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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY (nevysv�tlené v textu): 

BPEJ bonitovaná p�dn�-ekologická jednotka 

�OV �istírna odpadních vod 

CHKO chrán�ná krajinná oblast 

�HMÚ �eský hydrometeorologický ústav 

CHOPAV chrán�ná oblast p�irozené akumulace vod 

EO ekvivalentní obyvatelé 

ISKO informa�ní systém kvality ovzduší 

k.ú. katastrální ú�ad 

LAeq hladina akustického tlaku A 

LTO lehký topný olej 

MŽP ministerstvo životního prost�edí �eské republiky 

ND náhradní díly 

NL nerozpušt�né látky 

NP nadzemní patro 

NO2 oxid dusi�itý 

PM10 suspendované �ástice frakce PM10 

PUPFL p�da ur�ená k pln�ní funkce lesa 

�SD �editelství silnic a dálnic 

SEA strategické posuzování vliv� na životní prost�edí, z angl Strategic enviromental 
assessment 

ÚPO územní plán obce 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VZT vzduchotechnika 

ZPF zem�d�lský p�dní fond 
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ÚVOD 
Spole�nost ŽIVA a.s. se zabývá prodejem a servisem malé zem�d�lské, zahradní 
a komunální techniky zn. HONDA, VARI, WISCONSIN, AGS Ji�ín, STIHL. Výrobou 
a pokládkou d�ev�ného šindele, výrobou a rekonstrukcí roubených chalup a jiných 
objekt�. Prodejem techniky REFORM a také výrobou a montáží d�ev�ných 
montovaných dom� pro Scandisystem s.r.o. 

Investor by rád rychleji reagovala na zvyšující se poptávku a zvýšil tak kapacitu 
výroby, to však stávající provozovna neumož�uje. Pozd�ji bude stávající provozovna 
zrušena. Jako nové prostory by cht�l investor využít své pozemky a �áste�n� i již 
nepoužívaný objekt bramborárny. 

V posuzovaném areálu se bude provád�t oprava stroj� rakouské firmy REFORM-
WERKE Wels GmbH vyráb�jící zejména zem�d�lské stroje na správu a údržbu 
krajiny a mechanismy n�mecké firmy Kässbohrer Geländefahrzeug AG, vyráb�jící 
speciální jednoú�elové stroje a p�ív�sná za�ícení na správu a údržbu krajiny, 
zejména pro údržbu zasn�žených ploch (v �R nej�ast�ji ozna�ované jako rolba na 
údržbu sjezdovek, ploch a b�žeckých tratí na horách), v menším rozsahu vyrábí 
rovn�ž stroje na údržbu pís�itých pláží.  

Investorem a provozovatelem zám�ru a zárove� i oznamovatelem zám�ru je 
spole�nost ŽIVA ZEM�D�LSKÁ OBCHODNÍ a.s. (I�O 60917598). 

Inženýrskou a projek�ní �innost p�i p�íprav� zám�ru zajiš�uje ENPRO Ing. Zden�k 
Laube, který zastupuje zájmy investora. 

Plánovaný zám�r lze za�adit do kategorie II, bod 4.2 – Povrchová úprava kov� 
a plastických materiál� v�etn� lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy 
úprav, dále lze za�adit do bodu 10.4 – Skladování vybraných nebezpe�ných 
chemických látek a chemických p�ípravk� (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, 
toxických pro reprodukci, nebezpe�ných pro životní prost�edí) a pesticid� v množství 
nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobk�, barev a lak� v množství nad  
100 t a dále do bodu 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. 

P�edložené oznámení je zpracováno podle p�ílohy �. 4 výše uvedeného zákona, 
tj. v rozsahu dokumentace. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 
ŽIVA ZEM�D�LSKÁ OBCHODNÍ a.s. 

A.2. I� 
60917598 

A.3 Sídlo (bydlišt�) 
Klášterec nad Orlicí 120 

A.4. Jméno, p�íjmení, bydlišt� a telefon oprávn�ného zástupce 
oznamovatele 
Ing. Old�ich Ž	árský, p�edseda p�edstavenstva 
Klášterec nad Orlicí 120 
561 82 Klášterec nad Orlicí 
tel.:     465 637 353 
tel./fax.:    465 637 371 
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B.  ÚDAJE O ZÁM�RU 

B.I. Základní údaje 

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

Název zám�ru: 

Regenerace bývalého objektu bramborárny na výrobní areál R+K 

Za�azení zám�ru do p�íslušné kategorie dle p�ílohy �. 1: 

Plánovaný zám�r lze za�adit do kategorie II, bod 4.2 – Povrchová úprava kov� 
a plastických materiál� v�etn� lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy 
úprav, dále lze za�adit do bodu 10.4 – Skladování vybraných nebezpe�ných 
chemických látek a chemických p�ípravk� (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,karcinogenních, mutagenních, 
toxických pro reprodukci, nebezpe�ných pro životní prost�edí) a pesticid� v množství 
nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobk�, barev a lak� v množství nad 
100 t a dále do bodu 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. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám�ru 

Celková zastav�ná plocha      17 014,5 m2 

Ro�ní objem lakovaných objekt�     30 000 m2 

Po�et pracovních dní za rok     265 

Po�et zam�stnanc�       98 

B.I.3.  Umíst�ní zám�ru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj: Pardubický 

Obec: Klášterec nad Orlicí - Zbudov 

Katastrální území: Klášterec nad Orlicí 


ešený zám�r je navržen v jižní �ásti obce Zbudov (viz. obrázek �. 1), v t�sné 
návaznosti na zem�d�lský areál ŽIVA zem�d�lská obchodní a.s. (jihozápadn�).  

Území v okolí posuzovaného zám�ru se nachází v mírn� zvln�ném terénu. 
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Obr. �. 1: Umíst�ní zám�ru – situace širších vztah� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.I.4. Charakter zám�ru a možnost kumulace jeho vliv� s jinými 
zám�ry (realizovanými, p�ipravovanými, uvažovanými) 

Celý areál se bude skládat z objekt� servisních stání, sklad� barev, ropných 
produkt�, odpad�, paliv a jiných surovin, sklad� náhradních díl�, prodejní haly, 
lakovny, kovárny, nástrojárny, strojovny a administrativních kancelá�í. Objekt bude 
vodohospodá�sky zabezpe�en tak, aby ani p�i p�ípadných náhodných únicích 
jakýchkoli závadných látek p�i nakládání s nimi nedošlo k ohrožení povrchových, 
podzemních vod, p�dy, flóry �i fauny. P�i provád�ní stavby a pak p�i následném jejím 
užívání budou investorem a projektantem dodržovány a respektovány základní 
požadavky a zásady ochrany zem�d�lského p�dního fondu, ochrany p�írody 
a krajiny, ochrany vodních pom�r� a ochrany specifického podhorského krajinného 
rázu. 

Výstavba a provoz tohoto centra výraznou m�rou p�isp�je k rozší�ení a zkvalitn�ní 
poskytovaných služeb spole�ností ŽIVA a.s. pro všechny své zákazníky i širokou 
ve�ejnost. 

Sou�ástí stavby je úprava obslužné komunikace, vybudování manipula�ních ploch 
a ploch zelen�. 

V posuzovaném území nejsou uvažovány jiné zám�ry, které by mohly spolu 
s uvažovaným zám�rem zp�sobit nežádoucí kumulaci nep�íznivých vliv� na 
obyvatelstvo nebo životní prost�edí. 

P�idružená �ást Zbudov spadá pod obec Klášterec nad Orlicí. Platným dokumentem 
pro územní �ízení a rozhodování v zájmovém území je územní plán obcí pod 
Zemskou branou – Pastviny, �. Petrovice, Klášterec n. O., Neko�, v rozsahu 
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správního území Klášterec nad Orlicí z roku 2002 – p�edevším jeho závazné 
regulativy. V�tší �ást zamýšlené stavby je totiž mimo zastavitelnou oblast obce dle 
tohoto ÚPO. Z toho d�vodu bylo požádáno o zm�nu územního plánu – zm�nu 
funk�ního využití vyzna�ené plochy z „pole“ na „VP – pr�mysl, skladování“. 
S návrhem zadání byly seznámeny rovn�ž orgány územního plánování sousedních 
územních obvod�. Ze stanoviska orgánu Krajského ú�adu, odboru životního prost�edí 
a zem�d�lství (posuzování vliv� na životní prost�edí) vyplývá, že zm�na územního 
plánu by m�la být posouzena jako koncepce (SEA) dle zákona �. 100/2001 Sb. a dle 
§ 10i zmi�ovaného zákona a p�ílohy �. 8 zákona a vydal stanovisko �.j. 40098-
2/2006/OŽPZ/PP ze dne 2.10.2006, že posudek SEA nebude požadován 
v p�ípad�, že zm�na ÚPO bude projednávána soub�žn� se zpracováváním 
tohoto oznámení EIA. Na základ� tohoto zpracovaného oznámení bude znovu 
podán návrh na souhlas ke zm�n� ÚPO a tento souhlas bude p�iložen jako nedílná 
sou�ást tohoto oznámení. Vyjád�ení je p�ílohou oznámení � 2. 

B.I.5. Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu 
zvažovaných variant a hlavních d�vod� (i z hlediska životního 
prost�edí) pro jejich výb�r, resp. odmítnutí 

Spole�nost ŽIVA zem�d�lská obchodní a.s., která je sou�asn� i majitelem dot�ených 
pozemk� a zem�d�lského areálu se zabývá prodejem a servisem malé zem�d�lské, 
zahradní a komunální techniky zn. HONDA, VARI, WISCONSIN, AGS Ji�ín, STIHL. 
Výrobou a pokládkou d�ev�ného šindele, výrobou a rekonstrukcí roubených chalup 
a jiných objekt�. Prodejem techniky REFORM a také výrobou a montáží d�ev�ných 
montovaných dom� pro Scandisystem s.r.o. 

Spole�nost by ráda rychleji reagovala na zvyšující se poptávku a zvýšila tak 
kapacitu, to však stávající provozovna neumož�uje. Pozd�ji bude stávající 
provozovna zrušena. Jako nové prostory by cht�l investor využít své pozemky 
a �áste�n� také již nepoužívaný objekt bramborárny. 

V posuzovaném areálu se bude provád�t oprava stroj� rakouské firmy REFORM-
WERKE Wels GmbH vyráb�jící zejména zem�d�lské stroje na správu a údržbu 
krajiny a mechanismy n�mecké firmy Kässbohrer Geländefahrzeug AG, vyráb�jící 
speciální jednoú�elové stroje a p�ív�sná za�ícení na správu a údržbu krajiny, 
zejména pro údržbu zasn�žených ploch (v �R nej�ast�ji ozna�ované jako rolba na 
údržbu sjezdovek, ploch a b�žeckých tratí na horách), v menším rozsahu vyrábí 
rovn�ž stroje na údržbu pís�itých pláží.  

Byla zvažována pouze jedna varianta výstavby a to, výstavba nových objekt� 
a p�estavba stávajícího objektu bramborárny. Navržené umíst�ní objekt� navazuje 
na severovýchodní stranu stávajícího areálu spole�nosti. 

Také z hlediska technického a technologického �ešení zám�ru je posuzována jedna 
aktivní varianta. 

Nulová varianta – �ešení bez �innosti – znamená zachování stávajícího stavu bez 
výstavby zám�ru. 
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B.I.6.  Stru�ný popis technického a technologického �ešení zám�ru 

Popis stávajícího stavu 

Z následujícího obrázku je patrný sou�asný stav posuzované lokality. Jedná se 
o zatravn�nou plochu. Severovýchodn� se nachází zem�d�lský areál spole�nosti 
ŽIVA a.s. Objekt bramborárny (viz. obrázek) bude p�estav�n na objekt SO 05 
(Skladové prostory, energo centrum a lakovna). 

Obr. �. 2: Panoramatický pohled (z jihu na sever) 

P�íprava stavby 

Zám�r bude situován na pozemcích spole�nosti ŽIVA zem�d�lská obchodní a.s. 
Klášterec nad Orlicí, v p�idružené �ásti Zbudov – Klášterec nad Orlicí. Celková 
zastav�ná plocha areálu bude cca 17 014,5 m2. Uspo�ádání objektu je patrné 
z p�iložené výkresové dokumentace, viz p�íloha �. 1.  

Na dot�eném pozemku pro výstavbu areálu se nachází louka (pastvina).  

V rámci p�ípravy výstavby bude vybudováno vlastní za�ízení staveništ�. Pro pot�eby 
provozního i sociálního zázemí se budou používat stávající sociální za�ízení, pop�. 
budou osazeny stavební mobilní bu�ky s chemickým WC. 

V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno vyrovnání stávajícího terénu po 
provedení skrývky ornice do základních rovin, ze kterých budou provád�ny další 
výkopové práce pro základy objekt�, op�rné zdi a inženýrské sít�. 

Nejprve bude provedena skrývka ornice. Vyt�žená ornice bude odvezena na 
mezideponii. �ást ornice bude zp�tn� v rámci terénních úprav použita, zbylá �ást 
bude odvezena na místo ur�ené p�íslušným orgánem státní správy. 

Hutn�ní bude provád�no po vrstvách a doloženo zkouškami. Zp�sob hutn�ní, po�et 
pojezd�, tlouš�ky hutn�ných vrstev a další bude stanoveno v dalších stupních 
dokumentace a provád�cí firmou. 
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Technický popis jednotlivých �ástí zám�ru 

Stru�ný popis logistických proces� 

� Doprava stroj� (kamionová p�eprava), 

� vykládka stroj� (pomocí vysokozdvižných vozík� – desty, pop�. paletiza�ního 
vozíku) a �ádn� proškolených servisních technik�, 

� následná kontrola dodaného zboží a zaparkování stroj� na ur�ené místo, 

� každý stroj (v�etn� p�íslušenství) p�ed umíst�ním na dílnu musí být �ádn� 
omytý, 

� po ustavené na dílnu dochází k od�erpání všech provozních náplní, 

� tyto nápln� budou vypoušt�ny do p�ipravených van a následn� odsáty 
za�ízením ur�eným pro rozvody kapalin – napojených na nádrže pro jejich 
uskladn�ní, 

� následuje demontáž hydraulických za�ízení, motoru, podvozku apod., 

� veškeré demontované díly – více již nepot�ebné – budou ukládány za stroj, 
k vrat�m, odkud budou odváženy na místo ur�ené pro skladování konkrétního 
druhu odpad�, 

� nové díly nutné pro opravu budou dopravovány ze skladu náhradních díl�, 
které budou naváženy na paletiza�ním vozíku a ukládání na smluvené místo 
v servisních dílnách, vždy p�ed stroj, pro který budou tyto náhradní díly 
ur�eny, 

� p�i opravách musí být užívány výhradn� prost�edky a za�ízení ur�ená pro 
daný druh oprav – zvedáky, je�áb apod., 

� po oprav� musí být každý stroj odzkoušen, znovu �ádn� zbaven všech 
ne�istot v mycí lince a následn� odvle�en do provozovny lakovny pro 
nalakování podvozku p�ípadn� i kabiny p�íslušné stroje, 

� po nast�íkání zde bude celý stroj do�išt�n, vybaven povinnou výbavou, 
bezpe�nostními nálepkami, 

� hotové za�ízení bude dopraveno do prostoru garážového stání, kde budou 
p�ípadn� znovu funk�n� ov��eny požadované parametry, p�ípadn� bude celá 
sestava ov��ena na volné travnaté ploše (v zim� zasn�žené), 

� po zaparkování je veškerá dokumentace ke stroji p�edána odpov�dným 
pracovník�m, 

� po dohod� se zákazníkem na datu p�edání bude stroj op�t naložen na 
objednaný kamion prost�ednictvím manipula�ního za�ízení shodného jako p�i 
vykládce. 

Základní provozní rozd�lení areálu: 

SO 01 Servisní objekt (jednopodlažní halový objekt) 

SO 02 Skladový prodejní a administrativní objekt (jednopodlažní a z �ásti 
dvoupodlažní halový objekt s vestav�ný podlažím pro administrativní provoz) 

SO 03 Výrobní objekt (jednopodlažní halový objekt) 
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SO 04 Manipula�ní objekt (jednopodlažní halový objekt) 

SO 05 Skladové prostory, energo centrum a lakovna (stávající jednopodlažní halový 
objekt bývalého skladu brambor) 

SO 06 Skladový a expedi�ní objekt (jednopodlažní halový objekt) 
SO 07 Objekt hromadných garáží (jednopodlažní halový objekt) 

Výkresová dokumentace zám�ru je samostatnou p�ílohou oznámení �. 1. 

SO 01 Servisní objekt (ozna�ení ve výkresu 108 - 126) 

Základní rozm�ry: délka objektu  ................  13 x 6,600 m 

   celková délka objektu          85,800 m 

   ší�ka objektu                        15,000 m 

   výška objektu                       9,000 m 

   zastav�ná plocha                 1.383,5 m2 

   obestav�ný objem                13.282,0 m3 

Servisní objekt se bude skládat z umývárny díl� a sestav (108), z kovárny 
a nástrojárny (109), z 10ti servisních stání pro práce na mobilní technice (110 – 119), 
z personálního vstupu , a ze strojovny vzduchotechniky a technologie (126). 

Servisní dílny by m�ly být p�ímo napojené na prostory skladu náhradních díl�, 
nástrojárny a kovárny, zázemí servisních mechanik� a spojovací chodbou propojující 
v�tšinu ostatních �ástí areálu. 

Dílna by m�la tvo�it jedna souvislá hala bez p�í�ek �i jiných omezení, v po�tu 
10 servisních stání širokých cca 7 m a hlubokých cca 18 m. Výjimku z tohoto bude 
tvo�it vertikální rolovací žaluzie, které by v p�ípad� prací, které by svým charakterem 
mohly ohrozit pot�ebu bezprašného prost�edí v sousedním stání (jedná se nap�. 
o broušení, svá�ení apod.), mohly být zataženy a tvo�ily tak do�asnou záchytnou 
st�nou. Celá tato hala by m�la být propojena kolejnicemi portálového je�ábu s max. 
nosností 5 t. Tento je�áb by m�l být umíst�n ve výšce cca 5 m. Podlaha servisních 
dílen by m�la být pokryta pevným, protiskluzovým a hlavn� neporézním materiálem 
(z d�vodu údržby a bezpe�nosti p�i práci na zne�išt�ném povrchu od r�zných druh� 
mazadel a ostatních provozních náplní). Varianta betonové podlahy bude 
realizována pouze za p�edpokladu vylu�ující výše zmín�ná nebezpe�ní. Další 
variantou jsou dlaždice s minimální tlouš�kou 2 cm, odolnými proti zne�iš�ování, 
fyzickému namáhání, p�sobení r�zných chemických pop�. provozních látek. Na 
jednom stání by m�la být podlaha z �ásti pokryta ocelovou podložkou (cca 3 x 3m) 
zajiš�ující kluznost p�i manipulaci s pásy. Každé stání by m�lo být vybaveno vlastními 
rolovacími vraty, kde jejich vedení by m�lo být uloženo pod stropem a zárove� nad 
kolejnicemi je�ábu. Tato vrata mohou být prosklená z d�vodu prostupnosti sv�tla 
a zárove� alespo� dvoje by m�la být vybavena osobními vchody. Vždy dv� sousední 
stání musí být vybavena oto�ným ramenem, ke kterému bude p�ipevn�no odsávací 
za�ízení. 
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Umývárna díl� a sestav bude umíst�na mycí linka, tímto procesem budou veškeré 
stroje procházet dvakrát b�hem opravy p�ed a po oprav�. Bude vybaven �ádným 
odvodem vody (v�etn� zne�išt�ní od olej�, které zde budou ze stroj� od�erpávány). 
Bude vybavena �ádným osv�tlením, v p�ípad� pot�eby bude nutné ji temperovat – 
zimní období, pop�ípad� nutnost rychlejšího schnutí – p�ívodem vody, odvodem vody 
(v�etn� zne�išt�ní od olej�, které zde budou ze stroj� odstra�ovány). Kolem mytých 
stroj� bude kv�li bezpe�nosti a plynulosti dostate�ný prostor pro obsluhu. Bude zde 
umíst�n jednoduchý zvedák, který umožní p�izvednutí stroje pro umytí podvozku 
a nedostupných prostor. Mycí linka bude vybavena rolovacími vraty. Vedení t�chto 
vrat by m�lo být ošet�eno proti korozi ze vzdušné vlhkosti. Vrata by m�la být 
prosklená (menší spot�eba um�lého osv�tlení – energetická náro�nost). Podlaha i po 
namo�ení bude zachovávat protiskluzové vlastnosti. Teplý vzduch bude možné 
p�ivád�t ze sousední místnosti od kompresor�. 

Technologické vybavení objektu: 
  za�ízení pro jímání provozních kapalin 
  za�ízení pro umývání tlakovou studenou a horkou vodou 
  za�ízení pro umývání horkou párou 

Podlaha nástrojárny a kovárny bude protiskluzová. Budou zde umíst�ny regály 
s drobným hutním materiálem a krátké je�ábové rameno, které by sloužilo zejména 
pro manipulaci s radlicemi (max. 500 kg). Bude zde za�ízení pro d�lení a obráb�ní 
kovových �ástí a za�ízení pro tvá�ení kovových �ástí za tepla a za studena. Tato �ást 
bude umíst�na v blízkosti servisních dílen. Vrata budou prosklená (vstup jak pro 
osoby, tak i v�tší materiály). Na omytí rukou zde bude umyvadlo s teplou vodou. 
Odsávání místnosti, v�etn� odsávání kovových hoblin, obroušení t�ísek, zbytk� 
elektrod p�i svá�ení apod. Pracovní ponky budou vybaveny drobným ná�adím. 

V objektech pro 10 servisních stání pro práci na mobilní technice bude mostový je�áb 
o nosnosti 5t, zdvihací za�ízení pro manipulaci s mobilní technikou, za�ízení pro 
jímání provozních kapalin, rozvod (výdej) ropných produkt� (minerální a syntetické 
oleje, nafta). 

Stavební provedení objektu bude nosná konstrukce (železobetonová prefabrikovaná 
montovaná konstrukce). Svislé oplášt�ní vn�jších st�n do úrovn� + 2,000 m nad 
podlahou vyzdívaný sokl, od úrovn� + 2,000 m výš oplášt�ní plechovými kazetami 
s vloženou tepelnou izolací z minerálního vlákna nebo PUR p�ny. Vnit�ní st�ny – 
vyzdívka bude od úrovn� podlahy po zast�ešení. St�ešní pláš� - nosná konstrukce 
st�ešního plášt� tvo�ena trapézovým plechem uloženým na železobetonových 
st�ešních vaznících na trapézovém plechu bude uložená tepelná izolace 
a hydroizola�ní fólie. Podlaha - drátkobetonová deska s povrchovým vsypem na 
hydroizola�ní vrstv� ze sva�ované HDPe fólie odolávající ú�ink�m ropných produkt�. 

Vrata pro vjezd do prostoru haly ocelová sek�ní s PUR výplní. St�ešní prosv�tlovací 
sv�tlíky s PCB výplní. 
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SO 02 Skladový, prodejní a administrativní objekt (ozna�ení ve výkresu 101, 102, 
103, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 201, 202, 203) 

Základní rozm�ry : délka objektu  ................  13 x 6,600 m 

   celková délka objektu ....  85,800 m 

   ší�ka objektu  .................  33,000 m 

   výška objektu  ...............  9,000 m 

   výška objektu v dvoupodl. 

   administr. a sklad. �ásti .  12,500 m 

   zastav�ná plocha   ........         2.903,0 m2 

   z toho dvoupodl.�ást .....         2.035,5 m2 

   obestav�ný objem        34.993,0 m3 

Skladový, prodejní a administrativní objekt (jednopodlažní a z �ásti dvoupodlažní) se 
bude skládat z komunika�ních prostor� (101, 102, 120, 121, 203, 204), z prodejních 
a administrativních prostor (103), ze skladových prostor - pouze v 1. NP (123), ze 
skladových prostor na výšku dvou podlaží s regálovým systémem (124), ze 
sociálních a hygienických prostor - v obou podlažích (122, 201), z vestav�ných 
administrativních prostor na úrovni 2. nadzemního podlaží (202, 203) a ze strojovny 
VZT a energo galerie (204). 

Nedílnou sou�ástí centrálního skladu bude manipula�ní prostor, ve kterém budou 
probíhat veškeré procesy související s manipulací s náhradních díl� potažmo 
s p�íslušenstvím ke stroj� (pásy, frézy, mul�ova�e apod.). Tento prostor nebude 
vybaven žádnými speciálními technologiemi. Sklad bude umíst�n v p�ímém napojení 
na všechny p�idružené provozy. Podlaha bude pevná, protiskluzová, odolná v��i 
náro�ným dopravním proces�m z hlediska váhy, tak i r�zných sil p�sobících ve 
všech sm�rech. Bude zde nutné zázemí pro vedoucího skladu, v�etn� výpo�etní 
techniky, kancelá�ského za�ízení apod. Cesty a meziregálové prostory budou 
p�izp�sobeny pro manipulaci s paletiza�ním vozíkem. Regálová konstrukce 
a za�ízení by m�la být �ešena dvoupodlažn�, v�etn� jednoduchého výtahu pro 
manipulaci s t�žkými a rozm�rnými náhradními díly. 

Pro výdej náhradních díl� ze sklad� zákazník�m, kte�í p�ijdou osobn� zakoupit 
náhradní díly bude instalováno výdejní okno p�ímo do návšt�vního prostoru 
situovaného k zákaznickému vchodu do budovy. 

V prvním pat�e tohoto centra se bude nacházet kompletní administrativní zázemí. 
Zde budou kancelá�e, malá kuchy�ka, sociální za�ízení, školící (zasedací místnost), 
zázemí pro úklidové pracovníky a archív pro zakládání dokument�. Tyto prostory 
budou umíst�ny tak, aby nebyly rušeny výrobním provozem.  

P�i vstupu do areálu – vstupní hala bude recepce, která bude sloužit jako hlavní zdroj 
informací o pohybu po areálu a sou�asn� zde bude docházet k propojování kontakt� 
mezi zákazníky, pop�. dodavateli a zam�stnanci spole�nosti. Zbývající prostor bude 
sloužit jako výstavní prostor výrobního programu obou zastupovaných firem. 
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Propojovací chodba mezi dílnami a skladem náhradních díl� bude sloužit zárove� 
pro ukládání katalog� náhradních díl�, technologických postup� p�i opravách, pop�. 
ukládání speciálního ná�adí. 

Stavební provedení objektu bude nosná konstrukce (železobetonová prefabrikovaná 
montovaná konstrukce). Svislé oplášt�ní vn�jších st�n do úrovn� + 0,400 m nad 
podlahou vyzdívaný sokl, od úrovn� + 0,400 m výše prosklené oplášt�ní a oplášt�ní 
plechovými kazetami s vloženou tepelnou izolací z minerálního vlákna nebo PUR 
p�ny. Vnit�ní st�ny – vyzdívka bude od úrovn� podlahy po zast�ešení. St�ešní pláš� - 
nosná konstrukce st�ešního plášt� tvo�ena trapézovým plechem uloženým na 
železobetonových st�ešních vaznících na trapézovém plechu bude uložená tepelná 
izolace a hydroizola�ní fólie. Podlaha - drátkobetonová deska s povrchovým vsypem 
na hydroizola�ní vrstv� ze sva�ované HDPe fólie odolávající ú�ink�m ropných 
produkt�. 

Vrata pro vjezd do prostoru haly ocelová sek�ní s PUR výplní. St�ešní prosv�tlovací 
sv�tlíky s PCB výplní. 

