spotřeba nafty kolového nakladače bude při navrhované 
kapacitě cca 10 t/rok.  

 
Aditiva 

 
Pro zlepšení kvality vyráběných směsí se do asfaltu přidávají aditiva. 

V případě výroby obalovaných směsí určených pro vysoce zátěžové 
komunikace (dálnice a rychlostní komunikace) se používají speciální vlákna. 
V současné době se používají především tyto výrobky: 
- TECHNOCEL - dovoz z USA  
- S-CEL 7 - výrobce CIUR a.s. Brandýs nad Labem 
- ARBOCEL  
- VIATOP (granulovaná směs ARBOCELU a asfaltu) - celulózová vlákna 
pojená asfaltem (výrobce ze SRN) 

Tyto přípravky se dávkují ke kamenivu v sušícím bubnu. Přípravky 
TECHNOCEL a S-CEL se dávkují ručně, VIATOP se dávkuje speciálním 
dávkovacím zařízením. Dávkování VIATOPU je cca 0,4 - 0,6 %hmotnosti 
asfaltové směsi.  
 Z dalších aditiv může připadat v úvahu přípravek ADDIBIT, který 
zlepšuje přilnavost asfaltu ke kamení. Jedná se o kapalnou látku, která 
obsahuje smáčedla a adhezní přísady. Dávkuje se přímo do asfaltu 
samostatným dávkovacím zařízením v množství 0,1 - 0,25 % (vztaženo na 
podíl pojiva). Dle bezpečnostního listu Addibit obsahuje nebezpečné látky ve 
smyslu zákona č.157/1998 Sb. (zákon o chemických látkách) - N-(2-
aminoethyl)-piperazin (5 - 10 %) a aminoethylethanolamin (1 - 5 %). Z tohoto 
titulu je označen jako žíravá látka. V případě chladného počasí musí být 
Addibit vyhříván (elektroohřev).  

 Nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky upravuje zákon č. 
157/1998 Sb. (zákon o chemických látkách) , ve znění pozdějších předpisů. 
V § 10 tohoto zákona je mimo jiné uvedeno, že s žíravými látkami smějí 
právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání nakládat jen 
tehdy, pokud nakládání s těmito nebezpečnými látkami nebo přípravky mají 
zabezpečeno autorizovanou osobou. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s 
nebezpečnou látkou nebo přípravkem může vykonávat buď autorizovaná 
osoba nebo fyzická osoba, kterou autorizovaná osoba prokazatelně 
zaškolila. 

 Použití a dávkování aditiv je stanoveno ve schválených recepturách. 
Receptury určuje Technický zkušební institut (TPA) pro jednotlivé obalovny 
na základě testů.  
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B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Výstavba 
 

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající 
dopravní síť, které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů 
k realizaci vlastního investičního záměru. Přesun hmot se bude provádět po 
stávající komunikaci I/35 a I/34  a komunikaci v průmyslové zóně.  Doprava 
bude vedena výhradně mimo obytnou zónu města. Stavba nevyvolá žádné 
další požadavky na doprovodné komunikace. 

Pro výstavbu bude použita běžná stavební mechanizace, například 
autojeřáb AD 26, Libher 40 tun, bagr UDS, DH 112, nakladač Bobcat, Tatra 
813, návěs Liaz s kolovým přepravníkem, autodomíchávač betonu Tatra, 
svářečka, kompresor atd. Parkování používané mechanizace v době mimo 
pracovní dobu bude zajištěno v uzavřeném areálu na plochách zařízení 
staveniště. 
 
Provoz 

Pro fázi provozu bude obalovna  napojena výjezdem z areálu na 
komunikaci v průmyslové zóně a dále na komunikaci I/34 a dále I/35  vedoucí 
mimo obytnou zónu. Z  hlediska vnějších dopravních vztahů využije výrobní 
areál stávající dopravní infrastruktury v regionu a nevyžaduje budování 
komunikací nových.  

Předpokládá se využití připravovaného obchvatu silnice I/43 , který 
bude procházet v těsné blízkosti areálu obalovny.   
 

Hodnoty vyvolaných dopravních intenzit, které vyplývají z výrobní 
kapacity zařízení a odvozených nároků na dopravu surovin a expedici 
produktů, jsou následující: 

 
Obalovna živičných směsí  ( rozvozová vzdálenost 30 km, max. 60 km ) 

Výroba maximální denní cca 900 t obalovaných živičných směsí 
Dovoz surovin: 
kamenivo 

cca 800 t   tj. cca 40 aut / den, tedy 80 jízd 
filler 

cca 25 t   tj. 1 auto / den, tedy 2 jízdy 
asfalt 
 cca 42 t   tj. 2 auta / den, tedy 4 jízdy 
 
Odvoz obalované směsi: 
 cca 900 t   tj. cca 44 aut / den, tedy 88 jízd 
 
Celkem cca 174 jízd  / den nákladních automobilů o 

nosnosti 20 t 
        

Pro dopravu sypkých hmot budou využívány běžné návěsové 
automobily s výklopnou korbou typů Tatra, Liaz a obdobné typy zahraniční o 
nosnosti 28 tun.  
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Pro dopravu hotové asfaltové směsi pak nákladní automobily 
s výklopnou korbou i automobily návěsové o nosnosti 11 tun. 

 Před opuštěním obalovny je povinností dopravce vyskladněnou 
asfaltovou směs zaplachtovat ihned po naložení již v areálu obalovny. Tento 
požadavek bude zakotven v provozním řádu obalovny. 
 
 
Doprava vstupních surovin: 
 
Kamenivo, dr ť, sypké frakce 
Přírodní a drcené kamenivo bude dováženo z lomů v dané lokalitě  
- lom Chornice   
 
Mletý vápenec 
Mletý vápenec bude do areálu dovážen z vápenky Prachovice. 
Doprava mletého vápence je uskutečňována v uzavřených vozech 
s nádržemi pro sypké hmoty. 
 
Silni ční ropný asfalt – živice 
Doprava je uskutečňována v uzavřených vozech s nádržemi pro tekuté 
hmoty – specielně určených pro asfalt. 
Dovoz bude prováděn z Pardubic  
 
Doprava (odvoz) hotové asfaltové sm ěsi 
Odvoz hotové směsi z obalovny je závislý na lokalizaci staveb v regionu. 
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B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1 Ovzduší 
 

Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány 
stacionární a mobilní zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí je obvykle používáno členění na bodové 
(stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší, neboť má přímou 
návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS. 
 
Hlavní zdroje zne čištění ovzduší  
 
Výstavba 

 
Bodové zdroje  
Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. 

Liniové zdroje  

Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní 
techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě 
výstavby. Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných 
objektů lze očekávat maximální dopravní zatížení během terénních úprav a 
realizace hrubé stavby kolem 5 nákladních automobilů/den. Tato etapa bude 
trvat cca max. 2 měsíce. Odhad pohybů nákladních automobilů v další etapě 
výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě 
výstavby nelze spolehlivě predikovat. 

Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé 
etapy výstavby bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích 
projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby a dále budou určeny druhy 
a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení. 

Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat 
vlastní prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při 
požadavku dodržování technologické kázně v etapě výstavby je však 
nezbytné respektovat následující doporučení: 

• vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel 
stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením 
prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; 
minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti 

Provoz 
 
 Podrobnosti metodického postupu, výsledkové mapy a další údaje pro 

hodnocení této kapitoly jsou obsahem rozptylové studie (ECO-ENVI-
CONSULT, květen 2007), která je v plném rozsahu , vč. grafických výstupů 
přílohou tohoto oznámení; její  výsledky jsou shrnuty a ze sledovaného 
hlediska vyhodnoceny v kap. D.I.2. 
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Ve fázi provozu se uplatní jak bodové, tak  plošné a liniové zdroje 
znečišťování ovzduší. 

 
- anorganické znečištění: NO2, SO2, tuhé látky - frakce PM10 - volba 

těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z bodových, liniových 
a plošných zdrojů obalovny a dále z pohybu nakladače v areálu 
obalovny, plošný zdroj dále představují nákladní automobily 
v prostoru obalovny. Ve výpočtu jsou dále zahrnuty liniové zdroje 
znečištění ovzduší z dopravy.  

- organické znečištění: výpočet byl proveden pro benzen, CS2, 
formaldehyd, benzo(a)pyren,  naftalen  a pro sumu PAU 

 
 

1. Bodové zdroje zne čišťování ovzduší p ři provozu 
 
Bodovými zdroji znečištění ovzduší jsou jednak zdroje anorganického 

znečištění a dále zdroje organického znečištění. V následujícím přehledu 
jsou bilancovány výstupy emisí z provozu stávající obalovny. 
 
1.1. Anorganické zne čištění 
 
Filtra ční stanice obalovny  

� množství vzdušiny z filtrační stanice  48 000 Nm3/hod 
� spotřeba zemního plynu 1 110 900 Nm3/rok, 1 380 Nm3/hod 
Počet provozních hodin 805/rok. Průměrné vzduchotechnické parametry: 
komín o průměru 1,0 m. Výška komína 30 m, rychlost proudění 16,3 m/s, 
teplota 1200C. 
 

Tab.: Hmotnostní toky z filtrační stanice obalovny  
 g/hod t/rok  mg/Nm 3 

SO2        13,25 0,0107      0,276 
tuhé látky jako PM10 960,0 0,7728        20,0 
NOx 4554,0 3,6660        94,87 

Silo cizího fileru  

Jedná se o emise tuhých znečišťujících látek, které vznikají při plnění sila 
dovezeným filerem (mletým vápencem): 

� tuhé emise (maximum)    20 mg/m3 
� množství vzdušiny    400 Nm3/hod 
� ročně cca 352 hod    140 800 Nm3/rok (plnění sila)  
� výška výduchu                                            15 m 
� průměr výduchu                                           1 m 
� rychlost proudění                                           0,15 m/s 
� FPD                                                                325 hod/rok 

V následující tabulce jsou uvedeny hmotnostní toky znečišťujících látek 
uvažovaných ve výpočtu. 

Tab.: Hmotnostní toky ze sila fileru 
 kg/hod mg/Nm 3 t/rok 
tuhé látky jako PM10 0,008 20 0,00282 
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Kotelna oh řevu živic  

Kotelna ohřevu živic je vyhřívána elektricky, není tudíž zdrojem emisí. 

1.2. Organické zne čištění 

1.2.1. Emise polycyklických aromatických uhlovodík ů  
 
Za významné škodliviny v obalovnách živičných směsí jsou 

považovány polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU).  
V nařízení vlády č. 353/2002 Sb. byla zavedena povinnost měřit emise 

polycyklických aromatických uhlovodíků, resp. prokázat, že zdroj splňuje 
obecný platný limit. 

Naše legislativa uvádí ve Vyhlášce MŽP č. 356/2002 Sb. následující 
limity pro PAU: 

 
3. Persistentní organické látky (POP) 
3.2 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) celkem 
fluoranten 
pyren 
chrysen 
benz[b]fluoranten 
benz[k]fluoranten 
benz[a]pyren 
benz[g,h,i]perylen 
indeno[1,2,3, - c, d]pyren 
benz[a]antracen 
dibenz[a, h]antracen 
 

Platí obecný emisní limit 0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní 
koncentraci těchto látek. Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., které platí od 
1. 1. 2007 a které zrušilo nařízení  vlády č. 353/2006 Sb., je pro 
obalovny živičných směsí stanoven pouze emisní limit pro TZL.  

Přesto se problematikou polycyklických aromatických uhlovodíků 
zabýváme. U nás není ještě dostatek podrobných výsledků měření emisí 
PAU v obalovnách. K dispozici jsou prakticky jen výsledky zahrnující pouze 
sumu uvedených PAU. Pro ocenění výše emisí PAU z dané obalovny bylo 
použito zahraničních podkladů (Emission Tests of Hot Mix Asphalt Plants (ET 
of HMA) - 1999 - United States Environmental Protection Agency). 
 

Zdrojem polycyklických aromatických uhlovodíků je vstupní surovina - 
živice (asfalt) a nakládání s ní. Do rozptylové studie byla použita jako vstupní  
hodnota emisního limitu přepočtená na BaP. Pro zjednodušení je 
v rozptylové studii uvažován jediný výstup do ovzduší, a to výduch filtrační 
stanice obalovny. 
 
 
Filtra ční stanice obalovny a nakládání s živicí  

Tab.: Bilance emisí BaP 
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 g/s  g/hod g/rok  

BaP 1,07E-07 3,851E-04 0,31 

 
 
1.2.2. Emise pachových složek  
 

Obalovny emitují významné pachové složky. Z přítomných známých 
látek mají nejnižší čichové prahy tyto: formaldehyd 65 µg.m-3, sirouhlík 3,4 
µg.m-3, naftalen 140 µg.m3. V tabulce jsou dále uvedeny emise sirouhlíku a 
formaldehydu podle: Emission Tests of Hot Mix Asphalt Plants (ET of HMA) - 
1999 - United States Environmental Protection Agency: 

škodlivina zásobníky + doprava do 
sil 

filtr nakládání celkem 

 kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 
Naftalen 0,0361 1,08 0,033 1,1491 
Sirouhlík 0,016 5,23 0,0042 5,2502 
Formaldehyd 0,655 22,2 0,03 22,8850 

 
 
Způsob zachycování emisí (typ odlu čovacího za řízení, projektované 
kapacita, ú činnost)  
 
Odlučovací za řízení obalovny: 

Odlučovací zařízení obalovny je v zásadě dvoustupňové. Prvý stupeň 
tvoří zklidňovací komora, druhý stupeň tkaninové filtry. Ve zklidňovací 
komoře (někdy označované jako cyklon) vypadává podstatná část tuhých 
látek. Vratný filer z tohoto uzlu je vynášen přímo do zásobníku nad 
míchačkou. Tato část odlučovacího zařízení je součástí dodávky obalovny. 
Druhý stupeň tvoří tkaninový filtr. V současnosti je na trhu řada filtračních 
zařízení, které splňují legislativní podmínky z hlediska ochrany ovzduší. 

Bude použit filtr umožňující zpracovat až 43 000 m3/hod (tato hodnota 
není množství odpadního plynu produkovaného obalovací soupravou). Filtry 
jsou součástí technologie  obalovny. 
Výrobcem filtračního zařízení bude DISA GmbH, která běžně dodává filtry na 
obalovny západní provenience – pro firmu Ammann filtry AFA. Regenerace 
filtrační tkaniny je v intervalech 4 – 5 min. Umístění filtru je venkovní bez 
nutnosti zastřešení, vzhledem k teplotě rosného bodu je doporučena při 
tomto umístění izolace filtru pomocí systému čedičová vata (Orsil) a 
pozinkovaný plech.  

Garantovaný úlet prachu 20 mg/m3
 (skutečně dosahovaná hodnota 

podle autorizovaných měření emisí kolem 10 mg/m3). 
 

Teploty odtahových plynů se před filtračním zařízením měří a jsou 
kontrolovány bezpečnostním obvodem. Filtrační komora odsávacího zařízení 
se skládá z řady za sebou uspořádaných jednotek s jednou násypkou bez 
dělících stěn. Filtrační hadice jsou nataženy na výztužné koše a jsou 
namontovány jako volně zavěšené od dna komory vyčištěného plynu. Proud 
surového plynu obsahující prašný podíl, je přiváděn přes chladič (předsazený 
odlučovač) do obou bočně uspořádaných kanálů pro rozvod surového 
vzduchu a odtud přichází do filtračních hadic. Surový plyn prochází filtračními 
hadicemi z vnější strany, přičemž prach na nich zůstává usazený a vyčištěný 
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plyn vnitřkem hadice vystupuje vzhůru, kde je shromažďován a přiváděn k 
výstupu z filtračního zařízení. Odloučený prach, tzv. vratný filer, přichází přes 
sběrné silo vlastního fileru a přes elevátor do míchačky. Filtrační materiál je 
polyakrylonitril (nebo jiná vhodná tkanina), max. teplota spalin 140 - 160°C. 
Za výstupem filtru je ventilátor, který zajišťuje transport vzdušiny přes filtr. 
Vyústění čištěného odpadního plynu je plechovým vzduchovodem, jehož ústí 
je nejvyšším bodem obalovny. Je navržen filtr s nízkou zátěží filtrační 
tkaniny, - při běžném provozu méně než 1 m3/m2.min. Toto zajišťuje i 
dlouhodobou životnost a funkčnost filtrační tkaniny. 

Účinnost filtrů byla již mnohokrát ověřena měřením. Nutno upozornit 
na skutečnost, že jde o čištění odpadního plynu z koncentrace tuhých 
znečišťujících látek 25 - 40 g/m3

 na hodnoty < 20 mg/m3. 
 
 
1.2. Liniové zdroje zne čištění ovzduší  

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  bylo pracováno s  
emisními faktory pro rok 2007. V souladu s novými legislativními opatřeními 
vydalo MŽP ČR jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo 
možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí 
z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto 
byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA. 

Tab.: Emisní faktory pro rok 2007: 
ROK 2007 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla  Emisní 
úrove ň 

Rychlost 
(km/h): NOx Benzen PM 10 

TNA EURO 4 50 1,4191 0,0075 0,0701 

V následujícím přehledu jsou uvedeny nároky na dopravu po 
veřejných komunikacích pro provoz obalovny dle podkladů  oznamovatele: 

Dovoz surovin: 
kamenivo 
cca 800 t   tj. cca 40 aut / den, tedy 80 jízd 
filler 
cca 25 t   tj. 1 auto / den, tedy 2 jízdy 
asfalt 
cca 42 t   tj. 2 auta / den, tedy 4 jízdy 
Odvoz obalované směsi: 
cca 900 t   tj. cca 44 aut / den, tedy 88 jízd 
Celkem  cca 174 jízd / den nákladních automobil ů o nosnosti 
20 t 

Celý areál obalovny bude napojen na místní komunikaci vedoucí 
průmyslovou zónou, z ní je pak ( mimo město) doprava směřována po silnici 
1/34 na silnici 1/35 Litomyšl - Moravská Třebová. Oznamovatelem 
udávanému fondu provozní doby odpovídá cca 80 dnů provozu z hlediska 
dopravního zatížení komunikačního systému. 
 

Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)   

NOx benzen  

Komunikace  g/m.s -1 kg/km.den -1 t/km.rok -1 g/m.s -1 kg/km.den -1 t/km.rok -1 
místní komunikace 1.646E-05 0.2469234 0.0197539 8.7E-08 0.001305 0.0001044 
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PM10 

Komunikace  g/m.s -1 kg/km.den -1 t/km.rok -1 
místní komunikace 1.646E-05 0.2469234 0.0197539  

 
1.3. Plošné zdroje zne čištění ovzduší 

Pojezdy nakladačů 

Při vlastním provozu obalovny lze za plošný zdroj považovat pojezd 
nakladačů v areálu obalovny. Technologie výroby živičných směsí 
předpokládá použití nakladače v areálu obalovny 7 hodin denně v pracovní 
dny. Dle dispozičního řešení lze odhadnout, že se nakladač pohybuje 
v prostoru skládek kameniva a násypky surovin na průměrné trase cca 300 
m, plocha zdroje 0,6 ha. Vyčíslené emise jsou v rámci posuzovaného záměru 
specifikovány následujícími údaji : 

 t/rok kg/den 

SO2 0,123 0,854 
TL jako PM10 0,169 1,164 
NOx 0,613 4,234 

 
Stání automobilů uvnitř areálu 

Dalším plošným zdrojem je stání automobilů uvnitř areálu. Na základě 
dispozičního řešení posuzovaného záměru lze emise z tohoto plošného 
zdroje bilancovat z volnoběhu automobilů – 13 920 pohybů vozidel za rok 
(sezónu - 80 prac. dnů), tj. 174 jízd TNA za den.. Při použití emisních faktorů 
pro rok 2007 lze bilancovat následující sumy emisí (pozn. při volnoběhu bylo 
uvažováno se vztahem, že 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí 1 km): 
 

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje: 
 NOx Benzen 

g.s -1 kg.den -1 t.rok -1 g.s -1 kg.den -1 t.rok -1 
Plocha areálu  0.0034295 0.1234617 0.0098769 1.813E-05 0.0006525 0.0000522 
 PM10 

g.s -1 kg.den -1 t.rok -1 
Plocha areálu  0.0001694 0.0060987 0.0004879 

 
 
Dodržení legislativních p ředpis ů: 
 

Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. jsou obalovny živi čných sm ěsí a 
mísírny živic velkým zdrojem znečišťování ovzduší a jsou pro ně stanoveny 
emisní limity: 
 
3.7. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů 
 
EL pro TZL 
[mg/m3] 

O2R [%] Vztažné 
podmínky 

Kategorie 
 

20 17 A velký zdroj 
 

 
Vysvětlivky: 
EL - emisní limit 
TZL - tuhé znečišťující látky 
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O2R - referenční obsah kyslíku 
vztažné podmínky A - znamenají koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních 
podmínek (101,32 kPa273,15 K) a obsah referenčního kyslíku 17 % 

 
Dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb., které bylo zrušeno nařízením 

vlády č.  615/2006, platil pro obalovny živičných směsí ještě emisní limit pro 
polycyklické aromatické uhlovodíky. 

 
Obecné emisní limity pro polycyklické aromatické uh lovodíky 

Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb. platí pro polycyklické 
aromatické uhlovodíky emisní limit 0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní 
koncentraci těchto látek. Tento limit se týká následujících PAU:  
fluoranten, pyren, chrysen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, 
benz[a]pyren, benz[g,h,i]perylen, indeno[1,2,3,-c,d]pyren, benz[a]antracen, 
dibenz[a, h]antracen. 
 

Dále upozorňujeme na povinnost provozovatele dle zák. č. 86/2002 
Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, (zákon o ovzduší): 

 
- § 11, odst. 1, písmeno e): vést provozní evidenci o stacionárních 

zdrojích v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpisu a 
zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a 
předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší 

 
- §11, odst 2: Provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních 

zdrojů jsou dále povinni vypracovat ve lhůtě stanovené Českou 
inspekcí životního prostředí soubor technickoprovozních 
parametr ů a technickoorganiza čních opat ření k zajišt ění 
provozu stacionárních zdroj ů, včetně opat ření ke zmír ňování 
průběhu a odstra ňování d ůsledk ů havarijních stav ů v souladu 
s podmínkami ochrany ovzduší, (dále jen „provozní řád“) a 
předkládat jejich návrhy i návrhy jejich změn ke schválení inspekci. 
Stanoví-li tak prováděcí právní předpis, zpracovávají provozní řád 
také provozovatelé středních stacionárních zdrojů v přiměřeně 
stanoveném rozsahu. Po jejich schválení jsou provozními řády 
vázáni. 

 
Pro novou obalovnu budou zpracovány prozatímní materiály pro 

období zkušebního provozu. Konečné materiály budou zpracovány před 
ukončením zkušebního provozu a Provozní řád bude předložen Krajskému 
úřadu Pardubického kraje k odsouhlasení. 
 

Celkově se tedy jedná o velký zdroj znečišťování ovzduší. 
Kategorizace bude zpřesněna v odborném posudku dle zák. č. 86/2002 Sb., 
v platném znění, který bude zpracován pro žádost na Krajský úřad pro 
realizaci velkého zdroje znečišťování ovzduší. 
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B.III.2  Odpadní vody 
 
Výstavba 
 

Při výstavbě obalovny budou vznikat splaškové odpadní vody 
v sociálním zařízení staveniště. Jejich zneškodňování musí probíhat 
v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Sociální zařízení staveniště bude 
buď napojeno na kanalizační v areálu nebo budou použita chemická WC.  

Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy 
záměru stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není 
nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. , o vodách 
během výstavby vznikat nebudou. Vyčíslení produkovaného množství 
odpadních vod během výstavby obalovny není nutné. 
 
 
Provoz 
 
Odpadní vody   
 

Odpadní vody budou vznikat v sociálních zařízeních v administrativní 
budově (splaškové odpadní vody) a v laboratoři (chladící voda). Produkce 
odpadních vod bude shodná s potřebou vody: 
 

Produkce odpadních vod            Množství 
Produkce odpadních vod splaškových  162 m3/rok 
Produkce odpadních vod z výroby ( laboratoře)  8 m3/rok 
Celkem  170 m3/rok  

 
Splaškové vody z hygienických zařízení budou zaústěny do čerpací 

jímky a odtud odvedeny tlakovou kanalizací do stávající splaškové 
kanalizace na V straně objektu. 

Kvalita vypouštěných vod musí odpovídat stanoveným parametrům 
kanalizačního řádu Města Svitavy. 
 

V kapitole oznámení B.II.2. Vstupy – voda je uvedena potřeba cca 
10 m3 vody za rok pro skrápění koreb automobilů. Tato voda se v bilanci 
odpadních vod prakticky neprojeví. Skrápění má minimální nároky na 
potřebu vody, zhruba 1 - 2 litry na skropení jedné korby. Ze skropené korby 
použitá voda neodtéká, ale odpaří se, může dojít maximálně k úkapům na 
místě vyhrazeném pro skrápění. Toto místa se bude nacházet na zpevněné 
ploše, ze které budou vody odváděny do kanalizace přes odlučovač ropných 
látek (viz dále – dešťové vody). 
 
 
Dešťové vody 

Roční objem dešťových vod dále je vypočítán pro plochu 9 800   m2. 
Součinitel odtoku dle přílohy č. 16 vyhlášky 428/2001 Sb. je 0,9 a úhrn 
srážek je 700 mm. Při těchto srážkách se bude jednat o objem 6 174 m3 
srážkových vod. 
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Dešťová kanalizace z potrubí PVC Dn 300 ukončená akumulační 
nádrží na pozemku investora. V ploše budou umístěny dešťové vpusti a 
odvodňovací žlaby. Dešťová kanalizace bude dále mimo areál obalovny 
vedena přes sousední parcely areálu Dopravních staveb do veřejné 
kanalizační sítě s napojením na dešťovou stoku Dn 400 vně areálu 
dopravních staveb 

Dešťové vody na plochách zeleně se budou vsakovat do terénu. 
 

Dešťové vody odváděné ze zpevněných ploch s možností 
kontaminace ropnými látkami budou svedeny do odlučovače ropných látek 
na pozemku investora.  

 
Odváděná povrchová (dešťová) voda z areálu musí splňovat 

podmínky stanovené příslušným vodoprávním orgánem a kanalizačním 
řádem Města Svitavy. 
Předpokládané znečištění: 
 
NEL   průměr 0,1 mg/l, max. 0,2 mg/l 
NL   průměr 10 mg/l 
 

Podle dosavadních zkušeností z obaloven ČMO je průměrná 
koncentrace NEL v dešťových vodách z areálů obaloven pod 0,1 mg/l, 
koncentraci 0,2 mg/l lze považovat za výjimečnou, obdobně pro NL 
(nerozpustné látky) lze očekávat koncentraci pod 10 mg/l. 

 
 

Technologické odpadní vody 
 

V areálu nebude produkována technologická odpadní voda. 
 
 
  

B.III.3 Odpady 
 

Odpady, které lze předpokládat při realizaci stavby, jsou zařazeny 
podle vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb., ve znění vyhl. MŽP č. 503 / 2004 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů…. 
Množství odpadu v průběhu realizace stavby není uvedeno v projektu stavby, 
při kolaudaci však bude doložen doklad o vzniklém odpadu a jeho 
odstranění. 

Jestliže původce nakládá s nebezpečnými odpady, je nutné si zajistit 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu § 16 odst. 3 zákona 
č. 185 / 2001 Sb., o odpadech ( úplné znění – zákon č. 106 / 2005 Sb. ). 

 

Výstavba 
 
 Po dobu výstavby je ze zákona původcem odpadu zhotovitel stavby. 
Nelze – li odpady využít, potom je povinen zajistit jejich odstranění. Původce 
odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
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oprávněné osobě. Podle § 12 odst. 4 zákona je povinen zjistit, zda osoba, 
které odpady předává, je podle zákona k jejich převzetí oprávněna.  

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly 
pravděpodobně při realizaci stavby vzniknout. 
 
Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie Způsob nakládání 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O Recyklace, další využití 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace, další využití 
15 01 03 Dřevěné obaly O Další využití,spálení 
15 01 10 Obaly se zbytky nebezpečných látek N Spálení /spalovna/ 
17 01 01 Beton O Recyklace, další využití 
17 01 02 Cihly O Recyklace, další využití 
17 04 05 Železo a ocel O Další využití, recyklace 
17 05 04* Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 O Další využití, skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka 
05 01 05 Uniklé ropné látky N Biodegradace 
15 02 02 Čistící tkaniny znečištěné ropnými látkami N Spálení ( spalovna ) 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O Recyklace, další využití 
20 03 01 směsný komunální odpad O Skládka 
 
*Zákon č. 188/2004Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, tento druh „odpadu“ za odpad nepovažuje, pokud jsou splněny limity 
znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, 
stanovené prováděcím právním předpisem. 
 
Provoz 
 

Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů……, které mohou vznikat v areálu 
obalovny. Původcem odpadu je provozovatel obalovny, který zajišťuje i jejich 
odstranění prostřednictvím oprávněné firmy. 
 

Firma, která dodává přepravní obaly musí doložit „Prohlášení o 
splnění podmínek uvedení obalu na trh“. Pak tento obal splňuje podmínky 
pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem č. 477 / 2001 Sb., o obalech.  

Podle §10 tohoto zákona je osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu 
obaly nebo balené výrobky, povinna zajistit i zpětný odběr odpadu z těchto 
obalů. 

Jestliže původce nakládá s nebezpečnými odpady, je nutné si zajistit 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu § 16 odst. 3 zákona 
č. 185 / 2001 Sb., o odpadech ( úplné znění – zákon č. 106 / 2005 Sb. ). 

 
Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie/

mn. v t 
Způsob nakládání 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N Oprávněná firma 
13 05 01 Pevný podíl z odlučovače RL N Spalovna 
13 05 02 Kaly z odlučovače RL N Spalovna 
15 02 02 Čistící tkaniny znečištěné ropnými 

látkami 
N Spálení ( spalovna ) 

17 03 02 Asfaltové směsi neobsahující dehet* O Recyklace 
17 04 05 Železo, ocel O Recyklace 
20 01 01 Papír a lepenka – tříděný odpad O Oprávněná firma 
20 01 21 Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť N Oprávněná firma 
20 01 38 Dřevo O Oprávněná firma 
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20 01 39 Plasty – tříděný odpad O Oprávněná firma 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – tráva O Kompost, další využití 
20 03 01 Směsný komunální odpad** O Oprávněná firma 
20 03 03 Uliční smetky O Skládka 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O Kompost, spálení 
* Zákon č. 106/2005 Sb.- úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tento druh 
„odpadu“ za odpad nepovažuje, pokud jsou splněny limity znečištění pro jejich využití 
k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, stanovené prováděcím 
právním předpisem – vyhl. č. 294/2005 Sb.  
 
**Původce může na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání 
s komunálním odpadem. 
 

Prach zachycený na tkaninovém filtru obalovny není odpadem a je 
využíván ve vlastní výrobě jako surovina - tzv. vlastní filer. 

Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provozovat v souladu 
s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění včetně 
prováděcích předpisů) z čehož je důležité upozornit zejména na dále 
uvedené zásady: 

 
- povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a  

nebezpečné vlastnosti, 
- odpady upravovat, využívat a zneškodňovat pouze v souladu 

s platnou legislativou, 
- s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako 

s nebezpečnými látkami včetně všech dalších souvisejících 
opatření, 

- původce je povinen zajistit předností využití odpadů 
- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem. 
 

Dle § 25 zákona č. 185/2001 Sb. jsou odpadní oleje zařazeny mezi 
vybrané výrobky, odpady a zařízení. Právnické osoby a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání, které nakládají s vybranými odpady, jsou povinny 
poskytovat správním úřadům na jejich žádost veškeré a pravdivé informace 
týkající se nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a informace 
týkající se provozu vybraných zařízení. V § 29 výše uvedeného zákona jsou 
uvedeny povinnosti při nakládání s odpadními oleji. Původce odpadních olejů 
a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni: 

a) zajistit přednostně regeneraci odpadních olejů, 
b) zajistit spalování odpadních olejů v souladu s požadavky § 22 a 23      

(zvláštní ustanovení pro spalování odpadů - pozn. autora), pokud 
regenerace není možná, 
c) zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s 
požadavky tohoto zákona a dalších právních předpisů, pokud 
regenerace ani spalování není možné z technických důvodů, 

d) zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje 
vzájemně míchány nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani 
s jinými nebezpečnými odpady. 
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Dále je v zákonu uvedeno, že ke splnění výše uvedených povinností 
může původce nebo oprávněná osoba využít systému zpětného odběru. 

Technické požadavky na nakládání s odpadními oleji jsou uvedeny ve 
vyhlášce č. 383/2001 Sb. v platném znění v § 13 - 15. V příloze č. 13 k této 
vyhlášce je seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují 
za odpadní oleje. Jsou mezi nimi i kódy 13 01 10, 13 02 05, 13 03 08. V 
příloze č. 14 je uveden seznam olejů, které po použití podléhají zpětnému 
odběru. Sortiment je zde charakterizovaný podle položek celního sazebníku: 
 
27 10 19 81  motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro 

turbiny 
27 10 19 83  kapaliny pro hydraulické účely 
27 10 19 85  bílé oleje, kapalný parafin 
27 10 19 87  převodové oleje a oleje pro reduktory 
27 10 19 91  směsi používané při obrábění kovů, oleje používané při 

uvolňování odlitku z forem, antikorozní oleje 
27 10 19 93  elektroizolační oleje 
27 10 19 99  ostatní mazací oleje a ostatní oleje 
 

Dále je v příloze č. 15 uveden seznam látek, se kterými nesmějí být 
odpadní oleje smíšeny (např. látky obsahující PCB, voda, tuhé odpady, 
emulze ropných látek s obsahem vody anebo jiné emulze atd.). 
 

Žádné vznikající odpady nebudou v provozovně dlouhodobě 
skladovány. Přechodně budou skladovány v transportních obalech 
dodaných oprávněnými firmami v provozním objektu v patřičných obalech v 
zabezpečené místnosti. Odpadní oleje budou odvezeny specializovanou 
firmou ihned po výměně. 
 
Odpady, které by mohly vzniknout p ři havárii 
 

Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány 
především úniky paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a 
mechanizačních prostředků při jejich poruchách a haváriích. Při havarijních 
situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního 
prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. 
 
Katalogové 
číslo 

Název druhu odpadu Kategorie Způsob nakládání 

17 05 03  Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

N odstranění 
opráv.firmou 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N odstranění 
opráv.firmou  

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 
 

N odstranění 
opráv.firmou  

 
Neuvádíme zde plný vý čet povinností vyplývajících z 

legislativních p ředpis ů nakládání s odpady. Tyto povinnosti jsou 
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obecn ě známé a pat ří již do b ěžných povinností provozovatele. 
Oznamovatel v sou časnosti provozuje řadu obaloven bez jakýchkoliv 
problém ů na úseku odpadového hospodá řství . 
 
