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O Z N Á M E N Í

zám ru kategorie II / bod 10.15

podle § 6 zák. . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí, v platném zn ní

v rozsahu p ílohy . 3

Výstavba pekárny SÁZAVA

obec Sázava u Lanškrouna

Proces posuzování vliv  na životní prost edí se v eské republice ídí zákonem

. 100/2001 Sb., v platném zn ní. Zám r pat í do kategorie II p ílohy . 1 – bod 10.15,

konkrétn  se jedná o zám r podle p ílohy . 1, který nedosahuje p íslušných limitních

hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v p íloze uvedeny *. P íslušným ú adem je Krajský ú ad

Pardubického kraje.

* Relevantní je kategorie II/10.6 Skladové nebo obchodní komplexy v etn  nákupních
st edisek, o celkové vým e nad 3 000 m2 zastav né plochy; parkovišt  nebo garáže s
kapacitou nad 100 parkovacích stání v sou tu pro celou stavbu a II/8.10 Výroba
cukrovinek a sirup  s kapacitou od 10 000 t/rok.

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvo áková

Slezská 549, 537 05 Chrudim

tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona . 100/2001 Sb. :

- osv ení odborné zp sobilosti k posuzování vliv  na životní prost edí vydáno MŽP R

dne 16.9.1998 pod .j. 7401/905/OPVŽP/98

- osv ení odborné zp sobilosti k posuzování vliv  na ve ejné zdraví vydáno MZ R

dne 26.1.2005 pod .j. HEM-300-2.12.04/36202 ( . 3/2005)

…………………………

razítko a podpis

Spolupracovník : Ing. Leoš Slabý, EV  s.r.o. Pardubice, tel. 466 053 511

- rozptylová a hluková studie

Datum zpracování : leden 2007

mailto:eaudit@seznam.cz
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VYSV TLENÍ ZKRATEK

BPEJ Bonitovaná p dn  ekologická jednotka

CO Oxid uhelnatý

.h.p. íslo hydrologického po adí

.p. íslo popisné

OV istírna odpadních vod

SN eská státní norma

EPS Elektronická požární signalizace

HZS Hasi ský záchranný sbor

CHOPAV Chrán ná oblast p irozené akumulace vod

k.ú. Katastrální území

LNA Lehké nákladní automobily

MZem Ministerstvo zem lství

MZ Ministerstvo zdravotnictví

MŽP Ministerstvo životního prost edí

NN Nízké nap tí

NO2 Oxid dusi itý

NP Nadzemní podlaží

p. . Parcelní íslo

PÚ Požární úsek

OA Osobní automobily

SPB Stupe  požární bezpe nosti

TNA žké nákladní automobily

TUV Teplá užitková voda

ÚSES Územní systém ekologické stability

VKP Významný krajinný prvek

VN Vysoké nap tí

VZT Vzduchotechnika

ZPF Zem lský p dní fond

ŽP Životní prost edí

Nejsou uvedeny všeobecn  známé a b žn  používané zkratky – nap . fyzikální jednotky.
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SEZNAM PRÁVNÍCH P EDPIS

Pro vypracování oznámení byly použity zejména následující právní p edpisy :

Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny

Zákon . 289/1995 Sb., lesní zákon

Zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm

kterých zákon

Zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví

Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí

Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm  n kterých dalších zákon

Zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm  n kterých zákon

Zákon . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší a o zm  n kterých dalších zákon

Zákon . 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Na ízení vlády . 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska

emisí hluku

Na ízení vlády . 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky

provozování spalovacích stacionárních zdroj  zne iš ování ovzduší

Na ízení vlády . 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p ípustného zne išt ní

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt ní odpadních

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Na ízení vlády . 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných

lokalit

Na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací

Na ízení vlády . 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

Na ízení vlády . 615/2006 Sb., o stanovení emisních limit  a dalších podmínek

provozování ostatních stacionárních zdroj  zne iš ování ovzduší

Vyhláška MŽP . 381/2001 Sb., Katalog odpad

Vyhláška MŽP . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MZem . 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacích

Vyhláška MZem . 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tok  a

zp sob provád ní inností souvisejících se správou vodních tok

Vyhláška MŽP . 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam zne iš ujících látek, obecné
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emisní limity, zp sob p edávání zpráv a informací, zjiš ování množství vypoušt ných

zne iš ujících látek, tmavosti kou e, p ípustné míry obt žování zápachem a intenzity

pach , podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdroj

zne iš ování ovzduší a podmínky jejich uplat ování

Vyhláška MŽP . 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a

náležitostech havarijního plánu, zp sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich

zneškod ování a odstra ování jejich škodlivých následk

Vyhláška MŽP . 362/2006 Sb., o zp sobu stanovení koncentrace pachových látek,

ípustné míry obt žování zápachem a zp sobu jejího zjiš ování

Všechny p edpisy byly použity v platném zn ní k datu zpracování oznámení.
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ÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL / INVESTOR

Peka ství a cukrá ství Sázava s.r.o.

Sídlo : Nádražní 190, 563 01 Lanškroun

 25953524

Odpov dný zástupce : Dalibor Mat jík, jednatel spole nosti

tel. : 602 446 499

e-mail : pekarstvisazava@tiscali.cz

PROJEKTANT

Ing. Antonín N mec - projekce

         Dukelská 345, 563 01 Lanškroun

Odpov dný zástupce : Ing. Antonín N mec

tel. 465 322 867, 602 425 047

e-mail : nemec@inlan.cz

ÁST B. ÚDAJE O ZÁM RU

B.I. Základní údaje
B.I.1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1

           „Výstavba pekárny SÁZAVA“ - kategorie II, bod 10.15

B.I.2. Kapacita zám ru

Zám rem je výstavba nové pekárny s následujícími parametry a kapacitou :

Parametry a kapacitní údaje stavby :

- obestav ný prostor 26.928,00 m3

- zastav ná plocha objektem 3.366,00 m2

- užitková plocha místností : ízemí          3.205,08 m2

patro                 1.204,61 m2

c e l k e m 4.409,69 m2

- zpevn ná plocha (komunikace) 4.500,00 m2

mailto:pekarstvisazava@tiscali.cz
mailto:nemec@inlan.cz
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Údaje o ro ní produkci výroby :

- b žné pe ivo 397,5 t / rok

- chlebové pe ivo 1 273,1 t / rok

- jemné pe ivo 81,9 t / rok

- cukrá ské výrobky 32,8 t / rok

- lah dká ské výrobky 28,2 t / rok

B.I.3. Umíst ní zám ru

Kraj Pardubický, obec Sázava, k.ú. Sázava, p. . 1120/6 a 1120/7

B.I.4. Charakter zám ru a možnost kumulace vliv  s jinými zám ry

Charakter zám ru :

Zám rem je výstavba nové pekárny SÁZAVA jako náhrada za stísn né a dnes již

nevyhovující prostory pekárny v Lanškroun  na ulici Nádražní. Nová stavba je navržena na

tzv. “zelené louce“, podél silnice Lanškroun – Sázava, kde bude vytvo en kompletní areál

pekárny s tím, že provoz v sou asném objektu bude zrušen.

       Areál je navržen tak, že veškeré provozní, výrobní a kancelá ské plochy v etn

sklad  jsou umíst ny v jedné budov , k níž budou vybudovány obslužné komunikace,

zpevn né a odstavné plochy, nákladové rampy a parkovišt . Mimo vlastní budovu bude vn

vystav n pouze p íst ešek pro krytá stání vozidel vedení firmy a kol a v budoucnu je též

uvažováno s vybudováním mobilní erpací stanice pohonných hmot.

Vyráb n bude chléb a další pe ivo, cukrá ské a lah dká ské výrobky. Technologický

postup je standardní, navíc je oznamovatelem ov en ve stávající pekárn . Budou

instalována pot ebná za ízení – pro skladování a p ípravu surovin, míchání t sta, d lení a

tvarování, kynutí a pe ení.

V rámci výstavby pekárenského provozu bude instalována moderní technologie na

využití odpadního tepla pecí a vybudován vlastní zdroj tepla – plynová kotelna.

Možnost kumulace vliv  :

Jiné zám ry, se kterými by mohlo dojít ke kumulaci vliv , nejsou podle dostupných

informací v sou asné dob  v lokalit  p ipravovány.



Oznámení podle zákona . 100/2001 Sb. – Výstavba pekárny SÁZAVA

9

B.I.5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, p ehled variant s od vodn ním

výb ru

Umíst ní :

Prostor stavby nového areálu pekárny je v katastru obce Sázava, východn  od

Lanškrouna, za areálem firmy BESKAB Lanškroun s.r.o. Vlastní pozemek je mírn

spádován k jihu, je ohrani en z jižní strany silnicí II/315 vedoucí z Lanškrouna do Sázavy

(navazující na ulici Dukelských Hrdin ) a ze západní strany areálem již zmín né firmy

BESKAB Lanškroun s.r.o. (strojírenská výroba). Severním a východním sm rem jsou volné

pozemky, které jsou využívány pro zem lské ú ely. Nejbližším obytným objektem je d m

.p. 497 v Lanškroun  - ve vzdálenosti cca 250 m.

Vlastní budova bude umíst na rovnob žn  se stávající silnicí ve vzdálenosti 30,5 m

od krajnice vozovky. Výškov  bude kopírovat terén a nov  vybudované zpevn né plochy

(bude osazena cca o 2,0 m nad úrove  stávající silnice v míst  nového vjezdu).

Umíst ní je dáno vlastnictvím p edm tného pozemku pro výstavbu.

Varianty :

Zám r není navrhován ve variantách, pro variantní ešení není d vod. Na

íslušných místech je provedeno porovnání se stávajícím stavem.

B.I.6. Stru ný popis technického a technologického ešení

Spole nost Peka ství a cukrá ství Sázava s.r.o. podniká v oblasti peka ství a

cukrá ství, hostinské innosti, v maloobchodu se smíšeným zbožím a velkoobchodu.

Technologický postup má oznamovatel ov en, provozuje pekárnu v Lanškroun ,

v Nádražní ulici.

Doprava surovin :

Všechny pot ebné suroviny k výrob  budou dovezeny na pekárnu v pytlované

podob  nebo zabalené v expedi ních obalech a uloženy do p íslušného skladu, který je

navržen na pekárn  a v dalších pronajatých prostorech. Mouka bude dovážena v mobilních

cisternách, ze kterých bude p efoukána ve firm  do stabilních sil.

Technologický postup :

i výrob  chleba si obsluha p ipraví do díží suroviny dle daných receptur (mouka,

kvas, voda, droždí, zlepšující p ípravek a s l), které poté vloží z díže do mícha ky k

vymíchání t sta. Po vymíchání se t sto p elije do násypky d li ky, kde se d lí podle
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gramáže ur itého výrobku. Vyd lený kus t sta projde vykulovacím a vyvalovacím strojem.

Tento zpracovaný kus t sta se vloží do ošatky, kde se nechá vykynout. Po vykynutí se sází

do pecí, kde je upe en v ase pat ném pro daný výrobek. Po upe ení se hotový výrobek

vloží do p epravek, v nichž je expedován podle požadavk  expedice firemními peka skými

vozidly k zákazníkovi.

i výrob  b žného pe iva si obsluha p ipraví suroviny dle daných receptur (mouka,

voda, droždí, s l a r zné p ísady dle daného výrobku) do díží, které nechá vymíchat v

mícha ce. Pak se následn  t sto zpracovává na multimatech, které nad lí t sto podle

druhu výrobku a gramáží. Vyd lené klonky se tvarují na p íslušném za ízení – rohlíkova i,

houskova i. Vytvarované výrobky se osadí na plechy a ve vozech se vloží do kynárny, kde

kynou. Po vykynutí se dají upéct do rota ních nebo olejových pecí. Po upe ení a

vychladnutí se shazují do p epravek, v kterých jsou expedovány dle požadavk  expedice

firemními peka skými vozidly k zákazníkovi.

Poznámka :

V další fázi projektové p ípravy bude v projektové dokumentaci uveden podrobn jší

sortiment výrobk  a druh výchozích surovin, také bude blíže specifikována technologie

výroby a pracovní postupy, v etn  výrobního za ízení.

DISPOZI NÍ USPO ÁDÁNÍ

      Vlastní technologický tok je uspo ádán tak, že na západním pr elí bude

vybudována rampa pro p íjem surovin, které budou ukládány do navazujícího skladu (zde

budou umíst na mou ná sila a také chladící a mrazící boxy). Na skladové plochy navazuje

výrobní ást, která je rozd lena podle jednotlivých specializovaných pracoviš  a ty jsou

vyúst ny a soust ed ny do prostoru balení a expedice, na který navazují expedi ní rampy.