SO 03 Výrobní objekt -výroba díl� a sestav (ozna�ení ve výkresu 104) 

Základní rozm�ry : délka objektu  ................  11 x 6,600 m 
   celková délka objektu ....  72,600 m 
   ší�ka objektu  .................  19,800 m 
   výška objektu  ...............  7,000 m 
   zastav�ná plocha   ........  1464,0 m2 
   obestav�ný objem .........  11.126,5 m3 

Ve výrobním objektu (jednopodlažní objekt) bude za�ízení pro zvedání a manipulaci 
s b�emeny (zav�šení provozních díl�-sestav a mechanism�) za�ízení pro obráb�ní 
a tvá�ení a svá�ení. 

Stavební provedení objektu bude nosná konstrukce (železobetonová prefabrikovaná 
montovaná konstrukce). Svislé oplášt�ní vn�jších st�n do úrovn� + 2,000 m nad 
podlahou vyzdívaný sokl, od úrovn� + 2,000 m výš oplášt�ní plechovými kazetami 
s vloženou tepelnou izolací z minerálního vlákna nebo PUR p�ny. Vnit�ní st�ny – 
vyzdívka bude od úrovn� podlahy po zast�ešení. St�ešní pláš� - nosná konstrukce 
st�ešního plášt� tvo�ena trapézovým plechem uloženým na železobetonových 
st�ešních vaznících na trapézovém plechu bude uložená tepelná izolace 
a hydroizola�ní fólie. Podlaha - drátkobetonová deska s povrchovým vsypem na 
hydroizola�ní vrstv� ze sva�ované HDPe fólie odolávající ú�ink�m ropných produkt�. 

Vrata pro vjezd do prostoru haly ocelová sek�ní s PUR výplní. St�ešní prosv�tlovací 
sv�tlíky s PCB výplní. 

SO 04 Manipula�ní objekt (ozna�ení ve výkresu 105 – 107) 

Základní rozm�ry:            délka objektu        9 x 6,600 + 1x 8,400 m 

    celková délka objektu      67,800 m 

    ší�ka objektu                   19,800 m 

    výška objektu                   9,000 m 
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    zastav�ná plocha            1.365 m2 

    obestav�ný objem           13.104 m3 

Jedná se o jednopodlažní halový objekt. Bude se skládat z manipula�ního prostoru 
(105), skladu ropných produkt� (106), p�íjmu (107). 

Manipula�ní prostor bude vybaveno za�ízením pro jímání provozních kapalin 
a regálovým systémem pro ukládání �ástí a sestav. Mechaniza�ní za�ízení ur�ené 
k oprav� bude p�ivezeno do areálu, bude vyloženo a p�echodn� bude uloženo 
v manipula�ním prostoru. Zde bude za�ízení �áste�n� demontováno a rozd�leno na 
funk�ní �ásti tak, jak budou podrobeny oprav� (odd�lení zejména nástavby 
a p�ív�sných za�ízení). 

Sou�ástí zám�ru je rozvod pohonných hmot a olej� v objektu a to k jednotlivým 
servisním stáním. Samostatný výdejní stojan pro výdej paliva se uvažuje umístit na 
vn�jší obvodové st�n� prostoru skladu ropných produkt�. Uvažuje se s �erpáním jen 
do mechaniza�ních za�ízení provozovatele. P�edpokládané �erpané kapaliny: nafta, 
motorový olej, p�evodový olej a hydraulický olej. P�edpokládá se odsávání použitých 
olej� (motorový olej, p�evodový olej a hydraulický olej) a odsávání chladící kapaliny.  

Veškeré kapaliny s možnými nep�íznivými ú�inky na životní prost�edí budou 
ukládány v jednopláš�ových nádržích (p�epravních obalech - kontejnerech). Tyto 
kontejnery budou umíst�né v uzav�eném objektu (106 a 302) se sníženou podlahou 
– jímkou v celé ploše, vytvo�enou kovovým roštem a sníženou podlahou s izolací 
odolávající úniku ropných produkt� do podloží. Kapacita záchytné (havarijní) jímky 
bude volena podle objemu nádrží. P�edpokládá se pouze skladování olej� a ropných 
produkt� které se po p�ípadném úniku do záchytné jímky „vzájemn� snášejí“ 
a nevytvá�ejí tak nebezpe�né sm�si, látky nebo výpary. Mimo ropných produkt� se 
ve skladu uvažuje jen s ukládáním glykol� = nemrznoucích kapalin do chladících 
systém�, mazacích tuk� a drobné „spot�ební chemie“. 

P�íjem mechanism� bude pomocí teleskopické (zvedací) plošiny. 

Stavební provedení objektu bude nosná konstrukce (železobetonová prefabrikovaná 
montovaná konstrukce). Svislé oplášt�ní vn�jších st�n do úrovn� + 2,000 m nad 
podlahou vyzdívaný sokl, od úrovn� + 2,000 m výš oplášt�ní plechovými kazetami 
s vloženou tepelnou izolací z minerálního vlákna nebo PUR p�ny. Vnit�ní st�ny – 
vyzdívka bude od úrovn� podlahy po zast�ešení. St�ešní pláš� - nosná konstrukce 
st�ešního plášt� tvo�ena trapézovým plechem uloženým na železobetonových 
st�ešních vaznících na trapézovém plechu bude uložená tepelná izolace 
a hydroizola�ní fólie. Podlaha - drátkobetonová deska s povrchovým vsypem na 
hydroizola�ní vrstv� ze sva�ované HDPe fólie odolávající ú�ink�m ropných produkt�. 

Vrata pro vjezd do prostoru haly ocelová sek�ní s PUR výplní. St�ešní prosv�tlovací 
sv�tlíky s PCB výplní. 

SO 05 Skladové prostory, energo centrum a lakovna (ozna�ení ve výkresu 301 – 
305) 

 Základní rozm�ry : délka objektu ..................  12 x 4,500 m 
   celková délka objektu ....  54,000 m 
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   ší�ka objektu  .................  15,100 m 
   výška objektu  ...............  7,000 m 
   zastav�ná plocha   ........  892,5 m2 
   obestav�ný objem .........  6.783 m3 

Bude se jednat o jednopodlažní halový objekt, ve kterém bude sklad obal� (301), 
sklad kapalného paliva (302), kotelna a strojovna (303), lakovna – finální povrchová 
úprava (304), lakovna – p�ípravné operace (305). 

Ve skladu obal� budou kovové a plastové kontejnery pro separaci ukládaných obal� 
(odpad�) a regálový systém pro ukládání �ástí a sestav.  

Za�ízení pro dopravu a ukládání kapalného paliva bude ve skladu kapalného paliva. 
Paliva budou umíst�ny v dvoupláš�ových nádobách, umíst�ných v prostoru nad 
bezodtokovou záchytnou jímkou. 

V koteln� a strojovn� bude za�ízení pro dopravu a spalování topného oleje, 
nízkoteplotní kotle pro spalování topného olejem umož�ující provoz s velmi nízkou 
teplotou vstupní vody v kombinaci s tepelnými �erpadly. 

V objektech 304 a 305 bude probíhat fáze lakování. V objektu 305 bude prostor pro 
umíst�ní p�ípravného pracovišt� lakovny (p�ípravné místo). Finální povrchová úprava 
se bude provád�t v objektu 304, kde bude umíst�na kombinovaná lakovací a sušící 
kabina spole�nosti LAGOS.  

Zp�sob povrchové úpravy spo�ívá v o�išt�ní lakovaného povrchu horkou vodou bez 
používání speciálních chemických p�ípravk�, poté následuje broušení povrchu. 

Popis lakovací kabiny: 

Délka kabiny ......................................  12,48 m 

Ší�ka kabiny.......................................  5 m 

Výška kabiny .....................................  5 m 

Vzduchový výkon v režimu st�íkání ...  60 000 m3/h 

Vzduchový výkon v režimu sušení.....  10 000 m3/h 

Teplota v kabin� p�i st�íkání...............  22 °C 

Teplota v kabin� p�i sušení................  60 °C 

Pr�m�rná plocha v jedné dávce ........  40 m2  

P�edpokládaná sm�nnost ..................  2 sm�ny 

Ú�innost filtrace pro TZL....................  99 % 

Ú�innost filtrace pro VOC ..................  25 % 

Pr�m�rný výkon pistole .....................  12 l NH/h 

Mechanismy se budou lakovat ve t�ech vrstvách. Nejd�íve se použije tzv. plni�  
(nap�. LE 2001), poté vrchní lak (nap�. 164WB metallic low viscosity binder) a jako 
poslední vrstva bude lak krycí (nap�. Chromaclear HS). 
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V kapitole B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje je uveden seznam 
pravd�podobn� používaných chemických p�ípravk�, v�etn� uvedení jejich 
chemického složení a klasifikace nebezpe�nosti. Je pravd�podobné, že budou 
využívány i jiné chemické p�ípravky, avšak obdobného chemického složení jako 
u uvedených zástupc� chemických p�ípravk�. P�edpokládané složení nát�rového 
systému (bližší informace viz. bezpe�nostní listy – p�íloha oznámení �. 5): 

Nízkoemisní plni� 2K ..........................130 gm-2 Plni� LE 2001 
Barevná vrstva CROMAX  ..................125 gm-2 Vrchní lak Dupot Cromax 
Nízkoemisní krycí lak 2K .......................60 gm-2 Krycí lak Chromaclear HS 

P�edpokládané množství lakovaných ploch : 

Týdenní plocha lakovaných povrch� ....750 m-2 (t�i vrstvy) 
M�sí�ní plocha lakovaných povrch� ..3.000 m-2  (t�i vrstvy) 
Ro�ní plocha lakovaných povrch� ...30.000 m-2 (t�i vrstvy) 

Obecn� bude pracovišt� využíváno pro operace povrchových úprav nát�rovými 
hmotami v rámci výrobního programu. 

Bo�ní a stropní obvodové konstrukce budou tvo�eny tepeln� izola�ními sendvi�ovými 
panely. Panely budou vyrobeny ze dvou galvanizovaných ocelových plech� 
opat�ených p�tivrstvým nát�rem polystyren-akrylového a tepeln� tvrzeného 
polystyren silikonového laku, s polyuretanovou tepeln� izola�ní výplní. Toto 
provedení bude zaru�ovat vysokou odolnost v��i korozi, minimální tepelné ztráty, 
požadovanou protipožární odolnost, rychlejší náb�h sušící teploty, jednoduchou 
údržbu jakož i vysokou mechanickou pevnost celé konstrukce kabiny díky tuhosti 
sendvi�ových panel�. 

Vstupní a výstupní dvouk�ídlá vrata budou obdobné konstrukce jako panely, 
s proskleným dvojitým sklem. Sou�ástí kabin budou dále dve�e pro vstup obsluhy 
s bezpe�nostními uzáv�ry, které se samo�inn� otev�ou v p�ípad� p�ekro�ení max. 
p�ípustného p�etlaku v kabin� (cca 180 Pa), které budou umíst�ny v bo�ní konstrukci 
kabiny. 

Stavební provedení objektu bude nosná konstrukce (stávající tradi�n� zd�ný pilí�ový 
halový objekt zast�ešený d�ev�nou st�ešní konstrukcí sedlového tvaru). Svislé 
oplášt�ní vn�jších st�n do úrovn� + 2,000 m nad podlahou vyzdívaný sokl, od úrovn� 
+ 2,000 m výš oplášt�ní plechovými kazetami s vloženou tepelnou izolací 
z minerálního vlákna. Vnit�ní st�ny – vyzdívka bude od úrovn� podlahy po 
zast�ešení. St�ešní pláš� - nosná konstrukce st�ešního plášt� tvo�ena trapézovým 
plechem uloženým na ocelových st�ešních nosnících se zav�šeným podhledem 
a s vloženou minerální tepelnou izolací. 

Podlaha - drátkobetonová deska s povrchovým vsypem na hydroizola�ní vrstv� ze 
sva�ované HDPe fólie odolávající ú�ink�m ropných produkt�. 

Vrata pro vjezd do prostoru haly ocelová sek�ní s minerální výplní. 

SO 06 Skladový a expedi�ní objekt (ozna�ení ve výkresu 501 – 503 a 306) 

Základní rozm�ry : délka objektu               12 x 4,5 + 6,05 m 
   celková délka objektu ....  60,05 m 
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   ší�ka objektu  .................  20,000 m 
   výška objektu  ...............  7,000 m 
   zastav�ná plocha   ........  1300,5 m2 
   obestav�ný objem .........  9.884,0 m3 

Jedná se o jednopodlažní halový objekt. Bude se skládat z manipula�ního prostoru 
(501), komunika�ních prostor (502) a skladu vstupních výrobk�, p�edvýrobní operace 
a z d�lení materiálu (503) a komunika�ní prostor (306). 

Bude zde za�ízení pro zvedání a manipulaci s b�emeny (mostový je�áb o nosnosti 
10 tun) a za�ízení pro d�lení materiálu a p�edvýrobní operace. 

Stavební provedení objektu bude nosná konstrukce (železobetonová prefabrikovaná 
montovaná konstrukce). Svislé oplášt�ní vn�jších st�n do úrovn� + 2,000 m nad 
podlahou vyzdívaný sokl, od úrovn� + 2,000 m výš oplášt�ní plechovými kazetami 
s vloženou tepelnou izolací z minerálního vlákna nebo PUR p�ny. Vnit�ní st�ny – 
vyzdívka bude od úrovn� podlahy po zast�ešení. St�ešní pláš� - nosná konstrukce 
st�ešního plášt� tvo�ena trapézovým plechem uloženým na železobetonových 
st�ešních vaznících na trapézovém plechu bude uložená tepelná izolace 
a hydroizola�ní fólie. Podlaha - drátkobetonová deska s povrchovým vsypem na 
hydroizola�ní vrstv� ze sva�ované HDPe fólie odolávající ú�ink�m ropných produkt�. 

Vrata pro vjezd do prostoru haly ocelová sek�ní s PUR výplní. St�ešní prosv�tlovací 
sv�tlíky s PCB výplní. 

SO 07 Garážovací a skladovací objekt (ozna�ení ve výkresu 401 – 411) 

Základní rozm�ry : délka objektu  ................  11 x 6,600 m 
   celková délka objektu ....  72,600 m 
   ší�ka objektu  .................  16,500 m 
   výška objektu  ...............  7,000 m 
   zastav�ná plocha   ........  1.241,0 m2 
   obestav�ný objem .........  9.432,0 m3 

Jedná se o jednopodlažní halový objekt. Bude se skládat ze skladu obal�, skladu 
pomocných prost�edk� a skladu tlakových nádob (401) a garážového stání pro 
mechanizmy (402 – 411). 

Bude zde za�ízení pro zvedání a manipulaci s b�emeny (mostový je�áb o nosnosti 
10 tun) a za�ízení pro d�lení materiálu a p�edvýrobní operace. 

Stavební provedení objektu bude nosná konstrukce (železobetonová pop�ípad� 
ocelová montovaná konstrukce). Svislé oplášt�ní vn�jších st�n do úrovn� + 0,900 m 
nad podlahou vyzdívaný sokl, od úrovn� + 0,900 m výš oplášt�ní ocelovým 
pozinkovaným trapézovým plechem. Vnit�ní st�ny – vyzdívka n�kterých vnit�ních 
d�lících st�n od úrovn� podlahy po úrove� zast�ešení. St�ešní pláš� - nosná 
konstrukce st�ešního plášt� tvo�ena trapézovým plechem uloženým na 
železobetonových st�ešních vaznících, vložená tepelná izolace a finální krytina 
z ocelového pozinkovaného trapézového plechu. 
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Podlaha - drátkobetonová deska s povrchovým vsypem na hydroizola�ní vrstv� ze 
sva�ované HDPe fólie odolávající ú�ink�m ropných produkt�. Vrata pro vjezd do 
prostoru haly ocelová jednopláš�ová posuvná prosv�tlená s PCB výplní. 

Manipulace se stroji a p�íslušenstvím v rámci areálu bude probíhat po zpevn�ných 
plochách pomocí tažných za�ízení. Jednou možností tažného za�ízení je traktor 
pop�ípad� desta, která bude mít tažné za�ízení upraveno dle požadavk�. 

Parkovišt� budou celkem t�i druhy, z toho jedno volné na zpevn�né ploše – výhradn� 
pro osobní a dodávkové automobily do 3,5 t a jednostopá vozidla p�evážn� 
zam�stnanc� a návšt�vník� areálu, otev�ené parkovišt� pro mechanizmy - 
parkovišt� bude volné na zpevn�né ploše pro vystavení demonstra�ních výrobk� 
(pokra�ováním za �. 411) a parkovišt� kryté pro mechaniza�ní za�ízení (402 až 411). 

Sklad olej� a ostatních provozních náplní 

Sklad bude sloužit pro rozvod olej� a chladících kapalin jak nových, tak 
i opot�ebených i vyjetých. 

Ro�ní spot�eba olej�: 

- p�evodový 75W/90   260 litr� 
- p�evodový PP 80  1 850 litr� 
- hydraulický ATF 86  9 200 litr� 
- motorový 10W/40  1 000 litr� 

15W/40  3 000 litr� 
10 W/30  350 litr� 

- hydraulický OHM 46  1 000 litr� 
- vazelína    260 kg 

Pat�í sem rovn�ž i chladící kapalina, kde její množství je t�žko specifikovatelné 
z d�vodu �ed�ní vodou. V každém stroji se nachází v pr�m�ru 30 litr� tohoto 
koncentrátu. Jedná se tedy o cca 1 000 litr� ro�n�. 

Z tohoto celkového množství bude p�ibližn� polovina, které bude odsávána ze stroj�, 
ve kterých se bude olej m�nit (tj. vyjetý olej). 

Sklad baterií 

Podlaha tohoto skladu bude protiskluzová a odolná v��i p�sobení kyselin, sklad 
bude odv�tráván a bude dostupný jak ze skladu náhradních díl�, tak i ze servisní 
dílny. 

Charakter odpadních a deš�ových vod a jejich následné vypoušt�ní je popsáno 
v kapitole B.III.2 – Odpadní vody. 

Realizací zám�ru dojde k vytvo�ení nových pracovních p�íležitostí. V areálu bude 
pracovat 98 zam�stnanc�. Provoz bude probíhat ve 2 sm�nách, v pracovní dny 
(cca 265 pracovních dn�/rok). 

Sou�ásti dokumentace a realizace bude i ozelen�ní areálu. Ozelen�ní areálu bude 
zahrnovat zejména zatravn�né plochy, v menším rozsahu p�ízemní drobnou zele� 



Regenerace bývalého objektu bramborárny na výrobní areál R+K 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové 
 

- 22 -

dekorativního charakteru, v minimálním rozsahu budou sou�ástí upravovaných ploch 
i úseky, kde bude z�ízeno kamenné mo�e. 

B.I.7. P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru a jeho 
dokon�ení 

P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru:   2. polovina 2008 

P�edpokládaný termín dokon�ení celého zám�ru:    2. polovina 2009 

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

Navrhovaný zám�r leží na pozemcích v katastrálním území Klášterec nad Orlicí. 

Dot�ené územn� samosprávné celky: Pardubický kraj 

 Žamberk 

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

Investor bude žádat dle stavebního zákona �. 183/2006 Sb., o vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení p�íslušný stavební ú�ad – M�stský ú�ad Žamberk 
a o rozhodnutí vodoprávního ú�adu – M�stský ú�ad Žamberk, odboru životního 
prost�edí - pro povolení vodního díla vodních d�l dle §55 zákona �. 254/2001 Sb., 
v platném zn�ní. 

Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p�edpis�: 

- požádat o vydání souhlasu s trvalým odn�tím dot�ených pozemk� pro realizaci 
zám�ru ze ZPF (v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona �. 334/1992 Sb., 
o ochran� zem�d�lského p�dního fondu (ZPF), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�), 
p�íslušným orgánem vzhledem k p�edpokládanému rozsahu vyjmutí je Krajský 
ú�ad Pardubického kraje; 

- povolení k vypoušt�ní odpadních a deš�ových vod do povrchových vod (dle §8 
a §9 zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní 
zákon), 

- Pro povolení k umíst�ní a stavb� st�edních zdroj� zne�iš�ování vypracovat dle 
§ 17 zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní žádost, která bude zpracována dle 
vyhlášky �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní a bude obsahovat odborný posudek 
vypracovaný autorizovanou osobou a p�edložit na Krajský ú�ad Pardubického 
kraje. 

- souhlas k nakládání s nebezpe�nými odpady (dle §16 odst. 3 zákona �. 185/2001 
Sb., v platném zn�ní), který ud�luje p�i nakládání v množství do 100 t 
nebezpe�ných odpad�/rok obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností – m�stský 
ú�ad Žamberk. 
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B.II.  Údaje o vstupech 
B.II.1. P�da 

Zám�r bude situován na k.ú. Klášterec nad Orlicí, na pozemcích �. 589/1, 589/2, 
1175/1, 1175/2, 1175/3, 1144/3 a 1176/1. Dot�ené pozemky jsou vedeny v katastru 
nemovitostí jako zastav�ná plocha a nádvo�í, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a orná p�da. Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem 
dot�eny. Pozemky jsou majetkem investora. Celková zastav�ná plocha areálu bude 
cca 17 014,5 m2. Celkový zábor pozemk� ZPF bude 1,55 ha. 

Pozemek �. 1176/1 má kód BPEJ 83716 (V. t�ída) a 83524 (II. t�ída).  

Kódy BPEJ specifikují hlavní p�dní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku 
(první �íslice - klimatický region, druhá a t�etí �íslice - hlavní p�dní jednotku, �tvrtá 
�íslice - sklonitost a expozici, pátá �íslice - skeletovitost a hloubku p�dy). 

Tab. �. 1: Vým�ry jednotlivých objekt� 

Ozna�ení objektu Plocha zastav�ní (m2) P�vodní plocha (m2) + druh 
plochy 

SO 01 1 383,5 (st�echa) 1 383,5 (zatravn�ná plocha) 

SO 02 2 903,0 (st�echa) 2 903,0 (zatravn�ná plocha) 

SO 03 1 464,0 (st�echa) 1 434,0 (zatravn�ná plocha) + 
30,0 (zpevn�ná plocha – asfalt) 

SO 04 1 365,0 (st�echa) 1 290,0 (zatravn�ná plocha) + 
75,0 (zpevn�né plochy – asfalt) 

SO 05 892,5 (st�echa) 892,5 (zastav�ná plocha) 

SO 06 1 300,5 (st�echa) 
333,0 (zastav�ná plocha) + 
165,5 (zpevn�né plochy – asfalt) 
+ 802,0 (zatravn�ná plocha) 

SO 07 1 241,0 (st�echa) 1 241,0 (zatravn�ná plocha) 

IO 01 444,0 (betonová dlažba) 444,0 (zatravn�ná plocha) 

IO 02 2 054,0 (asfaltový beton) 2 054,0 (zatravn�ná plocha) 

IO 03 3 967,0 (asfaltový beton) 3 967,0 (zatravn�ná plocha) 

V rámci p�ípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona 
�. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu (ZPF), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� požádat o vydání souhlasu s trvalým odn�tím dot�ených pozemk� pro 
realizaci zám�ru ze ZPF. P�ed podáním žádosti o odn�tí p�dy ze zem�d�lského 
p�dního fondu je nutno s p�íslušným orgánem ochrany zem�d�lského p�dního fondu 
vy�ešit vyjasn�ní podmínek záboru zem�d�lské p�dy. 
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V rámci p�ípravy stavby bude provedena skrývka ornice. Vyt�žená ornice bude 
odvezena na mezideponii. Skrývka ornice bude v maximální mí�e využita. �ást 
ornice bude zp�tn� v rámci areálu použita, zbylá �ást bude odvezena na místo 
ur�ené p�íslušným orgánem státní správy. 

V sou�asné dob� je po�izována Zm�na �. 1 Územního plánu. V�tší �ást zamýšlené 
stavby je totiž mimo zastavitelnou oblast obce. Z toho d�vodu bylo požádáno 
o zm�nu územního plánu – zm�nu funk�ního využití vyzna�ené plochy z „pole“ na 
„VP – pr�mysl, skladování“. Vyjád�ení je p�ílohou oznámení �. 2. 

B.II.2.  Voda 
Etapa výstavby zám�ru 

Technologická voda 

Provozní technologická voda bude spot�ebovávána p�i výstavb�, k �išt�ní vozidel, 
stroj� (pop�. k ochran� proti nadm�rné prašnosti). Dále bude v p�ípad� zne�išt�ní 
komunikací používána voda pro �išt�ní komunikací b�hem stavby. 

Pro vlastní stavební ú�ely bude zajišt�na voda z m�stského vodovodního �adu. 
Množství vody spot�ebované b�hem výstavby nelze v sou�asné dob� objektivn� 
stanovit. 

Pitná voda 

Množství pitné vody bude záviset na po�tu pracovník� a dob� trvání výstavby. 
Pr�m�rný p�edpokládaný po�et pracovník� na stavb� bude cca 20 pracovník�. Ve 
fázi výstavby bude pro pracovníky stavebních firem k dispozici stavební mobilní 
bu�ky s chemickým WC. Pro pitné ú�ely bude používána pitná voda balená pitná 
voda (pozd�ji pop�. pitná voda z vodovodu). 

P�edpokládá se, že v dob� výstavby bude spot�eba vody pro sociální ú�ely (voda 
k pití, WC, sprchy) �init cca do 2 400 litr�/sm�nu v závislosti na po�tu pracovník�. 

Etapa provozu zám�ru 

Pitná voda 

Zdrojem pitné vody v celém areálu bude stávající ve�ejný vodovod. Voda z ve�ejného 
�adu bude využívána jak pro hygienické pot�eby, tak pro technologické vody. Pro 
požární ú�ely budou sloužit stávající hydranty. 

V objektu SO 01 (servisní objekt) bude 31 pracovník�, celková spot�eba bude 
cca 798 m3/rok. V objektu SO 02 (skladový, prodejní a administrativní objekt) bude 
20 pracovník� a celková spot�eba vody bude 324 m3/rok. Ve výrobním objektu SO 03 
bude celková spot�eba vody 702 m3/rok (28 zam�stnanc�). V objektu SO 04 
(manipula�ní objekt) bude 8 pracovník�, jejich p�edpokládaná spot�eba vody bude 
190 m3/rok. Celková ro�ní spot�eba vody v objektu SO 05 (skladové prostory, 
energocentrum a lakovna) bude 96 m3/rok, p�ibližný po�et zam�stnanc� bude 5. 
V objektu SO 06 (skladový a expedi�ní objekt) bude 5 pracovník�, jejich 
p�edpokládaná spot�eba vody bude 96 m3/rok. Dalším objektem bude objekt 
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hromadných garáží (SO 07), kde p�edpokládaná spot�eba vody bude 6 m3/rok. Další 
p�edpokládaná spot�eba vody bude na ploše pro nákladní dopravu (IO 03) 6 m3/rok. 
Celková spot�eba vody v areálu bude 2 218 m3/rok. 

Technologická voda 

Umývárna díl� a sestav (objekt 108) bude umíst�na mycí linka, tímto procesem 
budou veškeré stroje procházet dvakrát b�hem opravy p�ed a po oprav�. Stroj pro 
tlakové mytí typu SOLAR BOOSTER 7-51D bude v provozu max. 4 hodiny denn�. 

P�ehled spot�eby vody (voda pitná demineralizovaná): 
max.spot�eba za hodinu ...... 650 l/hod 
max.spot�eba za den  475 l/hod x 3,5 hod ................ 1 660 l/den 
max.spot�eba za rok  265 dní x 1 500 l/den ............ 400 m3/rok 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

P�esné množství a ur�ení zdroj� surovin bude up�esn�no v dalších stupních 
projektové dokumentace. Bude se jednat o b�žné stavební hmoty a materiály (beton, 
železobetonové panely, pr�vlaky, cihelné bloky, trapézové plechy, izolace, 
rozvody,…). 