 
B.III.4 Hluk a vibrace 
 
 
B.III.4.1  Hluk  
 
Při výstavb ě 
 

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení 
území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – 
výkopy, terénní úpravy . Tyto činnosti  budou prováděny téměř výhradně v 
denní době (od 06,00 hod do 20,00 hodin).  

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a 
stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní 
směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce 
omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i 
zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. 

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány 
běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost 
prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní 
prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících 
zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou 
hranici. 

Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a 
umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. 

 
 
Veškerá doprava se odehraje mimo zástavbu obce. Vzhledem 

k rozsahu stavby nebude  hluk ze stavební činnosti pro posuzované území 
významným negativním jevem.  

Stanovení konkrétní hlukové zátěže během výstavby není v současné 
době možné, neboť v této fázi přípravy záměru není dosud zpracován 
harmonogram výstavby.  
 
Provoz  
 

Pro fázi provozu obalovny byla  zpracována  Hluková studie ( Ing. 
Aleš Jiráska, kv ěten 2007).  Podrobnosti metodického postupu, specifikace 
zdrojů,  detailní výpočty, mapové prezentace výsledků a další údaje, včetně 
podrobné vstupní analýzy dopravní situace  jsou obsahem výše uvedené 
rozptylové studie, která je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto 
oznámení . Výsledky citované studie jsou shrnuty a ze sledovaného hlediska 
vyhodnoceny v kap. D.I.3. 
 

Za zdroje hluku lze u této stavby považovat především: 
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Bodové zdroje hluku: 
 
Bodové zdroje obalovny: 

1. Hořák sušícího bubnu, hladina akustického výkonu LwA = 82 dB, 
výška 2.4 m (P1), 

2. Pístový kompresor, hladina akustického výkonu LwA = 87 dB, výška 
2.0 m (P2), 

3. Míchačka, hladina akustického výkonu LwA = 97 dB, výška 5.0 m 
(P3), 

4. Komínový ventilátor, hladina akustického výkonu LwA = 87 dB, výška 
4.0 m (P4), 

5. Kolový nakladač, hladina akustického výkonu LwA = 95 dB, výška 
2.0 m (P5). 

Bodové zdroje stávající výrobní zóny: 
1. Hluk z výrobní zóny - závody P-D Refractories CZ, a.s. Velké 

Opatovice - závod Dinas, Kovošrot Svitavy, JEMA Svitavy, Dopravní 
stavby Svitavy, převažuje hluk závodu Dinas, hladina akustického tlaku 
LAeq,T = 44.1 dB v 60 m, plošný zdroj na fasádě nahrazen 4 bodovými 
zdroji Lw = 85.8 dB (P6 až P9). 

Pozn.: 
Hluk vychází z hodnot měřených na náspu železniční trati v denní i noční 
době. 

Liniové zdroje hluku  
Provoz všech liniových zdrojů je předpokládán pouze v denní době. 
 
Jako liniový zdroj je uvažována doprava na veřejných komunikacích i 

doprava v areálu obalovny. 

Doprava na veřejných komunikacích: 
Ve výpočtu je uvažován vliv komunikací I/34 Svitavy - Koclířov ve 

sčítacím profilu    5-0593, komunikace I/43 Svitavy - Lanškroun ve sčítacím 
profilu 5-0642 a místní komunikace vedoucí průmyslovou zónou. 

Počty vozidel za 24 hodin jsou převzaty z výsledků sčítání dopravy, 
provedené ŘSD na dálniční a silniční síti v roce 2005. Počty vozidel v roce 
2007 jsou získány násobením růstovými koeficienty ŘSD pro rok 2007. 

Počty vozidel v denní době jsou vypočteny dle novely metodiky pro 
výpočet hluku silniční dopravy 2004 [4] výpočtovým softwarem. 

Na veřejných komunikacích je uvažována rychlost vozidel v obci 45 
km/h, mimo obec 75 km/h. 
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Na příjezdové komunikaci jsou uvažována vozidla ostatních firem v 

průmyslové zóně. Počty vozidel byly zjištěny telefonicky s jednotlivými 
firmami. Místní komunikace je uvažována až k areálu obalovny, dále je 
považována za areál závodu. Na vjezdu do průmyslové zóny je 
předpokládáno rovnoměrné rozdělení dopravy mezi směrem na Koclířov a na 
Svitavy. 

Na příjezdové komunikaci je uvažována rychlost vozidel 45 km/h. 

Počty vozidel na příjezdové komunikaci za 16 hodin a počty průjezdů za 1 
hodinu jsou přehledně uvedeny v tabulce: 
 

  vozidla / 16h vozidla / 16h průjezdy / 1h průjezdy / 1h 

komunikace firma Os T Os T 
místní ZZN 10 14 1.25 1.75 

místní Fibertex 40 12 5 1.5 
místní Kovošrot 20 20 2.5 2.5 

místní Dopravní stavby 25 10 3.125 1.25 

místní P-D Refractories 15 15 1.875 1.875 
místní obalovna 0 87 0 10.875 

Os - osobní vozidla a motocykly  

T   - nákladní vozidla 

Pro   stanovení   očekávané   hladiny   akustického   tlaku   A   hluku   
z dopravy   na   pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikací, je rozhodnou dobou celá denní doba, tj. 16 hodin. 

Dopravu v areálu obalovny tvoří nákladní automobily: 
Dovoz surovin: 
kamenivo 
cca 800 t      tj. cca 40 aut / den, tedy 80 průjezdů 
filler 
cca 25 t        tj. 1 auto / den, tedy 2 průjezdy 
asfalt 
cca 42 t        tj. 2 auta / den, tedy 4 průjezdy 
Odvoz obalované směsi: 
cca 900 t      tj. cca 44 aut / den, tedy 88 průjezdů 
 
Celkem        cca 174 průjezdů / den nákladních automobilů o nosnosti 20 t 
Na komunikaci v areálu firmy je uvažována rychlost vozidel 30 km/h. 

Pro stanovení očekávané hladiny akustického tlaku A hluku z dopravy na 
účelových komunikacích je rozhodnou dobou v denní době 8 hodin. 

 
 

B.III.4.2 Vibrace  
 

Vibrace v období výstavby a provozu obalovny lze charakterizovat 
jako lokálně omezené. Jejich intenzita v žádném případě nedosáhne (při 
zajištění statické a dynamické bezpečnosti objektu) hodnot, které by mohly 
mít jakýkoli vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel nejbližších obytných 
objektů . 
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Doprava je obecně zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán 
typem vozidel,  konstrukcí a stavem vozovky. Tyto otřesy působí na stavby v 
blízkém okolí komunikací seismickými účinky. Významnou velikostí se 
projevují dopravní otřesy ze silniční dopravy nejvýše do vzdálenosti několika 
metrů od místa vzniku. Vibrace dosahují frekvencí 30 - 150 Hz a amplitud 
několika desítek µm. 

Silniční provoz bude realizován po stávajících veřejných kapacitních 
komunikacích, kde je s těmito důsledky počítáno již při návrhu a realizaci 
těchto komunikací. Tímto postupem bude vyloučen nepříznivý vliv na zdraví 
obyvatel v okolí silničních komunikací. 

S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo 
dopravy není v dalším textu dokumentace uvažováno. Stavba ani provoz 
nebude zdrojem nadměrných vibrací. 
 
 
B.III.5 Záření radioaktivní, elektromagnetické 
 

Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. V 
obalovně se nezpracovávají materiály se zvýšeným obsahem přírodních 
radionuklidů ani materiály s obsahem umělých radionuklidů. 

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření (platný od 1.7.1997) ve znění pozdějších předpisů a 
zejména související vyhláška č.307/2002 Sb. oradiační ochraně upravují i 
podmínky pro ozáření z přírodních zdrojů. Podle § 6 čl. 5 zákona jsou výrobci 
stavebních materiálů povinni zajistit systematické měření a hodnocení 
obsahu přírodních radionuklidů ve vyráběných stavebních materiálech. 
Požadavky na stavební materiály jsou dány v § 96 vyhlášky č.307/2002 Sb. 
V praxi to znamená, že provozovatel obalovny si musí od svých dodavatelů, 
tj. příslušných lomů, vyžádat potřebné údaje (tj. kopie výsledků měření event. 
posudků), aby mohl kdykoliv dokladovat složení surovin použitých při výrobě. 
Vzhledem k současnému systému hodnocení a s přihlédnutím k tomu, že 
provoz nebude sloužit k výrobě stavebních hmot určených pro stavbu budov 
s uzavřenými pobytovými místnostmi lze předpokládat, že všechny zdroje 
surovin budou z hlediska platné legislativy vyhovující. Pouze doplňujeme, že 
z hlediska vyhl. č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně by obsah Ra226 v 
kamenivu neměl převýšit 1000 Bq/kg (§ 96 čl. 2 a příl. č. 10, tab. č. 2). Při 
dosažení hodnoty větší než 1000 Bq/kg nesmí být materiál uveden do oběhu. 

Povinnost kontroly přísluší dodavateli surovin, obalovna musí být 
pouze informována, jaké parametry by měl dodávaný materiál splňovat.  

Vyhláška dále stanovuje, že dodavatel musí provádět kontrolu 
systematicky, to je nejméně jednou za 5 let. 

Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených 
generátorů vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové 
generátory obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem 
nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu 
nařízení vlády 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 

Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a 
velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila 
indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 
č.480/2000 Sb. 
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B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použi tí látek a technologií 
 

Obalovna asfaltových směsí je provoz s relativně nízkým rizikem 
havárií. Havarijní situace v obalovně živičných směsí může nastat v 
souvislosti s únikem ropných produktů a s požárem technologického 
zařízení. 

Jako palivo pro hořák sušícího bubnu bude používán zemní plyn a 
hnědouhelný prach. Ohřev živice bude elektro a nebude používán teplonosný 
olej. V úvahu připadá havarijní únik ropných látek z dopravních 
prostředků včetně kolového nakladače. Pro likvidaci úniků ropných látek je 
provozovna vybavena vapexem nebo jiným podobným přípravkem a 
nádobami na uložení znečištěného vapexu, zeminy nebo vody. 

Pojidlo živičných směsí je asfalt, skladovaný ve vyhřívaných 
zásobnících. Únik asfaltu při porušení těsnosti nebo při chybné manipulaci 
nepředstavuje pro životní prostředí zvláštní nebezpečí vzhledem k tomu, 
že při teplotě okolí tuhne na terénu, aniž dochází ke kontaminaci půdy. 

Příčinou vzniku požáru mohou být závady na elektroinstalaci. Nutno 
konstatovat, že požáry na obalovnách živičných směsí jsou zcela 
výjimečné. V posledních letech nebyl zaznamenán žádný takový případ. 

Při požáru ropných produktů a hořlavých látek, instalací nebo 
stavebních konstrukcí vznikají sloučeniny s účinky dráždivými, 
narkotickými nebo toxickými na organismus. Při tepelném rozkladu ropných 
produktů (asfalt mezi ně řadíme) a plastů vznikají oxidy uhlíku,dusíku, 
aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a při hoření plastů mohou vznikat 
další nebezpečné látky (chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto zplodiny 
představují negativní zásah do životního prostředí, nebezpečí pro 
zasahující hasiče, pro práci na požářišti a v jeho okolí, kam mohou být 
zaneseny zkondenzované nebezpečné uhlovodíky a saze. 
 
- preventivní opat ření, následná opat ření 

Ve smyslu ČSN 753415 bude skladování ropných látek (asfalt, oleje) 
zajišťováno podle schváleného provozního řádu. Kromě dokumentace 
stavby včetně technického vybavení musí být k dispozici plán opatření pro 
případ havárie, záznamy o provedených zkouškách těsnosti a 
kontrolách zařízení a záznamy o odstranění zjištěných závad. 

Nádrže na ropné produkty budou vybaveny stavoznaky, plnění i 
vyprazdňování bude registrováno systémem řízení a regulace. Obsluha musí 
být přítomna během celé doby stáčení ropné látky. 
Technologická zařízení jsou řízena z velínu vybaveného počítačem, který 
signalizuje poruchové stavy. Součástí systému řízení je rovněž 
problematika zvládnutí stavů, které by mohly vést k havárii zařízení. 
 

Opatření proti vzniku výbuchu nebo požáru spočívají zejména 
v dodržování bezpečnostních předpisů při nakládání s hořlavými látkami.  

 
Požadavky na zabezpečení požární ochrany pracoviště: 

- v prostoru zásobníků asfaltů zákaz kouření a manipulace s 
otevřeným ohněm, svařovat lze jen na písemné povolení pro 
svařování 
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- obsluhu hořáků smí provádět pouze k tomu pověřené osoby, 
veškeré opravy smí provádět jen oprávněné osoby 

- únikové cesty, přístup k prostředkům na hašení požáru musí být 
stále volné 

- v prostoru strojního zařízení nesmí být skladovány žádné hořlavé 
látky 

- veškeré úniky živice musí být ihned likvidovány 
- po ukončení směny musí být zařízení odstaveno z provozu mimo 

důležitých funkcí, musí být proveden úklid pracoviště 
 

Pro případ požáru je provozovna vybavena hasícími přístroji. 
  

Příjezdová komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd požární 
techniky dle požadavků ČSN 73 0802. 
 

V areálu se manipuluje se živicí. Tyto látky se nehasí vodou, ale jsou 
v nadzemních nádržích, které je v případě požáru potřeba chladit vodou. 
Podle velikosti zařízení požaduje ČSN 73 0873 vnější odběrní místo na 
potrubí DN 125 s možností odběru 9,5 l/s při rychlosti 0,8 m/s, resp. 18 l/s při 
rychlosti 1,5 m/s, nebo nádrž se stálou zásobou požární vody 35 m3. 
Vzhledem k četnosti potřeby požárních zásahů v posledních 12 letech 
(žádný) nepovažuje zpracovatel oznámení za účelné realizovat požární 
nádrž nebo požární rozvod včetně hydrantů podle příslušných předpisů. 
Zdrojem požární vody bude voda z retenční nádrže. 
 
  V případě požáru se uvažuje, že represivní zásah provede příslušný 
hasičský záchranný sbor. 
 
  Provoz živičného hospodářství obalovny se po stránce bezpečnosti 
práce řídí vyhláškou č. 324/90 Sb., § 95, platnou od 1. 11. 1990. Ve vyhlášce 
jsou stanovena všechna bezpečnostní ustanovení pro práce s živicemi. 
Zvláště je třeba upozornit na zakázané manipulace s živicí: 
 

- rozvody nesmí být ohřívány otevřeným ohněm 
- živice nesmí být přehřívána nad stanovenou teplotu 
- zákaz práce bez předepsaných ochranných pomůcek 
- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru 

živičného hospodářství 
 

Pro provoz obalovny bude zpracován podrobný provozní řád. Pro případ 
havárie bude  zpracován "Plán havarijních opatření" a pro případ požáru 
bude zpracován "Požární řád". Pro novou obalovnu jsou tyto materiály v 
současné době v přípravě, stejně tak jako Soubor technickoprovozních 
parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů 
znečišťování, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování 
důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší ve 
smyslu zák. 86/02 Sb. (§ 11, odst. 2). 

 
Obecně zakázané činnosti na předmětné technologii: 
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- spalování jakýchkoliv odpadů na volných plochách či v kterékoliv 
části technologie 

- porušování všech podnikových předpisů 
- překračování povolených provozních teplot 
- skladování a používání jiných než odsouhlasených surovin 
- vypouštění organických sloučenin a jiných látek na volné plochy či 

do kanalizace 
- ponechávání obalů s těkavými látkami bez uzávěrů (mimo dobu, 

kdy jsou suroviny 
- stáčeny) 
- vnitřní stěny vozidla se nesmí potírat petrolejem, naftou, benzínem 

nebo ředidly (s 
- výjimkou povolených např. na bázi řepkového oleje) 

 
 
B.III.7 Dopl ňující údaje 

Realizací záměru nebudou prováděny žádné terénní úpravy takového 
charakteru, které by měly významný vliv na reliéf krajiny. 
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C.  Údaje o stavu životního prost ředí v dot čeném území 
 
 
C.1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného 
území 
(například územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná 
území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, 
kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území 
zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní 
poměry v dotčeném území)   
 

V místě stavby se nenacházejí prvky územního systému ekologické 
stability, ani zvláště chráněná území, přírodní parky ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění.  Stavba leží 
mimo „Významná ptačí území” (Natura 2000). 

 
Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického 

významu ani o  území hustě zalidněné.  
 
 Jedná se o novostavbu obalovny v nové průmyslové zóně „Paprsek“ 
Svitavy, která je  v souladu se  schválenou  ÚPD m ěsta Svitavy .   

Navrženou stavbou nebude dotčeno stávající zastavěné území obce. 
 
 
C.2.   Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí 
v dot čeném území  
(například ovzduší a klima, voda, p ůda, horninové prost ředí a přírodní 
zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvate lstvo, hmotný 
majetek, kulturní památky) 
 
C.2.1  Ovzduší a klima 
 
a) Klimatologická data 
 
Z hlediska klimatického je zájmové území  zařazeno do mírně teplé, mírně 
vlhké -  okrsku   MT2.    
 
 
Klimatologická data  
        MT3   

Počet letních dnů 20-30 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10o a 
více 

120-140 

Počet mrazových dnů 130-160 
počet ledových dnů 40-50 
Průměrná teplota v lednu ve oC -3--4 
Průměrná teplota v červenci ve oC  16-17 
Průměrná teplota v dubnu ve oC  6-7 
Průměrná teplota v říjnu ve oC  6-7 
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Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm 
a více 

110-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v 
mm 

350-450 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 250-300 
Počet dnů se sněhovou přikrývkou 60-100 
Počet zamračených dnů 120-150 
Počet jasných dnů 40-50 

 
Průměrný roční úhrn srážek je 600 – 800 mm, průměrná roční teplota je 6 – 7 
oC. 