Vstup pracovník  do objektu je hlavním vchodem na jižní stran  objektu. Za hlavním

vstupem je schodišt  do 2. NP, kde jsou rozd leny vstupy do kancelá í a vstupy do šaten

výrobních pracovník , na které navazují umývárny (s hygienickými smy kami). Do prostoru

jednotlivých pracoviš  je ze šaten p ístup po vnit ním ochozu a 2 schodištích. Pomocné

prostory a sociální zázemí je navrženo v pat e a je p ístupné z ochozu.

ehled provozních soubor  a stavebních objekt  :

Provozní soubory :

01  Energetické a technologické za ízení

         02   M ení a regulace

         03   Vzduchotechnika technologického za ízení

          04   Chladící za ízení
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Stavební objekty :

01 Výrobní objekt

02 Trafostanice + p ípojka VN

03 ípojka NN

04 ípojka vody

05 Venkovní kanalizace

06 ípojka plynu

07 Telefonní p ípojka

08 Komunikace a zpevn né plochy

09 Sadové úpravy

10 Oplocení

Stavebn -technické a architektonické ešení :

Hlavní objekt

Hlavní objekt je navržen nepodsklepený, v ásti p ízemní, v ásti dvoupodlažní.

Budou zde použity dva konstruk ní systémy :

       Pro administrativní ást, cukrá skou a lah dká skou výrobu je navržen dvoupodlažní

podélný zd ný systém s panelovými stropy a zd ným sendvi ovým plášt m. Hlavní výrobní

hala je navržena z železobetonových sloup  a sedlových vazník  s mírným spádem jako

dvojlodní objekt, v n kterých ástech s vnit ními vestavbami. Obvodový pláš  bude ze

sendvi ových panel  systému Kingspan s prosv tlovacími otvory. St ešní pláš  bude

skládaný z trapézových plech  typu Vikam nebo Haironville, z tepelné izolace z minerálních

desek se spádovými klíny a z hydroizola ní sva ované fólie. Ve st eše budou navíc

umíst ny pásové otevírací sv tlíky Makrotherm. Základy a základové patky budou

provedeny z monolitického železobetonu, podlaha bude z drátkobetonu pro pot ebné

zatížení.

      Vytáp ní objektu bude rozd leno na dva samostatné systémy. Zd ná administrativní

ást v etn  sociálního za ízení a vybavení bude vytáp na teplovodním systémem. Výrobní

plochy budou vytáp ny (temperovány) teplovzdušným vytáp ním. Kotelna s ostatním

energetickým za ízením a strojovnou vzduchotechniky bude umíst na v pat e. Zde bude

zajišt na i TUV. Ve strojovn  vzduchotechniky budou klimatiza ní jednotky pro udržení

edepsané teploty v klimatizovaných místnostech v letním období. V koteln  budou

umíst ny ekobloky, které zp tn  využijí odpadní teplo z pecí a  kotl .

      Osv tlení všech místností bude okny. V pracovních prostorách a šatnách bude

dopln né sv tlíky. V každé místnosti budou osazena osv tlovací t lesa s pat nou

intenzitou podle hygienických p edpis .
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       Rozvody budou provedeny b žným zp sobem, za izovací p edm ty budou

standardní.

Komunikace, zpevn né plochy

      Okolo budovy bude obslužná komunikace, která bude navazovat na nov  vytvo ený

sjezd ze silnice. Sjezd bude mít p edepsané parametry, polom ry oblouk  budou 12,0 m a

budou dodržena rozhledová pole. Stávající p íkop bude v míst  sjezdu zatrubn n potrubním

propustkem DN 400. Vlastní komunikace a parkovišt  budou s živi ným povrchem a

z betonové zámkové dlažby. Komunikace budou odvodn ny.

íst ešek na kola  a kryté stání vozidel

  ást parkovací plochy bude spolu s prostorem na kola zast ešena. P íst ešek bude

ocelové konstrukce ze sloup  zabetonovaných do základových patek a vodorovné st echy

s ocelovou krytinou z poplastovaného plechu.

Po et pracovních sil, sm nnost :

- po et pracovník , v etn  THP  105 osob

                  z toho ve výrob  :       35 muž  + 45 žen

- provoz je dvousm nný, v etn  dn  pracovního volna a pracovního klidu

- oproti sou asnosti se po et pracovník  nezm ní, vedení spole nosti p edpokládá

zam stnat všechny pracovníky ze stávající (rušené) pekárny v Nádražní ul.

B.I.7. P edpokládané termíny realizace zám ru

II. tvrtletí 2007 – III. tvrtletí 2008

B.I.8. Vý et dot ených územn  samosprávných celk

Pardubický kraj

Obec Sázava

B.I.9 Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které

budou tato rozhodnutí vydávat

 Územní rozhodnutí

 Stavební povolení

stský ú ad Lanškroun - stavební ú ad, Nám. J. M. Mark  5, 563 16 Lanškroun
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1.  P da

V rámci zpracování projektu pro územní ízení byla po ízena následující

dokumentace :

- záv re ná zpráva inženýrsko-geologického pr zkumu firmy Envirex . 118/06

- posudek o stanovení radonového indexu od firmy VP radon . 66/2006

- výsledky pedologického pr zkumu firmy Agroeko Žamberk ze zá í 2006

- konzultace a vyjád ení správc  sítí o možnosti napojení na energii, vodu a kanalizaci

Stru né údaje z hydrogeologického pr zkumu :

Na lokalit  bylo po dohod  s projektantem a investorem stavby provedeno dne 5.9.

2006 šest kopaných sond (po obvod  projektované stavby). Z hloubek p edpokládané

úrovn  základové spáry, pop . pod ní byly odebrány porušené a neporušené vzorky zeminy

pro stanovení základních p dn -mechanických charakteristik. Analýzy provedla

subdodávkou laborato  mechaniky zemin GEOtest Brno, a.s. Vzorky podzemní vody nebylo

možné odebrat. P ípadné zastižené p ítoky byly jen minimální a než podzemní voda sta ila

alespo  minimáln  nastoupat, sonda se samovoln  zavalila.

Základové pom ry jsou hodnoceny ve smyslu SN 73 1001 jako jednoduché.

V dosahu základové spáry se vyskytuje v celé ploše pouze jedna vrstva základové p dy,

která se sm rem do hloubky liší pouze konzistencí. Pozornost je t eba v novat p ítomnosti

podzemní vody, která se m že dostat až do kontaktu se základovými konstrukcemi. Výrobní

objekt pekárny lze charakterizovat jako konstruk  nenáro ný. P i navrhování základ  lze

postupovat podle zásad 1. geotechnické kategorie a pro výpo ty použít sm rných

normových charakteristik dle SN 73 1001, dopln ných o údaje laborato e mechaniky

zemin.

Základové pom ry jsou hodnoceny jako jednoduché, základovou p du tvo í tuhé a

posléze m kké st edn  plastické jíly t ídy F6 CI. Jedná se však o málo únosné zeminy

s nebezpe ím vysoké namrzavosti a vysychání, ímž se mohou zna  zm nit mechanické

vlastnosti základové p dy. Oprávn nost plošného založení se jednozna  doporu uje

ov it výpo ty mezních stav  únosnosti, pop . i sedání. Je t eba po ítat s ú inky podzemní

vody.

Otev enou základovou spáru je nutné chránit p ed negativními ú inky klimatu –

zejména déš , teplota, mráz. Je nutné zajistit odvod srážkové vody z objekt  a zpevn ných

ploch, aby se v d sledku vsaku nesnižovala únosnost základových p d. Je nutné zajistit

minimální nezámrznou hloubku základové spáry, tj. min. 1,6 m pod upraveným povrchem

území. Základová p da m že vysychat.
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Stru né údaje z pedologického pr zkumu :

- pozemek rovinatý, nadmo ská výška 374 m n.m.

Popis pedologické sondy :

Ozna ení genetického

horizontu

Morfologicko – statigrafická charakteristika

h or 0 – 22 cm, šedohn dá, drobtovitá, pís itohlinitá, bezšt rkovitá, vlahá,

drobivá, oživená, p echod z etelný

(e)i (g) 22 – 55 cm, sv tlá hn došedá, hlinitá, vlahá, drobivá, rezavé bro ky,

po ínající lesklé koloidní povlaky, p echod z etelný

I(g) 55 – 90 cm, narezle hn dá, kostkovitá až prizmatická mramorovaná,

hlinitá, vlahá, soudržná, slab  rezavá skvrnitost, lesklé koloidní povlaky,

našedlé skvrny, p echod pozvolný

i/P(g) + 90 cm, okrov  hn dá, bezstrukturní vlahá, narezlé až našediv lé skvrny

Podle morfologicko – statigrafické charakteristiky lze p dní pokryv na lokalit  ozna it

jako hn dozem illimerizovanou, slab  oglejenou na sprašovém pokryvu. Pr zkum pomocí

sondovací ty e prokázal místní rozdíly v intenzit  oglejení – v mí e nemající vliv na za azení

do p dního typu. Podle morfogenetického klasifika ního systému se hn dozem

illimerizovaná, slab  oglejená nazývá hn dozem luvizemní.

Podle porovnání s BPEJ souhlasí za azení lokality do BPEJ 7.43.00 – s následující

charakteristikou hlavní p dní jednotky (43) : Hn dozem  luvické, luvizem  oglejené na

sprašových hlínách, st edn  t žké, ve spodin  i t žší, bez skeletu nebo jen s p ím sí, se

sklonem k p evlh ení.

ed zahájením zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bylo

povedeno ení p dního radonu s výsledkem nízkého radonového indexu. K tomu

budou v další fázi projektové p ípravy navržena odpovídající opat ení.

es pozemek je vedeno vysoké nap tí el. energie, jehož ochranné pásmo však

nezasahuje do místa p edpokládané stavby objektu (v ochranném pásmu bude vybudována

pouze zpevn ná plocha). Dále jsou p es pozemek vedeny podzemní telekomunika ní

kabely, které budou p i budování zpevn ných ploch a parkoviš  obnaženy a uloženy do

chráni ek.

Pozemek (jeho zastav nou plochu objektem a novými komunikacemi) je nutné

vy lenit ze ZPF. V sou asné dob  je veden jako orná p da. Pro zhotovení p ípojek

inženýrských sítí bude dohodnut s majiteli t chto pozemk  smluvní vztah.
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B.II.2. Voda

Výstavba

Na stavb  budou v rámci za ízení staveništ  umíst ny bu ky pro pracovníky, se

sociálním za ízením. Voda bude odebírána z vybudované staveništní p ípojky a její

množství bude záviset na aktuálním po tu pracovník .

edpokládaná doba výstavby je 17 m síc . V jednom dni se uvažuje s 60 až 70

pracovníky stavební nebo montážní firmy. Pro ú ely bilance se po ítá s nejnep ízniv jším

stavem, tedy maximálním po tem d lník  po celou dobu výstavby a se spot ebou 120

l/osoba/den (s využitím vyhlášky MZem . 428/2001 Sb., v platném zn ní).

Výpo et o ekávané spot eby vody pro sociální ú ely b hem výstavby je následující :

Pr rný stav pracovník  výstavby 70

Denní spot eba vody 8,4 m3

sí ní spot eba vody 185 m3

Doba výstavby 17 síc

Celková spot eba vody – max. 3 145 m3

hem výstavby bude pot eba kropení okolí staveništ  pro omezení prašnosti, ur ité

množství vody bude pot ebné pro vlastní stavební práce (p ípravu stavebních hmot apod.)

nebo išt ní vozidel vyjížd jících ze stavby – toto množství není vy ísleno, odb r se

ekává minimální.

Provoz

Zdrojem pitné vody pro pekárnu bude m stský vodovod. Vodovodní p ípojka bude

napojena na vodovodní ad vedoucí z Lanškrouna do Sázavy. Jedná se o litinu DN 200

mm. Dimenze p ípojky musí být z požárních d vod  pr ru 150 mm a bude na ní z ízen

venkovní hydrant. Hlavní uzáv r bude spolu s vodom rem umíst n v objektu u hlavního

vstupu.

- p edpokládaná spot eba vody : 1 000 m3/m síc

B.II.3. Energetické zdroje

Výstavba

i stavebních pracích bude pot ebná elektrická energie (pro osv tlení, provoz

mechanism ), bude využito nov  vybudovaných p ípojek. Odb r není vy íslen, není

edpokládán ve významném množství.
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Provoz

Objekt pekárny bude p ipojen z vedení VN 22 kV vedoucího p es pozemek stavby

do nové osazené stožárové trafostanice 22/0,4 kV 630 kVA. V trafostanici bude osazen

hlavní jisti  areálu 1000 A a bude zde instalován m  odb ru elektrické energie. Z

trafostanice bude p ipojen hlavní rozvád  objektu ty mi kabely H07VV-AU 4J240 (AYKY-J

3x240+120). V hlavním rozvád i bude umíst na centrální kompenzace a budou odtud

ipojena jednotlivá elektrická za ízení (osv tlení, zásuvky a technologická za ízení).