Celkovou spot�ebu elektrické energie p�i výstavb� a provozu zám�ru nelze 
v sou�asné dob� objektivn� ur�it, bude ur�ena v projektové dokumentaci.  

Po oprav� mechanismu a zbavení všech ne�istot v mycí lince bude odvle�en do 
provozovny lakovny. Budou se používat jak barvy rozpoušt�dlové (nap�íklad 3800S 
Chromaclear(R) HS a LE2001 White low emission primer plus) a barvy vodou 
�editelné (nap�íklad 164WB metallic low viscosity binder).  

Mechanismy se budou lakovat ve t�ech vrstvách. Nejd�íve se použije tzv. plni�  
(nap�íklad LE 2001), poté vrchní lak (nap�íklad 164WB metallic low viscosity binder) 
a jako poslední vrstva bude lak krycí (nap�íklad Chromaclear HS). 

Níže jsou uveden seznam pravd�podobn� používaných chemických p�ípravk�, 
v�etn� uvedení jejich chemického složení a klasifikace nebezpe�nosti. Je 
pravd�podobné, že budou využívány i jiné chemické p�ípravky, avšak obdobného 
chemického složení jako u uvedených zástupc� chemických p�ípravk�.  

Používané chemické látky a p�ípravky: 

3800S Chromaclear(R) HS 

heptan-2-on   �íslo CAS: 110-43-0 
    koncentrace: 20,0 - <25,0% 

butylacetat   �íslo CAS: 123-86-4 
    koncentrace: 12,50 - <15,0% 

solventní nafta (ropná), lehká aromatická 
�íslo CAS: 64742-95-6 
koncentrace: 5,0 - <7,0% 

1,2,4-Trimethylbenzen �íslo CAS: 95-63-6 
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koncentrace: 3,0 - <5,0% 

Xylen    �íslo CAS: 1330-20-7 
koncentrace: 2,0 - <3,0% 

Mesitylen   �íslo CAS: 108-67-8 
koncentrace: 0,50 - <1,0% 

Mixture of alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4 hydroxyphenyl)propionyl-
omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3.... 

�íslo CAS: 104810-47-1 
koncentrace: 0,50 - <1,0% 

Propylbenzen  �íslo CAS: 103-65-1 
koncentrace: 0,25 - <0,50% 

Benzinová frakce (ropná), hydrogena�n� odsí�ená 
�íslo CAS: 64742-82-1 
koncentrace: 0,25 - <0,50% 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate 
�íslo CAS: 41556-26-7 
koncentrace: 0,25 - <0,50% 

Klasifikace p�ípravku: R10, R20, R52/53, R66, Xn (zdraví škodlivý) 

LE2001 White low emission primer plus 

butylacetat   �íslo CAS: 123-86-4 
    koncentrace: 12,50 - <15,0% 

trizinc bis(ortophosphate) �íslo CAS: 7779-90-0 
    koncentrace: 7,0 - <10,0% 

Xylen    �íslo CAS: 1330-20-7 
koncentrace: 5,0 - <7,0% 

solventní nafta (ropná), lehká aromatická 
�íslo CAS: 64742-95-6 
koncentrace: 2,0 - <2,50% 

1,2,4-Trimethylbenzen �íslo CAS: 95-63-6 
koncentrace: 1,0 - <2,0% 

ethylbenzen   �íslo CAS: 100-41-4 
koncentrace: 1,0 - <2,0% 

Mesitylen   �íslo CAS: 108-67-8 
koncentrace: 0,25 - <0,50% 

propylbenzen  �íslo CAS: 103-65-1 
koncentrace: 0,10 - <0,20% 

Benzinová frakce (ropná), hydrogena�n� odsí�ená 
�íslo CAS: 64742-82-1 
koncentrace: 0,10 - <0,20% 

Klasifikace p�ípravku: R10, R51/53, R67, N (nebezpe�ný pro životní prost�edí) 
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164WB metallic low viscosity binder 

1-pentanol    �íslo CAS: 71-41-0 
     koncentrace: 3,0 - <5,0% 

N-Methyl-2-pyrrolidon  �íslo CAS: 872-50-4 
     koncentrace: 1,0 - <2,0% 

Klasifikace p�ípravku: R10, R20, R36/38 

Ro�ní spot�eba nát�rové hmoty: 

Plni� (LE2001 White low emission primer plus)   8 570 kg/rok 

Vrchní lak 3800S Chromaclear(R) HS)    2 860 kg/rok 

Krycí lak (164WB metallic low viscosity binder)   2 100 kg/rok¨ 

Nát�rové hmoty budou skladovány ve skladu chemických látek a p�ípravk�, který 
bude dostate�n� technicky zabezpe�en dle platných norem. 

Celková povrchov� upravená plocha bude 30 000 m2/rok. 

Vybrané bezpe�nostní listy látek a p�ípravk� jsou v p�íloze oznámení �. 5. 

Pro jednotlivé chemické p�ípravky zajistí provozovatel p�íslušnou dokumentaci 
(aktuální bezpe�nostní listy) a osoby provád�jící nakládání s t�mito p�ípravky budou 
proškoleny v rozsahu nebezpe�ných vlastností použitých chemických p�ípravk�. 
Musí být dodrženo ustanovení zákona �. 356/2003 Sb., o chemických látkách 
a chemických p�ípravcích, v platném zn�ní.  

Spot�eba paliva (LTO) pro lakovnu bude 2 x 23 litr� za hodinu. Celková spot�eba 
paliva bude 36.569 l/rok tj. (36,5 m3/rok). 

Max.spot�eba pro kotelnu bude 2 x 38 l/hod LTO. Ro�ní spot�eba bude 88 000 kg, 
tj. asi 97 m3 LTO za rok. 

Údaje o skladování LTO: (spole�n� pro Kotelnu na vytáp�ní objekt� a Lakovnu na 
technologické teplo): Celková ro�ní p�edpokládaná spot�eba LTO je 97 + 36,5 = 
133,5 m3/rok. 

P�edpokládané skladované max.množství LTO bude 25 m3 (25m3 x 910kg/m3 = 
22 750 kg = 22,75 t), pr�m�rn� skladované množství LTO bude 15 m3. 
P�edpokládaná délka topného období kotelny je 271 dn�. P�edpokládaná délka 
využití lakovny je 265 pracovních dn�. 

P�edpokládaná st�ední skladovací doba LTO bude 25 dn� v p�edpokládaném 
st�edním množství 15 m3. 

Je známa pr�m�rná m�sí�ní spot�eba t�chto ropných produkt�, pr�m�rná produkce 
použitých ropných produkt� (použité provozní nápln�). a doba skladování a �etnost 
naskladn�ní jednotlivých komodit Aktuální skladované množství jednotlivých 
provozních náplní bude up�esn�na v dalších fázích projektové dokumetace. 
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Pr�m�rná m�sí�ní spot�eba ropných produkt� (mimo paliva v koteln�): 

 Olej motorový      400 l 
 Olej p�evodový       300 l 
 Olej hydraulický        1.000 l 
 Nafta motorová        2.000 l 
 Chladící kapal.v na�ed�ném stavu (-40°C)  300 l 
 Mazací tuky polotuhé konzistence   10 l 

Pr�m�rná produkce použitých ropných produkt� (použité provozní nápln�): 

 Olej motorový      400 l 
 Olej p�evodový       300 l 
 Olej hydraulický        1.000 l 
 Nafta motorová (vy�erpaná z nádrží stroj�)  500 l 
 Chladící kapal.v na�ed�ném stavu    300 l 

Provozovatel Servisního areálu z kapalin používá zejména provozní nápln� do 
jednotlivých funk�ních �ástí za�ízení v rozsahu viz. následující tabulka 

Tab. �. 2: Doba skladování a �etnost naskladn�ní jednotlivých komodit 

Komodita Doba skladování �etnost naskladn�ní 
Olej motorový sklad na 5-10 týdn� 2-3 týdny 
Olej p�evodový sklad na 5-10 týdn� 2-3 týdny 
Olej hydraulický sklad na 5-10 týdn� 2-3 týdny 
Nafta motorová sklad na 3-6 2-3 týdny 
Chladící kapal.v na�ed�ném 
stavu (-40°C) 

sklad na 5-10 týdn� 2-3 týdny 

Mazací tuky polotuhé 
konzistence 

sklad na 5-10 týdn� 2-3 týdny 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 


ešený zám�r je navržen v jižní �ásti obce Zbudov, v t�sné návaznosti na 
zem�d�lský areál ŽIVA zem�d�lská obchodní a.s. (jihozápadn�). Zám�r bude 
situován na k.ú. Klášterec nad Orlicí. Objekt bramborárny bude p�estav�n na objekt 
SO 05 (Skladové prostory, energo centrum a lakovna). Lokalita je situována u silnice 
III. t�. �. 31218 (sm�r Žamberk – Klášterec nad Orlicí). 

Vozidla zajištující dopravní obslužnost zám�ru budou jako p�íjezdové a odjezdové 
trasy využívat ve�ejnou pozemní komunikaci III. t�. �. 31218 (sm�r Žamberk – 
Klášterec nad Orlicí). 

Dle zadavatele rozptylové studie bude maximální intenzita dopravy vyvolaná 
posuzovaným zám�rem �init: 

Osobní vozidla (OV): 30/den a 12/h 
Nákladní vozidla (HDV): 150/den a 50/h 

Po výjezdu za areálu se vozidla rozd�lí do dalších sm�r� v pom�ru: 
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� sm�r na Klášterec nad Orlicí: 2/3 osobních a 1/3 nákladních vozidel 
� sm�r na Žamberk: 1/3 osobních a 2/3 nákladních vozidel 

Intenzita dopravy na dot�ených komunikacích 

Hluk ze silni�ní dopravy je posouzen modelovým výpo�tem – intenzita dopravy je 
p�ebrána z www.rsd.cz, kde jsou uvedeny výsledky statistického šet�ení zam��eného 
na zatížení komunikací v jednotlivých regionech �eské republiky a které bylo 
provedeno v roce 2005. Tato intenzita je navýšena r�stovými koeficienty pro rok 
2010 a silnice II. t�ídy. 

V následující tabulce jsou uvedeny intenzity dopravy pro nulovou a aktivní variantu 
p�evzaté z hlukové studie. 

Tab. �. 3: Intenzita dopravy na silnici III/31218 

sm�r Žamberk 5) sm�r Klášterec nad Orlicí 5) Doprava 
NA OS Celkem NA OS Celkem 

Rok 2005 1) 210 730 940 210 730 940 
Nulová v. (2010) 2) 228 805 1033 228 805 1033 
Zám�r 3) 20 50 70 10 100 110 
Aktivní v. (2010) 4) 248 855 1103 238 905 1143 

1) výsledek statistického šet�ení zam��eného na zatížení komunikací 
v jednotlivých regionech �eské republiky, které bylo provedeno v roce 2005 – 
na komunikaci III/31218 za 24 hod (s�ítací úsek 5-3740) 

2) intenzita dopravy z roku 2005 je navýšena r�stovými koeficienty pro rok 2010 
a silnice II. t�ídy – 1,084 pro Nákladní a 1,102 pro osobní vozidla 

3) doprava zám�ru (po�et pr�jezd�) za 16 hod v denní dob� 
4) v modelovém výpo�tu je doprava zám�ru p�i�tena k denní intenzit� dopravy 

nulové varianty – doprava nulové varianty je rozd�lena na denní a no�ní dobu 
programem Hluk+ 

5) jednotlivé úseky silnice III.31218 v modelovém výpo�tu za�ínají u nov� 
plánovaného vjezdu do areálu zám�ru 

B.III.  Údaje o výstupech 
B.III.1.  Ovzduší 
Etapa výstavby zám�ru 

Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanism� na staveništi a obslužná 
automobilová doprava na p�íjezdových komunikacích. Sledovanými škodlivinami 
z automobilové dopravy jsou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky 
a pevné �ástice. Jako nejzávažn�jší škodlivinou se z hlediska množství emisí 
a velikosti imisních limit� jeví oxidy dusíku a benzen. P�i výstavb� budou dále 
emitovány tuhé zne�iš�ující látky – p�i výkopových pracích, ze skladování sypkých 
materiál�, atd. Emise budou závislé na aktuálních podmínkách (nap�. na vlhkosti 
vzduchu a p�dy, síle a sm�ru v�tru) a také na  realizaci opat�ení k omezování 
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prašnosti, proto bude nutné (zejména v dob� suchého a v�trného po�así) provád�t 
pravidelné �išt�ní vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší�ení prachu do okolí 
a omezovat prašnost i v míst� stavby (skráp�ní, aj.). Stavební �innost bude probíhat 
pouze v denní dob� od 700 hod do 2100 hod. 

Plošným zdrojem emisí bude plocha staveništ� a prostor stání nákladních vozidel. 
Liniovými zdroji emisí budou komunikace sloužící jako p�íjezdové, resp. odjezdové 
trasy. 

Etapa provozu zám�ru 

Zdroji emisí budou technologická a spalovací za�ízení, obslužné mechanismy 
spalující motorovou naftu a doprava vyvolaná provozem zám�ru. 

Bodovými zdroji emisí budou 2 výduchy z lakovny a 5 komín� od spalovacích 
za�ízení. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny emisní parametry bodových zdroj�, které 
byly použity pro výpo�et rozptylové studie. 

Pro výpo�et rozptylové studie byly použity hodnoty emisí NOx a TZL vypo�tené 
z maximálních hodinových spot�eb paliv (LTO a motorová nafta) a emisních faktor�. 

Tab. �. 4: Emisní parametry bodových zdroj� emisí – spalovací za�ízení 

Výduch 
MNOx 

[g/s] 

MPM10 

[g/s] 
H 

[m] 

d 

[m] 
αααα 

x 

[m] 

y 

[m] 

z 

[m] 

K10 (kotelna) 0,0549 0,0117 12 0,25 0,09 264 462 533 

K11 (kotelna) 0,0549 0,0117 12 0,25 0,09 265 463 533 

K12 (lakovna) 0,0908 0,0194 15 0,35 0,15 259 456 533 

K13 (lakovna) 0,0908 0,0194 15 0,35 0,15 267 455 533 

K16 (mycí souprava) 0,0969 0,0027 10 0,20 0,09 282 377 533 
Vysv�tlivky k tabulce: 
MNOx hmotnostní tok NOx 

MPM10   hmotnostní tok PM10 
H   výška koruny komínu nad terénem 
d  pr�m�r komínu  
α  relativní ro�ní využití maximálního výkonu 
Pd   po�et hodin za den, kdy je zdroj v �innosti 

Lakování a sušení bude provád�no v lakovací a sušící kabin� ve dvousm�nném 
režimu. Kapacita lakovny je 30 000 m2 nalakované plochy za rok, 750 m2/týden  
a 150 m2/den.  

Maximální hodinová spot�eba jednotlivých nát�rových hmot je uvedena v rozptylové 
studii, která je samostatnou p�ílohou oznámení �. 6. V bezpe�nostním listu plni�e 
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LE2001 je uveden obsah xylenu 5 až 7 %, v krycím laku �iní dle bezpe�nostního listu 
obsah xylenu 2 až 3 %, ve vrchním laku se xylen nevyskytuje.  

V rozptylové studii byl uvažován nejhorší možný stav, tj. p�edpoklad, že se b�hem 
jedné hodiny lakování uvolní veškerý xylen obsažený v plni�i (max. spot�eba NH je 
dána výkonem pistole a �iní 12 l/h). Ú�innost aktivního uhlí je dle dodavatele 
technologie 25 %, tzn. že maximální hmotnostní tok xylenu na výstupu z lakovny �iní 
0,83 kg/h. Ro�ní emise xylenu budou 425 kg/rok. 

Tab. �. 5: Emisní parametry bodových zdroj� emisí – lakovna 

Výduch 
Mxylen 

[g/s] 
H 

[m] 

d 

[m] 
αααα 

x 

[m] 

y 

[m] 

z 

[m] 

K14 (lakovací kabina) 0,11575 12 1,24 0,06 274 465 533 

K15 (lakovací kabina) 0,11575 12 1,24 0,06 274 465 533 
Vysv�tlivky k tabulce: 
Mxylen hmotnostní tok xylenu 
H   výška koruny komínu nad terénem 
d  pr�m�r komínu  
α  relativní ro�ní využití maximálního výkonu 
Pd   po�et hodin za den, kdy je zdroj v �innosti 

Plošným zdrojem emisí bude obslužná nákladní doprava na manipula�ní ploše a na 
parkovacích plochách pro osobní vozidla. 

Plošným zdrojem emisí budou plochy, po kterých se bude pohybovat vysokozdvižný 
vozík a je�áb.  

Plánovaná spot�eba motorové nafty pro obslužné mechanismy �iní: 

Zdroj    spot�eby motorové nafty     
Vysokozdvižný vozík max. 8 l/h, pr�m�rn� 30 l/den a 5 000 l/rok 
Je�áb    max. 38 l/h, pr�m�rn� 30 l/den a 4 000 l/rok 

Emisní faktory pro množství zne�iš�ujících látek vznikajících spalováním motorové 
nafty jsou dány p�ílohou �. 4 k vyhlášce �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní (viz. 
následující tabulka).  

Tab. �. 6: Emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích 
motorech (kg/t) 

Specifikace NOx TZL VOC 

Pístové motory vzn�tové 50 1,0 6,0 

Pro emise z dopravy �iní procento zastoupení PM10 100 % z celkového prachu. Ve 
spalinách z motorové nafty tvo�í benzen cca 10 % obsahu t�kavých organických 
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látek, v závislosti na emisní úrovni uvažovaného mechanismu a vybavení 
katalyzátorem.  

Škodlivina Hodinové emise Denní emise  Ro�ní emise 
Benzen 26,7 g/h  29,7 g/den  4,4 kg/rok 
NOx  2 228 g/h  2 460 g/den  369,0 kg/rok 
PM10  44,6 g/h  49,2 g/den  7,4 kg/rok 

Plošným zdrojem emisí bude také parkovišt� vozidel. Po�et pr�jezd� vozidel �iní dle 
zadavatele rozptylové studie: 

� 150 pr�jezd� OV/den a maximáln� 50 pr�jezd� OV/h 
� 30 pr�jezd� NV/den a maximáln� 12 pr�jezd� NV/h 

Pro výpo�et emisí NOx, PM10 a benzenu z parkovišt� byl použit p�edpoklad, že každé 
vozidlo ujede na parkovišti cca 100 m p�i rychlosti 10 km/h.  

V následující tabulce jsou uvedeny emisní parametry plošného zdroje emisí – 
parkovišt�. Hodnoty hmotnostních tok� NOx, PM10 a benzenu byly vypo�teny na 
základ� emisních faktor� z programu MEFA 06.  

Tab. �. 7: Emise z plošného zdroje emisí – parkovišt� 

Plošný zdroj - parkovišt� 
Škodlivina 

[g/den] [g/h] [mg/s] [g/rok] 

Benzen 0,27 0,10 0,029 74 

NOx 17,69 6,88 1,911 4 865 

PM10 2,46 0,98 0,273 677 

Liniovými zdroji emisí budou komunikace používané pro provoz dopravy vyvolané 
p�edpokládaným provozem.  

Dle zadavatele rozptylové studie bude maximální intenzita dopravy vyvolaná 
posuzovaným zám�rem �init: 

Osobní vozidla (OV): 30/den a 12/h 
Nákladní vozidla (HDV): 150/den a 50/h 

Po výjezdu za areálu se vozidla rozd�lí do dalších sm�r� v pom�ru: 

� sm�r na Klášterec nad Orlicí: 2/3 osobních a 1/3 nákladních vozidel 
� sm�r na Žamberk: 1/3 osobních a 2/3 nákladních vozidel 

Pro ú�ely rozptylové studie byly komunikace rozd�leny do 3 úsek� (viz p�íloha 
Rozptylové studii �. 1 Podkladová �ást). Rozptylová studie je p�ílohou oznámení �. 6. 

Emise NOx, PM10 a benzenu z liniových zdroj� byly vypo�teny na základ� emisních 
faktor� z programu MEFA 06. 
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Vypo�tené hodnoty emisí NOx, PM10 a benzenu v jednotlivých úsecích jsou uvedeny 
v následující tabulce. Procento zastoupení PM10 �iní 100 % z celkového prachu.  

Tab. �. 8: Emise z navazující automobilové dopravy  

Liniové zdroje – emise  
Zdroj  Škodlivina 

[g/den/km] [g/h/km] [µµµµg/s/m] [kg/rok/km] 

Benzen 2,7 1,04 0,29 0,75 

NOx 176,9 68,76 19,10 48,66 
úsek �.1 

10 km/h 
PM10 24,6 9,83 2,73 6,76 

Benzen 0,6 0,12 0,03 0,17 

NOx 52,2 9,92 2,76 14,35 
úsek �.2 

50 km/h 
PM10 4,5 0,90 0,25 1,24 

Benzen 0,3 0,23 0,06 0,09 

NOx 26,1 19,85 2,76 7,17 
úsek �.3 

50 km/h 

PM10 2,3 1,80 0,50 0,62 

Návrh za�azení zdroj� 

Lakovna: 

Technologické za�ízení (tj. lakovací a sušící box) je dle zákona �. 86/2002 Sb., 
v platném zn�ní a vyhlášky MŽP �. 355/2002 Sb., v platném zn�ní (p�íloha �. 2, bod 
5) za�azen jako ostatní velký zdroj zne�iš�ování ovzduší – Pr�myslová aplikace 
nát�rových hmot – opravy automobil� a p�est�íkávání vozidel. Velkým zdrojem je 
za�ízení s projektovanou spot�ebou od 2 tun v�etn�.  

Platí emisní limity uvedené v následující tabulce: 

Tab. �. 9: Emisní limity – lakovna 

Emisní limit TOC A) 

[mg/m3] 

Emisní limit fugitivních emisí B) 

[%] 

Emisní limit TZL C) 

[mg/m3] 

50 25 3 
Poznámka: 
A. Hmotnostní koncentrace t�kavých organických látek vyjád�ených jako celkový organický uhlík ve 

vlhkém odpadním plynu p�i normálních stavových podmínkách. 
B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpoušt�del. 
C. Hmotnostní koncentrace tuhých zne�iš�ujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjád�ená pro 

standardní stavové podmínky. 
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Spalovací za�ízení 
Spalovací za�ízení pro oh�ev lakovací kabiny je dle zákona �. 86/2002 Sb., v platném 
zn�ní a na�ízení vlády �. 146/2007 Sb. za�azen jako st�ední spalovací zdroj 
zne�iš�ování ovzduší, spalovací za�ízení spalující kapalná paliva.  

Emisní limity pro zne�iš�ující látky z provozování spalovacích stacionárních zdroj� 
jsou dány na�ízením vlády �. 146/2007 Sb. Platí limity uvedené v následující tabulce: 

Tab. �. 10: Spalovací za�ízení spalující kapalná paliva 

Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a 
suchý plyn, referen�ní obsah O2 3 %) Druh paliva 

SO2 TZL NOx Oxid uhelnatý 

Kapalné palivo 1) 100 500 175 

Vytáp�ní  

Vytáp�ní bude pomocí kotelny na LTO o výkonovém rozsahu 190 – 410 kW.Dle 
zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní a na�ízení vlády �. 146/2007 Sb. se jedná 
o st�ední spalovací zdroj zne�iš�ování ovzduší, spalovací za�ízení spalující kapalná 
paliva. Platí emisní limity uvedené výše v textu, v tabulce �. 10 Spalovací za�ízení 
spalující kapalná paliva. 

Oh�ev mycí soupravy 

Stroj pro tlakové mytí SOLAR BOOSTER 7-51D bude vybaven jedním ho�ákem 
o výkonu 115 kW. Palivem bude motorová nafta. Dle zákona �. 86/2002 Sb., 
v platném zn�ní a na�ízení vlády �. 146/2007 Sb. se jedná o malý spalovací zdroj, 
za�ízení spalující kapalná paliva. 

Kovárna 

V kovárn� jsou plánovány kovoobráb�cí stroje a svá�e�ky. Jednotlivé za�ízení 
a jejich elektrický p�íkon je uveden v rozptylové studii, která je samostatnou p�ílohou 
oznámení �. 6  

Uvedené kovoobráb�cí stroje jsou dle zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní 
a na�ízení vlády �. 615/2006 Sb. za�azeny jako malý ostatní stacionární zdroj 
zne�iš�ování ovzduší. 

V prostoru kovárny jsou plánovány svá�e�ky. Uvedené svá�e�ky jsou dle zákona 
�. 86/2002 Sb., v platném zn�ní a na�ízení vlády �. 615/2006 Sb. za�azeny jako malý 
ostatní stacionární zdroj zne�iš�ování ovzduší. 

St�edním zdrojem jsou dle p�ílohy �. 2 k na�ízení vlády �. 615/2006 Sb. (bod 2.8) 
za�ízení, jejichž celkový elektrický p�íkon je roven nebo vyšší než 1 000 kVA. 

Malé zdroje umíst�né v kovárn� nebyly v rozptylové studii uvažovány. 
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B.III.2.  Odpadní vody 
Etapa výstavby zám�ru 

B�hem výstavby komplexu budou vznikat splaškové odpadní vody. Pracovníci 
stavebních firem budou využívat instalovaná chemická WC p�ímo v míst� stavby.  

Produkce splaškových odpadních vod bude �ádov� shodná se spot�ebou pitné vody 
(do 2 400 litr� za sm�nu - v závislosti na po�tu pracovník�). 

Produkci odpadních vod v souvislosti se samotnou výstavbou nelze v sou�asné dob� 
objektivn� ur�it. 

Etapa provozu zám�ru 

P�i provozu celého komplexu budou vznikat splaškové odpadní vody, technologické 
odpadní vody a deš�ové vody z provozu zpevn�ných ploch (parkovišt�, manipula�ní 
plochy) a nezne�išt�né deš�ové vody ze st�ech objekt�.  

Splaškové odpadní vody ze sociálních za�ízení budou svedeny do ve�ejné 
kanalizace a poté do ve�ejné �OV. Splaškové vody budou mít charakter 
standardních odpadních vod.  

Ukazatele zne�išt�ní splaškových vod p�ed vstupem do kanalizace budou 
následující: 

BSK5 30 g/l/pracovník/den   0,03 x 98 = 2,94 kg/den 

CHSKCr 60 g/l/ pracovník /den  0,06 x 98 = 5,88 kg/den 

Z hlediska látkového zatížení splaškových odpadních vod musí být spln�ny limity 
dané kanaliza�ním �adem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se 
smlouvou o odvád�ní odpadních vod, uzav�enou s provozovatelem ve�ejné 
kanalizace. Dle rozhodnutí p�íslušného vodoprávního ú�adu a dle platné legislativy 
bude provád�n rozbor kvality vypoušt�ných odpadních vod.  

Lze p�edpokládat, že produkce splaškových odpadních vod bude korespondovat 
s množstvím spot�ebované pitné vody (viz. bilance – kapitola �. B. II. 2. Odb�r 
a spot�eba vody). Celková produkce splaškových vod pro celý areál bude 
cca 2 218 m3/rok. 

Technologické vody budou vznikat v objektu 108, kde se bude nacházet umývárna 
díl� a sestav. V tomto objektu bude umíst�na mycí linka, tímto procesem budou 
veškeré stroje procházet dvakrát b�hem opravy p�ed a po oprav�.  

Celková produkce odpadních vod z technologie (tlakové mytí horkou vodou) bude 
400 m3/rok. Z hlediska vlastností je jedná o horkou vodu bez obsahu chemických 
látek a p�ípravk� (�edidel atd.).  