Větrná růžice - relativní četnost větru podle směrů (%) 

 

S SV V JV J JZ Z SZ klid 

8.2 6.0 8.3 16.0 9.2 4.8 11.3 16.5 19.7 

 
 Z větrné růžice vyplývá, že převládají v zájmovém území západní a 
severozápadní větry .   
 
b) Kvalita ovzduší 
 
 Z hlediska kvality ovzduší je možno konstatovat, že v areálu  
vyhrazeném pro výrobní aktivity je v současné době několik zdrojů 
znečišťování ovzduší – P-D Refraktories CZ a.s.  Velké Opatovice – závod 
DINAS, Kovošrot Svitavy, JEMA Svitavy , Dopraví stavby Svitavy aj.  
  
 
C.2.2. Voda 
 
a) Hydrologické podmínky  

Svitavy se nacházejí na JV okraji území Východočeské křídy 
v pramenné oblasti Svitavy, která je současně vyhlášenou chráněnou oblastí 
přirozené akumulace vod (CHOPAV). Jedná se o vzácné území s přebytky 
kvalitní podzemní vody. Důsledkem toho je poměrně intenzivní využití této 
vody jako zdroje pro zásobování veřejných vodovodů v této oblasti 
(významné jímací zařízení je  v k.ú. Březová nad Svitavou s odběry cca 700 
– 1100 l/s pro město Brno a zdroje v těsné blízkosti Svitav pro město 
Svitavy).  

 
Území leží v povodí Dunaje, v dílčím povodí Svitavy. Hydrografickou 

síť tvoří horní tok řeky Svitavy, která severozápadně nedaleko od Svitav 
pramení. Ostatní mikrohydrografická síť v území byla zlikvidována, rozorána, 
příp. zatrubněna. Jsou zde  pouze vlhčí údolnice  a deprese.  Důležitá  jsou 
vlhká  a podmáčená místa v lesních porostech , severozápadně od Svitav. 

 
Město Svitavy  je  zásobováno pitnou vodou ze skupinového 

vodovodu . Svitavy jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů, které 
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jsou v bezprostřední blízkosti města. Umístění těchto zdrojů je  západně a 
východně od zastavěné části města. Na západní straně jsou zdroje Kostelní 
luka  a na  východní straně města jsou vodní zdroje Olomoucká a Čtyřicet 
Lánů. 
 

V místě stavby   ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí vodní 
zdroje.  
   
C.2.3  Půda 

 
V širším okolí území se nachází především illimerizované půdy, 

ilimerizované půdy oglejené, hnědé půdy, hnědé půdy oglejené, půdy  
oglejené, půdy glejové. Půdy illimerizované jsou typické pro pískovce  na 
kterých nedochází k vývoji více horizontů než dvou. Půdy oglejené a glejové 
jsou v místech akumulačních v nivách potoků a terénních depresí. V lesích 
vstupují pískovce (opuky) až k povrchu. V akumulačních polohách jsou i 
sprašové hlíny, na kterých jsou hnědozemě.  
 

Stavba se nachází na pozemcích , které jsou vedeny  převážně  jako 
orná půda, část lesní pozemky a ostatní plocha.   

 
C.2.4  Horninové prost ředí a přírodní zdroje  
  

a) Geomorfologie  
 
Z hlediska geomorfologického patří řešené území do České tabule 

Svitavské pahorkatiny. Nadmořská  výška se pohybuje v rozmezí 436 m n.m. 
u pramenů Svitavy, 498 m n.m. jihovýchodní okraj katastr. území. Zájmové 
území se nachází na velmi mírném svahu, ukloněném k západu.  Zhruba 
uprostřed  svah protíná erozní rýha , orientovaná ve směru ZJZ –VSV. 
 
Seizmicita:  celé území okresu  Svitavy náleží do o blasti  tektonicky a 
seismicky klidné. 

 
Svahové pohyby: Dle registru sesuvů  a nebezpečných svahových deformací 
se zde nenachází aktivní sesuvná území evidovaná od roku 1982. 
 

b) Geologie 
 

Z regionálně – geologického hlediska předmětné území se širokým 
okolím náleží k bystřické litofaciální oblasti české křídové tabule 
charakterizované písčito-jílovým vývojem svrchnokřídové sedimentace.  

Lokalita náleží k ústecké synklinále křídového útvaru, jejíž osa probíhá ve 
směru S-J, synklinála je vyplněna odspodu sedimenty sladkovodního a 
mořského cenomanu, spodního a středního turonu, zčásti též svrchního 
turonua coniaku. Skalní podloží zájmového prostoru je tvořeno sedimenty 
středního turonu. Po petrografické stránce se jedná o jemně zrnité, vápnitě 
spongilitické pískovce. Jsou šedobílé, nažloutlé až žlutošedé a obsahují 
větrané konkrece  velmi pevných křemitých pískovců, křemenců a rohovců. 
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Vystupují v úrovních okolo 3 m pod povrchem terénu a jsou při svém porchu 
postiženy zvětráním až rozložením v jílovito-písčitém eluvium. 
 

Kvartérní pokryv lokality je tvořen převážně eolitickými až eluviálně-
deluviálními sedimenty. Jsou to při povrchu prachovité (sprašové ) jíly a 
hlíny, hlouběji pak slabě písčité jíly. Konzistence zemin je tuhá až pevná, 
převažuje konzistence pevná.  
  

c) Hydrogeologické podmínky 
 

Z hydrogeologického hlediska se lokalita nachází v rámci 
hydrogeologického rajónu č. 423 – Ústecká synklinála. Rajon má protáhlý 
severojižní tvar. Na západě až jihozápadě sousedí s hydrogeologickým 
rajonem 521 Poorlická brázda, na severovýchodě s hydrogeologickým 
rajonem 643 Krystalinikum Východních Sudet.  

 Zastoupené svrchnokřídové sedimenty zde v důsledku svých příznivých 
hydrofyzikálních vlastností vytvářejí prostředí, v němž vzniká několik 
samostatných zvodní. V rámci prostoru nebyl zastižen kvartérní obzor 
podzemních vod, nejvyšší obzor podzemní vody je vázán na střednoturonské 
pískovce a je hluboce zakleslý pod úroveň terénu (cca 40 m pod terénem), 
směr proudění podzemní vody je zde k jihu až jihozápadu.  

Hydrogeologické poměry lokality jsou ovlivněny klimatickými poměry  a 
propustností půdního profilu. Srážková voda  zde infiltruje po přechodu 
kvartérními sedimenty do hornin skalního podloží.  
   

d) Oblasti surovinových zdroj ů a jiných p řírodních bohatství 
 
 V zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani 
stavebních nerostných surovin, chráněná ložisková území, dobývací 
prostory, prognózní zdroje nerostných surovin ani poddolovaná území . 
 
 
C. 2.5 Fauna a flóra 
 
Biogeografické pom ěry 

Z hlediska fytogeografického je zájmové území součástí hercynika. 
Hlubokým údolím  Svitavy  a Podorlickou sníženinou od jihu však do území 
vnikají elementy ponticko-panonské ze sousedící severopanonské 
biogeografické podprovincie. Teplomilné druhy sem pronikají i od SZ z nitra 
Čech.  

Podle fytogeografického členění republiky zájmové území náleží do 
fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum. Od SZ do území 
zasahuje České termofitikum pardubickým Polabím. Celé území patří do 
lesní oblasti  s kontinentální variantou vegetační stupňovitostí.  Z 
 regionálního hlediska je celé území součástí Svitavského bioregionu (Culek, 
ed., 1995). Jednotka je součástí  hercynika, resp. regionu přechodné květeny 
hercynských pahorkatin a vysočin. 
 Dle geobotanické mapy (Mikyška et al. 1970, Mikyška et al. 1968) 
přirozené vegetace  náleží zájmové území do jednotek luhy a olšiny, dubro-
habrové háje, acidofilní , květnaté bučiny a suťové lesy.  
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Zájmové území se nachází v sosioregionu Svitavská pahorkatina 
s prostorově se doplňujícími biochorami: 2.22.5 biochory mírně teplých až 
chladných členitých vrchovin a 2.22.6 bichory chladných plochých vrchovin.  

Biochory mírně teplých až chladných  členitých vrchovin (2.22.5) – 
jsou typickým  případem území sosiorergionu  – zaujímají ploché nebo jen 
mírně zvlněné  části pahorkatin s lokálními  elevacemi do 450 m n.m. 
Z klimatického hlediska  jde o oblasti chladnějších variant  mírně teplého 
podnebí (MT2,MT3). Substrát hlubokých zvětralin hornin české křídy, místní 
překryvy spraší a sprašových hlín je příznivý pro vývoj nasycených hnědých 
půd (kambizemí), hnědozemí a luvizemí.  

Dominují společenstva 3. dubobukového  vegetačního stupně, 
přecházející ve vyšších polohách na stinných svazích do 4. bukového 
vegetačního stupně. Nejčastěji se vyskytují  společenstva mezotrofní řady B 
a oligotrofně mezotrofní řady A/B v normální, místy zamokřené hydrické 
řadě.  Kostra ekologické stability je neúplná.  

Biochory chladných plochých vrchovin (2.22.6) – zaujímají nejvyšší 
části hřbetů a stinných čel kuest a svahy údolních zářezů ve výškách 
zpravidla nad  450 m n.m.  Převažují  společenstva 4. bukového vegetačního 
stupně. Nejčastěji se vyskytují  společenstva mezotrofní řady B a oligottrofně 
mezotrofní řady A/B v normální, na podmáčených plošinách  a stinných 
úpatích vyšších poloh v zamokřené hydrické řadě. Kostra ekologické stability 
je místně neúplná, většinou uspokojivá.  

Podle novější  biogeografické  regionalizace jsou tyto jednotky nižšího 
zařazení  lokalizovány do Svitavského bioregionu  1.39 (Culek, ed., 1995). 

 
Sosioregion č. II.22 Svitavská pahorkatina  zaujímá rozsáhlé území 

k východu vybíhajícího klínu České křídové tabule. Na severu sousedí 
s Východolabskou a Orlickou tabulí, na východě s Podorlickou pahorkatinou 
a Boskovickou brázdou , na jihozápadě s Českomoravskou vrchovinou a 
Železnými horami.  
 
Geobiocenologická typizace – přechodný charakter sosioregionu mezi 
horskými a nížinnými oblastmi je dán výskytem geobiocenóz 2. až 5. 
vegetačního stupně.  Plošně převládá 4. vegetační stupeň.   Z trofických řad  
převládají  společenstva oligotrofně mezotrofní řady A/B a mezotrofní řady B.  
  
Geobotanické rekonstrukční jednotky – dle geobotanické mapy se v území 
vyskytují dubohabrové háje , acidofilní doubravy a jedlové doubravy. 
Nejvyšší části katastru na západě patří již do květnatých a bikových bučin a 
jedlin. Nivy zaujímají luhy a olšiny.  V  přirozené  podobě či blízké 
přirozenému stavu  téměř úplně zanikly v důsledku , po staletí  relativně 
intenzivnímu vlivu člověka.  
 
Současný stav bioty  

- lesy – jsou soustředěny na svahy říčních údolí  a na elevace kuest a 
hřbetů vystupujících nad plošiny. Většinou jsou silně změněné. 
Převažují v nich  monokultury smrku ztepilého. Náhradní společenstva 
na stanovištích svazu Carpinion – většinou smrkové monokultury 
s příměsí původních dřevin  a s částečně zachovalým spektrem 
bylinného patra. Typické druhy : smrk ztepilý (Picea abies), bříza 
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bradavičná (Betula verrucosa), zřídkavě buk lesní (Fagus sylvatica), 
habr obecný (Carpinus betulus), starček Fuchsův ( Senecio Fuchsii),  
kakost smrdutý (Gernium  robertianum), šťavel kyselý (Oxalis 
acetosella), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora).  

- v sosioregionu  převládá orná půda , zejména v plochém nižším 
terénu, kde je však nadměrně vystavena erozi 

- trvalé travní porosty zaujímají  pouhých 10% rozlohy jednotky. 
V současné době se v posuzovaném  území vyskytují hospodářsky 
využívané louky  třídy Molinio-Arrhenatheretea, řádu Molinietalia, 
svazu Arrhenaterion - mezofilní louky vyskytující se od nížin až do 
podhorského stupně. Typické druhy: ovsík vyvýšený (Arrhenatherum 
elatius), zvonek rozkladitý (Campanula  patula), škarda dvouletá 
(Crepis biennis), srha říznačka (Dactylis glomerata), kostřava červená 
(Festuca rubra), kostřava luční (Festuca pratensis),  svízel povázka     
(Galium mollugo), kakost luční (Geranium pratense), bolševník obecný 
(Heracleum sphondylium), chrastavec rolní (Knautia arvensis),  
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), jetel luční (Trifolium pratense),    
vikev plotní (Vicia sepium). 

 
Z pohledu systému NATURA 2000 Soustava Natura 2000 je v České 

republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami podle 
požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno novelou 
zákona č.114/92 Sb. – zákon č. 218/2004 Sb.). Zájmové území nemá 
parametry přírodního stanoviště v zájmu Evropských společenství a není 
zařazeno ani mezi evropsky významné lokality, ani s takovými lokalitami není 
v územním či zprostředkovaném kontaktu. Nenachází se ani uvnitř, ani 
v kontaktu některé z vymezených ptačích oblastí. Tzv. sekundární lokality 
zatím nebyly do systému NATURA 2000 v úvodní etapě řazeny. 

 
Květena na zkoumaném území je omezena  vzhledem k tomu , že 

se jedná p řevážně o ornou p ůdu , na  výskyt kulturních plodin a jejich 
charakteristické plevele  . 

 
K nejčastěji zastoupeným rostlinám  pat ří zejména plevele 

obilnin:  
Aethusa cynapium ( tetlucha kozí pysk), Aspera spica-venti ( 

chundelka metlice), Cirsium arvense ( pcháč oset), Galeopsis tetrahit ( 
konopice polní), Matricaria perforata ( heřmánkovec nevonný), Myosotis 
arvensis ( pomněnka rolní), Sonchus arvensis ( mléč rolní),  Tithymalus 
helioscopius ( pryšec kolovratec), Veronica persica ( rozrazil perský), Viola 
arvensis ( maceška rolní), Capsella bursa – pastoris ( kokoška pastuší 
tobolka), Persicaria hydropiper ( rdesno peprník), Stellaria media ( ptačinec 
žabinec), Gallium aparine ( svízel přítula). 

Okraje polí jsou zarostlá nitrofilnímu společenstvy Ranunculo 
repenstis-Rumicenion crispi. Typický je výskyt  Elytrigia repens ( pýr plazivý),  
Ranunculus repens ( pryskyřník plazivý).  

 
V případě okolí vlastního prostoru orné půdy je  vegetační pokryv  

zcela  ruderální. Většinu plochy zaujaly ruderální trávobylinné porosty. 
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Plocha je poměrně suchá. Místy se v pokryvu zpevněných ploch značně 
uplatňují mechy.  
 

Nálety dřevin, které na hranici areálu zůstaly , jsou mladé, obvod 
kmínku je většinou jen několik centimetrů. Uplatnily se v nich typické dřeviny 
sukcesní: bříza bělokorá , vrba jíva. 
 

Travobylinné porosty tvoří převážně zapojená Calamagrostis epigeios 
s přimíšenými dalšími druhy: Hypericum perforatum, Deschampsia 
caespitosa, Urtica dioica, a další. V těchto relativně zapojených porostech se 
objevují oka charakteru úhorů svazu Dauco-Melilotion, jejich spektrum tvoří 
druhy: Melilotus officinalis, Melilotus alba, Daucus carota, Echium vulgare, 
Tanacetum vulgaris, Epilobium angustifolium aj. Okraje rozježděných 
nezpevněných cest mají charakter sešlapových společenstev s druhy: 
Plantago major, Trifolium repens, Potentilla anserina, zraňované plochy 
nezapojené jsou porostlé buď suchomilnými efemery typu Erophylla verna, 
Arabidopsis thaliana, Arenaria serpyllifolia.  

 
Jedinými vzrostlými dřevinami v blízkosti stavby je souvislý pás větrolamu  

začínající u vjezdu do areálu obalovny , pokračující východním směrem. 
Dřevinná skladba je následující:  Populus sp., Acer pseudoplatanus, Acer 
platanoides, Fraxinus excelsior ( jasan ztepilý).  Euonymus europaeus ( 
brslen evropský),  Prunus insititia ( slivoň obecná),  Swida sanquinea ( svída 
krvavá), Frangulus alnus ( krušina olšová), Ligustrum vulgare ( ptačí zob 
obecný). Výstavbou obalovny nebude větrolam dotčen. Před započetím 
stavby dojde k pokácení cca 4 ks vzrostlých stromů rostoucích na  okraji 
staveniště. Bude postupováno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a  krajiny, v platném znění.  
  

Zvláště chráněné druhy rostlin   uvedené v přílohách vyhlášky MŽP 
ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebyly při provedeném 
průzkumu zjištěny.  
 

Na základě kvalitativního botanického pr ůzkumu lze konstatovat, 
že lokalita neposkytuje podmínky pro výskyt populac í zvlášt ě 
chrán ěného genofondu rostlin. Nebude tedy pot řebné p řijímat zvláštní 
opat ření k ochran ě rostlin a jejich spole čenstev. 
 