- instalovaný p íkon jednotlivých za ízení : 840 kW, soudobý 500 kW

- p edpokládaná spot eba el. energie : 35 000 kWh/m síc

ipojení areálu na plyn bude realizováno prodloužením plynovodu, který

v sou asné dob  kon í v ulici Dukelských hrdin  p ed objektem .p. 14. St edotlaký

plynovod bude prodloužen na hranici pozemku pekárny, kde bude hlavní uzáv r a m ení

spot eby. Odtud bude veden již domovní plynovod.

- p edpokládaná spot eba plynu : cca 40 000 m3/m síc

Soupis plynových spot ebi  a ekoblok , do kterých jsou plynové spot ebi e zaúst ny :

-  místnost kotelny  ( . 236)  :
                       typ spot ebi e                       ks             celkem výkon

EKOBLOK . 1 -      teplovod. kotel VIESSMANN
výdech nad st echu                   Vitopex 200 – 440 kW                  1                        440 kW

- kotel plynový (termoolej)
                                                       OK 500 – 500 kW                     2                    1 000 kW
                                     _______________________________________________________

                                                   c e l k e m                                                            1 440 kW
                                                                                                                           ===========

-  místnost výrobní haly  ( . 125) :
                      typ spot ebi e                       ks             celkem výkon

  EKOBLOK . 2           - pec etážová VARIANT
  výdech nad st echu                   V 26/7 – 220 kW                         5                    1 100 KW
                                      _______________________________________________________

                                                    c e l k e m                                                          1 100 kW
                                                                                                                           ==========



Oznámení podle zákona . 100/2001 Sb. – Výstavba pekárny SÁZAVA

17

B.II.4. Surovinové zdroje

Výstavba

Pro výstavbu se po ítá s použitím b žných stavebních materiál  a výrobk ,

elektroinstala ních materiál , nát rových hmot apod. Up esn ní jejich množství a ur ení

dodavatel  bude provedeno v dalších stupních projektové p ípravy. Spot eba bude

standardní a bude odpovídat charakteru zám ru, kterým je výstavba objektu pro umíst ní

pekárenské technologie a pomocné innosti.

Provoz

Pot ebnými surovinami pro provoz pekárny jsou mouka, kvas, voda, droždí, s l a

zné p ísady podle daného výrobku.

Suroviny budou dovezeny v pytlované podob  nebo zabalené v expedi ních

obalech a uloženy do p íslušného skladu, kde budou zajišt ny vhodné skladovací

podmínky, aby nedošlo k znehodnocení surovin. Mouka bude dovážena v mobilních

cisternách, ze kterých bude p efoukána do stabilních sil.

B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inženýrskou infrastrukturu

Veškerá doprava p i výstavb  i provozu bude realizována po silnici.

Pozemek leží p i komunikaci II/315 Lanškroun – Sázava. Výsledky s ítání dopravy

v roce 2005 na této silnici v úseku . 5-3851 Lanškroun, vyúst ní z I/43 – Lanškroun, konec

zástavby jsou následující :

T celoro ní pr rná intenzita t žkých vozidel 945 vozidel / 24 hod.

O celoro ní pr rná intenzita osobních vozidel   3817 vozidel / 24 hod.

M celoro ní pr rná intenzita motocykl 39 vozidel / 24 hod.

S celoro ní pr rná intenzita všech vozidel 4801 vozidel / 24 hod.



Oznámení podle zákona . 100/2001 Sb. – Výstavba pekárny SÁZAVA

18

Výstavba

S ohledem na charakter a rozsah stavebních prací jsou odhadovány dopravní

náklady (odvoz nevyužité zeminy a dovoz stavebního materiálu a technologického

vybavení) v po tu 20 LNA a 12 TNA denn .

etnost dopravy osobními auty bude závislá na zp sobu p epravy stavebních

lník  na pracovišt .
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Provoz

V dob  provozování bude pot ebné dopravovat do areálu suroviny (ve v tším

množství zejména mouku) a odvážet výrobky (pe ivo, chleba, lah dky) s etností cca 15

lehkých nákladních aut denn .

Osobní doprava zam stnanc  bude odpovídat jejich po tu a bude záviset na jejich

zvoleném zp sobu p epravy do zam stnání. P edpokladem je cca 50 aut denn .

Inženýrská infrastruktura :

Stavba bude realizována na „zelené louce“, bude tedy nutné vybudovat veškeré

pot ebné p ípojky médií (voda, elektrická energie, plyn, kanalizace).

Ostatní vyvolané investice :

Jiné investice nejsou p edpokládány.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. P da

Investice si pro své umíst ní vyžádá zábor zem lského p dního fondu o rozloze

10 000 m2.

i p íprav  staveništ  nebudou káceny d eviny, na pozemku žádné nejsou. Vlastní

realizace stavby neohrozí sousední pozemky - za ízení staveništ  a skládky materiálu

budou na pozemcích investora, odpady budou shromaž ovány na zabezpe eném míst .

i provozu nebude pekárna vzhledem k charakteru výrobní innosti znamenat

ovlivn ní ZPF, pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa, ani ostatních ploch.

B.III.2. Voda

Výstavba

Odpadní vody z technologie výstavby se nep edpokládají, bude však pot ebné

skráp ní ploch v dob  zemních prací, když bude nebezpe í zvýšené prašnosti ze

staveništ . Množství splaškových vod bude odpovídat nárok m na spot ebu vody pro max.

70 pracovník  v období stavebních prací – celkem 8,4 m3 denn , po dobu 17 m síc , s

využitím sociálního za ízení v staveništních bu kách.
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Provoz

Odpadní splaškové vody z objektu a deš ové vody z nových zpevn ných ploch

budou napojeny p es nov  vybudovanou revizní šachtu na stávající kanalizaci, která vede

es pozemek investora z firmy BESKAB Lanškroun s.r.o. do m stského kanaliza ního

sb ra e, napojeného na m stskou OV. Kanalizace je v majetku firmy BESKAB Lanškroun

s.r.o. a napojení bylo projednáno s jejím majitelem.

           Množství splaškových vod z provozu bude cca 800 m3/m síc, množství deš ových

vod bude vy ísleno v dalším stupni projektové dokumentace.

B.III.3. Ovzduší

Výstavba

S bodovým zdrojem zne iš ování ovzduší se v dob  výstavby za ízení neuvažuje.

Liniový zdroj zne iš ování ovzduší - b hem období realizace stavby vzniknou ur ité

nároky na odvoz zeminy a p ivezení stavebního materiálu a technického vybavení, budou

dopravováni pracovníci. Podle požadované pot eby stavebního materiálu si výstavba

vyžádá b hem 17 m síc  celkem cca 204 TNA a 340 LNA. V p ípad  osobních aut je

reálné uvažovat o situaci, kdy se pracovníci domluví na spole né jízd  a etnost jízd na

staveništ  bude do 20 osobních voz  denn .

Za plošný zdroj zne iš ování ovzduší je považován volnob žný chod motor  v míst

vykládky/nakládky nebo na parkovišti. Za do asný plošný zdroj zne iš ování se považuje

vlastní staveništní prostor, budou provád ny zemní práce  pro vyrovnání terénu.

Provoz

PLYNOVÁ KOTELNA

Kotelna bude ešena jako samostatná vyhrazená místnost, situovaná v pat e budovy

vedle výrobní haly pekárny. P ístup do kotelny pro obsluhu bude dve mi ze spole né

chodby, montážní (manipula ní) p ístup z venku je dvouk ídlovými vraty p es rezervní

prostory a chodbu. V koteln  bude umíst n vým ník odpadního tepla, dopl kový plynový

kotel a termoolejové kotle. Také zde bude strojovna vytáp ní, odpadního tepla a

termoolejového systému.

Technické parametry kotelny

Specifikace za ízení :  plynová nízkotlaká kotelna

Výkon teplovodního kotle :  270 kW max. (bez termoolejových kotl )

Po et teplovodních kotl :  1
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Výkon vým níku odpadního tepla :  60 kW max.

Po et vým ník :  1

Umíst ní kotelny :  patro, nad úrovní terénu

Palivo :  zemní plyn naftový tranzitní

Tlak plynu :  NTL - 2 kPa cca (1,8 kPa min.)

Výh evnost plynu :  35,8 MJ/m
3

(p i 15
o
C)

trání kotelny :  nucené

Specifikace topného média :  teplá voda (max. 90/70
o
C)

Obsluha :  ob asná

Dopl kový kotel

K pokrytí deficitu tepelného výkonu v topném období, teplotní temperaci a oh evu

TUV v dob  mimo provozu pecí a p ípadnému doh evu topné vody pro absorp ní chladi

bude sloužit dopl kový plynový teplovodní kotel VIESSMANN Vitoplex 200 o max. výkonu

270 kW, osazený plynovým p etlakovým ho ákem WEISHAUPT WG 30.

Strojovna kotelny, chlazení a VZT

V koteln  bude osazen mj. kombinovaný rozd lova  topných okruh  pro vytáp ní,

oh ev VZT, oh ev TUV a absorp ní chladi  (výhledov ). Hydraulické zapojení kotelny bude

zaru ovat up ednostn ní systému na využití odpadního tepla s cílem zajistit jeho max.

využití. Funkci pojistného za ízení budou plnit pojistné ventily u zdroj  tepla. Teplotní

roztažnost vody v topném systému bude ešena pomocí expanzní a dopl ovací stanice

REFLEX. Chemická úprava vody pro pece, kynárny a dopl ování topného systému bude

ešena kompaktní úpravnou vody KINETICO.

VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA

Jako zdroje využití odpadního tepla byly navrženy katalyzátory spalin 2x EKOBLOK

VI. a 1x EKOBLOK V.

Jedná se o za ízení pro kompletní využití odpadní energie spalin a páry zejména z

peka ských pecí a kotl  s p etlakovým spalováním. Odtahy spalin a p ebyte né páry jsou

svedeny do EKOBLOK , kde je jejich teplo využíváno k oh evu topné vody. Ze za ízení již

vystupuje pouze vzduch o teplot  cca 50 oC. Uzav eným chemickým procesem se tak

likvidují p edevším sirnaté a si ité látky v etn  sazí. Použití EKOBLOKu znamená využití

až 97 % vstupní energie p i zajišt ní všech bezpe nostních kritérií pro provoz plynových

pecí. Pro zlepšení efektivity vým níku budou do EKOBLOKu zaúst ny rovn ž spaliny

z termoolejových kotl  a z teplovodního kotle.
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EKOBLOK VI. ( . 1) bude umíst n ve výrobní hale u linky etážových pecí VARIANT,

EKOBLOK V. ( . 1) u vozíkových pecí THERMOMAX a ROTOMAX a etážové pece

THERMOSTAR.  EKOBLOK VI. ( . 2) bude instalován v koteln  energetiky.

Od vým ník  odpadního tepla EKOBLOK bude odpadní teplo vedeno na

akumula ní zásobníky v koteln , které budou p ípadn  využívány jako zdroj tepelné energie

áste  i po dobu odstávky pecí (vybíjení). Ze zásobník  je odpadního teplo dodáváno

ednostn  p ed dopl kovým kotlem na rozd lova  topných okruh . Hydraulické zapojení

kotelny bude zaru ovat up ednostn ní systému na využití odpadního tepla s cílem zajistit

jeho max. využití (efektivitu).

Odtahy spalin a páry z pecí a spalin z kotl  do EKOBLOKu budou zajiš ovány

ívrstvými rourami, skládajícími se z vnit ního nerez plášt , izolace edi ovou vlnou a

vn jšího Al plášt . Odvod teplého vzduchu z EKOBLOKu bude zajišt n rovn ž t ívrstvou

rourou, vyvedenou min. 1,0 m nad st echu budovy.

Vytáp ní kynáren

Vytáp ní kynáren je zajiš ováno deskovými oceloplechovými t lesy, napájenými

odpadním teplem samostatnou odbo kou z p ívodu tepla od EKOBLOKu do kotelny. Pr tok

topné vody do otopných t les je regulován elektroventily, které jsou automaticky ovládány

termostaty v závislosti na vnit ní teplot  v jednotlivých kynárnách. K zajišt ní vlhkosti

v kynárnách bude sloužit pára z pecí.

SYSTÉM TERMOLEJOVÝCH PECÍ

Sou ástí výrobní technologie budou mj. 4 ks termoolejových rota ních pecí

THERMOMAX 12 a 1 ks termoolejové pr žné etážové pece THERMOSTAR 31/P07.