Odpadní voda z technologie bude odkanalizována do �OV, kde budou zachyceny 
a �išt�ny odpadní vody z mytí mechanism� p�ivezených k oprav�. V �istírn� 
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odpadních vod pro technologické vody bude probíhat sedimentace, dávkování 
chemikálií, flotace a kone�né do�išt�ní. P�esný typ a parametry budou známy 
v projektové dokumentaci stavby. Investor využije takový typ �OV, aby byly na 
výstupu spl�ovány požadované limity.  

Po vy�išt�ní budou odpadní vody svedeny do Zbudovského potoka. Koncentrace 
látek po smísení odpadních vod s vodou v recipientu bude spl�ovat imisní standardy 
dle na�ízení vlády �. 229/2007 Sb., kterým se m�ní 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.  

V následující tabulce jsou uvedeny koncentrace látek v odpadních vodách, 
koncentrace látek p�ed smísením s povrchovou vodu, koncentrace po smísení 
s recipientem a imisní standard.  

Tab. �. 11: Tabulka parametr� pro sm�šovací rovnici 

Ukazatel COV (mg/l) Cr (mg/l)* C (mg/l) IS (mg/l) 

NL 40 18 18,05 30 

C10 – C40 3 0,06 0,07 0,1 

BSK5 23 1,2 1,25 2 

CHSKCr 45 21 21,1 35 

V následují tabulce jsou vysv�tleny údaje pro výpo�et sm�šovací rovnice. Je zde 
uveden parametr a jeho ozna�ení, p�vod údaje a hodnota p�íslušného parametru. 

Tab. �. 12: Vysv�tlení parametr� pro sm�šovací rovnici 

Parametr zna�ka P�vod údaje Hodnota 

Pr�tok vy�išt�né 
odpadní vody 

QOV projekt 0,02 l/s 

Pr�tok vody v 
recipientu 

Qr ZVHS 8 l/s1) 

Koncentrace látek 
ve vy�išt�né 

odpadní vod� 

COV projekt a požadavek 
na pln�ní �OV 

viz. tabulka �. 11 

Koncentrace látek 
p�ed smísením s 

odpadními vodami 

Cr 60% IS2) viz. tabulka �. 11 

Koncentrace látek 
v recipientu po 

smísení 
s odpadními 

C výsledek výpo�tu 
sm�šovací rovnice 

viz. tabulka �. 11 
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Parametr zna�ka P�vod údaje Hodnota 
vodami 

Imisní standard IS NV 229/07 Sb. viz. tabulka �. 11 
1) Dle Zem�d�lské vodohospodá�ské správy Rychnov nad Kn�žnou se pr�tok ve Zbudovském potoce 
pohybuje kolem 8 až 12 l/s. Pro výpo�et sm�šovací rovnice byl použit Q355 8l/s (tj. nejnep�ízniv�jší 
stav).  
2) Dle zkušeností zpracovatele oznámení s obdobnými toky �istoty lososových vod. M��ení 
koncentrací není k dispozici a muselo by být provedeno formou celoro�ního monitoringu, což by �inilo 
vysoké náklady a zna�né �asové zdržení. 

Imisní standardy ukazatel� p�ípustného zne�išt�ní povrchových vod byly použity 
z P�ílohy �. 3 na�ízení vlády �. 229/2007 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády 
�. 61/2003 Sb. 

Investor bude žádat o povolení k vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových (pro 
vody deš�ové a vody z technologie, tj. z mytí po p�edchozím p�ed�išt�ní t�chto vod 
do recipientu). V povolení s nakládáním s vodami p�íslušný vodoprávní ú�ad stanoví 
ú�el, rozsah, povinnosti a pop�ípad� podmínky, za kterých se povolení vydává. 
Vy�išt�ná odpadní voda musí spl�ovat parametry dle povolení vodoprávního ú�adu. 

Dále bude investor žádat vodoprávní ú�ad o povolení vodních d�l dle §55 zákona 
�. 254/2001 Sb., v platném zn�ní. 

Spln�ní parametr� bude prokazováno rozborem vy�išt�né odpadní vody, které bude 
provád�t smluvn� akreditovaná laborato� dle norem platných pro chemický a fyzikální 
rozbor odpadních vod. Doklady o výsledcích rozbor� a m��ení vypoušt�ného 
množství budou písemn� pravideln� p�edávány p�íslušným ú�ad�m. 

Deš�ové vody 

Deš�ové vody ze zpevn�ných ploch (parkoviš� a manipula�ních ploch) budou 
svedeny do sedimenta�ní nádrže o kapacit� 50 m3. Po zachycení nerozpušt�ných 
látek budou postupn� tyto vody �ízen� vypoušt�ny p�es odlu�ova� ropných látek. 
P�esný typ a parametry odlu�ova�e budou známy v projektové dokumentaci stavby. 
Po p�ed�išt�ní v odlu�ova�i ropných látek a spln�ní p�íslušných parametr� budou 
deš�ové vody svedeny do Zbudovského potoka. Nezne�išt�né deš�ové vody ze 
st�ech objekt� budou do toku svedeny p�ímo. 

Bude použito takových za�ízení, aby byly pln�ny imisní standardy pro smísení v toku 
dle na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní na�ízení vlády �. 229/2007 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.  

Za�ízení k �išt�ní vod budou pravideln� kontrolována a provozována tak, aby 
nedošlo ke zne�išt�ní povrchových vod a byl udržen maximální �istící efekt. 
Správnost provozu za�ízení bude kontrolována provozovatelem, který bude provád�t 
pravidelné rozbory (dle povolení vodoprávního ú�adu) a jejich výsledky uchovávat 
pro p�ípad kontroly.  



Regenerace bývalého objektu bramborárny na výrobní areál R+K 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové 
 

- 38 -

P�ibližný odtok deš�ových odpadních vod je stanoven výpo�tem.  

Ro�ní množství deš�ových vod odvedených z posuzovaného areálu bylo vypo�teno 
dle následujícího vztahu: 

Q = Ψ . F . S 

 

 

 

SO 01 – SO 07: 

� p�vodn� zatravn�né plochy 

Jako vstupní údaje k výpo�tu byly použity: 

odtokový koeficient – plochy kryté vegetací...............................…..0,05 

ro�ní úhrn srážek ...........................………..…………………..……...0,96 m3/m2 

plocha nezpevn�ných ploch……………....................................cca 15 518,5 m2 

Q rok = 15 518,5 x 0,05 x 0,96 = 744,9 m3/rok 

� p�vodn� zpevn�né plochy 

Jako vstupní údaje k výpo�tu byly použity: 

odtokový koeficient – zpevn�né plochy....…..............................…..0,9 

ro�ní úhrn srážek ...........................………..…………………..……...0,96 m3/m2 

plocha st�ech ……………..………………………...............................cca 1 496 m2 

Q rok = 1 496 x 0,9 x 0,96 = 1 292,5 m3/rok 

Celkový odtok ze stávajících ploch je 2 037,4 m3/rok. 

� Posuzované zastav�né plochy 

Jako vstupní údaje k výpo�tu byly použity: 

odtokový koeficient - zpevn�né plochy.....…..............................…..0,9 

ro�ní úhrn srážek ...........................………..…………………..……...0,96 m3/m2 

zastav�ná plocha celkem……………..…………...............................cca 17 014,5 m2 

Q rok = 17 014,5 x 0,9 x 0,96 = 14 700,5 m3/rok 

Ro�ní množství deš�ových vod, které bude odvedeno z posuzovaného areálu 
se zvýší o 12 663,1 m3/rok.  

kde je    Q – množství deš�ových vod za rok, 
Ψ - sou�initel odtoku (dle vyhl. min. zem�d�lství �. 428/2001 Sb., v platném zn�ní), 
F – plocha zachycených deš�ových vod (m2), 
S – ro�ní úhrn srážek (m3 na 1 m2). 
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B.III.3. Odpady 

Nakládání s odpady b�hem výstavby i provozu zám�ru musí být �ešeno v souladu se 
zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, 
v platném zn�ní (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s p�íslušnými 
provád�cími p�edpisy.  

Pouze po dobu výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební �innosti tohoto 
druhu a rozsahu (zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby, 
úklidové práce, apod.).  

Budou produkovány odpady charakteru nevyužitých �ástí konstruk�ních prvk� (nap�. 
neupot�ebené t�snící fólie, zbytky potrubí, kabel�, nevyužité �ásti kovových 
konstrukcí /železo a ocel, sm�sné kovy/ aj.), odpady ze stavebních prací a k nim se 
pojící jednotlivé druhy odpadních obal� (papírové a lepenkové obaly, plastové 
a kovové obaly od stavebních a montážních hmot, úlomky cihel, betonu,.). 

P�i realizaci stavby se p�edpokládá skrytí nezne�išt�né zeminy na požadovanou 
úrove� z plochy 15 518,5 m2, tato zemina nebude odpadem. Bude ukládána na 
do�asn� vytvo�ených deponiích v areálu a dále využita pro rekultivace a p�i 
ozele�ování areálu. 

Vznikající odpady budou t�íd�ny, odd�len� shromaž	ovány a v maximální možné 
mí�e recyklovány.  

U odpadu, u kterého nelze vylou�it kontaminaci nebezpe�nými látkami, je nutné 
provést hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad� dle zákona o odpadech, 
v platném zn�ní. U odpad� potenciáln� kontaminovaných se provede test na 
vylou�ení nebezpe�ných vlastností akreditovanou laborato�í, podle výsledku 
hodnocení bude navržen zp�sob nakládání a odstran�ní tohoto druhu odpadu.  

P�vodce odpad�, zajistí další nakládání s t�mito odpady v souladu s platnými 
právními p�edpisy. 

Druhy a množství odpad�, které bude vznikat b�hem výstavby zám�ru, nelze 
v sou�asné dob� objektivn� ur�it. O�ekávané druhy odpad� vznikajících b�hem 
p�ípravy a výstavby jsou uvedeny v následující tabulce. Za�azení t�chto odpad� bude 
záviset na jejich složení. Pokud budou n�které odpady �i jejich �ásti zne�išt�ny 
nebezpe�nými látkami, bude s t�mito odpady nakládáno v režimu odpad� kategorie 
nebezpe�ný. 

Tab. �. 13: P�edpokládané druhy odpad� vznikající p�i výstavb� zám�ru 

Kat. �. Kat. Název Vznik odpadu 

08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky odpad vznikající b�hem stavby 
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Kat. �. Kat. Název Vznik odpadu 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
�íslem 08 01 11 odpad vznikající b�hem stavby 

08 01 17 N 
Odpady z odstra�ování barev nebo lak� 
obsahující organická rozpoušt�dla nebo 
jiné nebezpe�né látky 

odpad vznikající b�hem stavby 

12 01 20 N Upot�ebené brusné nástroje a brusné 
materiály obsahující nebezpe�né látky odpad vznikající b�hem stavby 

12 01 21 O Upot�ebené brusné nástroje a brusné 
materiály neuvedené pod �íslem  120120 odpad vznikající b�hem stavby 

15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly obaly stavebních hmot 

15 01 02 O/N Plastové obaly obaly stavebních hmot apod. 

15 01 03 O/N D�ev�né obaly obaly stavebních materiál� a hmot 
apod. 

15 01 05 O/N Kompozitní obaly obaly stavebních materiál� a hmot 
apod. 

15 01 06 O/N Sm�sné obaly obaly stavebních hmot apod. 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných 
látek nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né 

obaly z nát�rových a t�snících 
hmot 

15 02 02 N 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály 
(v�etn� olejových filtr� jinak blíže 
neur�ených), �istící tkaniny a ochranné 
od�vy zne�išt�né nebezpe�nými látkami 

odpad vznikající b�hem stavby 

17 01 01 O Beton 
zbytky stavebních hmot - odpad 
vznikající b�hem stavby a 
rekonstrukce objektu bramborárny 

17 01 02 O Cihly 
zbytky stavebních hmot - odpad 
vznikající b�hem stavby a 
rekonstrukce objektu bramborárny 

17 01 06 O/N 
Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobk� obsahující 
nebezpe�né látky 

zbytky stavebních hmot - odpad 
vznikající b�hem stavby a 
rekonstrukce objektu bramborárny 

17 01 07 O 
Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobk� neuvedené 
pod �íslem 17 01 06 

zbytky stavebních hmot - odpad 
vznikající b�hem stavby a 
rekonstrukce objektu bramborárny 

17 02 01 O/N  D�evo odpadní stavební d�evo, odpad 
vznikající b�hem stavby 
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Kat. �. Kat. Název Vznik odpadu 

17 02 02 O/N  Sklo 
odpad vznikající b�hem stavby, 
zbytky, poškozené stavební 
materiály 

17 02 03  O/N Plasty odpad plast� 

17 04 05  O Železo a ocel 
zbytky stavebních hmot - odpad 
vznikající b�hem stavby a 
rekonstrukce objektu bramborárny 

17 04 07 O Sm�sné kovy 
zbytky stavebních hmot - odpad 
vznikající b�hem stavby a 
rekonstrukce objektu bramborárny 

17 04 09 N Kovový odpad zne�išt�ný nebezpe�nými 
látkami odpad ze stavebních úprav 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 odpad z instalací a rozvod� 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod �. 17 05 
03 odpad vznikající b�hem stavby 

17 06 04 O Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 
06 01 a 17 06 03 

odpad izola�ních stavebních 
materiál�, odpad vznikající b�hem 
stavby 

20 01 01 O Papír a lepenka odd�lený sb�r – komunální odpad 

20 01 02 O Sklo odd�lený sb�r – komunální odpad 

20 01 39 O Plasty odd�lený sb�r – komunální odpad 

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad komunální odpad 

Vysv�tlivky: 
O kategorie ostatní odpad 
N kategorie nebezpe�ný odpad 

B�hem provozu zám�ru budou vznikat odpady charakteristické pro �innosti 
probíhající v objektech spole�nosti.  

Dále mohou v relativn� malém množství vznikat odpady pocházející z úklidu, 
užívání, údržby a oprav za�ízení v prostorách areálu (nap�. zbytky nát�rových hmot, 
odpadní oleje, akumulátory, baterie, zá�ivky, vzduchotechniky a klimatizace apod.). 
Opravy strojního za�ízení budou zajiš�ovány odborným servisem na základ� 
smluvních vztah� v�etn� zajišt�ní nakládání s odpady vzniklými v rámci provedené 
servisní �innosti. 

Odpady vznikající b�hem výstavby i provozu zám�ru budou odd�len� 
shromaž	ovány ve vhodných shromaž	ovacích prost�edcích (nádobách, 
kontejnerech) a po jejich napln�ní budou tyto odpady p�edávány oprávn�ným 
osobám. P�ípadn� vznikající nebezpe�né odpady budou t�íd�ny dle jednotlivých 
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druh�, shromaž	ovány odd�len� ve speciálních uzav�ených nepropustných 
nádobách ur�ených k tomuto ú�elu a zabezpe�ených tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávn�né manipulaci s nebezpe�nými odpady nebo k úniku škodlivin z t�chto 
odpad� do okolního prost�edí.  

Shromaž	ovací nádoby budou ozna�eny v souladu se zákonem o odpadech. 
(V p�ípad� shromaž	ovacích nádob s nebezpe�nými odpady musí být tyto nádoby 
opat�eny katalogovým �íslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly 
nebezpe�nosti a jménem osoby zodpov�dné za obsluhu a údržbu shromaž	ovacího 
prost�edku. V blízkosti shromaž	ovacího místa �i prost�edku nebezpe�ných odpad� 
nebo na nich musí být umíst�n identifika�ní list nebezpe�ného odpadu.) 

Bude vedena pr�b�žná evidence o odpadech a pln�ny další povinnosti vyplývající ze 
zákona o odpadech a provád�cích p�edpis�. Je t�eba dbát na p�edcházení vzniku 
odpad�, omezovat jejich množství a nebezpe�né vlastnosti. Jednotlivé druhy odpad� 
musí být p�edávány pouze osobám oprávn�ným k nakládání s t�mito druhy odpad�. 

S upot�ebenými zá�ivkami, pneumatikami, oleji a akumulátory bude snahou nakládat 
v režimu zp�tného odb�ru použitých výrobk� (dle ustanovení §38 zákona �.185/2001 
Sb.).  

Vyjeté oleje, chladící kapaliny apod. z p�ivezených mechanism� budou odsáty 
a budou skladovány ve sb�rném míst� (v nádobách, kontejnerech) a poté p�edávány 
pouze osobám oprávn�ným k nakládání s t�mito druhy odpad�. 

Pro nakládání s nebezpe�nými odpady si provozovatel opat�í souhlas, který ud�luje 
obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností – m�stský ú�ad Žamberk (do 100 t/rok 
nebezpe�ného odpadu), pop�ípad� Krajský ú�ad (nad 100 t/rok nebezpe�ného 
odpadu). 

V p�ípad�, že produkce nebezpe�ného odpadu p�ekro�í ve dvou letech  
100 t za rok, je p�vodce povinen zajistit odborné nakládání s odpady prost�ednictvím 
odborn� zp�sobilé osoby („odpadového hospodá�e“). Odpadový hospodá� musí 
spl�ovat podmínky uvedené v §15 odst. 6 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní. 

V provád�cích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpad� vznikající b�hem 
výstavby i provozu zám�ru, jejich p�edpokládané množství a zp�sob shromaž	ování, 
t�íd�ní, odstran�ní �i využití.  

V následující tabulce jsou uvedeny odpady jejichž vznik lze o�ekávat v rámci celého 
výrobního areálu po zprovozn�ní zám�ru. 

Tab. �. 14: P�edpokládané druhy odpad� vznikající v celém areálu spole�nosti po 
zprovozn�ní zám�ru  

Katalog. 
�íslo Kategorie Název Vznik odpadu 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpoušt�dla nebo jiné 
nebezpe�né látky 

odpad z údržby a z procesu 
lakování 
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Katalog. 
�íslo Kategorie Název Vznik odpadu 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky 
neuvedené pod �íslem 08 01 11 

odpad z údržby a z procesu 
lakování 

08 01 14 O Jiné kaly z barev nebo lak�  odpad z údržby a z procesu 
lakování 

08 01 17 N 

Odpady z odstra�ování barev nebo 
lak� obsahující organická 
rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né 
látky 

odpad vznikající b�hem provozu 

08 03 18 O Odpadní tiska�ský toner neuvedený 
pod �íslem 08 03 17 odpad z administrativy 

13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální 
oleje 

údržba manipula�ních za�ízení, 
oleje z mechanism�  

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, 
p�evodové a mazací oleje 

údržba manipula�ních za�ízení, 
oleje z mechanism� 

13 05 02 N Kaly z odlu�ova�� oleje odpad z údržby lapolu 

13 05 03 N Kaly z lapák� ne�istot údržba za�ízení 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta údržba manipula�ních za�ízení, 
oleje z mechanism� 

15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly skladové prostory, p�íjem, 
expedice zboží 

15 01 02 O/N Plastové obaly skladové prostory, p�íjem, 
expedice zboží 

15 01 03 O/N D�ev�né obaly skladové prostory, p�íjem, 
expedice zboží 

15 01 04 O/N Kovové obaly skladové prostory, p�íjem, 
expedice zboží 

15 01 06 O/N Sm�sné obaly skladové prostory, p�íjem, 
expedice zboží 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky NL skladové prostory, p�íjem, 
expedice zboží 

15 02 02 N 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály 
(v�etn� olejových filtr� jinak blíže 
neur�ených), �istící tkaniny a 
ochranné od�vy zne�išt�né 
nebezpe�nými látkami 

odpad z údržby 

15 02 03 O Filtra�ní materiály bez NL odpad z údržby 

16 01 03 O Pneumatiky údržba za�ízení, b�hem vým�ny 
ND 

16 01 12 O Brzdové desti�ky neuvedené pod 
�íslem 16 01 11 

údržba za�ízení, b�hem vým�ny 
ND 

16 01 13 N Brzdové kapaliny údržba za�ízení, b�hem vým�ny 
ND 

16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahující 
nebezpe�né látky 

údržba za�ízení, b�hem vým�ny 
ND 
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Katalog. 
�íslo Kategorie Název Vznik odpadu 

16 01 15 O Nemrznoucí kapaliny neuvedené 
pod �íslem 16 01 14  

údržba za�ízení, b�hem vým�ny 
ND 

16 06 01 N Olov�né akumulátory údržba za�ízení, b�hem vým�ny 
ND 

16 06 04 O Alkalické baterie (krom� baterií 
uvedených pod �íslem 16 06 03) 

údržba za�ízení, b�hem vým�ny 
ND 

16 06 05 O Jiné baterie a akumulátory údržba za�ízení, b�hem vým�ny 
ND 

16 08 01 O Upot�ebené katalyzátory obsahující 
zlato, st�íbro, rhenium, rhodium, 
paladium, iridium nebo platinu 
(krom� odpadu uvedeného pod 
�íslem 16 08 07) 

údržba za�ízení, b�hem vým�ny 
ND 

16 08 03 O Upot�ebené katalyzátory obsahující 
jiné p�echodné kovy nebo 
slou�eniny p�echodných kov� 
(krom� odpadu uvedeného pod 
�íslem 16 08 07) 

údržba za�ízení, b�hem vým�ny 
ND 

17 02 03 O/N Plasty odpad plast� 

17 04 05 O/N Železo a ocel údržba za�ízení 

20 01 01 O Papír a lepenka administrativa, skladové prostory 

20 01 21 N Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu� údržba skladových a 
administrativních objekt� 

20 01 35 N 
Vy�azené elektrické a elektronické 
za�ízení neuvedené pod �ísly 20 01 
21 a 20 01 23 

odpad z celého areálu 

20 01 36 O Vy�azené elektrické a elektronické 
za�ízení neuvedené pod �ísly 20 01 
23 a 20 01 35 

údržba za�ízení, b�hem vým�ny 
ND 

20 01 39 O Plasty odpad z celého areálu 

20 01 40 O Kovy odpad z celého areálu 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad odpad z údržby zatravn�né 
plochy 

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad odpad z celého areálu  

20 03 03 O Uli�ní smetky odpad z celého areálu 
 

Vysv�tlivky: 
O kategorie ostatní odpad 
N kategorie nebezpe�ný odpad 

Ukon�ení provozu  

Pokud by v budoucnu došlo k ukon�ení provozu, bude spektrum vznikajících odpad� 
obdobné jako v etap� výstavby. Odstran�ní objekt�, budov a zpevn�ných ploch musí 
být realizováno dle požadavk� platných legislativních p�edpis�.  
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B.III.4.  Ostatní  
Hluk 

V sou�asné dob� jsou v posuzované lokalit� dva zdroje hluku: 

• doprava na silnici III. t�. �. 31218 (sm�r Žamberk – Klášterec nad Orlicí) 
• stacionární zdroje hluku firmy LESS&TIMBER s.r.o. – výroba lepeného 

hranolu, nábytká�ský p�í�ez, …. 

Významnými zdroji hluku zám�ru jsou: 
• výrobní �innost/technologie v objektech SO 1 
• výrobní �innost/technologie v objektech SO 3 
• provoz VZT lakovny v objektu SO 4 
• doprava v areálu zám�ru (provoz vysokozdvižného vozíku, provoz je�ábu) 

Výrobní �innost/technologie v objektech SO 1 (Kovárna – technologie) 

V prostoru kovárny jsou plánovány následující kovoobráb�cí stroje a vybavení – 
bruska velká BSD 300, stojanová vrta�ka 2M 112, svá�ecí st�l SV 4, soustruh TUJ 
50, fréza ALG 200, strojní pilka ARG 200 Plus, n�žky na st�íhání plechu, pákové 
n�žky na pásovinu, ohýba�ka plechu – menší, kovadlina, lis velký a svá�e�ky KS – 
250, ZU 315, Pilot 151E Mamba, Automig 223. 

Výrobní �innost/technologie v objektech SO 3 

Standardní vybavení opravá�ských dílen. 

Provoz VZT lakovny v objektu SO 4 (lakovna) 

Lakovací boxy 

Tab. �. 15: Vzduchotechnika 

Zdroj 1) Rozm�r [m] Výška [m] Odsávané 
množství [m3h-1] 

Hladina hluku 
LAeq [dB] 2) 

K14,15 0,8 x 1,5 – 2 x 12 30 000 60 
K17 1,2 x 1,5 12 90 000 85 
K18 0,8 x 1,5 12 30 000 60 

1) umíst�ní viz obr. 4 Hluková studie 
2) vypo�teno z rozm�ru potrubí a odsávaného množství vzdušiny 

Ke stacionárním zdroj�m hluku uvedeným v následující tabulce je zadána také 
doprava zám�ru, tj. vozidla pohybující se po komunikacích v areálu zám�ru (mimo 
ve�ejné komunikace) a dv� parkovišt� v areálu zám�ru – 1 x 50vozidel/16 hod a 1x 
100 vozidel/16 hod. Umíst�ní zadaných stacionárních zdroj� hluku a parkoviš� je 
zakresleno v obrázku �. 5 (viz. hluková studie). 
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Tab. �. 16: Stacionární zdroje hluku zadané do modelového výpo�tu 

Zdroj Umíst�ní LAeq [dB] Výška [m] Plocha [m2] 

1,2 Vyúst�ní VZT nad st�echou 
objektu SO5 (lakovna) 60,0 12,0 1,2 

3 Vyúst�ní VZT nad st�echou 
objektu SO3 (výr. �innost) 70,0 12,0 01,2 

4 Vyúst�ní VZT nad st�echou 
objektu SO1 (kovárna) 85,0 12,0 1,8 

5-10 St�ny objektu SO1 (kovárna) 54,0 4,5 150 
11-19 St�echa objektu SO1 (kovárna) 54,0 9 142 
20-23 St�ny objektu SO3 (výr. �innost) 49,0 3,5 131 
24-33 St�echa objektu SO3 (výr. �innost) 49,0 7 145 

34 Vysokozdvižný vozík LW = 97,7 1) 1 --- 
35 Je�áb LW = 97,0 2) 1 --- 

1) provoz vysokozdvižného vozíku v prostoru p�ed objektem SO3; akustický výkon vozíku LW = 102,0 dB byl p�epo�ten na dobu provozu 3 h 

v pr�b�hu osmi hodin ve venkovním prostoru (Poznámka: vysokozdvižný vozík bude v provozu až 6 h za sm�nu, z toho polovinu uvnit� objekt� a 

polovinu ve venkovním prostoru). 

2) provoz je�ábu v prostoru mezi objektem SO1 a SO7; akustický výkon je�ábu LW = 106,0 dB byl p�epo�ten na dobu provozu 1 h v pr�b�hu osmi 

hodin 

Dalším zdrojem hluku bude dopravní hluk vyvolaný p�edevším provozem nákladních 
vozidel zajiš�ujících dopravní obslužnost.  

Maximální intenzita dopravy vyvolaná posuzovaným zám�rem bude �init: 

Osobní vozidla (OV): 30/den a 12/h 
Nákladní vozidla (HDV): 150/den a 50/h 

Po výjezdu za areálu se vozidla rozd�lí do dalších sm�r� v pom�ru: 

� sm�r na Klášterec nad Orlicí: 2/3 osobních a 1/3 nákladních vozidel 
� sm�r na Žamberk: 1/3 osobních a 2/3 nákladních vozidel 

Pro pot�ebu zpracování hlukové studie bylo provedeno technické m��ení hluku na 
hranici chrán�ného venkovního prostoru v okolí uvedeného areálu. Protokol 
o zkoušce �. F277/2007 je samostatnou p�ílohou hlukové studie. Hluková studie je 
p�ílohou oznámení �. 7. Hodnocení se provádí porovnáním nam��ených hodnot 
s hodnotami požadovanými v na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. Výsledky m��ení se 
týkají pouze nam��ených hladin hluku v okolí bývalého areálu objektu bramborárny 
v Klášterci nad Orlicí – Zbudov�. M��ení bylo provedeno dne 25.7. 2007 za výše 
uvedených podmínek. 