 
Fauna 
 
Bezobratlí 

 V materiálu bezobratlých sebraném na místě plánované stavby bylo 
determinováno několik druhů bezobratlých. Společenstva bezobratlých 
v dané lokalitě lze charakterizovat jako typická pro urbánní a zvláště 
ruderální biotopy. Z velké většiny převládají běžné urbikvistní druhy silně 
tolerantní k činnosti člověka. Jedná se zejména o druhy: Cicindela hybrida, 
Nebria brevicollis, Poecilus cupreus, Amara aenea, Omalium rivulare a O. 
caesum, Xatholinus linearis, Lathrobium fulvipenne, Philonthus cognatus, 
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Drusilla canaliculata, Atheta fungi a Amischa analis. 
 Z fytofágních druhů se vyskytuje slunéčko Coccinela septempunctata. 
Hojněji se vyskytují pavouci čeledi Lycosidae (2 druhy), Thomisidae (2 
druhy). Z rovnokřídlých byla zjištěna přítomnost zástupce rodu Tetrix sp. 
(čeleď maršovití), vyskytující se kolem kaluží vody.  
 

Druhy s užší ekologickou valencí nebyly zjištěny. Chráněné nebo 
ohrožené druhy na předmětné lokalitě  podle vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí nebyly zjištěny.  
 
Ptáci  
 drozd zpěvný (Turdus philomelos) 
 hrdlička domácí (Streptopelia decaocto) 
 kos černý (Turdus merula) 
 pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 
 rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 
 sýkora koňadra (Parus major) 
 sýkora modřinka (Parus caeruleus) 
  

Zvláště chráněné druhy živočichů  uvedené v přílohách vyhlášky MŽP 
ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zde nejsou orgány ochrany 
přírody evidovány a nebyly zjištěny ani při provedeném průzkumu.  
  
 
Závěr: 

Druhová diverzita posuzované lokality je nízká a odpovídá charakteru 
vegetačního krytu a jejího využití pro monokulturu polních plodin. 

Vzhledem k charakteru lokality lze trvalý výskyt zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
prakticky vyloučit.  
 
 
C.2.6  Ekosystémy 
 
a) Regionální a lokální územní systém ekologické st ability 
 

Posuzovaná plocha se nachází na území, pro něž je zpracován lokální 
i regionální územní systém ekologické stability ( Urbanistické středisko Brno , 
spol. s r.o., 1993 ). 
 
 Regionální či lokální biokoridory ani biocentra se na místě stavby 
nenacházejí. Nedochází zde tedy ke kolizi s biocentry ani biokoridory 
územních systémů ekologické stability.  
 
b) Významné krajinné prvky 
 

V prostoru záměru výstavby obalovny  se nenachází významné 
krajinné prvky ve smyslu  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny.  
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c) Krajinný ráz  
 

Krajinný ráz, kterým je ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, zejména přírodní, kulturní a historická 
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující 
jeho estetickou a přírodní hodnotu. 
 

Prostor, jehož krajinný ráz může být ovlivněn, je možno vymezit jako 
základní krajinářský celek. 
 
přírodní charakteristika:   
Areál v němž má být umístěna stavba obalovny leží v krajině  s velmi mírně  
zvlněným terénem.  Převládají urbanizované části. Větší část okolí 
zájmového území tvoří zpevněné plochy a průmyslové stavby , dalším 
prvkem je orná půda intenzivně využívaná a  ostatní plochy jsou pokryty 
především plevelnými druhy rostlin. V průmyslové zóně  se v současné době 
nachází řada staveb výrobních a skladovacích hal a zděných   budov. 
kulturní charakteristika:   
Vymezený krajinný prostor je zcela přeměněn lidskou činností a nemá 
žádnou estetickou a přírodní hodnotu. Areál tvoří převážně výrobní a 
skladovací prostory, zpevněné plochy a komunikace.  
historická charakteristika:   
V  prostoru nejsou krajinné památkové zóny, kulturní památkové objekty ani 
technické památky.  
 

Dané místo krajinného rázu je pohledově zcela ovládáno 
průmyslovým charakterem  . Obalovna živičných směsí je umístěna 
v blízkosti dalších vyšších staveb ( např.  obilných sil, budova P-D 
Refraktories), které ji budou převyšovat a samotné místo pro výstavbu je 
situováno mimo obytné území, není toto hledisko prioritní. Technologické 
zařízení obalovny dosahuje sice výšky cca 25 m, ale je svou výškou i 
charakterem obdobné, jako již existující stavba obilných sil v blízkosti stavby 
obalovny. Z tohoto důvodu nedojde k vytvoření nové dominanty, ale pouze 
k plošnému rozšíření stávajících. 
 

V místě krajinného rázu nebyly identifikovány estetické, přírodní ani 
další hodnoty spoluurčující krajinný ráz, které by zasluhovaly ochranu a byly 
negativně dotčeny plánovanou výstavbou. Stavba nemůže způsobit ani 
podstatné změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře a funkci 
ekosystému 
 
 
C.2.7  Krajina 
 
a) Charakteristika krajiny 
 

Lokalita se nachází na velmi mírně zvlněné ploše v nadmořské výšce 
okolo 454  m n.m.  

V okolí  převládá vyvážené průmyslové a zemědělské využití krajiny.  
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b) Chrán ěné oblasti, p řírodní rezervace, národní parky 
 
 Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu  
zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění .  
 
c) Ochranná pásma 
  

Stavba se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, 
chráněných území, významných krajinných prvků. 

Stavbou budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, lesní 
porost se na pozemku nenachází.  
 
Ochranné pásmo silnice : 
Hranice silničních ochranných pásem je určena svislými plochami vedenými 
po obou stranách komunikace ve vzdálenosti  : 
Silnice I. třídy   50 m od osy 
Silnice II. a III. třídy   15 m od osy 
 
Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení : 
OP velmi vys.napětí 220-380kV 25m 

110-220 kV 20m 
60-110 kV 15m 

OP venkovních vedení VN a trafostanic 10m 
OP kabelových vedení všech napětí 1m 
    
Ochranná pásma plynovod ů jsou vymezena podle zákona č. 222/1994 Sb. 
,  a stavební činnost  a úpravy terénu v ochranném pásmu lze  provádět 
pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele příslušného 
plynárenského zařízení 
 
Ochranná pásma vodovod ů – dle ČSN 2 m od kraje potrubí 
Ochranná pásma kanalizace  – dle ČSN  3 m od okraje potrubí  
 
  
C.2.8  Kulturní památky 
 
 V zájmovém území nejsou evidovány architektonické a historické 
památky ani archeologická naleziště. 
  
 
C.2.9  Jiné charakteristiky životního prost ředí 
 

Jiné charakteristiky nejsou vzhledem k charakteru záměru významné 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV Ů 
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ. 

 
D.I. Charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na obyvatelstvo a 
životní prost ředí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti. 

 
 Provoz obaloven asfaltových (živičných) směsí má poměrně dobře 
definované vlivy na životní prostředí. Jedná se především o emise 
znečišťujících látek do ovzduší a negativní ovlivňování obytné zástavby 
v okolí obalovny. Nejcitlivěji bývají vnímány pachové emise organických látek 
z používaného asfaltu. Dalším negativním vlivem je hluk z technologie 
obalovny. Kritickým faktorem provozu obalovny může být doprava surovin a 
vyrobené asfaltové směsi, pokud příjezdové komunikace vedou obytnou 
zástavbou. Negativní vlivy provozu obalovny na okolní ekosystémy jsou 
obvykle malé.  

 Míra a významnost jednotlivých vlivů je dána především konkrétními 
podmínkami dané lokality, vlastní obalovna je standardní technologická 
záležitost se standardními prvky minimalizace negativních vlivů na životní 
prostředí. V případě posuzovaného záměru lze předpokládat, že vlivy 
provozu obalovny na jednotlivé složky životního prostředí budou minimální. 
Dle  zpracované hlukové a rozptylové studie a jejich výsledků je možno 
konstatovat, že všechny imisní limity jsou stanoveny s takovým 
bezpečnostním faktorem, že při jejich dodržení lze oprávněně předpokládat, 
že látky nebudou mít vliv na zdraví lidí. Je uvažováno i s citlivějšími jedinci a 
celoživotním působením látek.  

 V následujícím textu je provedeno vyhodnocení vlivů výstavby a 
provozu obalovny na jednotlivé složky životního prostředí. Maximální 
pozornost je věnována vlivům na obyvatele žijící v okolní obytné zástavbě a 
vlivům na povrchové a podzemní vody v okolí obalovny. Tyto složky 
životního prostředí byly identifikovány jako „nejzávažnější environmentální 
charakteristiky“ v zájmovém území. Odpovídajícím způsobem jsou však 
vyhodnoceny vlivy i na ostatní složky životního prostředí.  
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 
 

K potenciálnímu ovlivnění obyvatel nejbližších obytných objektů může 
dojít jednak v důsledku výstavby a provozu výrobní technologie obalovny a 
jednak v souvislosti s navazující (vyvolanou) dopravou. 
 
Výstavba  
 
 Během stavby lze očekávat zvýšení hlučnosti a prašnosti ze 
stavebních mechanismů a nezbytné dopravy. Tyto negativní vlivy nelze 
vyloučit, lze je pouze do určité míry minimalizovat.  
   

Vlastní výstavba není náročná, protože v podstatě se jedná o 
zhotovení základů, zpevněných ploch, montáž technologie a vybudování 
sociálně-provozního zázemí ze stavebních buněk. 
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Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací § 11 odst. 7 se hygienický limit pro chráněný venkovní 
prostor staveb a chráněný venkovní prostor v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s stanoví tak, že se k 
hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A L Aeq,T 
stanovenému podle § 11 odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované 
době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A L Aeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu 
mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem 
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
 
Korekce přihlížející k posuzované době jsou následující (část B přílohy č. 3): 
posuzovaná doba (hod.) korekce (dB) 

 
od 6:00 do 7:00 +10 

od 7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 
 

od 22:00 do 6:00 +5 
 

 
Způsob výpočtu hygienického limitu L Aeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro 
dobu kratší než 14 hodin (část C přílohy č. 3): 

L Aeq,s = L Aeq,T + 10.lg[(429+t1)/t1] 
 
Kde: 
 t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. 
hodinou 
 
L Aeq,T = je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
stanovený podle § 11 odst. 3. 
 
 Doporučit lze používání stavebních mechanismů v odpovídajícím 
technickém stavu, kropení prašných povrchů během výstavby, realizaci 
stavebních prací v co nejkratším termínu, vyloučení hlučných prací během 
noční doby. 
 
Provoz  
 

U hodnoceného záměru lze obecně hodnotit následující rizika možného 
ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva: 

1) znečišťování ovzduší 

2) hluková zátěž, 

3) riziko úrazů, 

4) narušení psychické pohody v důsledku provozu stavby. 
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Vzhledem k lokalizaci obalovny mohou být záměrem ovlivněni pouze 

pracovníci vlastní obalovny . Obytné objekty jsou od záměru vzdáleny více 
než 780 m.  
 
Pracovní prost ředí 

a) ovzduší 

Od dubna 2001 platí nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, § 6, odst. 1: Na všech 
pracovištích musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná 
výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním. Množství 
vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její 
fyzickou náročnost tak, aby byly pro zaměstnance zajištěny tepelné a 
vlhkostní podmínky vyhovující již od počátku pracovní směny a aby 
koncentrace chemických látek a prachu v pracovním ovzduší nepřekračovaly 
nejvyšší přípustné hodnoty upravené v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení. 
Koncentrace chemických látek a prachu v pracovním ovzduší, jejichž 
zdrojem není technologický proces, nesmí překračovat 30 % hodnoty jejich 
přípustných expozičních limitů. 
 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty z přílohy č. 2 výše 
uvedeného nařízení vlády nazvané Hygienické limity látek v ovzduší 
pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení: 

 
PEL NPK-P škodlivina číslo CAS 
mg/m 3 

poznámky 

NOx 10102-43-9 10 20  
SO2 7446-09-5 5 10  
CO 630-08-0 30 150 P 
formaldehyd 50-00-0 0,5 1 D,S 
benzen 71-43-2 3 10 D,P 
CS2 75-15-0 10 20 D 
Naftalen 91-20-3 50 100  
Benzo(a)pyren 50-32-8 0,005 0,025 D,P 

PEL - přípustné expoziční limity 
NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace 

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží 
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky 
CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts 

 
PEL - přípustné expoziční limity jsou celosměnové časově vážené průměry 
koncentrace plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být 
vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době (§5 a násl. zákoníku 
práce), aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození zdraví, 
k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace 
chemické látky nad hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty 
nejvyšší přípustné koncentrace musí být v průběhu směny kompenzovány 
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jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního limitu 
překročena.  

NPK-P nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť jsou koncentrace 
látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní 
směny vystaven. S ohledem na možnosti chemické analýzy lze při hodnocení 
pracovního prostředí porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané 
chemické látky časově vážený průměr koncentrací této chemické látky po 
dobu nejvýše 10 minut. 
 
Benzen je uveden v příloze č. 9 k nař. vl. č. 178/2001 Sb. v platném znění 
mezi karcinogeny skupiny 1. 
Benzo(a)pyren je uveden v příloze č. 9 k nař. vl. 178/2001 Sb. mezi 
mutageny skupiny 2 a karcinogeny skupiny 2. Mezi karcinogeny skupiny 2 
patří ještě ze skupiny PAU benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenz(ah)antracen 
 

Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní 
technologii dopravní prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 
nařízení vlády č.178/2001 Sb. jsou uvedeny přípustné expoziční limity pro prach. 
Dle této přílohy jsou přípustné expoziční limity prachu PEL časově vážené 
průměry koncentrací za pracovní směnu. Přípustný expoziční limit pro celkovou 
koncentraci (vdechovanou frakci) prachu se označuje PELc, pro respirabilní 
frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic 
polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní 
frakcí se rozumí hmotností frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části 
dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Pro horninové 
prachy je stanoven PELr 2,0 mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr ≤ 5%, 10/Fr 
mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr > 5 % a PELc 10 mg/m3. Fibrogenní 
složkou v tomto případě je křemen. 

Při použití výsledků z měření prašnosti z jiné srovnatelné obalovny 
expozice operátora výroby prachem (jedná se o práci uvnitř kabiny) se pohybuje 
pod stanovený přípustný expoziční limit pro horninové prachy v respirabilní 
frakci.  

Pracoviště obsluhy nakladače vykazuje při celosměnovém odběru 
prašnosti hraniční hodnotu respirabilní frakce pro horninové prachy (2 mg/m3). 
 
 b) Hluk 

Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o 
nic méně nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze 
definovat specifické i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví 
obyvatel. Mezi základní se uvádějí: 
− akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným 

ireverzibilním poškozením sluchu 
− funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu 

s projevy současného posunu sluchového prahu 
− funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových 

signálů 
− funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám 

spánkového cyklu 
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− funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních 
fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 
dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní 
nervový systém 

− funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má 
důsledky i v oblasti pracovního výkonu 

− funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního 
obtěžování 

 

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení 
produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 
dB o 2 %. 
 

Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 
Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a 

proměnného hluku při práci (§ 2 odst. 1) vyjádřený: 
 
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB 
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s, 
 
pokud není dále stanoveno jinak. Např. hygienický limit pro pracoviště, na 
nichž je vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu (§ 2 odst. 3), 
vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 60 dB. 
 
 LAeq.8h 
velín 60 dB 
ostatní pracoviště 85 dB 

 

Pro práci ve velíně je možno uvažovat korekci -15 dB (hluk proniká ze 
sousedních prostorů). Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A v obalovně pro osmihodinovou pracovní dobu LAeq.8h je tedy 
následující: 
 
 LAeq.8h 
velín 70 dB 
ostatní pracoviště 85 dB 
 
c) Vibrace 
  

Vibracím v obalovně může být vystavena obsluha kolového 
nakladače. Dodržování legislativních předpisů musí garantovat výrobce 
příslušného zařízení. Nově dodávané kolové nakladače splňují hygienické 
limity dané příslušnými legislativními předpisy.  
 

Vlastní technologie není zdrojem vibrací.  
Vliv zanedbatelný. 
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Práce s rizikovými látkami 

 
Výpary horkého asfaltu mají narkotické a dráždivé účinky. Mohou 

vyvolat nevolnost a nucení ke zvracení. Ve vyráběných obalovaných směsí je 
obsah asfaltu kolem 5 %. U lidí se považuje styk s asfaltem za nerizikový z 
hlediska karcinogenity a není proto uveden ve směrnici MZ ČSR 64/1984 sv. 
56 Sb. ani v nařízení vlády 178/2001 Sb. Ani pracovníci obalovny nejsou 
vystaveni přímým výparům asfaltu. Z titulu práce s asfaltem, resp. 
obalovanou směsí nemají proto také pracovníci obalovny rizikový příplatek. 
Tento je přiznáván pouze pracovníkům, kteří zpracovávají obalovanou směs 
ručně (např. odebírají směs do truhlíků a vylévají na místo aplikace a 
upravují ručně povrch).  

S dalšími případnými potencionálními rizikovými látkami - provozní 
oleje, aditiva, prostředek na postřik korb (BISOL) je nakládáno podle 
bezpečnostních listů nebo dle pokynů k použití a nepředstavují významné 
riziko. 
 Vliv zanedbatelný. 
 
Vlivy na obyvatelstvo z  hlediska ovzduší  
 

Vezmeme-li v úvahu všechny dostupné a uvedené informace ve studii 
hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví , lze dospět k následujícím 
závěrům: 

• dle výsledků rozptylové studie zdroj bude splňovat zákonné předpisy 
s dostatečnou rezervou 

• zdroj je z hlediska volného ovzduší vhodně umístěn 

• imisní limity krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé nebudou 
překračovány. 