Osazení t chto pecí p edstavuje rovn ž instalaci zdroje tepla k oh evu  teplonosného média

pro tyto pece – termoolejových kotl  s plynovými ho áky.

Technické údaje kotelny

Specifikace za ízení :  plynová nízkotlaká kotelna pro technologii

Výkon termoolejového kotle :  500 kW

Po et kotl :  2

Celkový tepelný výkon kotelny :  1000 kW (bez teplovodního kotle)

Umíst ní kotelny :  patro, nad úrovní terénu

Palivo :  zemní plyn naftový tranzitní

Tlak plynu :  NTL - 2 kPa cca (1,8 kPa min.)

Výh evnost plynu :  35,8 MJ/m
3

(p i 15
o
C)
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trání kotelny :  nucené

Kategorizace kotelny :  II. kategorie dle SN 07 0703, vyhl. . 91/1993 Sb.

Kategorizace plynovodu :  SN 38 6420

Specifikace teplonosného média :  termoolej TRANSCAL t=300 oC (kapalina)

Obsluha :  ob asná

Zdroj tepla

Jako zdroj tepla pro oh ev termooleje jsou navrženy 2 stabilní pr to né nízkotlaké

kotle v horizontálním provedení OK 500 o max. výkonu 2 x 500 kW.

Kotle budou osazeny monoblokovým p etlakovým ho ákem WEISHAUPT WG 40 na

zemní plyn, který bude se ízen na max. výkon 500 kW. Ho ák je vybaven modulovou

regulací pro celý rozsah výkonu. Sou ástí dodávky ho ák  jsou kompletní regula ní a

zabezpe ovací ady.

Hlavní technické údaje kotle :

Výkon tepelný max. : 500 kW

innost : 86 %

Spot eba paliva : 56 m3/hod. zemního plynu

Objem : 328 l

Pracovní p etlak  max. : 10 bar

Teplota oleje max. : 300 oC

Pr tok oleje : 30 m3/hod.

Topná plocha: : 25,4 m2

Hladina hluku max. : 75 dB

Hmotnost : 1 200 kg

V koteln  bude umíst no rovn ž strojní vybavení systému termoolejových pecí, které

edstavuje beztlaká expanzní nádoba pod stropem kotelny a servisní, resp. havarijní nádrž

na olej s p erpávacím erpadlem umíst ná na podlaze kotelny. Propojovací potrubí oleje

mezi kotli a pecemi, zhotovené z ocelových trubek a tvarovek, bude vedeno voln .

trání kotelny bude ešeno jako nucené p ívodním a odvodním ventilátorem.

Odvod spalin od kotle bude zajiš ovat nerezový vícesložkový komín BERTRAMS s.

DW. Díly komínového t lesa se skládají z vnit ního nerez plášt  (t . mat. 17 241) tl. 0,4 mm,

keramické vlny tl. 35 mm a vn jšího nerez plášt  tl. 0,4 mm. Montovaný komín bude

vyveden do venkovního prostoru 1 m nad st echu pekárny.

es rozd lovací klapku budou spaliny kotle rovn ž zaúst ny do spalinového

vým níku tepla EKOBLOK umíst ného rovn ž v koteln .
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SHRNUTÍ ÚDAJ  O ZDROJÍCH ZNE IŠ OVÁNÍ

edpokládané parametry zdroj  v koteln

Ukazatel Hodnota Rozm r

edpokládaný provoz 1 000 hod/r

Jmenovitý výkon zdroje 1440 kW

Maximální spot eba paliva 142 m3/h

edpokládaná ro ní spot eba 142 000 m3/r

edpokládané parametry peka ských pecí

Ukazatel Hodnota Rozm r

edpokládaný provoz 2330 hod/r

Jmenovitý výkon zdroje 1270 kW

Maximální spot eba paliva 145 m3/h

edpokládaná ro ní spot eba 338 000 m3/r

Oba spalovací bodové zdroje zne iš ování ovzduší (kotelna i pece) budou

klasifikovány podle vládního na ízení . 352/2002 Sb. jako st ední zdroje zne iš ování.

Vy íslení emisí podle emisních faktor  (s využitím p ílohy . 5 na ízení vlády . 352/2002

Sb.) je uvedeno v rozptylové studii zám ru.

Provozní za ízení pat í charakterem výroby podle vládního na ízení . 615/2006 Sb.,

ílohy . 1 do kategorie 6.4 Potraviná ský pr mysl – Technologie na úpravu a zpracování

za ú elem výroby potravin z rostlinných surovin. Stanovená kapacita pro za azení mezi

st ední zdroje zne iš ování (projektovaný výkon v tší než 300 t hotových výrobk  denn , v

pr ru za tvrtletí) však dosažena zám rem rozhodn  nebude.

Plošným a liniovým zdrojem zne iš ování ovzduší bude doprava. O ekávané

dopravní nároky jsou uvedeny v kapitole B.II.5. oznámení. Vy íslení emisí pro výpo et

imisní situace z uvažovaných zdroj  zne iš ování ovzduší spojených s dopravní obslužností

areálu je provedeno v rozptylové studii.
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B.III.4. Odpady

Výstavba

edpokládané odpady p i realizaci stavby podle vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb.,

v platném zn ní :

Název druhu odpadu Kategorie Katalogové

íslo

Odhad množství

za dobu

výstavby

Beton O 17 01 01 3,0 t

Cihly O 17 01 02 3,0 t

Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a

keramických výrobk  neuvedené pod íslem 17 01 06

O 17 01 07 5,0 t

evo O 17 02 01 3,5 t

Sklo O 17 02 02 0,5 t

Plasty O 17 02 03 1,5 t

Železo a ocel O 17 04 05 3,0 t

Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 17 04 11 0,1 t

Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 O 17 05 04 neur eno *

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod

íslem 17 08 01

O 17 08 02 0,3 t

Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod

ísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

O 17 09 04 10,0 t

Sm sný komunální odpad O 20 03 01 5,0 t

* budou provedeny zemní práce pro vyrovnání terénu (sejmutí cca 1 m z poloviny plochy pozemku),

zemina bude z ásti použita na terénní úpravy a ást bude odvezena na zem lskou plochu

i výstavb  budou vznikat b žné stavební odpady. Odpady budou t íd ny a

shromaž ovány ve vy len ných nádobách a kontejnerech na ur ených místech. Za využití /

odstran ní v souladu s požadavky zákona . 185/2001 Sb., v platném zn ní budou smluvn

odpovídat dodavatelské firmy. Ke kolauda nímu ízení budou p edloženy doklady o

množství a zp sobu využití / odstran ní odpad  vyprodukovaných b hem výstavby.

Odpady z provozu

Provozováním za ízení budou vznikat p edevším odpadní obaly, dále odpady

z údržby a odpad komunálního charakteru. Množství odpad  bude b žné, bude odpovídat

charakteru innosti.
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i provozu nové pekárny se p edpokládá vznik následujících druh  odpad  podle

vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb., v platném zn ní :

Název druhu odpadu Kategorie Katalogové

íslo

Shromaž ovací

prost edek

a odhad množství

Zp sob

nakládání

Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 1 kontejner za m síc využití

Plastové obaly O 15 01 02 1 kontejner za m síc využití

Absorp ní inidla, filtra ní materiály,

istící tkaniny a ochranné od vy

zne išt né nebezpe nými látkami

N 15 02 02 1 kontejner za m síc odstran ní

Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu N 20 01 21 PE pytle, cca 60 ks zp tný

odb r

Papír a lepenka O 20 01 01 1 kontejner za dva

síce

využití

Sklo O 20 01 02 1 kontejner za m síc využití

Plasty O 20 01 39 1 kontejner za m síc využití

Sm sný komunální odpad O 20 03 01 3 kontejnery za týden odstran ní

(kontejner = 1200 l)

Provozovatel pekárny bude plnit povinnosti p vodc  podle § 16 zákona . 185/2001

Sb., v platném zn ní :

- odpady budou shromaž ovány vyt íd né podle jednotlivých druh , budou ukládány do

vy len ných shromaž ovacích prost edk  – pytl , kontejner  na stanoveném míst  (u

rampy na severním pr elí budovy)

- na shromaž ovacích prost edcích s nebezpe ným odpadem bude umíst n identifika ní

list nebezpe ného odpadu

- shromaž ovací plocha bude zpevn ná, zast ešená

- p ednostn  bude zajiš ováno využití odpad

- odpady budou p edávány pouze osob  oprávn né k jejich p evzetí

- o produkci a p edávání odpad  bude vedena evidence, každoro  bude zasíláno

„Hlášení o produkci odpad  a nakládání s odpady“ na M stský ú ad v Lanškroun ,

odbor životního prost edí

- není p edpokládána povinnost zpracovat Plán odpadového hospodá ství p vodce

odpad  a mít jmenovaného odpadového hospodá e

Po dožití posuzovaného za ízení bude t eba odstranit nespot ebované suroviny a

vzniknou odpady stavebního charakteru. Odpady budou využity nebo odstran ny v souladu

s aktuálními právními p edpisy v oblasti odpadového hospodá ství.
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B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a zá ení

Výstavba

hem výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanism  s tím, že

hlu jší innosti (zemní práce, betonování) nebudou rozhodn  rozsáhlé a budou trvat

krátkodob . Vy íslení p edpokládané hlu nosti je z d vodu nedostatku podrobn jších údaj

problematické.

V dob  výstavby je možné o ekávat využívání vibrujících mechanism , avšak op t

asov  velmi omezené a nyní t žko specifikovatelné. Vznik vibrací (s dosahy max.

v t sném okolí p íjezdové komunikace) m že být také vyvolán pr jezdem nákladních

automobil  zásobujících stavbu.

Zdroj elektromagnetického zá ení bude používán jen v pr hu montážních prací,

kdy bude z ejm  pot ebné krátkodob  sva ovat. Nebudou použity stavební materiály, u

nichž by se daly o ekávat ú inky radioaktivního zá ení.

Provoz

Zdrojem hluku v souvislosti s provozem by mohly být n které strojní ásti za ízení.

Bližší údaje zatím nejsou známy, v dalším stupni projektové dokumentace však budou

uvedeny hodnoty ekvivalentní hladiny hluku garantované dodavateli ve vzdálenosti 1 m od

za ízení. Provoz v pekárnách s obdobnou technologií není zdrojem p ekra ování maximální

stanované hladiny hluku v pracovním prost edí, což bude ve zkušebním provozu ov eno.

Lineárním zdrojem hlu nosti bude doprava. O ekávané dopravní nároky jsou

uvedeny v kapitole B.II.5. oznámení.

Vlastní provozování pekárenské technologie nebude zdrojem vibrací, doprava

žkými nákladními auty s rizikem vzniku dopravních ot es  v okolí komunikací bude

omezená. Za ízení jsou jako všechny spot ebi e elektrické energie zdrojem

elektromagnetického zá ení, zdroj radioaktivního zá ení nevznikne.

B.III.6. Možná rizika havárií

Navrhovaný provoz pekárny nevykazuje mimo ádná rizika pro pracovní a životní

prost edí.

V objektu nebudou používány nebezpe né chemické látky nebo p ípravky.

Jednotlivá za ízení budou provozována v souladu s provozními p edpisy a jejich technický

stav bude kontrolován pravidelnými revizemi a údržbou. Pracovníci budou prokazateln

zaškolováni pro práci, do výrobních prostor nebude dovolen vstup nepovolaným osobám.
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Veškerá navrhovaná za ízení musí spl ovat požadavky p íslušných platných

bezpe nostních a hygienických p edpis .

raz bude kladen na protipožární zabezpe ení objektu, opat ení budou provedena

v souladu s požadavky stanovenými v požární zpráv  projektu.

POŽÁRN  - BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

Posouzení požárního rizika :

Podle charakteru innosti je objekt pekárny za len n v souladu s SN 73 0804 mezi

výrobní objekty, provozovnu s výskytem ho lavých kapalin. Veškeré ešené prostory budou

za azeny maximáln  v V. SPB.

Posouzení požárních odolností stav. konstrukcí

Obvodové a vnit ní nosné st ny objektu budou zd né z cihelných blok , dopln né

ocelovými sloupy a pr vlaky, montované ze železobetonových prefabrikovaných sloup  a

pr vlak , oplášt ných neho lavými sendvi ovými panely (z vn jší strany dopln né na ásti

objektu d ev ným obkladem). Stropy nad jednotlivými podlažími budou železobetonové

panelové, p íp. upravené zav šenými podhledy. Strop nad montovanou ástí budovy budou

tvo it neho lavé sendvi ové st ešní panely. Jednotlivá podlaží budou propojena hlavními

schodišti ze železobetonu, vedlejšími z ocelových sva ovaných profil . St echy budou

upraveny neho lavou krytinou v provedení neší ící požár po svém povrchu. Podlahy budou

betonové, okna a vstupní dve e hliníkové, vrata lamelová výsuvná. Mezi jednotlivými

požárními úseky budou osazeny požární uzáv ry se samozavíra i. Odolnost stavebních

konstrukcí bude odpovídat danému stupni požární bezpe nosti.

i stavb  objektu bude užito materiál , které p i požáru odkapávají, spl ující

požadavky SN 73 0804 l. 9 (plocha sv tlík  a svítidel).