Vibrace 

Hlavními faktory, které ur�ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p�íjezdových 
komunikacích a v areálu zám�ru a stav geologického podloží. Vzhledem ke 
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vzdálenosti nejbližších obytných objekt� od místa zám�ru se p�enos vibrací 
z provozu zám�ru do t�chto objekt� nep�edpokládá. 

P�i jízd� nákladních aut (pop�. mechanism�) po komunikaci vznikají tzv. dopravní 
ot�esy. Jejich velikost je dána typem vozidla (mechanismu), úrovní jeho technického 
provedení a technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky.  

Tyto ot�esy se ší�í v podloží, obvykle se však projevují pouze n�kolika metr� od 
liniového zdroje. Vzhledem k o�ekávanému p�ír�stku ke stávající intenzit� dopravy 
se nep�edpokládá, že by ot�esy vyvolané pr�jezdem obslužné dopravy zám�ru byly 
p�í�inou statických poruch staveb situovaných v blízkosti využívané p�íjezdové 
komunikace. 

Zá�ení radioaktivní, elektromagnetické 

Posuzovaný zám�r není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného 
zá�ení. 

B.III.5.  Dopl�ující údaje 

Zám�r bude situován na pozemcích spole�nosti ŽIVA zem�d�lská obchodní a.s. 
Klášterec nad Orlicí, v p�idružené �ásti Zbudov – Klášterec nad Orlicí. Celková 
zastav�ná plocha areálu bude cca 17 014,5 m2. Na dot�eném pozemku pro výstavbu 
areálu se nachází louka (pastvina).  

Jedná se o výstavbu nových objekt� a p�estavbu stávajícího objektu bramborárny. 
Navržené umíst�ní objekt� navazuje na severovýchodní stranu stávajícího areálu 
spole�nosti. Objekt bramborárny bude p�estav�n na objekt SO 05 (Skladové 
prostory, energo centrum a lakovna). 

V rámci p�ípravy výstavby bude vybudováno vlastní za�ízení staveništ�. Pro pot�eby 
provozního i sociálního zázemí se budou používat stávající sociální za�ízení, pop�. 
budou osazeny stavební mobilní bu�ky s chemickým WC. 

V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno vyrovnání stávajícího terénu po 
provedení skrývky ornice do základních rovin, ze kterých budou provád�ny další 
výkopové práce pro základy objekt�, op�rné zdi a inženýrské sít�. 

Nejprve bude provedena skrývka ornice. Vyt�žená ornice bude odvezena na 
mezideponii. �ást ornice bude zp�tn� v rámci terénních úprav použita, zbylá �ást 
bude odvezena na místo ur�ené p�íslušným orgánem státní správy. 

Hutn�ní bude provád�no po vrstvách a doloženo zkouškami. Zp�sob hutn�ní, po�et 
pojezd�, tlouš�ky hutn�ných vrstev a další bude stanoveno v dalších stupních 
dokumentace a provád�cí firmou. 



Regenerace bývalého objektu bramborárny na výrobní areál R+K 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové 
 

- 48 -

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST	EDÍ 
V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 
C.1. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik 
dot�eného území 

Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky  

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabiln�jších �ástí krajiny, ú�eln� rozmíst�ných podle funk�ních a prostorových 
kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních p�írodních ekosystém� v �ešeném 
území, na základ� jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr� 
(minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridor� a minimální nutné ší�ky), 
dle aktuálního stavu krajiny a spole�enských limit� a zám�r� ur�ujících sou�asné a 
perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). 

Dle zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní, je územní 
systém ekologické stability krajiny vzájemn� propojený soubor p�irozených 
i pozm�n�ných, avšak p�írod� blízkých ekosystém�, které udržují p�írodní 
rovnováhu. 

P�i návrhu lokálního systému ekologické stability se vychází z nadregionálního a 
regionálního ÚSES a z vymezené kostry stability daného území. Lokální ÚSES 
jednak navazuje na vyšší ÚSES, up�es�uje ho a zárove� vytvá�í. (Do regionálního 
biokoridoru se vkládají menší biocentra lokálního významu.) V urbanizované krajin� 
pak jde i o propojení bioty m�sta s volnou krajinou, o zlepšení životního prost�edí 
v�etn� podmínek pohody. 

Biocentrum je �ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek 
umož�uje existenci druh� nebo spole�enstev rostlin a živo�ich�.  

Biokoridor je �ást krajiny, která spojuje biocentra a umož�uje organism�m p�echody 
mezi biocentry. 

Interak�ní prvky jsou základní stavební �ástí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to 
ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole�enstva, 
vytvá�ející existen�ní podmínky rostlinám a živo�ich�m, významn� ovliv�ující funkce 
ekosystém� krajiny. 

Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou  lesy, rašelinit�, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné �ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán 
ochrany p�írody jako významný krajinný prvek, zejména mok�ady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt� nerost� a zkamen�lin, um�lé i p�irozené 
skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost� sídelních 
útvar� v�etn� historických zahrad a park�. 

Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotné �ásti krajiny, které utvá�ejí její typický vzhled nebo p�ispívají 
k udržení její stability se v blízkosti zám�ru nenacházejí. 
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ešený zám�r se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru 
Sedlo�ovský vrch, Topilisko – Vysoké Chvojno (viz. následující obrázek). 

Nejbližší lokální biokoridor s po�adovým �íslem 7 se nachází cca 150 metr� severn� 
od �ešeného zám�ru za stávajícím zem�d�lským družstvem. 

Obr. �. 3: ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 

Významné krajinné prvky 

Významné krajinné prvky se v �ešeném zám�ru ani v jeho bezprost�ední blízkosti 
nenachází. Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat prvky ÚSES, 
vodní tok apod. 

Zvlášt� chrán�ná území 

Zvlášt� chrán�ná území se v míst� zám�ru ani v okolí zám�ru nenachází. Památné 
a významné stromy nejsou území dot�eném zám�rem ani v jeho blízkosti 
registrovány. 

Nejbližší velkoplošných chrán�ným územím je CHKO Orlické hory, nejbližším 
maloplošným chrán�ných územím je P�írodní rezervace Zemská brána. Tyto 
chrán�ná území se nachází severovýchodn� od obce Zbudov.  
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Obr. �. 4: Zvlášt� chrán�ná území 

 

 

 

 

 

Jiná zvlášt� chrán�ná území 

Dle zákona �. 114/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� byla v souladu s právem 
Evropských spole�enství v �eské republice vytvo�ena soustava Natura 2000, která 
na území �R vymezila evropsky významné lokality a pta�í oblasti, které používají 
smluvní ochranu nebo jsou chrán�ny jako zvlášt� chrán�né území. 

Stanovisko orgánu ochrany p�írody podle zákona 114/1992 Sb., ve zn�ní zákona 
�. 218/2004 Sb. je p�ílohou oznámení �. 3. 

Evropsky významné lokality ani pta�í lokality se v míst� zám�ru ani v okolí zám�ru 
nevyskytují. 

Území p�írodních park� 

P�írodní park se v míst� zám�ru ani v bezprost�edním okolí nevyskytuje. P�írodní 
park Orlice je situována východn� od obce (viz. následující obrázek). 

Obr. �. 5: P�írodní park 
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

P�ed rokem 1280 stávala po obou stranách �eky Divoké Orlice roztroušená nízká 
roubená stavení r�zných velikostí. Krajina byla pokryta hustými lesy, a to od Chocn� 
a Kostelce až ke Kladským horám. Držitelé tohoto zboží se st�ídali. Od Jana Kojana 
z Hn�vína, který p�ed svou smrtí v roce 1227 rozdal testamentem všechny své statky 
p�íbuzným a klášter�m. 

První zmínka o Klášterci, p�vodním jménem Orlitz (Orlík) a Orli�ka, je zaznamenán 
ve ve�ejné listin�, bulli papeže Boifáce VIII. ze dne 15. prosince 1295. Jiná zmínka je 
z "Formulá�e" Tobiáše z Bechyn�, ve které chválí úmysl postaviti zde v této krajin� 
klášter. Datování t�chto listin je mezi roky 1279 až 1290. Z toho je patrno, že Orlitz 
vznikla asi p�ed rokem 1280. 


ešené území pat�ilo odedávna mezi chudší, �ídce osídlené oblasti �eských 
pohrani�ních hor. Obce �eské Petrovice a Klášterec nad Orlicí leží p�ímo na 
hranicích s Polskem. Na území Klášterce se nalézá Zemská brána, kterou vedla 
jedna z tradi�ních zemských stezek, kudy docházelo k obchodním i jiným kontakt�m 
se severními sousedy.  

Zbudov jako osada vznikl až po roce 1543 na pozemcích "zbudoucích" z klášterního 
a kostelního majetku, kde si lidé za�ali stav�t svá hospodá�ství. Pravd�podobn� 
k nejv�tšímu rozvoji této osady dochází až v roce 1790. 

V 19. století v období industrializace zde nevznikly velké továrny. Menší a st�ední 
podniky textilní, strojírenské i potraviná�ské, které využívaly místní zdroje surovin 
a místní pracovní sílu však prosperovaly a u n�kterých se tradice udržela až do 
sou�asnosti i když s jistými potížemi (nap�. Tkalcovna Neko� - d�íve Horalka). 

Výskyt archeologických naleziš� na posuzované lokalit� nelze zcela vylou�it. Jestliže 
v pr�b�hu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci 
jednotlivých zám�r� povinni ve smyslu zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé�i, v platném zn�ní, umožnit záchranný archeologický výzkum. 

Území hust� zalidn�ná 


ešený zám�r se bude nacházet  jižn� od obce Zbudov, jihozápadn� od stávajícího 
zem�d�lského areálu spole�nosti ŽIVA Zem�d�lská obchodní a.s. (tj. investora 
zám�ru). 

P�idružená �ást Zbudov spadá pod obec Klášterec nad Orlicí. Pozemky, na kterých 
se bude nacházet �ešený zám�r jsou v souladu s územním plánem. Pozemek parc. 
�. 1175/1 je plocha s funk�ním využitím „pole“. V sou�asné dob� je po�izována 
Zm�na �. 1 ÚP Klášterc nad Orlicí. Pozemek bude ur�en pro funk�ní využití 
„pr�mysl, skladování“. Vyjád�ení je p�ílohou oznámení � 2. 

Nejbližší obytná zástavba je tvo�ena nízkopodlažními rodinnými domy, umíst�ní je 
znázorn�no v p�íloze 1 Rozptylové studie, která je p�ílohou oznámení �. 6. 
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Území zat�žovaná nad míru únosného zatížení (v�etn� starých zát�ží) 

Posuzovaná lokalita pat�í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd�lení 
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základ� dat za rok 2005. Na 8,2 % území stavebního 
ú�adu M�stský ú�ad Ústí nad Orlicí byla v roce 2005 p�ekro�ena hodnota denního 
imisního limitu pro PM10. 

Na pozemcích, kde se �ešený zám�r bude nacházet a ani v jeho bezprost�edním 
okolí se staré zát�že nenachází (Geoportál CENIA). 

C.2. Charakteristika sou�asného stavu životního prost�edí 
v dot�eném území 
Ovzduší 

Klimatické faktory 

Podle klimatické klasifikace náleží dot�ená lokalita do mírn� teplé klimatické oblasti 
MT2. Pro oblast MT2 je charakteristické krátké léto, mírn� až mírn� chladné, mírn� 
vlhké, p�echodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je 
normáln� dlouhá a s mírnými teplotami, suchá s normáln� dlouhou sn�hovou 
pokrývkou. Podrobn�jší charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tab. �. 17: Klimatické charakteristiky oblasti T2 (Quitt, 1971) 

Charakteristiky Klimatická oblast MT2 

Po�et letních dn� 20 - 30 
Po�et dn� s pr�m�rnou teplotou >10°C 140 - 160 
Po�et mrazových dn� 110 - 130 
Po�et ledových dn� 40 - 50 
Pr�m�rná teplota v lednu v °C -3 až -4 
Pr�m�rná teplota v �ervenci v °C 16 - 17 
Pr�m�rná teplota v dubnu v °C 6 - 7 
Pr�m�rná teplota v �íjnu v °C 6 - 7 
Pr�m�rný po�et dn� se srážkami > 1 mm 120 - 130 
Srážkový úhrn ve vegeta�ním období v mm 450 - 500 
Srážkový úhrn v zimním období v mm 250 - 300 
Po�et dn� se sn�hovou p�ikrývkou 80 - 100 
Po�et dn� zamra�ených 150 - 160 
Po�et dn� jasných 40 - 50 

Meteorologickou situaci pro pot�ebu rozptylové studie popisuje v�trná r�žice, která 
udává �etnost sm�r� v�tr� ve výšce 10 m nad terénem pro p�t t�íd stability p�ízemní 
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vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t�i t�ídy 
rychlosti v�tru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  

Pro výpo�et rozptylové studie byla použita v�trná r�žice pro lokalitu Žamberk, která 
se nachází cca 2 km od posuzovaného zám�ru. Odborný odhad v�trné r�žice 
zpracoval �HMÚ Praha, zobrazení v�trné r�žice je v p�íloze �. 2.  

Z této v�trné r�žice vyplývá, že nejv�tší �etnost výskytu má západní vítr s 20,99 % 
a severovýchodní vítr s 16,91 %. �etnost výskytu bezv�t�í je 1,18 %. Vítr o rychlosti 
do 2,5 m/s se vyskytuje v 47,49 % p�ípad�, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze 
o�ekávat v 52,30 % a rychlost v�tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 0,21 % p�ípad�. I. 
a II. t�ída stability po�así v p�ízemní vrstv� atmosféry, tzn. špatné rozptylové 
podmínky se vyskytují v 22,76 % p�ípad�. 

Charakteristika t�íd stability a výskyt t�íd rychlosti v�tru vyplývají z následující tabulky: 

Tab. �. 18: T�ídy stability atmosféry 

T�ída 
stability Rozptylové podmínky výskyt t�íd rychlosti 

v�tru (m/s) 

I Silná inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II Inverze, špatný rozptyl 1,7            5 

III Slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, 
mírn� zhoršené rozptylové podmínky 1,7            5             11 

IV Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7            5             11 

V Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7            5 

Termická stabilita ovzduší souvisí se zm�nami teploty vzduchu s m�nící se výškou 
nad zemí. Vzr�stá-li teplota s výškou, t�žší studený vzduch z�stává v nižších 
vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb� v ovzduší a tím 
k nedostate�nému rozptylu zne�iš�ujících látek, nastává inverze (I. a II. t�ída 
stability).  

Inverze se vyskytují p�evážn� v zimní polovin� roku, kdy se zemský povrch 
intenzivn� ochlazuje. V d�sledku nedostate�ného slune�ního zá�ení mohou inverze 
trvat i n�kolik dní. V letní polovin� roku se inverze vyskytují pouze v ranních 
hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí v�tru. Silný vítr 
vede k velké mechanické turbulenci  v  ovzduší,  která  má  za   následek  normální  
pokles  teploty  s  výškou  a rozrušení inverzí.  

B�žn� se vyskytující rozptylové podmínky p�edstavují t�ídy stability III. a IV., kdy 
dochází bu	 k nulovému (III. t�ída) nebo mírnému (IV. t�ída) poklesu teploty 
s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti v�tru, p�i silném v�tru obvykle 
nastávají podmínky ve IV. t�íd� stability. 
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V. t�ída stability popisuje rozptylové podmínky p�i silném poklesu teploty s výškou. Za 
t�chto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé�e, protože 
leh�í vzduch sm��uje od zem� vzh�ru a t�žší studený klesá k zemi, což vede 
k rychlému rozptylu  zne�iš�ujících látek. Výskyt t�chto podmínek je omezen na letní  
p�lrok a slune�ná odpoledne, kdy v d�sledku p�eh�átého zemského povrchu se siln� 
zah�ívá i p�ízemní vrstva ovzduší. 

Kvalita ovzduší 

Základním obecným podkladem pro hodnocení sou�asného imisního zatížení 
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky poza	ového imisního m��ení. Imisní situace 
p�ímo v posuzované lokalit� není trvale sledována. Posuzovaná lokalita pat�í mezi 
oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd�lení odboru ochrany ovzduší MŽP 
o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na 
základ� dat za rok 2005. Na 8,2 % území stavebního ú�adu M�stský ú�ad Ústí nad 
Orlicí byla v roce 2005 p�ekro�ena hodnota denního imisního limitu pro PM10. 

Nejbližší m��ící stanice  se nachází ve vzdálenosti cca 17 km od posuzovaného 
zám�ru stanice �. 1338: Ústí nad Orlicí (�HMÚ) a stanice �. 1117: Ústí nad Orlicí-
Podm�stí. 

� Stanice �. 1117: Ústí nad Orlicí-Podm�stí 

Stanice je umíst�na poblíž trafostanice a parkovišt� na sídlišti Podm�stí. 

Reprezentativnost: st�ední m��ítko (100 - 500 m).  

Cíl stanice: ur�ení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva. 

Terén: dno sev�eného, špatn� prov�trávaného údolí. 

Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty. 

Typ stanice: dopravní. 

EOI - typ zóny: m�stská. 

EOI - charakteristika zóny: obytná. 

� Stanice �. 1338 - Ústí nad Orlicí 

Stanice je umíst�na v METEO-zahrádce u letišt�. 

Reprezentativnost: oblastní m��ítko - m�stské nebo venkov (4 - 50 km).  

Cíl stanice: stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území. 

Terén: vrchol. poloha ve zna�n� svažitém terénu (nad 10 %). 

Krajina: trvalý travní porost, tém�� bez zástavby. 

Typ stanice: poza	ová. 

EOI - typ zóny: venkovská. 

EOI - charakteristika zóny: zem�d�lská. 

EOI B/R – podkategorie: p�ím�stská. 



Regenerace bývalého objektu bramborárny na výrobní areál R+K 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové 
 

- 55 - 

Hodnoty imisních koncentrací NO2 a PM10 nam��ené v roce 2006 na t�chto stanicích 
jsou uvedeny v p�íloze �. 3 rozptylové studie (Imisní charakteristiky). Rozptylová 
studie je p�ílohou oznámení �. 6. 

Vzhledem k reprezentativnosti byly jako poza	ové hodnoty pro posuzovanou lokalitu 
uvažovány údaje nam��ené v roce 2006 na stanici �. 1338, resp. stanici �. 1117. 

NO2: stanice �. 1338 - Ústí nad Orlicí 

Denní maximum v roce 2006 dosahovalo hodnoty 95,4 µg/m3 (11.1.2006), 98% Kv = 
45,6 µg/m3. Hodnoty �tvrtletních pr�m�rných koncentrací byly 24,0 µg/m3 
(1. �tvrtletí), 6,4 µg/m3 (2. �tvrtletí), 5,7 µg/m3 (3. �tvrtletí) a 11,9 µg/m3 (4. �tvrtletí) 
a hodnota ro�ní pr�m�rné koncentrace (tj. ro�ní aritmetický pr�m�r) byla 11,8 µµµµg/m3. 
Hodnota maximální hodinové koncentrace není k dispozici.  

NO2: stanice �. 1117: Ústí nad Orlicí-Podm�stí 

Na stanici �. 1117 (reprezentativnost 100 až 500 m) byla v roce 2006 nam��ena 
hodnota maximální hodinové imisní koncentrace NO2 158,8 µg/m3 (7.2.2006), 98% 
Kv = 79,4 µµµµg/m3. 

Stanovené imisní limity pro NO2 (viz kapitola 6. Rozptylové studie - Imisní limity) 
nejsou na m��ících stanicích p�ekra�ovány. 

PM10: stanice �. 1338 - Ústí nad Orlicí 
Vzhledem k reprezentativnosti byly jako poza	ové hodnoty pro posuzovanou lokalitu 
uvažovány údaje nam��ené v roce 2006 na stanicí �. 1338. 

Denní maximum v roce 2006 dosahovalo hodnoty 163,0 µg/m3 (11.1.2006), 98% 
kvantil �iní 102,0 µµµµg/m3. Hodnoty �tvrtletních pr�m�rných koncentrací byly 
49,0 µg/m3 (1. �tvrtletí),  26,1 µg/m3 (2. �tvrtletí), 25,3 µg/m3 (3. �tvrtletí) a 27,2 µg/m3 
(4. �tvrtletí), hodnota ro�ní pr�m�rné koncentrace (tj. ro�ní aritmetický pr�m�r) byla 
31,7 µµµµg/m3. 

Stanovená hodnota ro�ního imisního limitu pro PM10 není na m��ící stanici 
p�ekro�ena. P�ekra�ována je hodnota denního limitu pro PM10 (50 �g/m3). V roce 
2006 byla na stanici �. 1338 – Ústí nad Orlicí p�ekro�ena hodnota denního imisního 
limitu pro PM10 35krát (povolený po�et p�ekro�ení za rok je 35). 

Benzen: 

V Pardubickém kraji se imisní monitoring benzenu provádí pouze na dvou m��ících 
stanicích v Pardubicích: stanice �. 1418 Pardubice – Rosice a stanice �. 1465 – 
Pardubice-Dukla. Údaje z t�chto stanic nelze pro posuzovanou lokalitu, vzhledem 
k reprezentativnosti a charakteristice stanic, použít. Proto byly pro stanovení 
poza	ových imisních koncentrací benzenu použity hodnoty nam��ené v roce 2006 
na stanici �. 1562 Košetice.  

Hodnota ro�ní pr�m�rné koncentrace (tj. ro�ní aritmetický pr�m�r) v roce 2006 byla  
0,51 µµµµg/m3. Stanovená hodnota ro�ního imisního limitu pro benzen není na m��ící 
stanici p�ekro�ena. 

Xylen: 

Hodnota pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace sumy xylen� nam��ená v roce 2006 na 
stanici �. 1562 Košetice za rok 2006 �iní 0,2 µg/m3.  
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Shrnutí výše uvedených hodnot: 

Pro posouzení stávající úrovn� zne�išt�ní ovzduší byly použity hodnoty z ISKO: 

NO2 

- hodinová imisní koncentrace NO2 (98% Kv.): 79,4 µg/m3  
- pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace NO2: 11,8 µg/m3 

PM10 

- denní imisní koncentrace PM10 (98% Kv.): 102,0 µg/m3 
- pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace PM10: 31,7 µg/m3 

Benzen 

- pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace benzenu: 0,51 µg/m3 

Xylen 

- pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace sumy xylen�: 0,2 µg/m3 

Geofaktory 

Podle regionálního geomorfologického �len�ní �eské republiky (Demek, 1987) je 
území sou�ástí:  
provincie:   �eská vyso�ina,  
soustavy:   krkonošsko – jesenická, 
podsoustavy:  orlická, 
celku:    podorlická pahorkatina, 
podcelku:   žamberecká pahorkatina, 
okrsku:   letohradská pahorkatina. 

Podorlická pahorkatina 

Je to �lenitá pahorkatina situována p�evážn� v povodí Metuje, Orlice, Moravské 
Sázavy a T�eb�vky o ploše 1 115 km2. leží na horninách série novom�stských fylit� 
a záb�ežské série, letovického krystalinika, intruzivních vyv�elinách, karbonských, 
permských a svrchnok�ídových sedimentech, neogenních �í�ních a mo�ských 
sedimentech. Reliéf v jihozápadním p�edpolí Orlických hor je erozn� denuda�ní 
a siln� roz�len�ný, siln� tektonicky porušený ker, hrástí, k�ídových antiklinál 
a synklinál, s výraznými strukturn� podmín�nými tvary, hluboce za�íznutými údolími 
Metuje, Divoké a Tiché Orlice, T�eb�vky a p�ítok�, s významnými lakalitami 
neogenních fluviálních a limnicko – fluviálních sediment�, vyzna�ujících n�kdejší 
sm�r odvod�ování k jihovýchodu a jihu do zálivu mimocelního mo�e 
a s pleistocenními terasami Metuje, Divoké a Tiché Orlice, Moravské Sázavy 
a T�eb�vky. 

Žamberecká pahorkatina 

Nachází se ve st�ední �ásti Podorlické pahorkatiny. Je charakterizována jako �lenitá 
pahorkatina p�evážn� v povodí Divoké a Tiché Orlice, na horninách série 
novom�stských fylit� a záb�ežské série, granodioritech, svrchnok�ídových 
a permských sedimentech, s lokalitami neogenních sediment�; siln� roz�len�ný 
erozn� denuda�ní reliéf, siln� tektonicky porušený, v oblasti k�ídových antiklinál 
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a synklinál, s výraznými strukturn� podmín�nými tvary odkrytého jádra antiklinál, 
charakterizovaný kuestami, s �etnými zbytky neogenních �í�ních sediment�, 
vyzna�ujícími n�kdejší sm�r odvod�ování k jihovýchodu a jihu do zálivu miocénního 
mo�e, a s pleistocenními �í�ními terasami Divoké a Tiché Orlice. 

Letohradská pahorkatina 

Je situován v severovýchodní �ásti Žamberské pahorkatiny. Tato �lenitá pahorkatina 
se nachází p�evážn� v povodí Divoké Orlice, na jihovýchod� Tiché Orlice, p�evážn� 
na slínovcích, spongilitech a pískovcích spodního a st�edního turonu, horninách série 
novom�stských fylit� a záb�ežské série, s lokalitami neogenních št�rk� a písk�. 
Reliéf (roz�len�ný erozn� denuda�ní) v oblasti kyšperské synklinály a jejího 
východního k�ídla, žamberské antiklinály, rokytnicko – žamberské a jablonské 
synklinály, s výraznými kuestami, s hluboce za�íznutými údolími Divoké a Tiché 
Orlice a p�ítok� a s �etnými zbytky neogenních �í�ních sediment�, vyzna�ujícími 
n�kdejší sm�r odvod�ování Divoké a Tiché Orlice a p�ítok� k jihovýchodu a jihu do 
zálivu miocénního mo�e, s pleistocenními �í�ními terasami Divoké a Tiché Orlice. 


ešený zám�r se nachází (CULEK a kol, 1996) v p�echodné a nereprezentativní 
zón�. 

Pedologie 

Zám�r bude situován na k.ú. Klášterec nad Orlicí, na pozemcích �. 589/1, 589/2, 
1175/1, 1175/2, 1175/3, 1144/3 a 1176/1. Dot�ené pozemky jsou vedeny v katastru 
nemovitostí jako zastav�ná plocha a nádvo�í, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a orná p�da. Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem 
dot�eny. Pozemky jsou majetkem investora. Celková zastav�ná plocha areálu bude 
cca 17 014,5 m2. Celkový zábor pozemk� ZPF bude 1,55 ha. Pozemek �. 1176/1 má 
kód BPEJ 83716 (V. t�ída) a 83524 (II. t�ída).  

Do II. t�ídy ochrany jsou situovány zem�d�lské p�dy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických region� nadpr�m�rnou produk�ní schopnost. Ve vztahu k ochran� 
zem�d�lského p�dního fondu jde o p�dy vysoce chrán�né, jen podmíne�n� 
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíne�n� zastavitelné. 

Do V. t�ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p�dn� ekologické jednotky, 
které p�edstavují zejména p�dy s velmi nízkou produk�ní schopností v�etn� p�d 
m�lkých, velmi svažitých, hydromorfních, št�rkovitých až kamenitých a erozn� 
nejvíce ohrožených. V�tšinou jde o zem�d�lské p�dy pro zem�d�lské ú�ely 
postradatelné. U t�chto p�d lze p�edpokládat efektivn�jší nezem�d�lské využití. Jde 
v�tšinou o p�dy s nižším stupn�m ochrany s výjimkou vymezených ochranným 
pásem a chrán�ných území a dalších zájm� ochrany životního prost�edí. 