 
Vzhledem ke zp ůsobu stanovení imisních limit ů a výsledk ům 

analýzy lze konstatovat, že zdravotní rizika pro ok olní obyvatelstvo jsou 
přijatelná. Provoz obalovny nebude pro obyvatele v ok olí způsobovat 
rizika negativních zdravotních ú činků z hlediska imisních koncentrací 
emitovaných škodlivin. 
 

Podrobné zadání a  rozbor této problematiky byl pod án v kapitole 
B.III.1. a v rozptylové studii, která byla  pro tyt o účely zpracována .   
V souhrnu lze uvést, že:  
 
za hlavní polutanty lze považovat u  

- bodových zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, oxid 
siřičitý, organické látky (z toho v daném případě zvláště PAU) 

- plošných zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, oxid 
siřičitý, organické látky (z toho z dopravních prostředků zvláště 
benzen ) 

- liniových zdrojů - doprava - dtto jako předešlý bod 
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Hodnoty imisních limitů základních škodlivin jsou od 31. 12. 2006 dány 
nařízením vlády č.597/2006 Sb. Hodnoty imisních limitů pro oxid siřičitý, 
suspendované částice (PM10), pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx), 
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) vyjádřené jako benzo(a)pyren a 
hodnoty cílových imisních limitů pro benzen jsou uvedeny v rozptylové studii 

Imisní limit pro obtěžování zápachem byl dán vyhláškou č. 356/2002 Sb. v 
§ 15 odst. 6. a zrušen vyhláškou  č. 363/2006 Sb., která nabyla účinnosti 
dnem 1. 8. 2006.  
Emisní limity pro pachové látky byly dány v příloze č. 2 vyhlášky 356/2002 Sb. 
a zrušeny vyhláškou č. 363/2006 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. 8. 2006. 
 
Výpočet příspěvků k imisní zátěži  byl řešen pro následující látky:  

� anorganické znečištění: NO2, SO2, frakce PM10 - volba těchto 
znečišťujících látek souvisí s emisemi z bodových, liniových a plošných 
zdrojů obalovny a dále z pohybu nakladače v areálu obalovny, plošný 
zdroj dále představují nákladní automobily v prostoru obalovny. Ve 
výpočtu jsou dále zahrnuty liniové zdroje znečištění ovzduší z dopravy.  

� organické znečištění: výpočet byl proveden pro benzen z hlediska 
dopravy, BaP z hlediska emisí polycyklických aromatických uhlovodíků a 
pro CS2, formaldehyd a naftalen z hlediska pachových látek 

 
 Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v jedné variantě 
vyhodnocující příspěvky k imisní zátěži z provozu uvažované obalovny. 
 Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové 
síti o kroku 50 m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů a dále pro 
2 body mimo výpočtovou síť (2001-2002). Výpočtová síť a výpočtové body 
jsou patrné z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené 
rozptylové studie.  
 
Imisní limity 

Pokud bereme v úvahu příslušné  Nařízení vlády k  zákonu o ovzduší 
ve vztahu k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto nařízení vlády č. 
597/2006 Sb. je nezbytné respektovat dále uvedené imisní limity. Všechny 
uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se 
vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a 
normální tlak 101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se 
jedná o aritmetické průměry.  

 

Část A  
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, p řípustné četnosti jejich 
překročení a meze tolerance 
 
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich 
překročení 
Znečišťující 

látka 
Doba průměrování Imisní 

limit 
Přípustná četnost překročení 

za kalendářní rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 
350 

µg.m-3 
24 
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Oxid siřičitý 24 hodin 
125 

µg.m-3 
3 

Oxid 
uhelnatý 

maximální denní 
osmihodinový 

průměr1) 

10 
mg.m-3 

- 

PM10 24 hodin 
50 µg.m-

3 
35 

PM10 1 kalendářní rok 
40 µg.m-

3 
- 

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se 
stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných 
z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový 
průměr se přiřadí ke dni ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden 
z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 
16:00 do 24:00 hodin 
 
2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich 
překročení (dle § 4 odst. 2 nař. vl. č. 597/2006 Sb. musí být těchto limitů 
dosaženo nejpozději do 31. 12. 2009) 

Znečišťující 
látka 

Doba 
průměrování Imisní limit 

Přípustná četnost 
překročení za kalendářní 
rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200µg.m-3 18 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40µg.m-3 - 
Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 
 
3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu 
Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid 
dusičitý 1 hodina 

40 µg.m-3 30 
µg.m-3 

20 
µg.m-3 

10 
µg.m-3 

Oxid 
dusičitý 1 kalendářní rok 

8 µg.m-3 6 µg.m-

3 
4 µg.m-

3 
2 µg.m-

3 

Benzen 1 kalendářní rok 
4 µg.m-3 3 µg.m-

3 
2 µg.m-

3 
1 µg.m-

3 
 
Část B  
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystém ů a vegetace 
 
Znečišťující 
látka 

Doba průměrování Imisní limit 

Oxid siřičitý 
kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. 
března) 

20 µg.m-3 

Oxidy 
dusíku1) 1 kalendářní rok 

30 µg.m-3 

 
Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu 
dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého 
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Cílové imisní limity vybraných zne čišťujících látek vyhlášené pro 
ochranu zdraví lidí (dle § 4 odst. 3 nař. vl.č. 597/2006 Sb. musí být těchto 
limitů dosaženo nejpozději do 31. 12. 2012) 
 
Znečišťující 
látka Doba pr ůměrování Cílový imisní 

limit 1) 

benzo(a)pyren2) 1 kalendářní rok 1 ng.m-3 
Poznámka:  1) Pro celkový obsah v PM10 

2) dle § 3 odst. 3 písm. d) nař. vl. 597/2006 Sb. se jedná o 
organické sloučeniny sestávající z nejméně dvou 
kondenzovaných benzenových jader tvořených výhradně 
uhlíkem a vodíkem (polycyklické aromatické uhlovodíky) 
vyjádřené jako benzo(a)pyren 

 
Vyhodnocení p říspěvků k imisní zát ěži 
Vyhodnocení p říspěvků NO2 k imisní zát ěži zájmového území  
 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční 
aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 
µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje možnost překračování ročního respektive hodinového imisního 
limitu v zájmovém území.  

Navrhovaná obalovna  vnáší do území imisní příspěvky NO2 v ročních 
koncentracích do 0,97 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,14 µg.m-3 u bodu mimo 
výpočtovou síť. 

Ve vztahu k aritmetickému hodinovému průměru se potom obalovna 
bude podílet příspěvkem maximálně do 17,44 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 
13,03 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Uvedené příspěvky k imisní zátěži lze označit za relativně 
akceptovatelné a vzhledem ke vzdálenosti od obytné zástavby lze vyslovit 
závěr, že predikované příspěvky by neměly znamenat takové navýšení imisní 
zátěže, které by mohlo znamenat překračování platných imisních limitů pro 
tuto škodlivinu. 

 
Vyhodnocení p říspěvků suspendovaných částic  PM 10 k imisní zát ěži 
zájmového území  

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit 
z hlediska ročního aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový 
aritmetický průměr potom 50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 
35 krát za rok). 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, epizodně však dochází k 
překračování 24 hodinových koncentrací pro frakci PM10. 

Navrhovaná obalovna vnáší do území imisní příspěvky 
suspendovaných částic PM10 v ročních koncentracích do 1,31µg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 0,15 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  
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Ve vztahu k  příspěvkům posuzovaného záměru k ročnímu 
aritmetickému průměru PM10 lze vliv nově navrhované  obalovny označit jako 
malý a nevýznamný.  
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované 
částice PM10 z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin, potom se tento 
příspěvek pohybuje do 24,04 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 17,95 µg.m-3 u 
bodů mimo výpočtovou síť.   

Z hlediska konečné imisní zátěže, kdy jsou měřeny na nejbližších 
měřících stanicích průměrné 24 hodinové koncentrace nad imisním limitem je 
tedy při stávajících znalostech o imisní zátěži nutné celkový vliv označit za 
významný. Skutečností však zůstává, že  dosahovaná maxima dle měření 
stanic AIM jsou dosahována v zimním období, tedy mimo provozní dobu 
posuzované obalovny. 
 
Vyhodnocení p říspěvků SO2 k imisní zát ěži zájmového území  

Pro oxid siřičitý je stávající legislativou stanovena ve vztahu k ochraně 
zdraví lidí hodnota imisního limitu 125µg.m-3 ve vztahu k 24 hodinovému 
aritmetickému průměru a 350 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému 
průměru. 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje překračování ročního, 24 hodinového ani hodinového imisního 
limitu. 
Navrhovaná obalovna vnáší do území ve vztahu k aritmetickému průměru za 
24 hodin ve výpočtové síti imisní příspěvky SO2 do 2,14 µg.m-3 ve výpočtové 
síti a do 1,60 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Ve vztahu k aritmetickému hodinovému průměru se navrhovaná  
obalovna podílí na imisní zátěži příspěvkem maximálně do 2,50 µg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 1,87 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Uvedený  příspěvek i s ohledem na měřené koncentrace v zájmovém 
území  by taktéž neměl znamenat podstatnější změnu v imisní situaci 
zájmového území. 
Vyhodnocení příspěvků  benzenu  k imisní zátěži zájmového území 

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního 
aritmetického průměru 5 µg.m-3. V nejbližším zájmovém území není 
provozována stanice AIM měřící pozadí uvedené škodliviny.  

Z hlediska příspěvků k aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu 
je patrné, že jsou dosahovány příspěvky pohybující se ve výpočtové síti do  
0,20 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,15µg.m-3.  

Jak je patrné z uvedených příspěvků, lze je ve vztahu k imisní zátěži 
považovat za zanedbatelné. 
 
Vyhodnocení p říspěvků  ostatních škodlivin  
 

Z hlediska vypočtených hodnot BaP byly vypočteny příspěvky 
k ročnímu aritmetickému průměru do 0,002921 ng.m-3. Uvedený příspěvek je 
hluboce pod stanoveným cílovým imisním limitem z hlediska ročního 
aritmetického průměru. Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou 
u nejbližších objektů obytné zástavby vypočteny příspěvky do 0,28 ng.m-3. 
Uvedený vypočtený příspěvek z hlediska hodinového aritmetického průměru 
slouží jako vstupní podklad pro hodnocení zdravotních rizik. 
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Výpočet krátkodobých koncentrací naftalenu prokázal, že hodinové 
koncentrace jsou výrazně pod prahem čichové postižitelnosti 140 µg.m-3 u 
nejbližších objektů obytné zástavby (max.do 0,215 ng.m-3). Příspěvek 
k ročnímu aritmetickému průměru se pohybuje do 0,0008 ng.m-3, což lze 
označit za příspěvek nevýznamný. 
 

Z hlediska koncentrací sirouhlíku bylo v  hodinových koncentracích u 
nejbližších obytných objektů dosaženo hodnot v jednotkách ng.m-3 (do 3,09 
ng.m-3), což  znamená, že v žádném výpočtovém bodě nebyl překročen práh 
čichové postižitelnosti (3,4µg.m-3). Lze tudíž konstatovat, že z hlediska této 
znečišťující látky se zápach u trvale obydlené zástavby neprojeví. Příspěvky 
k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují do 0,008 ng.m-3

, což lze označit 
jako malé a nevýznamné příspěvky. 

Z hlediska výpočtů hodinových koncentrací formaldehydu výpočet 
prokázal, že maximální hodinové koncentrace se pohybují u obytné zástavby 
do 9,85 ng.m-3, příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru potom do 0,0ě4 
ng.m-3, což jsou příspěvky, které lze z hlediska imisní zátěže označit za 
neproblematické.  
 

Pachové látky jsou značně problematickým negativním faktorem, 
protože jejich hodnocení je zatíženo značnou mírou subjektivity. Navíc 
legislativa v ČR platná do srpna 2002 nevytvářela jednoznačný a jasně 
aplikovatelný přístup k hodnocení expozice pachovými látkami. Ke změně 
došlo přijetím zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti 
1. 6. 2002 a vyhlášky č. 356/2002 Sb., která nabyla účinnosti dne 14. 8. 2002. 

Emisní limity pro pachové látky byly dány v příloze č. 2 vyhlášky 
356/2002 Sb. a zrušeny vyhláškou č.363/2006 Sb., která nabyla účinnosti 
dnem 1. 8. 2006.  
Zjišťování pachové zátěže je dáno nyní vyhláškou č.362/2006 Sb. 
 
  Problematické jsou údaje o prahových koncentracích detekce pachu a 
prahových koncentracích rozpoznání pachu, kde jsou u některých látek v 
literárních podkladech až několikařádové rozdíly, které plynou zejména ze 
subjektivity hodnocení a aplikace rozdílných metodik autory jednotlivých 
podkladů. 
 

Obalovny živičných směsí jsou beze sporu zdrojem pachových látek a 
několika případech byly i předmětem stížností obyvatel. Za nejvýznamnější z 
hlediska původců pachu v obalovnách lze označit sirouhlík, formaldehyd a 
naftalen.  

Dále proto uvádíme následující známé nejnižší dle literatury dostupné 
čichové prahy: 
· naftalen 140 µg.m-3 
· sirouhlík 3,4 µg.m-3 
· formaldehyd 65 µg.m-3 
 
  Pro výše uvedené pachově problematické látky byl výpočet proveden 
také pro bezprostřední blízkost komunikací pro případ nezaplachtovaného 
auta. Hodnot detekujících práh čichové postižitelnosti bylo dosaženo u 
sirouhlíku do vzdálenosti 5 m od komunikace při rychlosti pohybu nákladního 
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automobilu 50 km/hod. Vzhledem k situování obalovny mimo souvislou 
zástavbu a vzhledem k pouze občasnému projevu zápachu při průjezdu 
vozidla lze tuto skutečnost považovat za akceptovatelnou, i když při průjezdu 
vozidla je nezbytné ji označit za skutečnost ovlivňující faktor pohody 
obyvatelstva v bezprostředním dosahu tohoto vlivu. 

Ojedinělé vlivy zápachu z obalovny na úrovni čichového prahu lze 
očekávat  do vzdálenosti max. 130 m od zdrojů obalovny. Vzdálenost nejbližší 
obytné zástavby představuje vzdušnou čarou 780 m. Při zohlednění 
stávajícího imisního zatížení lokality nelze v žádném sledovaném ukazateli 
očekávat překročení imisního limitu. 
 
 

Celkov ě lze tudíž predikovat záv ěr, že provoz nov ě navrhované 
obalovny vzhledem k dostate čné vzdálenosti od obytné zástavby lze 
považovat z hlediska vliv ů na ovzduší za akceptovatelný.  

 
Z hlediska hodnocení hluku   

 
Částečně během realizace výstavby může dojít k narušení faktoru 

pohody vlivem používání mechanizmů. Jedná se o jev přechodný, časově 
omezený a zanedbatelný. Tento jev nebude v době výstavby zřejmým 
impaktem.   

 
Provoz technologie obalovny a s provozem spojená doprava surovin 

do obalovna a obalovaných živičných směsí z obalovny bude zdrojem hluku  
pro životní prostředí.  

  
Hodnocení hlukové zátěže území kolem obalovny bylo provedeno 

proto, že hluk je pro lidské zdraví stejně nebezpečný jako znečištění ovzduší, 
vody nebo půdy. 
 
Mezi  základní účinky hluku na lidské zdraví patří: 
 

- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným 
ireverzibilním poškozením sluchu; 

- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu 
s projevy současného posunu sluchového prahu; 

- funkční porucha vnímání s projevy zhoršeného rozlišování 
zvukových signálů; 

- funkční porucha  útlumu, projevující se zvýšenou náchylností 
k poruchám spánku; 

- funkční porucha regulačních a zejména negativních vegetativních 
fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 
65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých  lidí ovlivňován 
vegetativní nervový systém; 

- funkční porucha motorických a psychomotorických funkcí, která má 
důsledky i v oblasti pracovního výkonu; 

- funkční porucha emocionální rovnováhy a projevu subjektivního 
obtěžování. 

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení 
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produktivity práce. Při zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %; při 
zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 85 dB o 2 %. 
  

Zasažení území hlukem jak z technologie obalovny , tak z dopravy,  
bylo  vyhodnoceno v Hlukové studii  : 
 

Cílem hlukové studie bylo: 
1. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu stacionárních 

zdrojů a související dopravy stávající části průmyslové zóny a dopravy 
v chráněném venkovním prostoru staveb v denní době - stav 0, 

2. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu stacionárních 
zdrojů obalovny a související dopravy v chráněném venkovním 
prostoru staveb v denní době - stav 1, 

3. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu stacionárních 
zdrojů všech zdrojů a dopravy v chráněném venkovním prostoru 
staveb v denní době - stav 2, 

4. Doporučit případná protihluková opatření. 
 
Hygienické limity hluku  

Hygienické limity hluku jsou dány nařízením vlády č.148/2006 Sb. [1], 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací: 

V chráněném venkovním prostoru staveb pro hluky šířené z provozoven 
služeb a účelových komunikací: 

LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu (622.00 hod.), LAeq,1h  

= 40 dB pro noční dobu (22.00 - 6.00 hod.). 

 

Použije-li se korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních 
komunikací a z drážní dopravy, v chráněném venkovním prostoru a 
chráněném venkovním prostoru staveb: 

LAeq,16h = 70 dB pro denní dobu (6.00 - 22.00 hod.), LAeq,8h  
= 60 dB pro noční dobu (22.00 - 6.00 hod.). 