Dle SN 65 0201 budou spln ny požadavky na charakter a vlastnosti konstrukcí,

umíst ní havarijních a záchytných jímek ho lavých kapalin, ….

Dle SN 07 0703 budou pro provoz kotelny dodrženy požadavky na odv trání,

detek ní systém, p ívod a rozvody plynu,….

Požární pásy mezi PÚ

Dle SN 73 0804 l. 9.6.1 poznámky a SN 65 0201 l. 6.1.8 musí být

v obvodových st nách požární pásy min. ší ky 1200 mm.
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Únikové  cesty

Objekt bude využíván pouze osobami schopnými samostatného pohybu. Z p ízemí

administrativní ásti PÚ . 1 vede jedna nechrán ná úniková cesta p ímo na volné

prostranství – hlavní vstup, z 1. patra PÚ . 1 dv  NÚC po železobetonových schodištích

es p ízemí. Z výrobní ásti p ízemí PÚ . 1 vedou t i NÚC p ímo na volná prostranství.

Z pomocných prostor  (PÚ . 2 – PÚ . 6), kde nebudou trvalá pracovní místa, vede vždy

minimáln  jedna NÚC p es PÚ . 1. Únikové cesty svou délkou a ší kou vyhoví.

Odstupy

Odstupové vzdálenosti vyhovují, nebo  v požárn  - nebezpe ném prostoru objektu

jsou volná prostranství – omax = 9,7 m. Posuzovaný objekt se nebude nacházet v pož.-

nebezpe ném prostoru jiného objektu ani PÚ. erpací stanice, s vlastní odstupovou

vzdáleností o=10,0 m se bude nacházet severovýchodním sm rem ve vzdálenosti 11,0 m

od budovy, stožárová trafostanice NN s vlastní odstupovou vzdáleností o=7,0 m se bude

nacházet severovýchodním sm rem ve vzdálenosti 61,0 m od budovy.

Za ízení pro protipožární zásah :

íjezdová komunikace, zásahové cesty

K objektu vede p íjezdová komunikace se živi ným a betonovým povrchem ší ky

min. 3,0 m umož ující p íjezd požárních vozidel, minimální nápravový tlak 80 kN. V tomto

prostoru bude zakázáno parkování vozidel. Nástupní plochy ani zásahové cesty se

nez izují. Hasební zásah a záchranné práce bude možné vést vn jší stranou objektu a

vnit ním prostorem.

Požární voda

Zásobování požární vodou podle SN 730873. Jižním sm rem do vzdálenosti 100

m od novostavby bude zajišt n vn jší podzemní požární hydrant na p ívodním potrubí DN

150 (minimální množství požární vody 14 l/s, min. statický p etlak 0,2 MPa). Podle

požadavk  budou jednotlivé PÚ vybaveny zavodn nými vnit ními hydrantovými systémy.

Po et p enosných hasících p ístroj

Na p íslušných místech PÚ bude osazeno pot ebné množství p enosných hasících

ístroj .
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Požárn  bezpe nostní za ízení :

Nutnost st ežení objektu EPS

Objekt musí být st ežen EPS. P ed uvedením do provozu bude nutné uzav ít

smlouvu mezi provozovatelem EPS a HZS, v etn  zajišt ní provozuschopnosti p enosové

cesty, která musí být certifikována. V p ípad , že v objektu nebude trvalá služba, musí být

enos signálu zajišt n bezdrátovým systémem.

Nutnost instalace samo inného odv trávacího za ízení

Dle požadavk SN 73 0804 l. 7.2.8  (na jednu osobu p ipadá více jak 5 m2

dorysné plocha PÚ) není nutné SOZ instalovat.

Nutnost instalace samo inného stabilního hasícího za ízení

Dle požadavk SN 73 0804 l. 7.2.7 není nutné SSHZ instalovat.

Náhradní zdroje NN, informa ní a signaliza ní za ízení

V souladu s požadavky požárn  bezpe nostních za ízení (EPS, požární klapky)

bude objekt zajišt n náhradním zdrojem NN, p íp. jiným za ízením. Dle podrobného ešení

technologie plynových za ízení, kotelny, … budou instalována signaliza ní za ízení úniku

plynu, ho lavých kapalin,…

Umíst ní výstražných a bezpe nostních tabulek

Na p íslušných místech budou osazeny požadované bezpe nostní tabulky (hlavní

uzáv ry NN, vody, vnit ní hydranty, vn jší hydrant, p enosné hasicí p ístroje, elektrické

rozvad e a za ízení, zákazové a výstražné tabulky,…).
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ÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

V DOT ENÉM ÚZEMÍ

C.I. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik
Zám rem je výstavba nového areálu pekárny východn  od Lanškrouna, p i silnici

II/315 (Choce  – Ústí nad Orlicí – Lanškroun – Sázava). Plocha pro výstavbu navazuje na

areál strojírenské firmy BESKAB Lanškroun s.r.o., severním a východním sm rem jsou

volné pozemky, využívané pro zem lské ú ely. Nejbližším obytným objektem je d m .p.

497 v Lanškroun  - ve vzdálenosti cca 250 m.

Budoucí areál pekárny se nachází v katastrálním území obce Sázava, kde žije cca

550 obyvatel, rozloha obce je 566,48 ha.

Z hlediska kvality ovzduší se nejedná o území imisn  významn ji zatížené.

V širších souvislostech se uvedená lokalita adí do  Svitavského bioregionu ( . 1.39)

ležícího na pomezí východních ech, jižní a st ední Moravy. Zaujímá p evážnou ást

geomorfologického celku Svitavská pahorkatina a jižní polovinu Podorlické pahorkatiny, má

protáhlý tvar od jihu k severu. Bioregion v minulosti tvo il významný spojovací koridor mezi

ob ma dnešními centry teplomilné bioty – Moravou  a eskou kotlinou. Na p evážn

vápnitých podkladech se st ídají bohatší, ale monotónní typy spole enstev odpovídající

3. dubovo-bukovému a 4. bukovému vegeta nímu stupni. Podle mapy regionáln

fytogeografického len ní leží zájmové území ve fytogeografickém okrese eskomoravské

meziho í, podokrese Lanškrounská kotlina.

Hydrogeologicky se jedná o rajon 426 Kyšperská synklinála. Nejbližší vodote í ve

vztahu k posuzovanému zám ru je Ostrovský potok, .h.p. 4 - 10 - 02 - 006, který v obci

Sázava ústí do Moravské Sázavy – vodohospodá sky významného vodního toku.

írodov dn  cennými ástmi p írody v území je Ostrovský potok (lokální biokoridor

v rámci ÚSES), Lanškrounské rybníky (evropsky významná lokalita, p írodní park) a tok eky

Moravská Sázava (významný krajinný prvek). Zám r je umíst n v dostate né vzdálenosti od

uvedených chrán ných míst.

Oblast je využívána pro zem lskou a rekrea ní innost, pr mysl je soust ed n do

nejv tšího sídla celého území – do m sta Lanškroun.

Území není z environmentálního hlediska zat žované nad míru únosného zatížení.
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C.II. Stru ná charakteristika složek ŽP v území, které budou

pravd podobn  významn  ovlivn ny
Významné ovlivn ní složek životního prost edí provozem pekárny spole nosti

Peka ství a cukrá ství Sázava s.r.o. lze oprávn  vylou it – p esto je stru ná

charakteristika životního prost edí v zájmovém území uvedena.

Zdroj : www.mulanskroun.cz

Geomorfologické a geologické pom ry :

Území je sou ástí Lanškrounské kotliny, svažující se od severu k jihu, která je

orámována jižním okrajem Orlických hor a p íkrými srázy tektonických zlom eské tabule.

Nejvyšším bodem oblasti je Buková hora (958 m n.m.), od které klesá  krajina k jihu, až

k nejnižšímu bodu, ke T ebovskému sedlu (438 m n.m.). Východní okraj Lanškrounska se

zdvihá Záb ežskou vrchovinou do výšky okolo 500 m n.m. Západní okraj lemují o n co vyšší

ebovské st ny (okolo 600 m n.m.), které prudce spadají na východ do Lanškrounské

kotliny.

http://www.mulanskroun.cz
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Reliéf v zájmové oblasti u Lanškrouna má charakter ploché pahorkatiny s lenitostí

50 – 75 m.

V dot eném území se nevyskytují žádná poddolovaná území, sesuvná území ani

chrán ná ložisková území i další ochranná pásma ložisek nerostných surovin.

V oblasti hornin mají v širším okolí zájmové lokality p evahu spodno- a

st edoturonské slínovce až pís ité slínité vápence (r zné druhy opuk). Ve sníženinách

v okolí Lanškrouna vystupují svrchnoturonské slíny a ostr vky slínitých a slínito-pís itých

hornin marinního neogénu.

Na geologické stavb  zájmového území se nejvíce podílejí k ída, tercier a kvarter.

ídové usazeniny jsou tvo eny hlavn  slíny a slínovci. Sedimenty t etihorního stá í tvo í jíly,

jílovce, silty a siltovce. Zeminy tvrtohorního stá í jsou sprašové a svahové hlíny.

da :

Z p d mají nejv tší rozsah v oblasti typické kambizem , ve sníženin  u Lanškrouna

evažují luvizemní hn dozem  na sprašových hlínách – což koresponduje s výsledky

pedologického pr zkumu p ímo na lokalit  výstavby, kde byl zjišt n p dní pokryv

ozna ovaný jako hn dozem illimerizovaná, slab  oglejená na sprašovém pokryvu.

V d sledku zv trávání, slabé propustnosti podkladu, odlesn ní a zcelení lán  jsou v

dané oblasti vyvinuty podmínky pro erozi - p evážn  v trem, povrchovou vodou a lidskou

inností. Sou asn  je širší území náchylné k sesuv m, ideální predispozice je vyvinuta tam,

kde jsou vrstvy souklonné se svahem, a to v p ípad  po intenzivních srážkách, odleh ením

paty svahu, ní erozí nebo lidskou inností. Z hlediska existence dalších proces

(antropogenní procesy, seismicita, krasové jevy apod.) není sledovaná oblast t mito faktory

ovliv ována.

Povrchové a podzemní vody :

Oblast Lanškrounska pat í do úmo í erného mo e, do povodí Moravské Sázavy

4 - 10 - 02, což znamená Moravskou Sázavu a Moravu od Moravské Sázavy po T eb vku.

Moravská Sázava je vodohospodá sky významným vodním tokem.

Nejbližší vodote í ve vztahu k posuzovanému zám ru je Ostrovský potok, .h.p.

4 - 10 - 02 - 006, který pramení u Ostrova ve výšce 428 m n.m. a ústí zprava do Moravské

Sázavy v 357 m n.m. – v obci Sázava. Plocha povodí iní 38,4 km2, délka toku 11,9 km,

pr rný pr tok u ústí iní 0,34 m3.s-1. Vzdálenost Ostrovského potoka od místa výstavby

je v nejbližším míst  cca 400 m.

Hydrogeologicky se jedná o rajon 426 Kyšperská synklinála. Hlavní kolektor je

tvo en spodnoturonskými horninami, místy rovn ž cenomanskými a st ednoturonskými.
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Z hydrogeologického hlediska pat í v tší ást území, tvo ená svrchnok ídovými sedimenty,

mezi vodárensky nejvýznamn jší oblasti ech. Hlavní zvodn ní v ústecké i kyšperské

synklinále je vázáno na puklinov  a pr linov  propustné pís ité sedimenty cenomanu a

puklinov  propustné sedimenty spodního a st edního turonu. Ty jsou však p ekryty mladšími

sedimenty svrchnoturonskými, které v d sledku svého jílovitého vývoje p edstavují

regionální hydrogeologický izolátor.

Zám r není situován v CHOPAV Východo eská k ída.

Zdroj : Vodohospodá ská mapa 1 . 50 000 (www.pardubickykraj.cz)

Klimatické podmínky a kvalita ovzduší :

ešené území se nachází podle Quitta v mírn  teplé klimatické oblasti MT7 – MT8,

vlhké s mírnou zimou. Pr rná ro ní teplota je 70 °C, pr rný ro ní úhrn srážek 764

mm, z toho ve vegeta ním období dosahuje 425 mm. Po et dní s teplotou vyšší než 0°C je

280. Po et mrazových dní je 120 a ledových 40. Pr rné datum prvního mrazového dne

je v tomto území 11.10. a posledního 1.5. Vzhledem k mírnému reliéfu se zde výrazn ji

neprojevují mezoklimatické a klimatické rozdíly.