BPEJ je plocha, kde p�sobí soubor p�dn� klimatických, reliéfových a jiných �initel�, 
d�ležitých pro r�st a vývoj zem�d�lských plodin. BPEJ jsou ozna�ovány p�timístným 
kódem, v n�mž jsou obsažena sd�lení pot�ebná k charakteristice stanovištního 
komplexu. 
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Kód 8.35.24 

- mírn� chladný, vlhký 

- hn�dé p�dy kyselé, hn�dé p�dy podzolové a jejich slab� oglejené formy v mírn� 
chladné oblasti, p�evážn� na r�zných vyv�elých horninách, b�idlicích 
a usazeninách karpatského flyše; st�edn� t�žké, slab� až st�edn� št�rkovité; 
vláhové pom�ry jsou p�íznivé, n�kdy se projevuje mírné p�evlh�ení 

- kategorie sklonitosti 2 (tj. mírný svah), kategorie expozice 0, tj. jih (jihozápad až 
jihovýchod) 

- kategorie skeletovitosti 2, kategorie hloubky p�dy 0 - 1 (st�edn� skeletovitá 
s celkovým obsahem skeletu do 50 %, p�da st�edn� hluboká až hluboká) 

Kód 8.37.16 

- mírn� chladný, vlhký 

- m�lké hn�dé p�dy na všech horninách; lehké, v ornici v�tšinou st�edn� št�rkovité 
až kamenité, v hloubce 0,3 m siln� kamenité až pevná hornina; výsušné p�dy 
(krom� vlhkých oblastí) 

- kategorie sklonitosti 2 (tj. mírný svah), kategorie expozice 0, tj. rovina 
- kategorie skeletovitosti 2, kategorie hloubky p�dy 2 (st�edn� skeletovité 

s celkovým obsahem skeletu do 50%, p�da m�lká do 30 cm) 

Vodní pom�ry 

Z hlediska vodohospodá�ského je �ešené území velice významné. 
ešené území je 
situováno v CHOPAV Žamberk Králíky, kde p�edm�tem ochrany jsou p�edevším 
podzemní vody (kyšperská synklinála). �ást území leží v povodí toku Divoká Orlice. 
Dále je v území situována �ada vodních zdroj� pro zásobování obyvatel pitnou 
vodou. 

Obr. �. 6: Ochranná pásma vodních zdroj� 
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Významná je vodní nádrž Pastviny, která je centrem vyhledávané rekrea�ní oblasti. 
Výstavbu p�ehradní hráze a vodní elektrárny provedla v letech 1933 – 1938. Níže 
toku byla pozd�ji vybudována vyrovnávací nádrž - Pastviny II. ur�ená k vyrovnání 
nerovnom�rn� zpracovaných pr�tok� ve vodní elektrárn�. 

Ú�elem vodního díla je zadržení vody v nádrži k �áste�né ochran� území pod hrází 
p�ed povodn�mi, k nalepšování pr�toku v níže ležícím úseku �eky, k energetickému 
využití vody ve špi�kové vodní elektrárn�, k zajišt�ní minimálního pr�toku v �ece 
Divoká Orlice, k rekreaci a ryba�ení. 

Po profil Klášterec nad Orlicí je Divoká Orlice vodárenským tokem, pod tímto profilem 
tokem vodohospodá�sky významným. Podstatnou roli však hraje tato nádrž rovn�ž 
v protipovod�ové ochran�, význam má ale i zdejší vodní elektrárna. 

V roce 2001 byla stanovena ochranná pásma vodohospodá�ských d�l Pastviny, 
Pastviny I a Pastviny II. 

Krom� vodohospodá�ského významu mají povrchové toky rovn�ž krajinotvorný 
význam. 

Celou obcí Zbudov protéká od západu k východu Zbudovský potok, který se poté 
vlévá v Klášterci nad Orlicí do Divoké Orlice. 

Fauna, flóra 

Dle Culka a kol. (1996) se �ešené území nachází v p�echodné a nereprezentativní 
zón�. 

Obr. �. 7: Posuzovaná lokalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na lokalit� ur�ené k výstavb� byl b�hem kv�tna 2007 proveden biologický pr�zkum 
zam��ený na zjišt�ní p�ítomných druh� rostlin a živo�ich� s d�razem na výskyt 
taxon� chrán�ných podle zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní. Biologické 
hodnocení je p�ílohou oznámení �. 4. 



Regenerace bývalého objektu bramborárny na výrobní areál R+K 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové 
 

- 60 -

Výstavba je naplánována na bývalém poli, které je nyní využíváno jako „pole na 
trávu“, celá plocha je totiž oseta produk�ními druhy trav. �ást plochy ur�ené 
k zastavení zasahuje do okraje zem�d�lského areálu, kde jsou vyvinuty 
nereprezentativní a ruderální spole�enstva. V porostu kulturní louky dominuje 
kost�ava lu�ní a srha lalo�natá, dále jetel lu�ní, ovsík vyvýšený a psárka lu�ní. Louka 
je užívána jako pastvina dobytka, eventueln� b�hem roku je ješt� se�ena. Druhové 
složení je extrémn� chudé, krom� trav a vysetého jetele se zde prakticky nevyskytují  

žádné lu�ní byliny. Na okrajích nalezneme b�žné polní plevele jako he�mánek 
ter�ovitý, rdesno pta�í, lipnici ro�ní a pomn�nku rolní. 

Vetší diverzitu rostlinných druh� nalezneme na okrajích zem�d�lského družstva, kde 
se st�ídají zcela ruderalizované plochy s porosty na skládce stavební suti a také 
mén� ruderální spole�enstva s výskytem lu�ních druh�. V�tšin� plochy vévodí bujné 
porosty kop�iv a dalších nitrofilních druh� (pelyn�k �ernobýl, bodlák kade�avý, lopuch 
plstnatý, š�ovík tupolistý, svízel p�ítula, merlík bílý), které zde nacházejí ideální 
podmínky díky nadm�rnému vnosu živin z provozu zem�d�lské výroby. Skládka 
stavebního odpadu nep�edstavuje substrát tolik bohatý na dusík, p�esto však úživný. 
Porost, který hostí, je nezapojený a druhov� bohatší jen díky nezpevn�nému 
povrchu, který brání rozvoji n�kterých konkuren�n� zdatných druh�. Krom� n�kolika 
jedinc� mladých náletových d�evin (vrba jíva, javor klen, b�íza, r�že šípková, bez 
hroznatý), se zde vyskytuje nap�. krti�ník hlíznatý, t�ezalka te�kovaná, locika 
kompasová, jitrocel v�tší, penízek rolní, netýkavka malokv�tá, pampeliška, barborka 
obecná a knotovka �ervená. V okolí tohoto rumišt� jsou místy zachovány maloplošné 
fragmenty lu�ní vegetace, které jsou ovšem poznamenány narušováním 
a ruderalizací. Krom� uvedených nitrofilních rostlin zde nalezneme i zvonek 
rozkladitý, kopretinu bílou, kozí bradu lu�ní, štírovník r�žkatý, hrachor lu�ní, škardu 
dvouletou, prysky�ník prudký, kost�avu �ervenou, š�ovík kyselý a tomku vonnou. Na 
plochách však dominují trávy jako pýr plazivý, ovsík vyvýšený a srha lalo�natá. 
Nachází se zde i plocha, která bývá p�i deštích podmá�ená, zde roste n�kolik 
odolných druh� vlhkomilné vegetace (prysky�ník plazivý, psine�ek výb�žkatý, metlice 
trsnatá, sítina rozkladitá, bahni�ka bradavkatá a zblochan vodní). Celkem bylo 
v zájmovém území zjišt�no 88 druh� vyšších rostlin.  

Spole�enstvo živo�ich� je na lokalit� nejpo�etn�ji zastoupeno skupinou b�žných 
bezobratlých, nebyl zjišt�n výskyt žádného zvlášt� chrán�ného druhu. Porosty 
s dominací trav a kop�ivy dvoudomé nejsou (s výjimkou n�kterých specializovaných 
druh� jako babo�ka kop�ivová Aglais urticae), ani vhodným potravním zdrojem pro 
hmyz. Z obratlovc� se v dob� provád�ní pr�zkumu na lokalit� trvale vyskytoval 
pouze krtek obecný (Talpa europaea). V širším okolí byl podle pobytových zna�ek 
identifikován výskyt hraboše polního (Microtus arvalis), zajíce polního (Lepus 
europaeus) a srnce obecného (Capreolus capreolus). Vetší druhy savc� však 
využívají dot�ené pozemky pouze p�echodn� p�i sb�ru potravy. Na míst� p�ímo 
dot�eném stavbou lze o�ekávat pravidelný výskyt synantropních hlodavc�, kte�í 
obývají areál zem�d�lské výroby: potkan (Rattus norvegicus), myš domácí (Mus 
musculus), b�lozubka šedá (Crocidura suaveolens). Podle trusu byl v areálu 
zaznamenán i výskyt kuny skalní (Martens foina). Z pták� byli na lokalit� zjišt�ni 
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a konipas lu�ní (Motacilla flava), kte�í hnízdí na 
budovách v areálu družstva.  
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Na lokalit� nebyl zjišt�n výskyt žádného zvlášt� chrán�ného druhu. Všechny 
uvedené druhy rostlin a živo�ichu pat�í k b�žným obyvatel�m kulturní krajiny a jejich 
populace mají v širším okolí zájmového území dostatek vhodných biotopu. 

Krajina 


ešené území se nachází dle typu krajiny podle využití území v lesozem�d�lské 
krajin�, do horské – pícniná�ské výrobní oblasti. 

Území Klášterecka leží v p�íhrani�ním horském a podhorském prostoru Orlických 
hor. Na severu je vymezení dáno terénním snížením. Orlické hory, oblast Suchého 
vrchu a hory na polské stran� tak vytvá�ejí severní, severovýchodní a východní 
vymezující horizont. 

Sm�rem do kraje, obecn� jižn� a jihozápadn� k Žamberku, Letohradu a m�stu Ústí 
nad Orlicí terén postupn� klesá a p�echází do pahorkatiny v podh��í. 

Základní prvek, který ovlivnil a vytvo�il krajinné tvary byla Divoká Orlice se svými 
poto�ními p�ítoky. Údolí Divoké Orlice je krajinnou osou celého území. Spolu 
s bo�ními údolími tak vynikl prostor s výraznými svažitými tvary, n�kdy až skalnatými 
srázy. Prudší spád a dramatické skalní partie se �ast�ji vyskytují nížeji sm�rem 
k údolnímu dnu. 

Výše položené terasy, vzdálen�jší od vodote�e mají mírný sklon, jedná se 
o zvln�nou krajinu v�tšího m��ítka.Vyskytují se zde i partie, které lze charakterizovat 
jako náhorní planiny. 

Siln� svažité úseky jsou zpravidla porostlé lesem, ostatní nezastav�né plán� byly 
a vesm�s jsou využívány zem�d�lsky a tudíž jsou volné, zpravidla travnaté. 


ešené území má vysoké biologicko - p�írodní a estetické hodnoty - jedná se 
o bohat� �lenité podhorské území s vysokým podílem les�, travních porost� 
a rozptýlené zelen� (KES - koeficient ekologické stability s hodnou 1,2 reprezentuje 
krajinu harmonickou). Tyto p�íznivé faktory ekologické stability výrazn� p�esahují 
pr�m�r i v rámci Podorlické pahorkatiny. Negativní vlivy zem�d�lské velkovýroby na 
krajinu se �áste�n� projevují pouze v okrajových �ástech �ešeného území. Zde došlo 
k �áste�né likvidaci rozptýlené zelen� a nevhodnému zcelování pozemk�. 

Z hlediska krajinotvorného je základní osou i dominantou celého území údolí Divoké 
Orlice a vodní plocha p�ehradní nádrže. V�tšina porost� (lesní i rozptýlené zelen�) je 
soust�ed�na na prudkých údolních stráních Divoké Orlice a jejích p�ítok�, na tuto 
kostru pak navazují drobné lesíky, remízky, doprovodná i solitérní zele�, která 
prostupuje celou krajinu.  

V druhovém zastoupení je patrný posun proti potencionální p�irozené skladb� - i když 
�ešené území náleží dle výškového i topografického �len�ní do vegeta�ního stupn� 
bukojedlového a jedlobukového, okrajov� též dubobukového, zastoupení buku, jedle 
i dubu je zde minimální (v�etn� lesních porost�).  

Zele� intravilánu odpovídá charakteru zástavby obcí - tj. vesnická zástavba se 
zahradami p�evážn� s hospodá�ským charakterem (ovocné stromy, zeleninové 
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záhony, v p�edzahrádkách bohaté kv�tinové výsadby). Vzhledem k �lenitosti terénu 
dochází s nar�stající nadmo�skou výškou k postupnému rozvoln�ní zástavby až 
výskytu izolovaných samot. Postupn� tak dochází ke zm�n� charakteru obytné 
zelen� - eliminace oplocení jednotlivých pozemk�, úprava bezprost�edního okolí 
dom� má p�írodn�jší charakter a plynule navazuje na okolní p�írodní prost�edí.  

Ve�ejná zele� je v obcích zastoupena minimáln� - jedná se o drobné parkov� 
upravené plochy v okolí ve�ejných budov a památkových objekt� (v�tšinou pouze 
zatravn�né plochy, místy dopln�né nep�vodními koniferovými výsadbami).  


ešený zám�r je navržen v jižní �ásti obce Zbudov, v t�sné návaznosti na 
zem�d�lský areál ŽIVA zem�d�lská obchodní a.s. (jihozápadn�). Zám�r bude 
situován na k.ú. Klášterec nad Orlicí. Reliéf má charakter �lenité vrchoviny. 

V sou�asné dob� je po�izována Zm�na �. 1 Územního plánu. V�tší �ást zamýšlené 
stavby je totiž mimo zastavitelnou oblast obce. Z toho d�vodu bylo požádáno 
o zm�nu územního plánu – zm�nu funk�ního využití vyzna�ené plochy z „pole“ na 
„VP – pr�mysl, skladování“. Vyjád�ení je p�ílohou oznámení � 2. 

V dot�eném území se nenachází žádné významné kulturní znaky, které by byly 
narušeny posuzovanou stavbou. Podél komunikace Žamberk – Zbudov se nachází 
k�íž („boží muka“). Z p�írodních znak� v dot�eném území lze vymezit pouze 
vegeta�ní kryt. Ten je p�edstavován loukou. 

Obr. �. 8: Pohled od objektu bramborárny sm�rem na západ 

V lokalit� se nenalézá žádné zvlášt� chrán�né území ve smyslu zákona �. 114/1992 
Sb., v platném zn�ní. Památné nebo významné stromy se v míst� zám�ru ani 
v bližším okolí nevyskytují. Hodnocený zám�r neovlivní funkci ÚSES, nebo� se 
nedotkne žádné biologicky významné struktury v krajin�.  

Ostatní složky životního prost�edí  

Ostatní složky životního prost�edí v dot�eném území pravd�podobn� nebudou 
navrhovaným zám�rem ovlivn�ny. 
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prost�edí v dot�eném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 

Zájmová lokalita se nachází v obci Zbudov, která spadá pod obec Klášterec nad 
Orlicí.  

Reliéf má charakter �lenité vrchoviny nacházející se p�evážn� v povodí Divoké 
Orlice, na jihovýchod� Tiché Orlice. Území spadá do mírn� teplé klimatické 
podoblasti. Pr�m�rná ro�ní teplota se pohybuje kolem 7°C. Pr�m�rný ro�ní srážkový 
úhrn je kolem 800 mm. 

Z hlediska vodohospodá�ského je �ešené území velice významné. 
ešené území je 
situováno v CHOPAV Žamberk Králíky, kde p�edm�tem ochrany jsou p�edevším 
podzemní vody (kyšperská synklinála). �ást území leží v povodí toku Divoká Orlice. 
Dále je v území situována �ada vodních zdroj� pro zásobování obyvatel pitnou 
vodou. 

P�vodní p�irozenou vegetací v oblasti byly acidofilní doubravy (Genisto germanicae-
Quercion), �ernýšové dubohab�iny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), podél 
drobných vodních toku rostly st�emchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum) a jasanovo-
olšové luhy (Alno-Padion). V náhradní p�irozené vegetaci se uplat�ují mezofilní louky 
(Molinion, Cynosurion) a vlhké louky (Calthion). V lemech lesu spole�enstvo 
Trofolion medii a k�oviny Prunion spinosae. 

Na lokalit� nebyl zjišt�n výskyt žádného zvlášt� chrán�ného druhu. Všechny druhy 
rostlin a živo�ichu pat�í k b�žným obyvatel�m kulturní krajiny a jejich populace mají 
v širším okolí zájmového území dostatek vhodných biotopu. 

V sou�asnosti je krajina v okolí lokality siln� zkulturn�ná. P�evládají intenzivn� 
obhospoda�ované louky a polní zem�d�lské kultury. Na lokalit� se nenalézá žádné 
zvlášt� chrán�né území, ani tudy neprochází žádný lokální prvek územního systému 
ekologické stability ve smyslu zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní. 


ešený zám�r se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru 
Sedlo�ovský vrch, Topilisko – Vysoké Chvojno. 

Výstavba je naplánována na bývalém poli, které je nyní využíváno jako „pole na 
trávu“, celá plocha je totiž oseta produk�ními druhy trav. �ást plochy ur�ené 
k zastavení zasahuje do okraje zem�d�lského areálu, kde jsou vyvinuty 
nereprezentativní a ruderální spole�enstva. 

P�írodní zdroje se v míst� zám�ru ani v bližším okolí nevyskytují.  

Stávající hlukové pozadí je v zájmové lokalit� ovliv�ováno dopravním hlukem 
a hlukem ze stacionárních zdroj� hluku firmy LESS&TIMBER s.r.o. – výroba 
lepeného hranolu, nábytká�ský p�í�ez apod. Hluk vyvolaný dopravou na silnici III. t�. 
�. 31218 (sm�r Žamberk – Klášterec nad Orlicí). 

Posuzovaná lokalita pat�í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd�lení 
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se 
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zhoršenou kvalitou ovzduší, na základ� dat za rok 2005. Na 8,2 % území stavebního 
ú�adu M�stský ú�ad Ústí nad Orlicí byla v roce 2005 p�ekro�ena hodnota denního 
imisního limitu pro PM10. 

P�edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování všech 
požadavk� daných legislativou v oblasti životního prost�edí a ochrany zdraví 
obyvatelstva.  

Plochy ÚSES je t�eba chránit p�ed degradací nej�ast�ji antropogenního p�vodu, p�ed 
zne�išt�ním složek životního prost�edí, kultivací a ruderalizací. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM�RU NA VE	EJNÉ 
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROST	EDÍ 

D.I. Charakteristika p�edpokládaných vliv� zám�ru na 
obyvatelstvo a životní prost�edí a hodnocení jejich velikosti 
a významnosti 

D.I.1.  Vlivy na obyvatelstvo, v�etn� sociáln� ekonomických vliv� 
Zdravotní rizika 

Tato kapitola shrnuje záv�ry hodnocení vlivu zám�ru z hlediska zdravotních rizik 
(viz p�íloha oznámení �. 8), které bylo zpracováno držitelem osv�d�ení odborné 
zp�sobilosti pro oblast posuzování vliv� na ve�ejné zdraví. 

Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údaj� podle 
sou�asného v�deckého poznání pro ur�ení druhu a stupn� nebezpe�nosti 
p�edstavovaného ur�itou látkou, dále pro ur�ení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo 
v budoucnu mohou být p�sobení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny 
populace a nakonec zahrnuje charakterizaci existujících nebo potenciálních rizik 
vyplývajících z uvedených zjišt�ní. Vlastní proces hodnocení rizika se sestává ze �ty� 
základních krok�: ur�ení nebezpe�nosti, charakterizace nebezpe�nosti, hodnocení 
expozice a charakterizace rizika. Každé hodnocení rizika je zatíženo nejistotami, 
které jsou uvedeny v záv�ru každého hodnocení. 

Z hlediska možných zdravotních rizik byly hodnoceny následující faktory: tuhé 
zne�iš�ující látky (suspendované �ástice frakce PM10), oxid dusi�itý (NO2), benzen, 
xylen a hluk. 

Z provedeného hodnocení vliv� zám�ru „Regenerace bývalého areálu objektu 
bramborárny na výrobní areál R+K“ na ve�ejné zdraví vyplývají tyto hlavní záv�ry : 

• Stávající imisní situace ve zne�išt�ní ovzduší oxidem dusi�itým v hodnoceném 
zájmovém území m�že p�ispívat ke zvýšení výskytu chronických onemocn�ní 
dýchacích cest a jejich symptom� (o 0,13 %) a astmatických obtíží (o 0,41 %) 
u d�tí proti výskytu v nezatížené populaci. P�ísp�vky nového provozu k ro�ním 
koncentracím NO2 vypo�tené pro nejbližší obytnou zástavbu v �ádu max. tisícin 
µg/m3 jsou z praktického hlediska nehodnotitelné a nemohou znamenat zm�nu 
zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo. Ani v p�ípad� maximální 
hodinové koncentrace NO2 není t�eba p�edpokládat v sou�tu s imisním pozadím 
dosažení úrovní zdravotn� významných koncentrací.  

• Sou�asná imisní situace ve zne�išt�ní ovzduší suspendovanými �ásticemi, 
frakce PM10 v zájmovém území m�že p�ispívat ke zvýšení výskytu chronických 
respira�ních symptom� u d�tí ze 3 % o�ekávaného výskytu v nezatížené 
populaci na 6,89 %. P�ísp�vky nového provozu k ro�ním koncentracím PM10 
dosahují u nejbližší obytné zástavby max. cca 0,02 µg/m3, což na nemocnost 
v oblasti nem�že mít vliv. Nejvyšší pr�m�rné denní p�ísp�vkové koncentrace 
prachových �ástic PM10 vlivem zám�ru jsou v oblasti nejbližší obytné zástavby 
na základ� rozptylové studie o�ekávány na úrovni zdravotn� významné 
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koncentrace, avšak již stávající imisní situace ve zne�išt�ní suspendovanými 
�ásticemi není v oblasti p�íznivá, resp. na m��ící stanici �. 1338 v Ústí nad Orlicí 
je dokladováno p�ekra�ování denního imisního limitu pro PM10. 

• V p�ípad� benzenu bylo zjiš�ováno teoretické navýšení pravd�podobnosti vzniku 
nádorového onemocn�ní pro jednotlivce vlivem expozice p�i provozu areálu. 
V sou�asné dob� bez realizace zám�ru je vypo�tené riziko 3,06 x 10-6, tedy max. 
3 p�ípady nádorového onemocn�ní na 1 mil. lidí p�i celoživotní expozici, resp. za 
70 let. Navržený zám�r neznamená žádnou zm�nu rizika. 

• Z hlediska hlu�nosti bude akustická situace ve sledovaném území po realizaci 
zám�ru bez významné zm�ny – dle hlukové studie se o�ekávaná zm�na dopravy 
na ve�ejných pozemních komunikacích a provoz stacionárních zdroj� v areálu p�i 
provozu zám�ru m�že projevit na imisním zatížení modelových bod� nár�stem 
imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A v denní dob� o max. 2,5 dB. 
V bodech nejvyšších nár�st� je stávající hluková situace p�íznivá, negativní 
ú�inky se zde neprojevují a ani po zprovozn�ní �innosti v areálu ŽIVA 
zem�d�lská obchodní, a.s. nebudou obyvatelé v Klášterci nad Orlicí vystaveni 
negativním ú�ink�m hluku.  
K negativnímu p�sobení hluku v denní dob� po realizaci zám�ru však m�že 
docházet v Klášterci nad Orlicí – Zbudov�, v modelovém bod� 7 (s konkrétními 
projevy v silném obt�žování a zhoršené komunikaci p�i �e�i). Bod 7 byl v hlukové 
studii zvolen pro vyhodnocení vlivu dopravy a skute�n� se výpo�tem potvrdilo, že 
pozemní doprava je ve Zbudov� dominantním zdrojem hluku. Zm�na celkové 
hladiny hluku po realizaci zám�ru v tomto prostoru byla ve studii zjišt�na pouze 
zanedbatelná + 0,2 dB, takže situaci neovlivní. 
Nový provoz nebude mít z pohledu akustického p�sobení vliv na zdravotní stav 
obyvatel. 

• Tyto záv�ry jsou zatíženy výše uvedenými nejistotami. 

Jiné vlivy a socioekonomické faktory 

Výstavba bude organiza�n� zabezpe�ena zp�sobem, který bude omezovat narušení 
faktor� pohody - v no�ních hodinách nebude výstavba zám�ru realizována. 

Vlastní zájmové pozemky a jejich bezprost�ední okolí není rekrea�n� využíváno. 
V míst� není sportovišt� �i jiné místo soust�ed�ní rekrea�ních �i oddechových aktivit. 
Zám�r tak lze z hlediska uvedeného vlivu považovat za nevýznamný. 

Realizací zám�ru dojde k vytvo�ení nových pracovních p�íležitostí. V areálu bude 
pracovat celkem cca 98 zam�stnanc�. Sou�asn� lze p�edpokládat, že realizace 
zám�ru bude mít také pozitivní vliv na vznik nových pracovních míst 
v dodavatelských firmách, v navazujícím infrastruktu�e a  v oblasti služeb apod. 

D.I.2.  Vlivy na ovzduší a klima 
Etapa výstavby zám�ru 

Zdrojem emisí v dob� etapy výstavby zám�ru bude provoz stavebních mechanism� 
na staveništi a obslužná automobilová doprava na p�íjezdových komunikacích. Ve 
srovnání s fází provozu zám�ru se tento vliv nep�edpokládá významný. 
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P�i výstavb� zám�ru se mohou také uvol�ovat emise poletavého prachu - tuhé 
zne�iš�ující látky, produkované emise budou závislé na aktuálních pov�trnostních 
podmínkách (síle a sm�ru v�tru), vlhkosti vzduchu, p�dy a dále také na realizaci 
opat�ení k omezování prašnosti, proto musí být dodržována následující opat�ení: 
− provád�t pravidelné �išt�ní vozovky a manipula�ních ploch a v p�ípad� sucha 

kropení, 
− minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál� a ostatních potencionálních 

zdroj� prašnosti, 
− za nep�íznivých pov�trnostních podmínek zamezit ší�ení prašnosti do okolí 

(vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 
− zabezpe�it náklad na automobilech proti úsyp�m a p�ed výjezdem z areálu stavby 
�ádn� o�istit vozidla. 

Nejprašn�jší stavební práce (zemní práce) budou realizovány v relativn� krátkém 
�asovém úseku v pr�b�hu roku. Doba p�sobení t�chto zdroj� je omezená – po dobu 
výstavby.  

Etapa provozu zám�ru 

Hodnocení vliv� na ovzduší vychází z modelových výpo�t� rozptylové studie, resp. 
z o�ekávaných imisních p�ísp�vk� modelových látek v zájmovém území z nových 
zdroj�, které vzniknou v d�sledku realizace zám�ru. 

Popis a základní charakteristika zdroj� emisí je uveden v kapitole �. B. III.1. 

Pro hodnocení kvality ovzduší byly vybrány následující látky a to na základ� 
p�edpokládaného emitovaného množství a ú�ink� t�chto látek: z provozu 
automobilové dopravy: oxid dusi�itý, prašný aerosol (frakce PM10), benzen 
a z provozu technologie a spalovacích zdroj�: oxid dusi�itý, prašný aerosol (frakce 
PM10) a xylen. 