 
V chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk z dopravy na hlavních 
pozemních komunikacích (komunikace I. a II. třídy), kde hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích: 
 
LAeq,16h = 60 dB pro denní dobu (6.00 - 22.00 hod.), LAeq,8h  
= 50 dB pro noční dobu (22.00 - 6.00 hod.), 
 

V chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací: 
 
LAeq,16h = 55 dB pro denní dobu (6.00 - 22.00 hod.), LAeq,8h  
= 45 dB pro noční dobu (22.00 - 6.00 hod.). 
 
V chráněném venkovním prostoru mimo ochranné pásmo drah pro hluk z 
drážní dopravy: 
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LAeq,16h = 55 dB pro denní dobu (6.00 - 22.00 hod.), LAeq,8h  
= 50 dB pro noční dobu (22.00 - 6.00 hod.). 

Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky, přičítá se další korekce -5 dB. 

Stanovení hygienického limitu hluku je v kompetenci místně příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Odhadovaná nejistota výpočtu hladin akustického tlaku e = 2 dB. 
 

Areál obalovny, komunikace a nejbližší obytná zástavba byly dle výkresu 
zadány do výpočtového modelu v prostředí výpočtového programu Hluk+ 
7.16. 

Závěr Hlukové studie: 
1  Hladiny akustického tlaku A LAeq,16h hluku z dopravy na veřejných 

komunikacích nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro denní dobu s výjimkou výpočtových bodů 14 a 16 
- 20 v případě hygienického limitu pro hluk z drážní dopravy mimo 
ochranné pásmo drah (LAeq,16h = 55 dB) bez staré hlukové zátěže. 

2. Hladiny akustického tlaku A LAeq,8h z provozu stacionárních zdrojů v 
průmyslové zóně nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro denní dobu (LAeq,8h = 50 dB). 

3. Hladiny akustického tlaku A LAeq,16h hluku z firemní dopravy na 
veřejných komunikacích nepřekračují hygienický limit v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro denní dobu (LAeq,16h = 55 dB). 

4. Hladiny akustického tlaku A LAeq,8h z provozu stacionárních zdrojů firmy 
nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb 
pro denní dobu (LAeq,8h = 50 dB). 

5. Hladiny akustického tlaku A LAeq,16h hluku z dopravy na veřejných 
komunikacích nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro denní dobu s výjimkou výpočtových bodů 14 a 16 - 
20 v případě hygienického limitu pro hluk z drážní dopravy 
mimo ochranné pásmo drah (LAeq,16h = 55 dB). 

6. Hladiny akustického tlaku A LAeq,16h hluku z dopravy na příjezdové 
místní komunikaci sice nepřekračují hygienický limit v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro denní dobu (LAeq,16h = 55 dB), avšak 
MZ ČR vyžaduje prokazatelné dodržení hygienického limitu vč. 
nejistoty výpočtu. Ideálním řešením situace by byla jiná příjezdová 
komunikace mimo obytnou oblast. Protože je však tato možnost pouze 
výhledová v souvislosti s obchvatem města, je reálnou možností 
posouzení zvukové izolace oken hlučné fasády a případná výměna 
oken. Oba objekty mají tichou fasádu, kde je hygienický limit v 
chráněném venkovním prostoru staveb pro denní dobu dodržen. 

7. Hladiny akustického tlaku A LAeq,8h z provozu stacionárních zdrojů v 
průmyslové zóně nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro denní dobu (LAeq,8h = 50 dB). 

8. Zvuková izolace hlučné fasády pro dodržení hygienického limitu v 
chráněném vnitřním prostoru staveb (LAeq,T = 30 dB) musí být alespoň 
25 dB. Tuto hodnotu splní běžné okno v neporušeném stavu. 

9. Uvedené výsledky akustické studie platí za předpokladu dodržení 
vstupních akustických údajů výpočtu. 
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Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány  jako 
morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení 
jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení 
vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.  

Porovnáním vypo čtených hodnot pro hlukové zatížení z provozu 
obalovny a dopravy a platných limit ů  nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb., 
ze dne 15.3. 2006, bylo zjišt ěno, že hlukové zatížení nep řekročí 
přípustné hodnoty hluku v posuzovaných chrán ěných venkovních 
prostorech pro denní dobu. Provoz obalovny asfaltov ých sm ěsí byl 
hodnocen v dané lokalit ě z hlediska hlukového zatížení pouze pro denní 
dobu, nebo ť noční provoz nebude realizován.  

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že hlukové 
zatížení způsobené provozem obalovny asfaltových směsí, není z hlediska 
možných zdravotních rizik zvýšené nemocnosti významné, tzn. 
nepředstavuje reálné zdravotní riziko pro obyvatele přilehlé zástavby.     

Počet obyvatel ovlivn ěných ú činky stavby, činnosti nebo technologie 

V rámci vlastní etapy výstavby nedojde k ovlivnění obytných objektů, 
protože vlastní výstavba není svým rozsahem náročná a je od obytných 
objektů dostatečně vzdálena. 

Účinky záměru realizace a následného provozu obalovny jsou 
vyhodnoceny v předchozích odstavcích. 

Počet obyvatel ovlivněných na dopravní trase je velmi těžko 
stanovitelný. Vstupní suroviny budou dopravovány převážně po 
komunikacích I/35 a I/43, stejně tak jako produkt – obalovaná živičná směs. 

Obtěžování zápachem, jak prokázala rozptylová studie, v objektech 
trvalého bydlení, tj. mimo areál obalovny, nepřipadá v úvahu. Obtěžování 
obyvatelstva lze předpokládat ve významnější míře až v místě aplikace 
živičné směsi. Toto je však již mimo hodnocení v předkládaném oznámení. 

 
Vibrace  

 
 Při provozu obalovny nevznikají prakticky žádné významné vibrace. 
Jediné vibrace jsou z automobilového provozu a z manipulace s kamenivem 
pomocí nakladače. Tyto vibrace jsou omezeny jen na nejbližší okolí zdroje. 
 
Riziko úraz ů 
 
 Riziko úrazů lze spojovat s prací na údržbě zařízení obalovny a 
s automobilovou dopravou. Provoz obalovny nepředstavuje mimořádné riziko 
úrazů. 
 
Ekonomické d ůsledky  
 
Výstavbou nové provozovny dojde k vytvoření cca 8 nových pracovních míst. 
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Narušení faktor ů pohody  
 

K narušení faktoru pohody by mohlo dojít při provádění hlučných 
stavebních činností v době noční nebo ve dnech pracovního klidu. Investor 
s výstavbou v noční době  neuvažuje. 
 
Havarijní stavy  
 

Úvodem je nezbytné konstatovat, že pokud jde o možnost havárie 
z titulu přítomnosti chemických látek a chemických přípravků, vzhledem 
k předpokládaným množstvím těchto látek v žádném případě nepůjde o 
množství ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě 
jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících. 

Vznik havarijních situací však nelze nikdy zcela vyloučit, lze však 
potenciální možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika 
havarijních stavů představují: 

• požár 

• únik škodlivých látek 
 

Požár 

Možnost vzniku požáru představuje největší nebezpečí pro provoz 
uvažovaného záměru. Při vzniku požáru nelze vyloučit únik řady toxických a 
dalších nebezpečných látek do ovzduší. Specifikovat konkrétní druhy těchto 
látek není reálné. Jejich vznik závisí na stupni požáru, dokonalosti spalování 
a v neposlední řadě i na reakcích mezi jednotlivými přípravky.  

V projektu stavby pro stavební řízení musí být této problematice 
věnována pozornost a musí být navržena přiměřená preventivní opatření, 
která možnost vzniku požáru minimalizují na technicky přijatelné minimum. 
Součástí projektu stavby bude i požární zpráva (která logicky v době 
předkládání oznámení EIA ještě nemůže být vypracována, mimo jiné i proto, 
že nejsou k dispozici charakteristiky konstrukčních a stavebních materiálů) a 
ve které budou rizika vzniku požáru vyhodnocena a budou navržena 
příslušná protipožární opatření (potřeba hasebních přípravků a jejich 
charakteru, stanovení požárních úseků, počty hasících přístrojů, posouzení 
nutnosti instalace elektrické požární signalizace, stabilního hasícího zařízení 
a podobně).  

 
Únik škodlivých látek 

K úniku škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod by 
nemělo dojít jak při běžném provoze, tak ani při vzniku havarijních stavů, 
zejména v případě úniku látek škodlivých vodám nebo při hasebním zásahu.  

Za havarijní únik látek škodlivých vodám mimo vlastní výrobní objekt 
je třeba považovat únik ropných látek např. únik pohonných hmot nebo oleje 
z dopravních prostředků v areálu firmy. Protože veškerý pohyb vozidel v 
areálu firmy je veden pouze po zpevněných komunikacích, kontaminace půd 
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je prakticky vyloučena. Pro zamezení vniknutí těchto látek do vod budou v 
areálu firmy rozmístěny příslušné vhodné zásahové prostředky. Konkrétní 
pracovní postupy při likvidaci těchto havarijních stavů a specifikace a 
rozmístění zásahových prostředků budou uvedeny v materiálu "Plán opatření 
pro případ havárie a zhoršení jakosti vod". Pro zamezení ohrožení vod je 
navržená retenční nádrž opatřená nornou stěnou.  
 

Celkov ě lze  možno konstatovat následující záv ěr :  

Na základě vyhodnocení výstupů hlukové a rozptylové studie lze i s 
vědomím výše uvedených nejistot spolehlivě konstatovat, že provoz 
uvažované obalovny nebude    pro obyvatele v okolí spojen s rizikem 
nepříznivých zdravotních účinků. 

Jediným nepříznivým důsledkem provozu obalovny může být zvýšení 
frekvence pocitů obtěžování hlukem v důsledku mírného zvýšení denní 
hlukové zátěže obyvatel domů situovaných v těsní blízkosti dopravních tras, 
po kterých bude vedena obslužná doprava obalovny. Tento efekt však 
nepředstavuje reálné zdravotní riziko. 
 

Realizací opatření, tj. odprášení, zabránění úniku škodlivin do ovzduší, 
dodržování všech předpisů je možno jakákoliv zdravotní rizika eliminovat. 
Stávající úroveň zabezpečení eliminace negativních vlivů na prostředí a 
obyvatelstvo spojené se záměrem je na takovém stupni technického 
zabezpečení, že je možno očekávat minimální dopad na obyvatelstvo.  
   

Za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze strany 
provozovatele zařízení není předpoklad narušení faktoru pohody nad 
únosnou míru ani za provozu obalovny.  
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

 
Základním zdrojem znečišťování ovzduší budou emise z dopravy a 

z technologie výroby. Navržená technologie je na takovém stupni, který 
zabezpečí eliminaci negativních vlivů z hlediska možného ovlivnění ovzduší 
výrobou obalovaných živičných směsí.  

Za účelem možného zatížení a ovlivnění ovzduší byla zpracována 
rozptylová studie  imisní situace, která  umožňuje posoudit dopad vlivu 
provozu stavby . Na základě provedeného výpočtu v této studii  je možno 
získat přehled,  zda budou plněny imisní limity pro znečišťující látky  a zda 
záměr neovlivní situaci v lokalitě takovým způsobem, že záměr nebude 
možno realizovat. 

 
Výpočty nebylo zjištěno překročení imisní limitů stanovených 

v prováděcím nařízení vlády č.  597/2006 Sb ., v platném znění.  
k předloženému záměru podle § 17  odst. (1) písmeno b)  zákona č.86/2002 
Sb., v platném znění,  s tím, že pro zadané parametry nového záměru je 
dostatečná rezerva v plnění imisních limitů a příspěvky u jednotlivých 
sledovaných znečišťujících látek jsou  malé  a  existuje dostatečně velká 
rezerva mezi vypočtenými a limitními hodnotami. Použité metody splňují 
požadavky na přesnost a správnost metod posuzování formou  modelování 
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uvedenou v cílech kvality studie. Z charakteru záměru vyplývá, že jeho 
realizací nedojde k negativnímu ovlivnění ovzduší.  

 
Klima nebude realizací zám ěru ovlivn ěno .  
 
 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyz ikální a biologické 
charakteristiky  
 

Jak již bylo uvedeno, k částečnému zvýšení hluku může dojít v období 
výstavby při použití mechanizmů a stavební techniky. Zvýšená četnost 
dopravy bude během provozu.   

Pro záměr  výstavby obalovny  živičných směsí Svitavy bylo zpracováno 
hlukové posouzení  (Ing.Aleš Jiráska, květen 2007). Celá hluková studie je  
podrobně uvedena v příloze této dokumentace.  
 
Vibrace 

Významné vibrace při provozu technologie obalovny prakticky 
nevznikají, vibrace vznikající při automobilovém provozu obslužné dopravy 
obalovny budou mít stejný charakter jako stávající doprava a na zpevněných 
plochách se nepředpokládá významné ovlivnění obytné zástavby.  
 
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
 
a) Povrchové vody 
 
Ve fázi výstavby 
 

Ve fázi výstavby není předpokládáno negativní ovlivnění kvality 
povrchových vod. Nakládání se všemi druhy odpadních vod musí 
respektovat ochranu povrchových i podzemních vod. 
 
Ve fázi provozu 
 

Kvalitu povrchových vod může potenciálně ovlivnit navrhované 
odvádění odpadních dešťových vod do stávající kanalizace  
a) srážkové vody ze střech objektů a zpevněných ploch neznečištěných 
ropnými látkami 
- tyto vody nebudou znečištěny a nebudou negativně ovlivňovat kvalitu vody  
b) srážkové vody z manipulačních ploch s možností znečištění ropnými 
látkami  
- tyto dešťové vody budou vedeny přes ORL do kanalizace  
 
 
Splaškové odpadní vody 
 

Splaškové odpadní vody budou odváděny do stávající splaškové 
kanalizace,  která má dostatečnou kapacitu.  
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b) Podzemní vody 
 
Ve fázi výstavby 
 

Během výkopových prací nedojde k narušení hladiny podzemní vody. 
Veškerá manipulace s látkami nebezpečnými vodám a odpadními vodami 
musí respektovat požadavek na ochranu kvality podzemních vod. 
 
Ve fázi provozu 
 

Ovlivnění kvality podzemních vod za běžného provozu není rovněž 
předpokládáno. Nádrže asfaltu budou umístěny v záchytné havarijní jímce, 
jejíž dno i stěny budou opatřeny izolací pro případ havarijního úniku 
skladované látky. Z hlediska principu předběžné opatrnosti je možné 
konstatovat, že ani v případě přívalového deště, nesmí dojít k vniknutí 
dešťových vod do jímky na splaškové vody přelitím – jímka bude osazena 
tak, aby byla chráněna před vyplavením přívalovými vodami, které by do 
jímky mohly vniknou přelitím přes její okraje nebo kontrolními průlezy 
v případě zastropené jímky.  

V areálu budou skladovány i jiné látky nebezpečné vodám jako jsou 
splaškové vody, nebezpečné odpady, úklidové a dezinfekční prostředky 
apod. Ty budou uloženy ve stavebně zabezpečených prostorách. 

Veškerá potrubí, kterými bude vedeno teplonosné médium musí být 
vedena v izolovaných kanálech vyspádovaných do havarijní jímky pod 
nádržemi s asfaltem nebo vedeny dvouplášťovým izolačním potrubím. 
 

Nově realizovanou dešťovou kanalizací odváděné vody budou 
ošetřeny lapolem . Tím bude prakticky eliminována možnost kontaminace 
ropnými látkami. 

Realizace záměru tak, jak je navržena, by neměla mít vliv na jakost 
povrchových ani podzemních vod. 
 V rámci přípravy záměru bude zpracován havarijní plán z hlediska 
ochrany vod 
 Zájmový areál se nachází mimo zátopové oblasti.  
 
 Z uvedených skute čností je z řejmé, že výstavba a provoz 
obalovny nebude mít prakticky žádné negativní vlivy  na povrchové ani 
podzemní vody. Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na vodu 
lze hodnotit jako malý, jeho významnost rovn ěž jako malou. 
 
 
D.I.5. Vlivy na p ůdu 
 
 Posuzovaný záměr je lokalizován do nové průmyslové zóny, vedle 
areálu stávajících výrob.  Realizací záměru dojde k záboru ZPF a PUPFL 
v rozsahu:   
 
13 933 m2  – zemědělský půdní fond  
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202 m2  - lesní půdní fond  - lesní porost se na pozemku nenachází 
 
 Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na půdu lze hodnotit 
jako malý, jeho významnost rovněž jako malou. 
 
 
D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 

 
Před výstavbou bude provedeno sejmutí ornice s uložením na skládku 

mimo  prostoru staveniště, ornice bude nabídnuta zemědělským závodům 
k zúrodnění zemědělských  pozemků, část bude použita pro sadové a 
terénní úpravy v areálu obalovny. Hrubé terénní úpravy budou provedeny 
v potřebných úrovních pro objekty s vyrovnanou bilancí násypů a výkopů na 
staveništi. 

Realizace záměru nemá prokazatelný vliv na horninové prostředí a 
nerostné zdroje. Realizací záměru dojde k minimálnímu ovlivnění 
horninového prostředí realizací zpevněných ploch. 

 

Při respektování geologických poměrů lze celý prostor zájmového 
území hodnotit jako vliv záměru malý, akceptovatelný. 
 

 
 
D.I.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 

a) Vliv na faunu a flóru 
 

Vzhledem k rozsahu stavby  a umístění nedojde  k negativnímu vlivu 
na faunu a flóru  . Významné rostlinné ani živočišné druhy se zde 
nevyskytují. Vlivy vlastní výstavby na populace živočišných druhů je možné 
pokládat za málo významné až nevýznamné. 
Populace  rostlinných a živočišných druhů nebudou ve své existenci 
ohroženy.   