Pr rné teploty vzduchu v jednotlivých m sících °C

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

-3 -1 1,5 6,5 12 14,5 17 16,5 12,5 8,0 3 -1

http://www.pardubickykraj.cz
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Pr rné srážky v jednotlivých m sících (mm)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

64 50 55 50 60 80 100 80 55 60 60 50

trná r žice

evládajícími jsou v zájmové oblasti severozápadní a jihovýchodní sm ry v tru.

Minimum v etnosti sm  v tru leží ve sm rech severovýchodních a jihozápadních.

trná r žice : Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí

 Sm r S SV V JV J JZ Z SZ CALM
% 8,00 2,75 6,40 18,44 8,58 5,37 11,47 18,80 20,19
h/r 701 241 561 1615 752 470 1005 1647 1769
h/< 15,6 5,4 12,5 35,9 16,7 10,5 22,3 36,6 39,3
m/s Celkem
1,7 3,71 3,03 3,15 4,20 3,39 3,10 3,11 3,87 27,59
5 5,67 1,85 4,73 14,33 6,20 3,65 6,31 12,49 55,23

11 1,14 0,39 1,04 2,43 1,51 1,14 4,57 4,96 17,18
Celkem 10,52 5,27 8,92 20,96 11,10 7,89 13,99 21,32 100,00

Nejbližší monitorování kvality venkovního ovzduší v posuzovaném území je

provád no v bývalém okresním m st  Ústí nad Orlicí na 2 stanicích. Jedná se o

monitorovací stanici HMÚ (umíst na v METEO – zahrádce u letišt ) a stanici Státního

zdravotního ústavu (ta je umíst na poblíž trafostanice a parkovišt  na sídlišti Podm stí).

Stanice HMÚ v Ústí nad Orlicí je charakterizována jako stanice poza ová,

venkovská. Lokalizace této stanice je následující :

- zem pisné sou adnice 49° 58 49,27  sš; 16° 25  19,64  vd

- nadmo ská výška 402  m

Stanice zdravotního ústavu v Ústí nad Orlicí – Podm stí je charakterizována jako

stanice dopravní, m stská. Lokalizace této stanice je následující :

- zem pisné sou adnice 49° 58 11,00  sš; 16° 23  50,00  vd

- nadmo ská výška 325  m

Z d vodu vzdálenosti posuzované lokality od t chto m ících stanic nemají

nam ené údaje pro vlastní zájmový prostor výstavby pekárny jednozna nou vypovídací

schopnost, p esto jsou údaje pro orientaci uvedeny.
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IMISNÍ SITUACE 2005
koncentrace [µg.m-3]

tvrtletníStanice Látka

I.Q II.Q III.Q IV.Q ro ní pr r denní maximum
(datum)

hodinové
maximum (datum)

SO2 17,8 8,6 7,5 13 11,8 34,0 (5.3.2005) 106,5 (27.6.2005)
NO2 34,1 19,4 20,2 40,7 28,8 86,2 (1.12.2005) 137,7 (2.12.2005)

1117
Ústí nad

Orlicí
PM10 35,8 26,8 25,0 33,5 30,3 91,3 (25.3.2005) 242,0 (7.2.2005)
SO2 - - - - 12,93 52,6 (5.2.2005) -
NO2 11,2 13,6 14,1 20,9 15,0 48,9 (9.11.2005) -

1338
Ústí nad
Orlicí -

Podm stí PM10 34,7 29,0 20,3 32,2 28,9 92,0 (25.3.2005) -

Výsledky m ení imisí základních látek za rok 2005 jsou uvedeny výše v tabulce.

Imisní koncentrace dalších látek (nap . organických polutant ) nejsou na stanicích m eny.

Zdrojem informací je ro enka HMÚ zve ejn ná na internetových stránkách.

Území, ve kterém se nachází areál provozovny, není sou ástí národního parku,

chrán né krajinné oblasti ani není vybranou p írodní lesní oblastí ve smyslu vyhlášky MZem

. 83/1996 Sb., o lesním hospodá ském plánování, proto se na toto území nevztahují imisní

limity pro ochranu ekosystém  a vegetace.

Fauna a flóra, zvlášt  chrán né ásti p írody :

Širší území se adí do  Svitavského bioregionu ( . 1.39 – len ní dle Culka a kol.).

Bioregion leží na pomezí východních ech, jižní a st ední Moravy. Zaujímá

evážnou ást geomorfologického celku Svitavská pahorkatina a jižní polovinu Podorlické

pahorkatiny, má protáhlý tvar od jihu k severu.

Bioregion v minulosti tvo il významný spojovací koridor mezi ob ma dnešními centry

teplomilné bioty – Moravou  a eskou kotlinou. Na p evážn  vápnitých podkladech se

st ídají bohatší, ale monotónní typy spole enstev, odpovídající 3. dubovo-bukovému a

4. bukovému vegeta nímu stupni. Bioregionem probíhá hlavní evropské rozvodí. Reliéf má

jednotvárný charakter synklinál, h bet  a brázd protáhlých od severoseverozápadu

k jihojihovýchodu, které se ohýbají sm rem k jihu.

Potenciální p irozenou vegetací severní ásti bioregionu p edstavují acidofilní

doubravy. Nižší polohy sm rem k Moravské T ebové zaujímají dubohab iny. V nivách

vodních tok  jsou luhy.

V zájmovém prostoru, který je využíván pro zem lské ú ely a je ohrani en

zástavbou, prostory pro podnikatelské aktivity a frekventovanou komunikací, je možné

ekávat výskyt pouze v tšinov  b žných druh  entomofanuny i obratlovc  vázaných na

stované plodiny a tím i na zem lsky využívanou p du, remízky, p íp. na prost edí luk a

lesních porost . P ítomnost populací zvlášt  chrán ných druh  živo ich  a rostlin ve smyslu

vyhlášky MŽP . 395/1992 Sb., v platném zn ní je vázána na vyhlášená chrán ná území,
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prvky ÚSES a VKP v širším území.

Zám r se nedostane do st etu s žádným zvlášt  chrán ným územím p írody ve

smyslu kategorií podle § 14 zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní, nebude ohrožen

žádný významný krajinný prvek, ani zvlášt  chrán né území ve smyslu ochrany památek,

ípadn  chrán né území podle horního zákona.

Významným krajinným prvkem „ze zákona“ je tok Moravská Sázava.

írodním parkem v oblasti jsou Lanškrounské rybníky, které tvo í rybni ní soustavu

táhnoucí se na severozápad od Lanškrouna k jihovýchodnímu konci obce Ostrov. Nejstarší

zpráva o po átcích lanškrounského rybníká ství je z roku 1433. T sn  p ed rokem 1464

postavil tehdejší majitel panství Kostka z Postupic nyn jší Dlouhý rybník. Feudálové stav li

a vlastnili i další rybníky, ale n které (Pšeni v) pat ily i bohatým m an m. Poslední,

Slune ní rybník, byl vybudován až po 2. sv tové válce v roce 1965.

írodní park "Lanškrounské rybníky" byl z ízen v roce 1990 jako oblast klidu pro sv j

mimo ádný význam po stránce biologické, krajiná ské i estetické. Rozkládá se západn  od

Lanškrouna v oblasti soustavy rybník  na Ostrovském potoce a zahrnuje rybníky Olšový, Pšeni v,

Slune ný a Plock v s okolními lesními porosty. Navazuje na rekrea  využívanou oblast rybníka

Dlouhý s širokými možnostmi ubytování a vodních sport , další rybníky nabízejí tichá místa pro

ryba ení.

Oblast Lanškrounských rybník  je významným hnízdišt m vodního ptactva a d ležitou

zastávkou tažných pták . Z významných chrán ných druh  se zde vyskytuje nap . bekasina otavní,

buká ek malý, áp erný a bílý, hohol severní, ch ástal vodní, orlovec ní, rákosník velký a mnoho

druh  kachen. Najdeme zde i raka ního, olka horského, ropuchu obecnou i zelenou, rosni ku

zelenou a další druhy obojživelník .

Flóra je typická pro vlhká stanovišt , zamok ené louky i litorální pásmo vodních ploch. Roste

zde kosatec žlutý, leknín b lostný, prstnatec májový, vachta trojlistá, bledule jarní a další druhy.

 Krátký rybník slouží sportovnímu rybolovu - je prakticky v zástavb  m sta, po jeho levém b ehu

je sídlišt  rodinných dom .

 Dlouhý rybník je nejvíce rekrea  využívaným rybníkem. Prakticky po celém pravém b ehu je

umíst no množství chat k rekreaci, také ve ejný kemp. Na levém b ehu je umíst na ve ejná pláž

s p ovnou lod k a restaurací. V zadní ásti rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami

sloužící jako hnízdišt  ptactva.

 Olšový rybník je ze dvou stran obehnán hrází. Za levou hrází a korytem potoka jsou umíst ny

chaty pro individuální rekreaci. V zadní ásti rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami

(hnízdišt  ptactva).

 Na levém b ehu Pšeni kova rybníka jsou 4 ubytovací objekty pro organizovanou rekreaci.

 Plocha Slune ného rybníka je využívána k individuálnímu rybolovu. Chatová individuální

rekreace ani jiný typ organizované rekreace se na tomto rybníku nevyskytuje. V zadní ásti
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rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami (hnízdišt  ptactva). U hráze Slune ního rybníka

vyv rá ze zem  odedávna známý vydatný pramen pitné vody - Eduard v pramen.  íkalo se mu

Vápenný pramen, protože byl upraven z b lošedých opukových kamen . Roku 1861 jej náro ným

zp sobem p estav li lanškrounští ostrost elci a nazvali po svém hejtmanovi Eduardu Erxlebenovi

(dlouholetém a významném lanškrounském starostovi, textilním podnikateli a estném veliteli

ostrost elc ).

Evropsky významné lokality a pta í oblasti :

V zájmové lokalit  (v katastru Sázava) není žádná evropsky významná lokalita podle

§ 45 písm. a – c) zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní, která by byla zahrnuta do

národního seznamu t chto lokalit ve smyslu p íloh na ízení vlády . 132/2005 Sb.

Zájmové území zám ru není také v kontaktu ani v kolizi s žádnou z pta ích oblastí

na území R podle § 45 písm. e) tohoto zákona ve smyslu n kterého z vydaných na ízení

vlády R k vymezení konkrétních pta ích oblastí na území eské republiky.

Nejbližší vyhlášená evropsky významná lokalita je v katastru Lanškroun :

název : Lanškrounské rybníky CZ0530174

rozloha : 41,5 ha

popis :       smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy,

bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých p dách

vzdálenost od zám ru : cca 2,5 km (p es území m sta Lanškroun)

Územní systém ekologické stability krajiny :

ÚSES p edstavuje ú elové propojení ekologicky stabilních ástí krajiny do funk ního

celku. Ekologická stabilita p íslušného území (m sta Lanškrouna a okolí) je nízká. D vodem

je zna ný výskyt antropogenních složek krajiny v území - pr myslových objekt , obytné

zástavby, frekventovaných komunikací. Plochy, které jsou zem lsky obd lávané, vykazují

nízkou stabilitu.

Nejbližším prvkem ÚSES je Ostrovský potok – lokální biokoridor, ve vzdálenosti cca

400 m od zám ru. Tok ani b ehový porost vodote e nebude zám rem nijak ovlivn n.

Krajinný ráz :

Ráz území je siln  závislý na reliéfu území (geomorfologických pom rech) a na

možnosti území obývat a využívat. V nižších polohách byl region osídlen pravd podobn  již

v prav ku, ve výše položených kotlinách teprve v raném st edov ku, avšak nejvyšší polohy

byly osídleny velmi pozd . Sou asné lesy zaujímají pouze ostrovy v p evážn  odlesn né

krajin  (asi 30 % rozlohy) a mají z velké ásti sekundární druhovou skladbu (smrkové, mén
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borové monokultury). Charakteristické jsou však listnaté (p evážn  bukové) lesy v údolních

zá ezech a na východním svahu H ebe ovského h betu. V odlesn ných plochách p evažují

dnes pole nad loukami a pastvinami, na mnoha místech poškozenými melioracemi.

V plošších ástech kotlin byly vybudovány rybníky.

Celá krajina v dot ené lokalit  je antropogenn  ovlivn na, p etvo ena - zejména

v d sledku intenzivního zem lského využívání.

Architektonické a jiné kulturní památky :

Obec Sázava (d íve také Zohsee), na jejímž katastrálním území bude plánovaná

pekárna umíst na, leží 2 km východn  od m sta Lanškroun sm rem na Záb eh na Morav .