Výpo�et rozptylové studie byl proveden nejprve v husté geometrické síti referen�ních 
bod�. Výpo�et v síti byl proveden ve výšce 1,5 metru (p�ibližná výška dýchací zóny 
�lov�ka). Parametry sít� byly zvoleny tak, aby sí� pokrývala obytnou zástavbu v okolí 
posuzovaného zám�ru. Rozptylová studie byla dále po�ítána pro �ty�i vybrané 
výpo�tové body mimo sí�. Výpo�tové body byly zvoleny tak, aby reprezentovaly 
nejbližší objekty. P�esný zákres umíst�ní referen�ních bod� je p�ílohou rozptylové 
studie (viz. p�íloha oznámení �. 6). Hodnoty imisních koncentrací byly vypo�teny pro 
všech p�t t�íd stability p�ízemní vrstvy atmosféry a t�i t�ídy rychlosti v�tru, s p�ísp�vky 
po úhlových krocích 1°.  

Imisní limity 

Imisní limity jsou stanoveny na�ízením vlády �. 597/2006 Sb.. Hodnoty imisních limit� 
jsou vyjád�eny v �g/m3 a vztahují se na standardní podmínky (objem p�epo�tený na 
teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa).  

Imisní limity vybraných zne�iš�ujících látek a meze tolerance jsou shrnuty 
v následujících tabulkách:  
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Tab. �. 19: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 

Zne�iš�ující látka Doba 
pr�m�rování 

Hodnota imisního 
limitu/maximální povolený po�et 

jejího p�ekro�ení za rok 

Datum, do n�hož 
musí být limit 

dosažen 

Oxid dusi�itý 1 hodina 200 �g.m-3/18 31.12. 2009 

Oxid dusi�itý 1 rok 40 �g.m-3 31.12. 2009 

PM10 24 hodin 50 �g.m-3/35 - 

PM10 1 rok 40 �g.m-3 - 

Benzen 1 rok 5 �g.m-3 31.12. 2009 

Tab. �. 20: Meze tolerance 

Zne�iš�ující látka Doba pr�m�rování Jednotka 2008 2009 

Oxid dusi�itý 1 hodina �g.m-3 20  10  

Oxid dusi�itý 1 rok �g.m-3 4 2 

Benzen 1 rok �g.m-3 2 1 

Imisní limity pro t�kavé organické látky s výjimkou benzenu na�ízením vlády 
�. 597/2006 Sb. nebyly stanoveny.  

Státní zdravotní ústav vyhlásil podle § 45 zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní 
referen�ní koncentrace pro n�které zne�iš�ující látky, které mají v rozptylových 
studiích stejnou platnost jako imisní limity.  

Pro sumu xylen� je stanovena hodnota ro�ní referen�ní koncentrace, která �iní 
100 µµµµg/m3 (Integrated risc information system US EPA). 

Výstupy modelových výpo�t� ve zvolených referen�ních bodech (mimo sí�) jsou 
shrnuty v následujících tabulkách �. 21 - 22. 

Tab. �. 21: Vypo�tené hodnoty p�ísp�vk� k imisním koncentracím benzenu a NO2 ve 
výpo�tových bodech mimo sí� 

Benzen NO2  

Bod cr 

[µµµµg/m3] 

Pr 

[%] 

cr 

[
g/m3] 

Pr 

[%] 

Ch 

[
g/m3] 

Ph 

[%] 

1 0,00069 0,014 0,029 0,073 13,61 6,8 

2 0,00080 0,016 0,015 0,038 20,15 10,1 
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Benzen NO2  

Bod cr 

[µµµµg/m3] 

Pr 

[%] 

cr 

[
g/m3] 

Pr 

[%] 

Ch 

[
g/m3] 

Ph 

[%] 

3 0,00036 0,007 0,007 0,018 8,18 4,1 

4 0,00061 0,012 0,013 0,033 18,72 9,4 

Limit 5  100 40 100 200 100 

Vysv�tlivky k tabulce: 
Cr  p�ísp�vek k pr�m�rné ro�ní imisní koncentraci uvažované zne�iš�ující látky ve výpo�tovém 

bod� mimo sí�  
C

h 
p�ísp�vek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

Pr  procentuelní podíl vypo�tené hodnoty ze stanoveného ro�ního imisního limitu uvažované 
zne�iš�ující látky v % ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

Ph  procentuelní podíl vypo�tené hodnoty ze stanoveného hodinového imisního limitu pro NO2 v 
% ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

Základním obecným podkladem pro hodnocení sou�asného imisního zatížení 
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky poza	ového imisního m��ení. Imisní situace 
p�ímo v posuzované lokalit� není trvale sledována. 

Pro posouzení stávající úrovn� zne�išt�ní ovzduší byly použity hodnoty z ISKO: 

NO2:  hodinová imisní koncentrace (98% Kv.): 79,4 µg/m3  
 pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace: 11,8 µg/m3  

Benzen: pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace: 0,51 µg/m3  

Tab. �. 22: Vypo�tené hodnoty p�ísp�vk� k imisním koncentracím PM10 a xylenu ve 
výpo�tových bodech mimo sí� 

Xylen PM10 

Bod cr 

[µµµµg/m3] 

Pr 

[%] 

cr 

[
g/m3] 

Pr 

[%] 

Cd 

[
g/m3] 

Pd 

[%] 

1 0,0336 0,0336 0,0182 0,046 14,52 29,0 

2 0,0063 0,0063 0,0053 0,013 6,82 13,6 

3 0,0033 0,0033 0,0025 0,006 3,53 7,1 

4 0,0062 0,0062 0,0051 0,013 6,48 13,0 

Limit 100 100 40 100 50 100 

Vysv�tlivky k tabulce �. 16: 
Cr  p�ísp�vek k pr�m�rné ro�ní imisní koncentraci uvažované zne�iš�ující látky ve výpo�tovém 

bod� mimo sí�   
Cd  p�ísp�vek k maximální denní imisní koncentraci PM10 ve výpo�tovém bod� mimo sí�  
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Pr  procentuelní podíl vypo�tené hodnoty ze stanoveného ro�ního imisního limitu uvažované 
zne�iš�ující látky v % ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

Pd  procentuelní podíl vypo�tené hodnoty ze stanoveného denního imisního limitu pro PM10 v % 
ve výpo�tovém bod� mimo sí�  

Pro posouzení stávající úrovn� zne�išt�ní ovzduší byly použity hodnoty z ISKO: 

PM10:  24-hodinová imisní koncentrace (98% Kv.): 102,0 µg/m3  
  pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace: 31,7 µg/m3  

Xylen:  pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace: 0,2 µg/m3  

Imisní pozadí není p�ímo v lokalit� monitorováno.  

Hodnocení výsledk� v síti referen�ních bod� 

Výpo�et byl proveden ve výšce 1,5 m (p�ibližná výška dýchací zóny �lov�ka). 
Grafické znázorn�ní vypo�tených p�ísp�vk� imisních koncentrací NO2 (maximálních 
hodinových a pr�m�rných ro�ních), PM10 (maximálních 24-hodinových a pr�m�rných 
ro�ních), benzenu (pr�m�rných ro�ních) a xylenu (pr�m�rných ro�ních) ve form� 
izolinií je sou�ástí p�ílohy �. 5. 

V následující tabulce jsou uvedeny vypo�tené hodnoty p�ísp�vk� k imisním 
koncentracím posuzovaných zne�iš�ujících látek vyvolané p�edpokládaným 
provozem posuzovaného zám�ru v obytné zástavb� (ve výšce 1,5 m nad terénem), 
hodnoty imisních limit� a procentuelní podíl vypo�tené hodnoty ze stanoveného 
limitu v %. 

Tab. �. 23: P�ísp�vky k imisním koncentracím posuzovaných zne�iš�ujících látek 
v obytné zástavb� ve výšce 1,5 m  

Zne�iš�ující 
látka Typ koncentrace Vypo�tená 

hodnota 
Limit 

[
g/m3] 
Procenta         
z limitu 

Pozadí 
[
g/m3] 

Max. hodinová 0 – 15 200 0 – 7,5 79,4 
NO2 

Pr�m�rná ro�ní 0 – 0,02 40 0 – 0,05 11,8 

Max. denní 0 – 6 50 0 – 12 102,0 
PM10 

Pr�m�rná ro�ní 0 – 0,03 40 0 – 0,08 31,7 

Benzen Pr�m�rná ro�ní 0 – 0,001 5 0 – 0,02 0,51 

Xylen Pr�m�rná ro�ní 0 – 0,03 100 0 – 0,03 0,2 

Záv�r 

P�edm�tem rozptylové studie bylo posouzení p�edkládaného zám�ru „Regenerace 
bývalého areálu objektu bramborárny na výrobní areál R+K v Klášterci nad Orlicí – 
Zbudov�“. 
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Na základ� vypo�tených hodnot lze konstatovat, že stanovené hodnoty imisních 
limit� posuzovaných zne�iš�ujících látek nejsou a nebudou v p�edm�tné lokalit� 
p�ekra�ovány, s výjimkou denního imisního limitu pro PM10, který je za nep�íznivých 
pov�trnostních podmínek p�ekra�ován. V roce 2006 byla na stanici �. 1338 Ústí nad 
Orlicí p�ekro�ena hodnota denního imisního limitu pro PM10 35krát (povolený po�et 
p�ekro�ení za rok je 35). 

Poznámka: Vypo�tené hodnoty maximálních imisních koncentrací škodlivin mohou být 
dosahovány p�i špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého v�tru. 
S rostoucí rychlostí v�tru vypo�tené koncentrace zna�n� klesají. Za b�žných rozptylových 
podmínek jsou koncentrace n�kolikanásobn� nižší než p�i inverzích. Ve skute�nosti se tyto 
maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze n�kolik hodin nebo dní v roce, 
v závislosti na �etnosti výskytu inverzí a specifických meteorologických podmínkách 
v posuzované lokalit�.  

Vzhledem k výsledk�m rozptylové studie doporu�uje zpracovatel schválení 
p�edloženého zám�ru s tím, že realizace prob�hne v souladu se vstupními údaji 
uvedenými v rozptylové studii a budou respektována navržená doporu�ení.  

Klima nebude zám�rem ovlivn�no. 

Vybrané povinnosti a opat�ení 

� B�hem výstavby budou realizována opat�ení proti prášení a úletu sypkých hmot 
(kropení prašných povrch�, pravidelná o�ista ploch staveništ�).  

� Pro povolení k umíst�ní a stavb� st�edních zdroj� zne�iš�ování vypracovat dle 
§ 17 zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní žádost, která bude zpracována dle 
vyhlášky �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní a bude obsahovat odborný posudek 
vypracovaný autorizovanou osobou a p�edložit na Krajský ú�ad Pardubického 
kraje. 

� Ve zkušebním provozu provést autorizované m��ení emisí. 

� Ve zkušebním provozu vypracovat provozní evidenci zdroj� zne�iš�ování ovzduší 
(dle p�ílohy �. 9 k vyhlášce �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní). 

�  Ve zkušebním provozu vypracovat soubor technickoprovozních parametr� 
a technickoorganiza�ních opat�ení k zajišt�ní provozu stacionárních zdroj�, 
v�etn� opat�ení ke zmír�ování pr�b�hu a odstra�ování d�sledk� havarijních 
stav� v souladu s podmínkami ochrany ovzduší („provozní �ád”) dle p�ílohy  
�. 10 k vyhlášce MŽP �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní a p�edložit ke schválení 
kompetentnímu orgánu ochrany ovzduší. 

�  Plnit základní povinnosti provozovatele stacionárního zdroje zne�iš�ování 
ovzduší stanovené § 11 a § 12 zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní. 

�  V pravidelných intervalech, daných vyhláškou �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní 
provád�t jednorázové autorizované m��ení emisí. 

� Provád�t pravidelnou kontrolu a údržbu za�ízení a se�izování plynových ho�ák�. 

�  Respektovat veškerá opat�ení pro m��ení, regulaci, bezpe�nost provozu 
a požární ochranu. 
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D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci 

Podkladem pro toto hodnocení byly výsledky modelových výpo�t� hlukové studie (viz 
p�íloha oznámení �. 7). V této studii byla hluková zát�ž modelována pro 
7 výpo�tových bod� – u chrán�ného venkovního prostoru a  chrán�ného venkovního 
prostoru staveb v blízkosti zám�ru (viz. následující tabulka). Modelové body jsou 
umíst�ny ve výšce 3 m nad terénem. 

Tab. �. 24: Umíst�ní modelových bod� 

�íslo 
bodu 

Umíst�ní Druh 
prostoru 

1 Východn� od areálu na hranici pozemku rekrea�ního objektu  CHVP 
2 2 m od fasády rekrea�ního objektu (p�ízemní) CHVPS 
3 Jihovýchodn� od areálu na hranici pozemku patrového objektu CHVP 
4 2 m od fasády patrového domu CHVPS 
5 Západn� od areálu na hranici pozemku patrového objektu CHVP 
6 2 m od fasády patrového domu CHVPS 
7 2 m od fasády domu k.�. 323 (Klášterec nad Orlicí) CHVPS 

�ísla modelových bod� �. 1, 3 a 5 odpovídají m��ícím bod�m uvedeným v protokolu F277/2007. Body 
�. 2, 4 a 6 jsou 2 m od fasády dom�, na hranici jejichž pozemk� bylo provedeno m��ení. Bod �. 7 je 
zvolen pro vyhodnocení vlivu dopravy v obci Zbudov. 
CHVPS chrán�ný venkovní prostor staveb 
CHVP chrán�ný venkovní prostor 
Umíst�ní modelových bod� je zakresleno v obr. �. 1. 

M��ení bylo provedeno na hranici nejbližšího chrán�ného venkovního prostoru 
v okolí areálu bývalé bramborárny. 

Hygienické limity 

Nejvyšší p�ípustné hladiny hluku jsou uvedeny v na�ízení vlády �. 148/2006 Sb.  
“O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací”. 

Nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T v chrán�ném 
venkovním prostoru a v chrán�ných venkovních prostorech staveb (s výjimkou 
impulsního hluku) se stanoví sou�tem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí 
p�ihlížející k místním podmínkám a denní dob� podle tabulek. 
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Tab. �. 25: Korekce pro stanovení hygienických limit� hluku v chrán�ném venkovním 
prostoru staveb a chrán�ném venkovním prostoru 

Korekce dB. Druh chrán�ného prostoru 1) 2) 3) 4) 

Chrán�ný venkovní prostor staveb l�žkových 
zdravotnických za�ízení v�etn� lázní - 5 0 + 5 + 15 

Chrán�ný venkovní prostor l�žkových 
zdravotnických za�ízení v�etn� lázní 0 0 + 5 + 15 

Chrán�ný venkovní prostor ostatních staveb 
a chrán�ný venkovní prostor 0 + 5 + 10 + 20 

Korekce uvedené v tabulce se nes�ítají. 

Pro no�ní dobu se pro chrán�ný venkovní prostor staveb p�i�ítá další korekce –10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na železni�ních drahách, kde se použije korekce –5 dB. 
Vysv�tlivky: 
1) Použije se pro hluk z ve�ejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdroj� hluku 

6), s výjimkou letiš�, pozemních komunikací, nejde-li o ú�elovou komunikaci, a dále s výjimkou 
drah, nejde-li o železni�ní stanice zajiš�ující vlakotvorné práce, zejména roz�a�ování a sestavu 
nákladních vlak�, prohlídku vlak� a opravy voz�. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú�elových komunikací, a 
drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk 
z dopravy na t�chto komunikacích je p�evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v p�ípad� staré hlukové zát�že z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, 
kdy starou hlukovou zát�ží se rozumí stav hlu�nosti p�sobený dopravou na pozemních 
komunikacích a drahách, který v chrán�ných venkovních prostorech staveb a v chrán�ném 
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce z�stává zachována i po položení 
nového povrchu vozovky, vým�n� kolejového svršku, pop�ípad� rozší�ení vozovek p�i 
zachování sm�rového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, p�i které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlu�nosti v chrán�ném venkovním prostoru staveb a 
chrán�ném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 6) §30 odst.1 zákona �. 258/2000 Sb. 

Kone�né posouzení p�ísluší místn� p�íslušnému územnímu pracovišti krajské 
hygienické stanice, stejn� jako ur�ení korekcí a stanovení opat�ení v p�ípad� 
p�ekro�ení povolených hodnot. 

Na základ� na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území stanovení 
hygienických limit� uvedené v následující tabulce. 

Na základ� na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmovou lokalitu stanovení 
hygienických limit� pro denní dobu, tyto limity jsou uvedené v následující tabulce. 



Regenerace bývalého objektu bramborárny na výrobní areál R+K 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové 
 

- 74 -

Tab. �. 26: Hygienický limit daný pro posuzovanou lokalitu 

Hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích 
Chrán�ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 60 dB 
Chrán�ný venkovní prostor 

Den 
(T=16 hod) LAeq,T = 60 dB 

Stacionární zdroje hluku 
Chrán�ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 50 dB 
Chrán�ný venkovní prostor 

Den 
(T=8 hod) LAeq,T = 50 dB 

Den 0600 – 2200 hod 
Dopravní hluk se vyhodnocuje pro 16 hodin v denní dob� (T = 16 hod). 
Stacionární zdroje hluku se vyhodnocují pro 8 nejhlu�n�jších, na sebe navazujících hodin v denní 
dob� (T = 8 hod). 

Stávající stav 

Pro pot�ebu zpracování hlukové studie bylo provedeno technické m��ení hluku na 
hranici chrán�ného venkovního prostoru v okolí uvedeného areálu. Protokol 
o zkoušce �. F277/2007 je samostatnou p�ílohou hlukové studie. Hluková studie je 
p�ílohou oznámení �. 7. Hodnocení se provádí porovnáním nam��ených hodnot 
s hodnotami požadovanými v na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. Výsledky m��ení se 
týkají pouze nam��ených hladin hluku v okolí bývalého areálu objektu bramborárny 
v Klášterci nad Orlicí – Zbudov�. M��ení bylo provedeno dne 25.7. 2007 za výše 
uvedených podmínek. V následujíc tabulce jsou uvedeny m��ící body. 

Tab. �. 27:M��ící body 

M��ící 
bod Umíst�ní mikrofonu 

Výška 
nad 

terénem 

1 
Východn� od areálu na hranici pozemku rekrea�ního objektu 
(p�ízemní) 
Chrán�ný venkovní prostor 

3,0 m 

3 * Jihovýchodn� od areálu na hranici pozemku patrového objektu 
Chrán�ný venkovní prostor 3,0 m 

5 * Západn� od areálu na hranici pozemku patrového objektu 
Chrán�ný venkovní prostor 3,0 m 

* �íslování m��ících bod� je shodné s hlukovou studií 

V m��ících bodech �. 1 a 3 jsou zdrojem hluku p�írodní zdroje hluku, v minimální 
mí�e také doprava po silnici �. 31218. V m��ícím bod� �. 3 se projevují stacionární 
zdroje hluku fa LESS&TIMBER s.r.o. Areál bývalé bramborárny je vid�t ze všech 
m��ících bod�. Obec Zbudov ležící severn� od areálu je skryta za terénní vlnou 
(v údolí) – areál není vid�t. Umíst�ní m��ících bod� je zakresleno v obrázku �. 1 – 
viz. Hluková studie. 
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M��ení bylo provedeno v denní dob� za standardních hlukových podmínek v dané 
lokalit�. 

Tab. �. 28: Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T a procentní distribu�ní  
hladina A 

�íslo 
m��ícího 

místa 

LAeq,T 
[ dB ] 

LAmin 

[ dB ] 
LAmax 

[ dB ] 
LA99,0 

[ dB ] 

LA90,0 

[ dB ] 
LA50,0 

[ dB ] 
LA10,0 

[ dB ] 
LA1,0 

[ dB ] 
nám�r  
[ min ] 

1 44,0 39,5 58,2 39,8 40,7 43,5 45,8 48,2 30 
3 42,3 35,6 49,6 36,4 38,1 41,2 45,4 47,6 30 
5 43,3 36,0 56,2 36,8 38,1 41,0 45,9 52,4 30 

P�ítomnost tónové složky nebyla zaznamenána v žádném m��ícím bod�. 
LAeq,T ekvivalentní hladina ak. tlaku A p�i �asovém vážení F za dobu m��ení T 
LAmin nejnižší hladina akustického tlaku 
LAmax nejvyšší hladina akustického tlaku 
LA1 hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 1 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 

intervalu (ojedin�lé špi�ky) 
LA10 hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 10 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 

intervalu (�asté špi�ky) 
LA50 hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 50 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 

intervalu (pr�m�rná hladina) 
LA90 hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 90 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 

intervalu (hladina hluku prost�edí - praktické pozadí) 
LA99 hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 99 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 

intervalu (minimální dosažitelné pozadí - teoretické) 

Výsledky výpo�t� hlukové studie 

Pro posouzení hlukové situace byl použit výpo�tový program Hluk +, verze 7.16. 
Hluková studie je samostatnou p�ílohou oznámení �. 7. 

Stacionární zdroje hluku 

V následující tabulce jsou uvedeny výstupy modelových výpo�t� ze stacionárních 
zdroj� hluku a jejich porovnání s hygienickými limity. 

Tab. �. 29: Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB] ze stacionárních 
zdroj� hluku 

Modelový bod 
Den – LAeq,T [dB]; T=8 hod Výpo�et 

1 2 3 4 5 6 7 
Hygienický limit 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Nulová varianta 39,8 
1) 

39,8 
2) 

36,4 
1)

 

36,4 
2) 

36,8 
1) 

36,8 
2) 

36,4 
3) 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Zám�r 39,2 38,4 27,4 26,0 39,3 39,9 28,9 
Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
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Modelový bod 
Den – LAeq,T [dB]; T=8 hod Výpo�et 

1 2 3 4 5 6 7 
Aktivní varianta 42,5 42,2 36,9 36,8 41,2 41,6 37,1 
Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Rozdíl mezi nulovou a aktivní 
variantou 2,7 2,4 0,5 0,4 4,4 4,8 0,7 4) 

1) použita hodnota LA99 z protokolu F227/2007 

2) použita hodnota ze sousedního m��eného bodu 
3) použita hodnota z m��ícího bodu �. 3 
4) výpo�tový program nepracuje s výškovou geometrií terénu, proto je situace modelována 

v rovin� a útlumy terénními zlomy nad obcí jsou uvažovány pouze jako nejistota výpo�tu 

Z tabulky vyplývá, že ve všech modelových bodech, jak v nulové, tak i v aktivní 
variant� bude spolehliv� spln�n hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdroj� 
hluku. 

Zám�r je plánován do lokality, kde v sou�asné dob� není mimo modelové body �. 3,4 
žádný stacionární zdroj hluku.  

Stacionární zdroje zám�ru (v�etn� maximální dopravy v areálu zám�ru) plní 
hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku a denní dobu, a proto není 
pot�eba p�ijímat dodate�ná protihluková opat�ení. 

Dopravní hluk 

V následující tabulce jsou uvedeny výstupy modelových výpo�t� z dopravy a jejich 
porovnání s hygienickými limity. 

Tab. �. 30: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T z pozemní dopravy na 
ve�ejných komunikacích 

Modelový bod 
Den – LAeq,T [dB]; T=16 hod Výpo�et 

1 2 3 4 5 6 7 
Hygienický limit 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
Nulová varianta 28,0 28,7 21,9 23,7 29,5 31,4 59,2 
Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Zám�r 15,9 16,8 10,6 12,6 19,5 21,4 48,1 
Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Aktivní varianta  26,8 27,7 21,2 23,2 29,7 31,6 59,4 
Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Rozdíl mezi nulovou a aktivní 
variantou -1,2 1) -1,0 1) -0,7 1) -0,5 1) 0,2 0,2 0,2 

1) pokles hladiny LAeq,T je zp�soben odstín�ním modelových bod� plánovanými objekty zám�ru 
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Celkové zatížení posuzované lokality hlukem z pozemní dopravy v denní dob� je znázorn�no pomocí 
izofon. Nulová varianta v obr. �. 2 aktivní varianta v obr. �. 3. 

Hygienické limity dané pro pozemní dopravu jsou v posuzované lokalit� v denní dob� 
spln�ny pro nulovou variantu, samotný zám�r i aktivní variantu. 

Nár�st ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,16h (viz. tabulka �. 30) je 
minimální, subjektivn� nevnímatelný a objektivn� nem��itelný. 

Pro pozemní dopravu není pot�ebné v posuzované lokalit� p�ijímat dodate�ná 
protihlukové opat�ení. 

Stacionární zdroje hluku a doprava 

Je zde vyhodnocena celková ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq ze všech 
zdroj� hluku (aktivní varianta) v posuzované lokalit� – pro tento sou�et zdroj� hluku 
není stanoven v Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. hygienický limit (není stanovena 
doba T). 

Tab. �. 31: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T z pozemní dopravy 
a stacionárních zdroj� hluku v modelových bodech 

Modelový bod 
1 2 3 4 5 6 7 Varianta 

Nulová varianta - den 
a) pozemní doprava 28,0 28,7 21,9 23,7 29,5 31,4 59,2 
b) Stacionární zdroje hluku 39,8 39,8 36,4 36,4 36,8 36,8 36,4 

c) celková hladina hluku 1) 40,1 40,1 36,6 36,6 37,5 37,9 59,2 
 Aktivní varianta - den 
d) pozemní doprava 26,8 27,7 21,2 23,2 29,7 31,6 59,4 
e) Stacionární zdroje hluku 42,5 42,2 36,9 36,8 41,2 41,6 37,1 
f) celková hladina hluku 1) 42,6 42,4 37,0 37,0 41,5 42,0 59,4 
zm�na f) oproti c) 2,5 2,3 0,4 0,4 4,0 4,1 0,2 

1) logaritmický sou�et LAeq,T od jednotlivých typ� zdroj� hluku 

Hygienický limit pro hluk z pozemní dopravy je spln�n ve všech modelových bodech. 
Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdroj� hluku je spln�n ve všech 
modelových bodech. Dominantním zdrojem hluku v obci Zbudov je a z�stane 
pozemní doprava. Stacionární zdroje hluku zám�ru ovlivní p�edevším modelové body 
�. 1,2 – jedná se o jeden samostatný obytný d�m. 

D.I.4.  Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Z hlediska vodohospodá�ského je �ešené území velice významné. Území je 
situováno v CHOPAV Žamberk Králíky, kde p�edm�tem ochrany jsou p�edevším 
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podzemní vody (kyšperská synklinála). �ást území leží v povodí toku Divoká Orlice. 
Dále je v území situována �ada vodních zdroj� pro zásobování obyvatel pitnou 
vodou. 

Etapa výstavby zám�ru 

Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nep�edpokládá se negativní 
ovlivn�ní kvality povrchových ani podzemních vod.  

Nejv�tší riziko pro kvalitu podzemní vody p�edstavují p�ípadné úkapy nebo úniky 
ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných p�i provozu 
stavební mechanizace.  

Provozní technologická voda bude spot�ebovávána p�i výstavb�, k �išt�ní vozidel, 
stroj� (pop�. k ochran� proti nadm�rné prašnosti). Dále bude v p�ípad� zne�išt�ní 
komunikací používána voda pro �išt�ní komunikací b�hem stavby. 

Pro vlastní stavební ú�ely bude zajišt�na voda z m�stského vodovodního �adu. 
Množství vody spot�ebované b�hem výstavby nelze v sou�asné dob� objektivn� 
stanovit. 