Terénním průzkumem nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný 
druh rostliny ani živočicha dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Pro zlepšení  okolí stavby i celého areálu je doporučena obvodová 
výsadba zeleně s ohledem na existenci sítí. Pro  lokalitu jsou vhodné 
původní druhy dřevin. Je nutné věnovat pozornost ekologickým nárokům 
těchto dřevin a jejich odolnosti proti nepříznivým vlivům. Zároveň je nutné, 
aby byla zajištěna patrovitost výsadby , a aby zvolené dřeviny nebyly citlivé 
na imise z tohoto provozu.  
 

b) Vlivy na ekosystémy 
 
 Vlastní stavbou nebudou přímo ani nepřímo dotčena lokální ani 
regionální biocentra či biokoridory. 
 

c) Významné krajinné prvky 
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 Dle zákona č.114/1992 Sb. mohou být prováděny zásahy do 
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, pouze s ohledem 
na zachování významných krajinných prvků.  

  
 

d) Vliv na chrán ěné části p řírody 
 
 Stavba nebude mít vliv na chráněné části přírody. Stavba  se 
nenachází na území chráněném ze zákona o ochraně přírody a ani není 
v jeho blízkosti. 
 
 
D.I.8.  Vlivy na krajinu 
 
a) Vliv na estetické kvality krajiny 
 

V současné době je vzhledem ke  stávajícímu  areálu výrobního 
charakteru estetická kvalita zájmového území nízká. Stavba obalovny   
estetickou kvalitu území neovlivní.  
 Pro zvýšení estetické kvality území se doporučuje  ozelenění obvodu 
areálu vhodnými dřevinami.  
 
b) Vliv na rekrea ční využití krajiny 
 

V tomto případě se nejedná o rekreační území.  
 
c) Vliv na krajinný ráz 

Podle zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je 
krajina část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená 
souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky. Krajinný 
ráz je definován v § 12 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti.  

V místě krajinného rázu nebyly identifikovány  estetické, přírodní ani 
další hodnoty spoluurčující krajinný ráz, které by zasluhovaly ochranu a byly 
negativně dotčeny plánovanou výstavbou. Stavba nemůže způsobit ani 
podstatné změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře a funkci 
ekosystému.  

 Pro zlepšení přírodních  podmínek a estetických kvalit  stávajícího 
areálu se doporučuje zpracování projektu a realizace  sadových úprav   . Po 
estetické stránce zeleň zvyšuje hodnotu jednotvárné krajiny,  rozčleňuje 
plochu a může zakrýt místa nebo objekty, které působí rušivě.  

Realizací stavby nebudou dotčeny významné krajinné prvky, 
nebudou dotčena chráněná území ani kulturní dominanty krajiny.  
 
 Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na flóru, faunu, 
ekosystémy, chráněná území a ÚSES lze hodnotit jako malý nebo žádný, 
jeho významnost rovněž jako malou, popř. žádnou. 



Obalovna živičných směsí Svitavy                                 Oznámení pro zjišťovací řízení  podle. 
k.ú. Moravský Lačnov                                                                           zákona č. 100/2001 Sb. 
 

 - 83 - 

 
 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 

Stavba obalovny ani její samotný provoz nijak neovlivní hmotný 
majetek ani kulturní památky v dané oblasti. 

Území není považováno za území s možnými archeologickými nálezy. 
Při provádění zemních prací je však přesto nutno řídit se zákonem č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb. (§ 23 
odst. 2). Jedná se zejména o povinnost ohlásit případný archeologický nález. 
 
 
 
D.II. Rozsah vliv ů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a 
populaci 
 
 Území zasažené výstavbou a provozem posuzované obalovny je 
poměrně malé. Vlivy na půdu, vodu, biotu, krajinný ráz, hmotný majetek a 
kulturní památky budou malé nebo žádné.  
  
 Naopak vlivy pozitivní, které s rozšířením výroby souvisí, zejména 
vytvoření cca 8 nových pracovních příležitostí, nejsou úplně zanedbatelné.  
 
 
D.III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících 
státní hranice 
 
 Předkládaný záměr nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy 
přesahující státní hranice. 
 
  
D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě 
kompenzaci nep říznivých vliv ů na životní prost ředí. 

 
 

Pro fázi p řípravy: 
- V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, 

nádoby a systém pro sběr, odvoz a zneškodnění nebezpečných 
odpadů a pro ostatní látky škodlivé vodám ze všech uvažovaných 
aktivit v rámci výstavby. To se týká nejen odpadů při výstavbě 
vzniklých, ale i odpadů případně nalezených při výstavbě. 

- V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 
shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých 
vodám včetně průběžně skladovaných množství; tyto budou ukládány 
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s příslušnými 
vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového hospodářství. 

- Zpracovat funkční havarijní plán pro období výstavby a další pro 
provoz  zkolaudované stavby se zapracováním činností regionálních 
záchranných jednotek. S těmito plány budou prokazatelně seznámeni 
všichni zúčastnění pracovníci a bude uložen u odpovědných 
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pracovníků stavby a provozu, 
- V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat projekt ozelenění 

areálu, který bude vycházet zejména z následujících zásad: 
- Pro výsadbu použít druhově odpovídající skladbu dřevin 
- zajištění zásad péče o vysázené dřeviny po dobu minimálně 5 let od 

výsadby 
- Pro zachycení ropných a jiných látek škodlivých vodám v případě 

havárie osadit areálovou kanalizaci gravitačně sorpčními odlučovači 
ropných látek. 

- Veškerá potrubí, kterými bude vedeno teplonosné médium musí být 
vedena v izolovaných kanálech vyspádovaných do havarijní jímky pod 
nádržemi s asfaltem nebo vedeny dvouplášťovým izolačním potrubím. 

 
 
Pro fázi výstavby: 

- V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a 
množství odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a 
doložit způsob jejich likvidace. 

- V prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděna 
likvidace odpadů spalováním. 

- Součástí stavby budou nepropustné izolované podlahy všech prostor 
kde bude manipulováno s látkami nebezpečnými vodám nebo tam, 
kde je možnost úniku těchto látek do prostředí. 

- Sklad asfaltu, termálního oleje, provozních hmot charakteru ropných 
látek (oleje apod.) budou stavebně řešeny tak, aby byly vybaveny 
záchytným prostorem pro případ prasknutí obalu a rozlití skladované 
látky. Havarijní opatření bude navrženo tak, aby zachytilo obsah 
největšího předpokládaného obalu v němž budou nebezpečné látky 
skladovány. 

- Ke kolaudaci předložit doklady o nepropustnosti jímek. 
- Odpady přednostně využít nebo recyklovat, resp. nabídnout k využití, 

na skládku ukládat až nevyužitelné zbytky. 
- Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 

502/2000, tj. zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod 
a respektování hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného 
nařízení. 

- Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, 
především v průběhu zemních prací. 

- Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány. 
- V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby 

provádět skrápění plochy staveniště. 
- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat po staveništi musí 

být v dobrém technickém stavu a to zejména z hlediska možných 
úkapů ropných látek. 

- Zařízení staveniště musí být vybaveno potřebným množstvím 
chemických WC. 

- Důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy 
zasažené stavebními pracemi  z důvodu prevence ruderalizace území 
a šíření alergenních  plevelů. 
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Pro fázi provozu: 
- Přísně dodržovat teploty asfaltu stanovené normami a 

technologickými předpisy, pokud možno držet se na dolní hranici 
těchto teplot. 

- Do provozního řádu zakotvit striktní požadavek na zaplachtování 
vozidel okamžitě po naložení. Vozidlo bez možnosti zaplachtování 
nebude naloženo. Pro odvoz živičné směsi z obalovny používat pouze 
vozidla s možností zaplachtování. Tuto podmínku a povinnost 
zaplachtování ihned po naplnění vozidla uvést ve smlouvě 
s přepravcem. 

- Provozovatel vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů. 

- Odpady přednostně využít nebo recyklovat, resp. nabídnout k využití, 
na skládku ukládat až nevyužitelné zbytky. 

- Před zahájením provozu požádat o udělení souhlasu k nakládání 
nebezpečnými odpady dle vyhl. č. 383/2001 Sb. a předložit provozní 
řád skladu nebezpečných odpadů. 

- Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky 
schválené pro použití v ČR. 

- Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti 
bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou – zákon č. 
157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve 
znění pozdějších úprav (bezpečnostní listy, autorizovaná osoba, 
školení pracovníků apod.) 

- Zpracovat provozní řád obalovny, požární řád a provozní řád 
odlučovačů ropných látek. 

- Zpracovat Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod pro 
období provozu. S tímto plánem budou prokazatelně seznámeni 
všichni provozní pracovníci a bude uložen u odpovědných pracovníků 
provozu. 

- V průběhu zkušebního provozu zajistit autorizované měření emisí 
velkého a středního zdroje znečištění ovzduší.  

- Provádět pravidelnou revizi a seřizování hořáků plynových spotřebičů. 
O revizi a seřízení budou vedeny prokazatelné zápisy. 

- Provádět pravidelnou revizi a údržbu filtrační jednotky. O revizi a 
údržbě budou vedeny prokazatelné zápisy. 

- Všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými 
vodám budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k únikům těchto látek 
mimo tyto prostory (nepropustné podlahy, záchytné nebo havarijní 
jímky). 

- Skrápěním bude předcházeno navýšení prašnosti ploch  
 

D.V. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitosti, které se 
vyskytly p ři specifikaci vliv ů 
 

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, 
studie,  konzultací s projektantem, investorem, odbornými firmami a dalších 
podkladů. Lze konstatovat, že výchozí podklady jsou dostačující pro 
specifikaci a vyhodnocení vlivů na životní prostředí a pro zpracování 
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oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 Rizika obaloven živičných směsí jsou známa a ve zpracovaném 
oznámení jsou dostatečně dokladována. 
 
 
E. Porovnání variant řešení zám ěru 
 
 Záměr je předložen v jedné variantě. Z údajů uvedených v oznámení  
vyplývá, že vlivy výstavby a provozu předloženého návrhu stavby obalovny 
na životní prostředí nebudou významné a záměr je možné doporučit 
k realizaci.  
 Opatření navržená k minimalizaci vlivů na životní prostředí jsou 
uvedena v kapitole oznámení D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. 
 
 
 
F. Doplňující údaje  
 
K oznámení jsou přiloženy následující přílohy: 
 
 

1. Situace širších vztahů  
 

2. Letecký pohled na zájmový areál 
 

3. Přehledná  situace 
 

4. Rozptylová studie  - ECO-ENVI-CONSULT,JIČÍN – RNDr.Tomáš 
Bajer, Ing.Martin Šára, Doc.Ing.Tomáš Sákra, CSc., červen 2007. 

 
5.  Hluková studie,  Ing. Aleš Jiráska,  červen  2007 
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1. Situace širších vztahů 
 

 
 
2. Letecký podhled na areál  

 

Obalovna Svitavy, blok H 

Obalovna Svitavy, blok H 
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3. Přehledná situace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obalovna Svitavy, blok H 
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G. Shrnutí netechnického charakteru 
 

Předmětem záměru  je výstavba nové obalovny asfaltových směsí 
v průmyslové zóně „Paprsek“ – Svitavy , která se nachází na 
 severovýchodním  okraji města Svitavy. V současné době se v průmyslové 
zóně  nachází několik stávajících výrobních a provozních závodů , z nichž 
nejblíže umístěné jsou např.  P-D Refraktories CZ a.s.  Velké Opatovice – 
závod DINAS, Kovošrot Svitavy, JEMA Svitavy , Dopravní stavby Svitavy.  
 
 Maximální výkon obalovny je 160 t/hod asfaltových směsí potřebných 
pro výstavbu a rekonstrukci komunikací, průměrný výkon se počítá cca 120 
t/hod. Maximální dosažitelná kapacita výroby je 60 000 tun živičných směsí 
za rok, skutečná výroba je závislá na možnostech odbytu a klimatických 
podmínkách . Stavba obalovny je stavba pro výrobu stavebních hmot, 
sestávající ze speciálních strojních komponentů umístěných na betonových 
základech. Jedná se o výrobní zařízení ( pravděpodobně  typu fm. AMMANN 
IMA GmbH Alfeld (SRN), které splňuje požadavky kladené na výrobní 
zařízení v rámci Evropské unie. Výrobní celek doplňují objekty nutné pro 
provoz obalovny. Velikost pozemku předurčuje typ obalovny, kterou je možné 
na pozemek umístit - bude to obalovna s věžovým uspořádáním . 
 

Záměr je situován na pozemky parc.č.: 1891/3, 2120/27, 2120/30, 
2120/25,  2139/6, 2139/7, 2147/38, 2147,65 
Areál  pro výstavbu obalovny má  plochu  1,5 ha. Zpevněné plochy a 
komunikace činí cca 0,98 ha, na ostatních plochách budou provedeny sadové 
a terénní úpravy.   

Nejbližší obytný objekt je vzdálen od stavby cca  780m a to směrem 
severozápadním . 

 
Celý areál obalovny bude napojen na místní komunikaci vedoucí 

průmyslovou zónou,  z ní je pak doprava směřována po silnici I/34 na silnici 
I/35 Litomyšl – Moravská Třebová.  Počítá se s napojením na plánovaný 
obchvat silnice I/43, který povede v těsné blízkosti stavby a bude přímým 
napojením  na silnici I/35 .  
 
 Záměrem výstavby je moderní  obalovna asfaltových směsí – jedná se 
o  stavební výrobu menšího rozsahu. Hlavními surovinami potřebnými 
k výrobě obalovaných drtí je kamenivo a asfalt.  Hlavním výrobním 
programem obalovny je výroba kvalitních obalovaných živičných směsí na 
konstrukce silničních komunikací a zpevněných ploch.  

Technologické zařízení využívá maximálně energie i suroviny, je 
vybaveno účinným odprašovacím zařízením, odsáváním znečišťujících látek, 
a garantuje požadované výstupní hodnoty na ochranu životního prostředí. 
Výrobní proces je řízen automaticky pomocí mikroprocesoru s možností 
záznamu a tisku technologických údajů. Teplota směsi je kontrolována 
instalací čidel. 
 

Pro zajištění provozu obalovny je v areálu kromě vlastního 
technologického zařízení navržen provozní a sociální objekt, silniční mostová 
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váha, skládky kameniva, zpevněné plochy, oplocení s vjezdem do areálu,    
přípojky a vnitřní rozvody inženýrských sítí.  
 
 Při hledání vhodné lokality byla jedním z rozhodujících kritérií 
lokalizace co nejblíže silnici I/35, I/34 a I/43 a  vhodnost pozemku pro 
výstavbu této výroby  daná   schváleným územním plánem m ěsta Svitavy.   
 
 Plocha budoucího areálu není cenná z hlediska přírodního ani 
historického  a nenacházejí se na ní žádné objekty, které by bylo nutné 
odstranit.  
 
 Z výše uvedených důvodů je v oznámení posouzena jedna varianta. 
Předložená varianta je pro oznamovatele (investora) jediným reálným 
řešením.  

 
Z doložených podkladů vyplývá, že navržené řešení nebude znamenat 

významné ovlivnění obyvatelstva z bodového ani liniového zdroje znečištění. 
Pro zjištění vlivu imisí bylo provedeno posouzení očekávaného imisního 

zatížení z uvažovaného záměru v širším území v okolí záměru. Dále byl řešen 
vliv emisí z dopravy navazují na provoz uvažovaného záměru. 

Z  přehledu předpokládaných koncentrací škodlivin v 
jednotlivých referenčních bodech je patrné,  že v žádném posuzovaném 
referenčním bodě nebudou překročeny platné imisní limity a nárůsty znečištění 
budou velmi malé v úrovni max. desetin procenta limitů.  

Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že předpokládaný provoz 
obalovny živičných směsí Svitavy s navazující dopravou vstupních surovin a 
finálních výrobků nijak  neovlivní stávající hlukovou situaci a v žádném případě 
nepovede k překročení platných hlukových limitů v dané lokalitě. 
 

Na základě podrobného prověření lokality lze konstatovat, že zájmový 
prostor pro realizaci dané stavby byl z hydrologického a hydrogeologického 
hlediska zvolen vhodně a není tak nutné očekávat střet stavby 
s vodohospodářskými zájmy v oblasti. 

U možných vlivů na vody je specifikována řada konkrétních technických 
opatření k jejich minimalizaci. Jedná se především o instalaci technologie na 
nepropustné ploše, odvádění dešťových vod přes odlučovač ropných látek, 
instalace nepropustných jímek pro zachycení případných havarijních úniků 
asfaltu a teplonosného média apod. 
 

Území a geologické podmínky, vlivy na flóru, faunu a ekosystémy, vlivy 
na antropogenní systémy, jejich složky a funkce a vlivy na strukturu a funkční 
využití území jsou nevýznamné. Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu je přímý 
záměr výstavby akceptovatelný, jelikož  nejsou zabírány plochy hodnotných 
ekosystémů.  
 

Lze konstatovat, že za podmínek, uvedených v p ředloženém 
oznámení, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného zám ěru 
z pohledu zákonných i v ěcných podmínek ochrany životního prost ředí, 
jeho složek a zdraví obyvatelstva. 
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H. PŘÍLOHA 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně 
plánovací dokumentace 
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ 
 
Zpracovatel oznámení: 

 
Ing. Renata Břeňová – poradenská činnost v oblasti životního     

prostředí 
 Dolní Újezd 118 
 569 61 Dolní Újezd 
 tel.: 603 267124 
 
 
 
Spolupráce: 
 
ECO-ENVI-CONSULT– RNDr.Tomáš Bajer, Ing.Martin Šára, Doc.Ing.Tomáš 
Sákra, CSc. – rozptylová studie 
 
Ing. Aleš Jiráska – hluková studie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