Obcí protéká eka Moravská Sázava, od které vznikl n mecký název Zohsee. První

písemná zmínka o obci je v darovací listin  krále Václava II. z r. 1304, kterou v noval

lanškrounskou ást lanšperského panství zbraslavskému klášteru.

V roce 1976 byla obec Sázava administrativn  p ipojena k Lanškrounu a op t se

právn  osamostatnila až v roce 1992.

Obec je zapojena do programu Obnovy venkova, z n hož vychází její další rozvoj.

V sou asné dob  v obci žije 547 obyvatel.

Významné objekty v obci Sázava jsou následující :

- Sousoší Nejsv jší trojice z roku 1811

- Kaple sv. Prokopa z roku 1888

- Železný k íž za kaplí

- Sousoší piety z roku 1681

- Boží muka

Vlastní lokalita posuzovaného areálu se nenachází v oblasti mající zvláštní

historický, kulturní nebo archeologický význam.
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ÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A

NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

D.I.  Charakteristika možných vliv  a odhad jejich velikosti a

významnosti
Velikost vliv  je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :

- nulový vliv

- zanedbatelný vliv

- malý vliv

- st ední vliv

- velký vliv

Významnost vliv  je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :

- významný pozitivní vliv

- mírn  pozitivní vliv

- nevýznamný vliv

- mírn  negativní vliv

- významn  negativní vliv

VLIVY NA VE EJNÉ ZDRAVÍ :

a) Zdravotní rizika

Výstavba

íprava staveništ , stavební a montážní práce v etn  související dopravy se

samoz ejm  neobejdou bez ur itého ovlivn ní prost edí – hlukem, emisemi. Vzhledem

k dostate né vzdálenosti obytných dom  v Lanškroun  a Sázav  od staveništ  se v obytné

zástavb  projeví spíše negativní vlivy z dopravy (v okolí komunikace II/315) než z inností v

prostoru výstavby. innosti s v tšími nároky na dopravu (zemní práce, betonáž, doprava

technologie) však budou trvat krátkodob  (max. 6 m síc ) a budou omezeny na denní dobu

s vylou ením dn  pracovního klidu.

Vlivy na zdraví v dob  stavební innosti budou velikostn  malé a nevýznamné.

Provoz

S ohledem na charakter a velikost nového provozu, také na umíst ní není t eba

edpokládat negativní ovlivn ní ve ejného zdraví.
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Relevantním vlivem, který byl podrobn ji zvažován, je možný vliv emisí do ovzduší.

Byla vypracována rozptylová studie hodnotící p ípadné ovlivn ní kvality ovzduší v okolí p i

provozu pekárny, v etn  související dopravy. Tato podkladová studie potvrdila, že vlivy na

ovzduší budou velikostn  malé a nevýznamné. P ípadné negativní ovlivn ní venkovního

chrán ného prostoru hlukem je možné vzhledem k charakteru provozu a jeho velikosti

vylou it (blíže na str. 45 - Vlivy na hlukovou situaci), navíc pekárna nebude provozována

v no ní dob .

Provoz nové pekárny se neprojeví negativním vlivem na ve ejné zdraví – zám r

nem že ovlivnit zdravotní stav obyvatel v okolní obytné zástavb .

b) Sociální a ekonomické d sledky

Pozitivním jevem bude zam stnanost pracovník  v dob  výstavby (i když jen na

echodnou dobu). Provozování pekárny bude mít p ímé sociální a ekonomické d sledky

pro pracovníky s tím však, že po et pracovních míst se oproti sou asnosti, kdy je

provozována stará pekárna v Nádražní ul., nezm ní. Tato pekárna bude zrušena.

c) Za len ní stavby, faktory pohody

edm tná stavba nebude znamenat negativní zm nu krajinného rázu v širších

pohledových vztazích, ani v lokalit  z t chto d vod  :

 Nevznikne nová charakteristika území - veškeré provozní, výrobní a kancelá ské plochy

etn  sklad  budou umíst ny v jedné budov , k níž budou vybudovány obslužné

komunikace, zpevn né a odstavné plochy, nákladové rampy a parkovišt . Novostavba

o p dorysných rozm rech 72,7 x 46,3 m bude samostatn  stojící a bude mít dv  užitná

nadzemní podlaží. Svými rozm ry se nebude vymykat z charakteru lokality – na okraji

sta, v t sné blízkosti silnice II. t ídy.

 Nebude narušen stávající pom r krajinných složek - tento pom r je již dnes pom rn

nevyvážený, protože p evládají negativní charakteristiky (zástavba, technická

infrastruktura, komunikace), ale posuzovaný zám r tuto nerovnováhu výrazn

neprohloubí. Objekt a zpevn né plochy budou kompenzovány sadovými úpravami.

 Nedojde k narušení vizuálních vjem  - zám r nebude vytvá et novou ur ující

pohledovou dominantu, objekt pekárny bude výškov  respektovat terén. Budova je

v návrhu zajímavá, ale rozhodn  není extravagantní. P evládajícím hlediskem p i

projektování byla užitnost výrobního objektu.

Ovlivn ní faktor  pohody není d vod p edpokládat.
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VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ :

Vlivy na povrchové a podzemní vody :

Výstavba

i výstavb  budou vodu pot ebovat pracovníci pro sociální ú ely, tento odb r bude

záviset na po tu pracovník  v dané etap  stavebních prací a bude asov  omezený (po

dobu max. 17 m síc ), standardní bude odb r vody pro technologii stavebních prací, p íp.

skráp ní prašných ploch a išt ní vozidel.

Voda bude odebírána z p ípojky, bude z ízeno zázemí (bu ky) v etn  toalet.

Vliv na vodu p i stavebních pracích bude zanedbatelný a nevýznamný.

Provoz

Areál bude zásobován vodou nov  vybudovanou p ípojkou z m stského vodovodu,

pr rná m sí ní pot eba vody pro novou pekárnu je vypo ítána celkem do 1 000 m3.

Odpadní splaškové vody z objektu a deš ové vody z nových zpevn ných ploch budou

svedeny do m stského kanaliza ního sb ra e napojeného na m stskou OV.

Ovlivn ní kvality podzemní i povrchové vody se nep edpokládá - d vodem je

jednak provád ní veškerých inností na vodohospodá sky zabezpe ených plochách a také

charakter zám ru, který v podstat  vylu uje používání závadných látek s významným

rizikem pro životní prost edí. Areál neleží v zátopové oblasti.

Vliv zám ru na vody je možné ozna it jako zanedbatelný a nevýznamný.

Vlivy na stav ovzduší :

Výstavba

Emitování látek p i stavební innosti bude spojeno zejména se zemními pracemi a

silni ní dopravou - b hem období realizace stavby vzniknou nároky na odvoz nevyužité

zeminy, p ivezení stavebního materiálu, budou dopravováni pracovníci. Zdrojem prašnosti

že být i vlastní prostor výstavby, p edevším p i p íprav  staveništ .

„Nejprašn jší“ innosti budou probíhat n kolik m síc  v po áte ní fázi výstavby, kdy

budou provád ny zemní práce a zajiš ována p eprava zeminy.

Stavební práce budou z hlediska ovzduší velikostn  malou a nevýznamnou zát ží.
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Provoz

Podkladem pro objektivní posouzení vlivu zám ru na ovzduší je rozptylová

studie - Ing. Leoš Slabý, EV  s.r.o. Pardubice, leden 2007.

Cílem rozptylové studie bylo posoudit vliv provozu nové výrobny (v etn  související

vyvolané silni ní dopravy) na kvalitu venkovního ovzduší.

Výpo et rozptylové studie byl proveden pro následující látky :

 oxidy dusíku

 oxid dusi itý

 oxid uhelnatý

 benzen

Pro výpo et studie byl použit program SYMOS’97, verze 2003 - systém pro

modelování zne išt ní ze stacionárních zdroj . Výpo et byl proveden pro pravidelnou sí

121 uzlových bod  a pro vybraný referen ní bod. Sí  121 referen ních bod  má rozm ry

1 x 1 km, s krokem 100 m.

Celkový po ítaný p ísp vek v sob  zahrnuje vliv liniových, plošných a bodových

zdroj  – p ísp vek posuzovaného zám ru. Pro porovnání byla posuzována nulová varianta,

která popisuje imisní situaci bez zám ru.

SHRNUTÍ VÝSLEDK  ROZPTYLOVÉ STUDIE :

Nejvyšší imisní koncentrace škodlivin lze o ekávat u nejbližších a nejvýše

položených referen ních bod  zejména ve IV. a V. t íd  stability v první t íd  rychlosti v tru

za podmínek p íznivých pro rozptyl škodlivin, ale nep íznivých pro jejich transport, u

referen ních bod  vzdálen jších zdroji zne iš ování je dosahováno imisních maxim p i

stabilních atmosférických podmínkách, tj. p i podmínkách p íznivých pro transport škodlivin

a nep íznivých pro jejich rozptyl. V posuzovaném p ípad  nového zdroje – kotelny a

peka ských pecí je maximálních imisních koncentrací dosahováno v I. t íd  stability.

Ve studii bylo provedeno porovnání vypo tených hodnot v etn  imisního pozadí

s dostupnými imisními limity :

IMISNÍ LIMITY - PRO OCHRANU ZDRAVÍ, 2007

Mez
tolerance
[µg.m-3]Zne iš ující

látka
Doba

pr rování

Hodnota
imisního

limitu
[µg.m-3]

Maximální
tolerovaný po et

ekro ení za
kalendá ní rok 2007

Termín
dosažení
imisního

limitu

1 hod. 200 18 40 1.1.2010NO2
kalendá ní rok 40 — 8 1.1.2010

CO
max. denní 8h
klouzavý
pr r

10 000 — — —

Benzen kalendá ní rok 5 — 4 1.1.2010



Oznámení podle zákona . 100/2001 Sb. – Výstavba pekárny SÁZAVA

44

ehled vypo tených maximálních imisních koncentrací v porovnání s imisními
limity :

Vypo tené maximální hodnoty v obytné zástavb , p vodní stav :

imisní limit, imisní hodnota hodinový denní ro ní p lro ní
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

oxid dusi itý 36,9 1,40
oxidy dusíku 10,70
benzen 0,48

Vypo tené maximální hodnoty v obytné zástavb , výhledový stav :

imisní limit, imisní hodnota hodinový denní ro ní p lro ní
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

oxid dusi itý 37,4 1,18
oxidy dusíku 11,07
oxid uhelnatý 2,63
benzen 0,49

Imisní pozadí lokality :

imisní limit, imisní hodnota hodinový denní ro ní p lro ní
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

oxid dusi itý 32 20
oxidy dusíku 25
oxid uhelnatý 4000

Maximální imisní zát ž v etn  imisního pozadí :

imisní limit, imisní hodnota hodinový denní ro ní p lro ní
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

oxid dusi itý 37,4 21,2
oxidy dusíku 11,1
oxid uhelnatý 4003
benzen 0,49

Výpo et rozptylové studie neprokázal p ekra ování imisních limit  oxidu dusi itého,

oxid  dusíku a oxidu uhelnatého v obytné zástavb  v d sledku realizace zám ru.

ležitou skute ností je, že stávající provoz pekárny v Nádražní ulici v

Lanškroun  bude zrušen.

Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, zá ení :

Výstavba

Pro hlu nost p i výstavb  platí obdobné p edpoklady a záv ry jako u emisí do

ovzduší – totiž, že nejhlu jší období bude spojeno se zemními pracemi, což bude krátké

období v po átcích výstavby, také s betonováním a dopravou. Nadm rné zatížení okolí

hlu ností není p edpokládáno, vliv lze ozna it za velikostn  malý a nevýznamný. D ležité
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je, že „hlu né“ práce budou omezeny na denní dobu a nebudou provád ny ve dnech

pracovního klidu.

ípadný významn jší vliv vibrací ze stavební innosti nebo z dopravy se

nep edpokládá, ani vliv elektromagnetického zá ení není d vod více zvažovat.

Provoz

Zvýšené úrovn  hluku mají negativní vliv p edevším na nervový systém a psychiku

lov ka. Hluk zt žuje ovou komunikaci, obt žuje, vyvolává pocit rozmrzelosti a

nespokojenosti. Negativn  ovliv uje odpo inek organismu a tím i jeho výkonnost, m že

zm nit sociální chování - v hlu ném prost edí klesá ohleduplnost, schopnost spolupracovat,

roste podrážd nost a agresivita. V sou asnosti je za dostate  prokázané poškození

sluchového aparátu, ovlivn ní kardiovaskulárního a imunitního systému a poruchy spánku.

Ovlivn ní hlukové hladiny v chrán ném venkovním prostoru obytné zástavby LAeq

den = 50 dB(A), LAeq noc = 40 dB(A) z provozu a ze silni ní dopravy bude minimální.

vody pro toto tvrzení jsou následující :

- zdroje hluku budou umíst ny uvnit  objektu s garantováním hlukových charakteristik

v souladu s na ízením vlády . 9/2002 Sb., v platném zn ní

- vzdálenost zástavby od místa realizace zám ru bude nejmén  250 m

- areál je umíst n na okraji m sta, nejbližší obytná zástavba je v podstat  pouze jedním

sm rem (západním)

- mezi obytnou zástavbou v Lanškroun  a zám rem p sobí jako clona další objekty

- za ízení bude provozováno pouze v denních hodinách

Vzhledem k umíst ní areálu p i silnici II/315 a o ekávané frekvenci vyvolané dopravy

nebude p ír stek dopravy v souvislosti se zám rem rozeznatelný od stávající situace.

Vliv provozu z hlediska hluku bude zanedbatelný a nevýznamný.

i doprav  vznikají tzv. dopravní ot esy. Jejich velikost závisí na hmotnosti

samotného vozidla, kvalit  jeho odpružení, rychlosti, kvalit  povrchu a druhu konstrukce

vozovky. Nemalý vliv mají geologické pom ry v daném míst . Dopravní ot esy se ší í

podložím a p sobí na budovy maximáln  n kolik desítek metr  od místa, kde vznikají.

Protože však bude doprava t žkými nákladními auty zajiš ována s minimální etností, lze

ozna it vliv možných vibrací na životní prost edí a zdraví obyvatel za zanedbatelný až

nulový a nevýznamný – a navíc neprokazatelný z d vodu poza ové situace zp sobené

komunikací II/315.

Vliv elektromagnetického zá ení ze spot ebi  bude zanedbatelný, nevýznamný.
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Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy :

Prostor pro výstavbu nového areálu není vzhledem k lokalizaci a zem lskému

využívání okolních pozemk  vhodnou plochou pro možný trvalý výskyt významn jších

populací zvlášt  chrán ných druh  živo ich  a rostlin ve smyslu vyhlášky MŽP . 395/1992

Sb., v platném zn ní.

Na p írodov dn  cenné ásti p írody v okolí – Ostrovský potok (lokální biokoridor

v rámci ÚSES), Lanškrounské rybníky (evropsky významná lokalita, p írodní park), tok eky

Moravská Sázava nebude mít provoz pekárny žádný o ekávaný vliv, a to ani nep ímý

vyvolaný nap . pr jezdem automobil  v okolí t chto území.

i výstavb  ani p i vlastním provozu se nep edpokládá ohrožení i p ímá likvidace

živo ich . P íprava staveništ  si nevyžádá kácení d evin, vliv na lesní porosty (v širším

okolí) nap . prost ednictvím emisí není d vod o ekávat.

Vliv na faunu a flóru je jist  možné ozna it za nulový.

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory :

Zám r je takového charakteru a velikosti, že nelze p edpokládat možné ovlivn ní

bytových objekt , objekt  ob anské vybavenosti nebo dalších budov v okolí nového areálu.

K možnému ovlivn ní nové budovy by mohlo dojít nap . nadm rným zatížením podlahy

umíst ním technologického za ízení. Tato možnost bude vylou ena v rámci projektové

ípravy.

Architektonická památka se v lokalit  nenachází. Vylou it nález archeologické

památky v míst  stavby nelze, proto bude p i zemních pracích samoz ejm  postupováno

obez etn , v souladu s p íslušnými právními p edpisy.

V teoretické rovin  se pohybuje vliv vibrací na budovy p i silnici, po které budou

projížd t TNA p i výstavb . Vzhledem k sou asnému zatížení komunikace II/315, která

bude pro dopravu využívána, je tento p ísp vek pod hranicí m itelnosti.

D.II. Rozsah vliv
Zám r znamená výstavbu nového areálu pro provoz pekárny - východn  od

Lanškrouna, v katastrálním území obce Sázava. Vlastní pozemek je ohrani en z jižní strany

silnicí II/315 vedoucí z Lanškrouna do Sázavy a ze západní strany areálem strojírenské

firmy BESKAB Lanškroun s.r.o. Severním a východním sm rem jsou volné pozemky

využívané pro zem lské ú ely.
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Pozemek (jeho zastav ná plocha objektem a novými komunikacemi) bude mít

rozlohu 10 000 m2,  v sou asné dob  je veden jako orná p da.

Vyráb n bude chléb a další pe ivo, cukrá ské a lah dká ské výrobky. Technologický

postup je standardní, navíc je oznamovatelem ov en ve stávající pekárn . Budou

instalována pot ebná za ízení – pro skladování a p ípravu surovin, míchání t sta, d lení a

tvarování, kynutí a pe ení. Hotový výrobek se vloží do p epravek a je expedován firemními

peka skými vozidly k zákazníkovi.

V období výstavby budou vlivy velikostn  malé a nevýznamné s tím, že intenzivní

stavební innosti, které mohou krátkodob  obt žovat hlukem, prašností, emisemi z dopravy,

budou trvat jen n kolik m síc  v po átcích výstavby (zejména zemní práce, betonování a

doprovodná doprava).

V dob  provozování budou vlivy zám ru zanedbatelné a nevýznamné, p íp. nulové,

emž pozornost byla p i hodnocení soust ed na na možné ovlivn ní ovzduší. Výpo et

rozptylové studie neprokázal p ekra ování imisních limit  oxidu dusi itého, oxid  dusíku a oxidu

uhelnatého v obytné zástavb . Ovlivn ní hlukové situace v okolí areálu není d vod

edpokládat.

Záv r :

Na základ  posouzení je možné realizaci zám ru podpo it.

D.III. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech

esahujících státní hranice
Nep íznivé p eshrani ní vlivy není t eba, vzhledem ke geografickému umíst ní

zám ru a jeho charakteru, zvažovat.

D.IV. Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení a kompenzaci

nep íznivých vliv

Opat ení pro etapu územního ízení :

- bude p edložen Odborný posudek podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní,

íp. další požadované údaje podle § 32 vyhlášky MŽP . 356/2002 Sb., v platném

zn ní
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Opat ení pro etapu výstavby – opat ení budou uplatn na u dodavatele stavby :

- bude zajišt no p ísné dodržování požadavk  bezpe nosti práce

- organiza ními opat eními bude zajišt no, aby práce neprobíhaly v no ních

hodinách (22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu

- stavební mechanizace a dopravní prost edky budou udržovány v ádném

technickém stavu

- bude provád no ú inné omezování prašnosti z prostoru staveništ  – zejména p i

suchém po así v dob  zemních prací (nap . skráp ní zeminy)

- odpady budou shromaž ovány podle jednotlivých druh  na vy len ném míst  a

budou pr žn  odváženy - využití nebo odstran ní odpad  bude zajišt no

oprávn nou osobou, o nakládání s odpady b hem výstavby bude vedena

íslušná evidence

Opat ení pro etapu kolauda ního ízení :

- budou p edloženy doklady o využití nebo odstran ní odpad  vyprodukovaných

v dob  výstavby

- budou p edloženy výsledky m ení hluku z provozu zdroj  hluku v areálu, které

bude provedeno b hem zkušebního provozu, a to v chrán ném venkovním prostoru

staveb v denní dob  (nutnost provést m ení a ur ení referen ních bod projednat

s orgánem ochrany ve ejného zdraví na základ  údaj  o hlukových

charakteristikách za ízení, které budou uvedeny v projektové dokumentaci pro

stavební ízení)

Opat ení pro etapu provozu :

- za ízení bude provozováno podle technologických p edpis , návod  k obsluze a

edpis  výrobce

- p i provozu technologie budou dodržovány povinnosti stanovené zákonem

. 86/2002 Sb., v platném zn ní a specifikované provád cími p edpisy – p edevším

vládním na ízením . 352/2002 Sb.

- p i nakládání s odpady budou dodržovány požadavky zákona . 185/2001 Sb.,

v platném zn ní a provád cích p edpis , s nebezpe nými odpady bude nakládáno

pouze na základ  souhlasu podle § 16 odst. 3 zákona . 185/2001 Sb., v platném

zn ní
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D.V. Charakteristika nedostatk  ve znalostech a neur itostí
i vypracování oznámení byly k dispozici všechny pot ebné podkladové materiály a

nebyly zjišt ny zásadní nedostatky nebo neur itosti p i posuzování zám ru.

ÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU

Varianty zám ru nebyly zvažovány.

Umíst ní je jednozna  ur eno majetko-právní situací v lokalit .

Alternativou k navrženému zám ru je neuskute ní investice. Pro toto ešení není

jist  z hlediska ochrany zdraví a životního prost edí d vod.

ÁST F.  DOPL UJÍCÍ ÚDAJE

Dopl ující informace nejsou pot ebné.

ÁST G.  SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V souladu se zákonem . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí,

v platném zn ní je podáváno oznámení zám ru „Výstavba pekárny SÁZAVA“ v kategorii

II, bod 10.15 – jedná se o tzv. „podlimitní“ stavbu vyžadující zjiš ovací ízení.

Oznamovatelem je spole nost Peka ství a cukrá ství Sázava s.r.o., která podniká

v oblasti peka ství a cukrá ství, hostinské innosti, v maloobchodu se smíšeným zbožím a

velkoobchodu.

Zám rem je výstavba nové pekárny SÁZAVA jako náhrada za stísn né a dnes již

nevyhovující prostory pekárny v Lanškroun  na ulici Nádražní. Nová stavba je navržena na

tzv. “zelené louce“, podél silnice Lanškroun – Sázava, kde bude vytvo en kompletní areál

pekárny s tím, že provoz v sou asném objektu bude úpln  zrušen.

Vyráb n bude chléb a další pe ivo, cukrá ské a lah dká ské výrobky. Technologický

postup je standardní, navíc je oznamovatelem ov en ve stávající pekárn . Budou

instalována pot ebná za ízení – pro skladování a p ípravu surovin, míchání t sta, d lení a

tvarování, kynutí a pe ení.
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edpokládaná ro ní produkce výroby je následující :

- b žné pe ivo 397,5 t / rok

- chlebové pe ivo 1 273,1 t / rok

- jemné pe ivo 81,9 t / rok

- cukrá ské výrobky 32,8 t / rok

- lah dká ské výrobky 28,2 t / rok

Prostor stavby nového areálu pekárny je východním sm rem od Lanškrouna, za

areálem firmy BESKAB Lanškroun s.r.o. Vlastní pozemek je mírn  spádován k jihu, je

ohrani en z jižní strany silnicí II/315 vedoucí z Lanškrouna do Sázavy (navazující na ulici

Dukelských Hrdin ) a ze západní strany areálem již zmín né strojírenské firmy BESKAB

Lanškroun s.r.o. Severním a východním sm rem jsou volné pozemky, které jsou využívány

pro zem lské ú ely. Nejbližším obytným objektem je d m .p. 497 v Lanškroun  - ve

vzdálenosti cca 250 m.

Stavební práce a následná montáž za ízení budou trvat celkem 1,5 roku. i

realizaci stavby nedojde k omezení provozu na místních komunikacích ani sousedních

pozemcích a nemovitostech. Za ízení staveništ  a skládky materiálu budou na pozemcích

investora, voda a el. energie pro pot eby stavby budou využity z p edem zhotovených

ípojek.

Po zprovozn ní nové pekárny bude zrušena stávající nevyhovující pekárna

v Nádražní ulici. P ínosem je zlepšení pracovních podmínek zam stnanc  provozu.

V období výstavby budou vlivy velikostn  malé a nevýznamné s tím, že intenzivní

stavební innosti, které mohou krátkodob  obt žovat hlukem, prašností, emisemi z dopravy,

budou trvat jen n kolik m síc  v po átcích výstavby (zejména zemní práce, betonování a

doprovodná doprava).

V dob  provozování budou vlivy zám ru zanedbatelné a nevýznamné, p íp. nulové,

emž pozornost byla p i hodnocení soust ed na na možné ovlivn ní ovzduší. Výpo et

rozptylové studie neprokázal p ekra ování imisních limit  oxidu dusi itého, oxid  dusíku a oxidu

uhelnatého v obytné zástavb . Ovlivn ní hlukové situace v okolí areálu není d vod

edpokládat.

Posouzením možného vlivu zám ru na zdraví a životní prost edí nebyly zjišt ny

okolnosti bránící realizovat výstavbu nové pekárny v obci Sázava.
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ÁST H.  P ÍLOHY

íloha . 1 Vyjád ení stavebního ú adu z hlediska územn  plánovací dokumentace

Stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i odst. 1 zákona

. 114/1992 Sb., v platném zn ní

íloha . 2 Katastrální mapa (kopie), s ozna ením prostoru výstavby (m ítko 1 : 1 000)
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