Nakládání s odpadními vodami a látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vod bude respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod 
v souladu se zákonem �. 254/2001 Sb. o vodách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Na 
nezpevn�ných, nezabezpe�ených plochách nebude provozována jakákoliv 
manipulace s ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nebudou opravovány 
žádné mechanismy (stavební stroje �i vozidla). Pro parkování a opravy t�chto 
mechanism� budou využity stávající zpevn�né manipula�ní plochy a parkovišt�. 
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na za�ízeních staveništ� budou 
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska 
možných úkap� ropných látek - kontrola bude provád�na pravideln�, vždy p�ed 
zahájením prací v t�chto prostorech.  

V p�ípad� úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodlen� odstran�na, odvezena jako nebezpe�ný odpad do za�ízení k nakládání 
s odpady (nap�. k dekontaminaci). 

S ohledem na návrh stavby nejsou p�edpokládány žádné významné zm�ny 
hydrologických a hydrogeologických charakteristik b�hem provád�né výstavby. 

Etapa provozu zám�ru 

P�i provozu celého komplexu budou vznikat splaškové odpadní vody, technologické 
odpadní vody a deš�ové vody z provozu zpevn�ných ploch (parkovišt�, manipula�ní 
plochy) a nezne�išt�né deš�ové vody ze st�ech objekt�.  

Zdrojem pitné vody v celém areálu bude stávající ve�ejný vodovod. Voda z ve�ejného 
�adu bude využívána jak pro hygienické pot�eby, tak jako technologické vody. Pro 
požární ú�ely budou sloužit stávající hydranty. Celková spot�eba vody v areálu bude 
2 218 m3/rok. Jednotlivá spot�eba vody v jednotlivých objektech je vy�íslena 
v kapitole B.II.2 Vody. 
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Splaškové odpadní vody ze sociálních za�ízení budou svedeny do ve�ejné 
kanalizace a poté do ve�ejné �OV. Splaškové vody budou mít charakter 
standardních odpadních vod.  

Ukazatele zne�išt�ní splaškových vod p�ed vstupem do kanalizace budou 
následující: 

BSK5 30 g/l/pracovník/den   0,03 x 98 = 2,94 kg/den 

CHSKCr 60 g/l/ pracovník /den  0,06 x 98 = 5,88 kg/den 

Z hlediska látkového zatížení splaškových odpadních vod musí být spln�ny limity 
dané kanaliza�ním �adem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se 
smlouvou o odvád�ní odpadních vod, uzav�enou s provozovatelem ve�ejné 
kanalizace. Dle rozhodnutí p�íslušného vodoprávního ú�adu a dle platné legislativy 
bude provád�n rozbor kvality vypoušt�ných odpadních vod.  

Lze p�edpokládat, že produkce splaškových odpadních vod bude korespondovat 
s množstvím spot�ebované pitné vody (viz. bilance – kapitola �. B. II. 2. Odb�r 
a spot�eba vody). Celková produkce splaškových vod pro celý areál bude 
cca 2 218 m3/rok. 

Technologické vody budou vznikat v objektu 108, kde se bude nacházet umývárna 
díl� a sestav. V tomto objektu bude umíst�na mycí linka, tímto procesem budou 
veškeré stroje procházet dvakrát b�hem opravy p�ed a po oprav�. Stroj pro tlakové 
mytí typu SOLAR BOOSTER 7-51D bude v provozu max. 4 hodiny denn�. 

Celková produkce odpadních vod z technologie (tlakové mytí horkou vodou) bude 
400 m3/rok. Z hlediska vlastností se jedná o horkou vodu bez obsahu chemických 
látek a p�ípravk� (�edidel atd.).  

Odpadní voda z technologie bude odkanalizována do �OV, kde budou zachyceny 
a �išt�ny odpadní vody z mytí mechanism� p�ivezených k oprav�. V �istírn� 
odpadních vod pro technologické vody bude probíhat sedimentace, dávkování 
chemikálií, flotace a kone�né do�išt�ní. P�esný typ a parametry budou známy až 
v projektové dokumentaci stavby. Investor využije takový typ �OV, aby byly na 
výstupu z �OV a následn� v povrchovém toku spl�ovány požadované limity.  

Po vy�išt�ní budou odpadní vody svedeny do Zbudovského potoka. Koncentrace 
látek po smísení odpadních vod s vodou v recipientu bude spl�ovat imisní standardy 
dle na�ízení vlády �. 229/2007 Sb., kterým se m�ní 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.  

V kapitole B.III.2 Odpadní vody jsou v tabulce �. 11 uvedeny koncentrace látek 
v odpadních vodách, koncentrace látek p�ed smísením s povrchovou vodou, 
koncentrace po smísení s recipientem a imisní standardy. V tabulce �. 12 jsou 
vysv�tleny údaje pro výpo�et sm�šovací rovnice. Je zde uveden parametr a jeho 
ozna�ení, p�vod údaje a hodnota p�íslušného parametru. 
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Spln�ní parametr� bude prokazováno rozborem vy�išt�né odpadní vody, které bude 
provád�t smluvn� akreditovaná laborato� dle norem platných pro chemický a fyzikální 
rozbor odpadních vod. Doklady o výsledcích rozbor� a m��ení vypoušt�ného 
množství budou písemn� pravideln� p�edávány p�íslušným ú�ad�m. 

Deš�ové vody ze zpevn�ných ploch (parkoviš� a manipula�ních ploch) budou 
svedeny do sedimenta�ní nádrže o kapacit� 50 m3. Po zachycení nerozpušt�ných 
látek budou postupn� tyto vody �ízen� vypoušt�ny p�es odlu�ova� ropných látek. 
P�esný typ a parametry odlu�ova�e budou známy v projektové dokumentaci stavby. 
Po p�ed�išt�ní v odlu�ova�i ropných látek a spln�ní p�íslušných parametr� budou 
deš�ové vody svedeny do Zbudovského potoka. Nezne�išt�né deš�ové vody ze 
st�ech objekt� budou do toku svedeny p�ímo. 

Bude použito takových za�ízení, aby byly pln�ny imisní standardy pro smísení v toku 
dle na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní na�ízení vlády �. 229/2007 
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.  

Za�ízení k �išt�ní vod budou pravideln� kontrolována a provozována tak, aby 
nedošlo ke zne�išt�ní povrchových vod a byl udržen maximální �istící efekt. 
Správnost provozu za�ízení bude kontrolována provozovatelem, který bude provád�t 
pravidelné rozbory (dle povolení vodoprávního ú�adu) a jejich výsledky uchovávat 
pro p�ípad kontroly.  

Celkový odtok ze stávajících ploch je 2 037,4 m3/rok. Ro�ní množství deš�ových vod, 
které bude odvedeno z posuzovaného areálu se zvýší o 12 663,1 m3/rok.  

Vzhledem k tomu, že se realizací zám�ru (zastav�ním stávajících zem�d�lských 
p�d) lze p�edpokládat zvýšení odtokových pom�r� z dot�ených ploch. Pro tuto 
skute�nost provozovatel plánuje v areálu vytvo�it prostor pro zelené plochy. 

Pro udržení vody v krajinn� zpracovatel oznámení doporu�uje v dalším stupni 
projektové dokumentace uvažovat možnost �ešení akumulace deš�ových vod 
v reten�ní nádrži a jejich využití pro zálivku zelených ploch v areálu �i jeho 
sousedství. 

V areálu spole�nosti budou shromaž	ovány pouze odpady související s jejím 
provozem. Odpady musí být správn� zabezpe�eny a musí s nimi být nakládáno dle 
požadavk� platné legislativy (dle Zákona �. 185/2001 o odpadech, v platném zn�ní 
a jeho provád�cích p�edpis�). 

Nakládání s  látkami a odpady ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod 
musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod v souladu 
se zákonem �. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn�ní. 

Sou�ástí zám�ru je rozvod pohonných hmot a olej� v objektu a to k jednotlivým 
servisním stáním. Samostatný výdejní stojan pro výdej paliva se uvažuje umístit na 
vn�jší obvodové st�n� prostoru skladu ropných produkt�. Uvažuje se s �erpáním jen 
do mechaniza�ních za�ízení provozovatele. P�edpokládané �erpané kapaliny: nafta, 
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motorový olej, p�evodový olej a hydraulický olej. P�edpokládá se odsávání použitých 
olej� (motorový olej, p�evodový olej a hydraulický olej) a odsávání chladící kapaliny.  

Veškeré kapaliny s možnými nep�íznivými ú�inky na životní prost�edí budou 
ukládány v jednopláš�ových nádržích (p�epravních obalech - kontejnerech). Tyto 
kontejnery budou umíst�né v uzav�eném objektu (106 a 302) se sníženou podlahou 
– jímkou v celé ploše, vytvo�enou kovovým roštem a sníženou podlahou s izolací 
odolávající úniku ropných produkt� do podloží. Kapacita záchytné (havarijní) jímky 
bude volena podle objemu nádrží. P�edpokládá se pouze skladování olej� a ropných 
produkt�, které se po p�ípadném úniku do záchytné jímky „vzájemn� snášejí“ 
a nevytvá�ejí tak nebezpe�né sm�si, látky nebo výpary. Mimo ropných produkt� se 
ve skladu uvažuje jen s ukládáním glykol� = nemrznoucích kapalin do chladících 
systém�, mazacích tuk� a drobné „spot�ební chemie“. 

Bude zpracován plán opat�ení pro p�ípad havárie (dále havarijní plán) ve smyslu 
požadavk� vyhlášky �. 450/2005 Sb.  

Obecn� lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody p�i budoucím 
provozu zám�ru považovat p�ípadné havárie �i jiné nestandardní stavy (viz kapitola 
D. III. Charakteristika environmentálních rizik p�i možných haváriích 
a nestandardních stavech). 

P�i realizaci dle popsaného �ešení likvidace odpadních vod a respektování dále 
navržených opat�ení (kapitola �. D. 4) lze zám�r z hlediska velikosti a významnosti 
vlivu na vody ozna�it za málo významný. 

D.I.5.  Vlivy na p�du 

Zám�r bude situován na k.ú. Klášterec nad Orlicí, na pozemcích �. 589/1, 589/2, 
1175/1, 1175/2, 1175/3, 1144/3 a 1176/1. Dot�ené pozemky jsou vedeny v katastru 
nemovitostí jako zastav�ná plocha a nádvo�í, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a orná p�da. Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem 
dot�eny. Pozemky jsou majetkem investora. Celková zastav�ná plocha areálu bude 
cca 17 014,5 m2. Celkový zábor pozemk� ZPF bude 1,55 ha. Pozemek �. 1176/1 má 
kód BPEJ 83716 (V. t�ída) a 83524 (II. t�ída). V sou�asné dob� není znán p�esný 
rozsah záboru jednotlivých t�íd bonity. V projektové dokumentaci bude tento rozsah 
vyspecifikován. 

V rámci p�ípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona 
�. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu (ZPF), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� požádat o vydání souhlasu s trvalým odn�tím dot�ených pozemk� pro 
realizaci zám�ru ze ZPF. P�ed podáním žádosti o odn�tí p�dy ze zem�d�lského 
p�dního fondu je nutno s p�íslušným orgánem ochrany zem�d�lského p�dního fondu 
vy�ešit vyjasn�ní podmínek záboru zem�d�lské p�dy. 

P�edkládaným zám�rem budou dot�eny p�dy nadpr�m�rné (II. t�ída), tak ale 
i pozemky s velmi nízkou produk�ní schopností. Dojde k ovlivn�ní ZPF, vliv bude 
trvalý. 

Problematika zne�išt�ní p�dy souvisí p�edevším s vlastní výstavbou p�i používání 
pot�ebné stavební techniky (únik látek ze stavebních mechanism� �i p�i skladování 
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pohonných hmot, technologických kapalin) a v procesu nakládání a likvidace 
nevyužitých stavebních materiál� a odpad� z procesu výstavby. 

V p�ípad� úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodlen� odstran�na, odvezena a uložena na lokalitu ur�ené k t�mto ú�el�m. 

V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné mí�e všechna dostupná 
opat�ení zabra�ující erozi p�dy. Odkryté plochy budou rekultivovány co možná 
nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projev�m, prašnosti a splach�m p�dy. 

P�i dodržení dále navržených opat�ení je riziko negativního vlivu výstavby 
i provozu zám�ru na zne�išt�ní p�dy minimální. Negativní ovlivn�ní stability 
p�dy se nep�edpokládá. 

D.I.6.  Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje 

Zm�ny hydrogeologických charakteristik se nep�edpokládají. Ložiska nerostných 
surovin ani dobývací prostory se v dot�eném území nenachází. Vliv lze ozna�it za 
nevýznamný. 

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

Výstavba je naplánována na bývalém poli, které je nyní využíváno jako „pole na 
trávu“, celá plocha je totiž oseta produk�ními druhy trav. �ást plochy ur�ené 
k zastavení zasahuje do okraje zem�d�lského areálu, kde jsou vyvinuty 
nereprezentativní a ruderální spole�enstva. 

Pokud dojde k realizaci navrženého zám�ru, budou p�ímo zlikvidována rostlinná 
spole�enstva na ploše o velikosti p�ibližn� 1,2 ha. V�tšina dot�ené plochy je 
v sou�asnosti využívána jako intenzifikovaná louka pasená dobytkem. Jedná se 
o druhov� velmi chudý porost, který nemá z hlediska ochrany p�írody vetší význam. 
Jeho zastavením nedojde k dot�ení žádných biologicky významn�jších krajinných 
prvk�. �ást výstavby se dotkne i ploch, které hostí mozaiku porostu na okraji 
zem�d�lského družstva. Zde se vyskytuje v�tší po�et rostlinných druh�, p�evažují 
však ruderální porosty, které nemají žádný ochraná�ský význam. Ztráta plošky 
s výskytem n�kolika lu�ních druh� nep�edstavuje likvidaci významn�jšího biotopu, 
v širším okolí zám�ru se všechny uvedené druhy hojn� vyskytují na vhodn�jších 
stanovištích. 

Realizací stavby nedojde ani k postižení žádných významných druh� živo�ich�. Ptáci 
zjišt�ni v areálu družstva hnízdí na budovách, které nebudou výstavbou dot�eny 
a nedojde ani k omezení jejich potravní nabídky. 

S ohledem na umíst�ní a charakter samotných stavebních objekt� by realizace 
a provoz zám�ru nem�l mít významn�jší negativní vliv na místní flóru a faunu.  

Vybudování skladových hal dle navrženého �ešení si nevyžádá kácení d�evin 
rostoucích mimo les ani lesních porost�.  

P�i výstavb� je nutné chránit jak nadzemní, tak podzemní �ásti stávajících d�evin 
a zajistit odpovídající pé�i o tyto d�eviny. (Ochranu zelen� p�i stavebních �innostech 
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�eší �SN DIN 839061.) Nejlepší ochranou p�ed mechanickým poškozením na kmeni 
nebo v korun� je oplocení celé skupiny d�evin nebo jednotlivých strom�. Oplocení 
musí být p�im��en� vysoké a pevn� zakotvené v p�d�. Plochy s rostoucími d�evinami 
je nutné chránit také p�ed zne�išt�ním chemickými látkami a p�ípravky (nap�. 
pohonnými hmotami a oleji z automobil� a stroj�), p�ed nep�im��eným zat�žováním 
p�ejížd�ním nebo parkováním stavebních mechanizm�, skladováním materiálu apod. 
U ko�enové zóny d�evin je nutné se vyvarovat p�ímého i nep�ímého poškození (nap�. 
p�i hloubení výkop� p�etrhání ko�en� se vznikem otev�ených ran, zvýšení nebo 
snížení terénu). 

Pokud by byla n�jaká d�evina ve st�etu s navazujícími �ástmi stavby (nap�. vedení 
sítí, rozvod� aj.), které budou podrobn� �ešeny v rámci dalších projektových prací, je 
ke kácení d�evin (dle § 8 zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny, 
v platném zn�ní) nezbytné povolení orgánu ochrany p�írody. Orgán ochrany p�írody 
m�že takové povolení vydat na základ� žádosti vlastníka pozemku, na kterém 
d�evina roste. Kácení d�evin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich 
vegeta�ního klidu. 

Pro maximální snížení negativních vlivu plánované stavby na biotu dot�ené lokality je 
zpracovatelem biologického hodnocení doporu�ena tato opat�ení: 

� Narušené plochy v okolí stavby je t�eba rekultivovat výsadbou autochtonních 
druh� d�evin a oset vhodnou travní sm�sí. D�ležité je zabránit uchycení a ší�ení 
nep�vodních expanzivních druh� na t�chto plochách. 

� Stavba a následný výrobní provoz budou probíhat podle platných norem a bude 
se dbát na dobrý stav techniky a správné nakládání s odpady, aby nedošlo ke 
kontaminaci prost�edí zne�iš�ujícími a škodlivými látkami. 

� Ke zvýšení biodiverzity na lokalit� by mohlo p�isp�t vybudování m�lké t�n�, která 
by ve svém okolí hostila mok�adní druhy, z nichž n�které byly na lokalit� 
zaznamenány. Toto opat�ení by p�isp�lo také k udržení vody v krajin�. 


ešený zám�r není v kontaktu ani není sou�ástí žádného z prvk� územního systému 
ekologické stability lokální, nebo regionální úrovn� ani významného krajinného prvku. 
Lokalita zasahuje do ochranného pásma nadregionálního biokoridoru. Vzhledem 
k rozsahu ochranného pásma a rozsahu samotné zástavby je výstavba areálu ve 
vztahu k uvedenému prvku systému ekologické stability bezvýznamná (podrobn�jší 
popis je uveden v kapitolách C.1. a C.2.). 

Výstavba a provoz zám�ru nebude mít vliv na Evropsky významná území a Pta�í 
oblasti - na lokality NATURA 2000 (viz stanovisko orgánu ochrany p�írody ve smyslu 
ust. § 45i zákona �. 114/1992 Sb. v p�íloze oznámení �. 3).  

Zvlášt� chrán�ná území, území p�írodních park� se v míst� zám�ru ani v bližším 
okolí nevyskytují. 

Nep�edpokládá se negativní vliv zám�ru na zm�ny v biologické rozmanitosti 
a ve struktu�e a funkci ekosystém�. 

P�i výstavb�, b�žném provozu komplexu a za podmínek dodržování navržených 
opat�ení se nep�edpokládá kontaminace potravních �et�zc� (a tím nep�íznivé 
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zám�r 

ovlivn�ní živo�ich� a rostlin v okolí) látkami, surovinami, odpady a odpadními vodami 
používanými, zpracovanými �i produkovanými v souvislosti s výstavbou a provozem 
zám�ru. 

D.I.8.  Vlivy na krajinu 

Krajinný ráz je definován v § 12 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny 
jako zejména p�írodní, kulturní a historická charakteristika ur�itého místa �i oblasti, 
který je chrán�n p�ed �inností snižující jeho estetickou a p�írodní hodnotu by nem�l 
být zám�rem nikterak narušen. 

Zásahy do krajinného rázu (zejména umis�ování a povolování staveb) mohou být 
provád�ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk�, zvlášt� 
chrán�ných území, kulturních dominant krajiny, harmonického m��ítka krajiny 
a vztah� v krajin�. 

Obr. �. 9: Letecký snímek obce Zbudov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ešený zám�r je navržen v jižní �ásti obce Zbudov, v t�sné návaznosti na 
zem�d�lský areál ŽIVA zem�d�lská obchodní a.s. (jihozápadn�). Zám�r bude 
situován na k.ú. Klášterec nad Orlicí. 

Okolí areálu tvo�í zkulturn�ná, �lov�kem p�em�n�ná krajina. V dot�eném území se 
nenachází žádné významné kulturní znaky, které by byly narušeny posuzovanou 
stavbou. Podél komunikace Žamberk – Zbudov se nachází k�íž („boží muka“). 
Z p�írodních znak� v dot�eném území lze vymezit pouze vegeta�ní kryt. Ten je 
p�edstavován loukou. 
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V lokalit� se nenalézá žádné zvlášt� chrán�né území ve smyslu zákona �. 114/1992 
Sb., v platném zn�ní. Památné nebo významné stromy se v míst� zám�ru ani 
v bližším okolí nevyskytují. Hodnocený zám�r neovlivní funkci ÚSES, nebo� se 
nedotkne žádné biologicky významné struktury v krajin�.  

Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena stávajícími objekty 
v zem�d�lském areálu spole�nosti ŽIVA a.s. a dalšími objekty (viz. obrázek �. 9). 

Uvažovaný zám�r m�že ovliv�ovat pohledy zejména ze severní strany 
(z obce) a západní strany (z komunikace III. t�. �. 31218 (sm�r Žamberk – Klášterec 
nad Orlicí). 

Potenciáln� by zám�r mohl z hlediska estetického p�sobit na krajinu rušiv�. Tento 
vliv lze významn� minimalizovat ozelen�ním areálu a volbou vhodného barevného 
�ešení objekt� (nap�. p�írod� bližšími barvami apod.). V dokumentaci pro stavební 
povolení je t�eba vypracovat návrh sadových úprav a po dokon�ení výstavby je 
realizovat. Ozelen�ní okrasnými d�evinami by m�lo být �ešeno s ohledem na p�vodní 
– p�irozená spole�enstva a biogeografické podmínky (zám�r ozelen�ní areálu je 
nutné konzultovat s p�íslušným orgánem ochrany životního prost�edí). 

B�hem provozu zám�ru se nep�edpokládají negativní vlivy na funk�ní využití krajiny. 
Negativní vliv stavby na estetickou a p�írodní hodnotu krajiny je mén� významný, 
lokálního charakteru.  

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

Výskyt archeologických naleziš� na posuzované lokalit� nelze zcela vylou�it. Jestliže 
v pr�b�hu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci 
jednotlivých zám�r� povinni ve smyslu zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé�i, v platném zn�ní, umožnit záchranný archeologický výzkum. 

O archeologickém nálezu, který nebyl u�in�n p�i provád�ní archeologických 
výzkum�, musí být u�in�no oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu 
muzeu bu	 p�ímo nebo prost�ednictvím obce, v jejímž územním obvodu 
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen 
u�init nálezce nebo osoba odpov�dná za provád�ní prací, p�i nichž k nálezu došlo, 
a to nejpozd�ji do druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se 
o archeologickém nálezu dov�d�l (dle § 23 odst. 2 zákona �. 20/1987 Sb.). 

Za archeologické nálezy jsou považovány archeologické situace (nálezy zdiva, jímek, 
hrob�, atd.) i movité artefakty keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod. 

Jiné vlivy na hmotný majetek a jiné lidské výtvory se nep�edpokládají. 
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D.II. Komplexní charakteristika vliv� zám�ru na životní 
prost�edí z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Zám�r bude situován na k.ú. Klášterec nad Orlicí, na pozemcích �. 589/1, 589/2, 
1175/1, 1175/2, 1175/3, 1144/3 a 1176/1. Dot�ené pozemky jsou vedeny v katastru 
nemovitostí jako zastav�ná plocha a nádvo�í, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a orná p�da. Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem 
dot�eny. Pozemky jsou majetkem investora. Celková zastav�ná plocha areálu bude 
cca 17 014,5 m2. Celkový zábor pozemk� ZPF bude 1,55 ha. Pozemek �. 1176/1 má 
kód BPEJ 83716 (V. t�ída) a 83524 (II. t�ída). Pozemky jsou majetkem investora. 

Zám�r bude �ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne�išt�ní podzemních ani povrchových 
vod jeho provozem. Pokud by docházelo ke vzniku látkám závadným vodám budou 
�ádn� zabezpe�eny a bude s nimi nakládáno b�hem výstavby i provozu zám�ru 
v souladu se Zákonem �. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn�ní.  

Na základ� vypo�tených hodnot lze konstatovat, že stanovené hodnoty imisních 
limit� posuzovaných zne�iš�ujících látek nejsou a nebudou v p�edm�tné lokalit� 
p�ekra�ovány, s výjimkou denního imisního limitu pro PM10, který je za nep�íznivých 
pov�trnostních podmínek p�ekra�ován. V roce 2006 byla na stanici �. 1338 Ústí nad 
Orlicí p�ekro�ena hodnota denního imisního limitu pro PM10 35krát (povolený po�et 
p�ekro�ení za rok je 35). Imisní pozadí p�ímo v zájmové lokalit� není monitorováno. 
Klima nebude výstavbou ani provozem zám�ru ovlivn�no. 

Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s b�žným provozem 
plánovaného zám�ru vyplývá, že p�ísp�vek míry rizika posuzovaných škodlivin 
vyvolaný b�žným provozem zám�ru není významný. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze zám�rem by na žádném 
modelovém bodu nem�la p�ekro�it požadované hygienické limity pro chrán�ný 
venkovním prostor a chrán�ný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené 
v na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. „O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 
a vibrací“. 

Hygienický limit pro hluk z pozemní dopravy je spln�n ve všech modelových bodech. 
Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdroj� hluku je spln�n ve všech 
modelových bodech. Dominantním zdrojem hluku v obci Zbudov je a z�stane 
pozemní doprava. Stacionární zdroje hluku zám�ru ovlivní p�edevším modelové body 
�. 1,2 – jedná se o jeden samostatný obytný d�m. 

Rozsah vliv� provozu zám�ru na ovzduší a hlukovou zát�ž v zájmovém území je 
patrný ze znázorn�ní sítí p�edpokládaných imisních koncentrací vybraných škodlivin 
uvedených v p�íloze rozptylové studie a z grafického znázorn�ní izofon v hlukové 
studii. 

Vzhledem k vlastnostem zám�ru, charakteru okolní krajiny a kvalit� dot�ených 
biotop� a spole�enstev lze konstatovat, že posuzovaný zám�r nebude mít významný 
negativní dopad na biologicky významné hodnoty v území. Zvlášt� chrán�ná území, 
území p�írodních park�, VKP, prvky SES, pta�í oblasti a evropsky významné lokality 
se v míst� zám�ru nevyskytují. 
ešené území je situováno v CHOPAV Žamberk 



Regenerace bývalého objektu bramborárny na výrobní areál R+K 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové 
 

- 87 -

Králíky, kde p�edm�tem ochrany jsou p�edevším podzemní vody (kyšperská 
synklinála). �ást území leží v povodí toku Divoká Orlice. Dále je v území situována 
�ada vodních zdroj� pro zásobování obyvatel pitnou vodou. 

Nep�edpokládá se významný negativní vliv zám�ru na faunu a flóru, zm�ny 
v biologické rozmanitosti a ve struktu�e a funkci ekosystém�.  

Zvlášt� chrán�ná území, území p�írodních park�, významné krajinné prvky a kulturní 
dominanty se v míst� zám�ru ani v bližším okolí nevyskytují.  

Negativní vliv stavby na estetickou a p�írodní hodnotu krajiny je mén� významný, 
lokálního charakteru. 

Dot�enou lokalitu nelze zcela vylou�it jako území s archeologickými nálezy ve 
smyslu zákona �. 20/1987 Sb., v platném zn�ní (viz. kapitola výše). 

Realizací zám�ru dojde k vytvo�ení nových pracovních p�íležitostí. V areálu bude 
pracovat 98 zam�stnanc�. 

Za p�edpokladu realizace dále navržených podmínek k ochran� zdraví obyvatelstva 
a životního prost�edí vyplývajících z  procesu posuzování lze konstatovat, že 
identifikované nep�íznivé vlivy posuzovaného zám�ru nep�ekra�ují ekologickou 
únosnost území a za p�edpokladu dodržení právních p�edpis� neznamenají ohrožení 
životního prost�edí.  

Zám�r nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umíst�ní žádné nep�íznivé vlivy 
za státními hranicemi. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p�i možných 
haváriích a nestandardních stavech 

Z b�žného provozu �ešeného zám�ru p�i dodržování legislativních p�edpis� a dále 
navržených opat�ení nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost�edí v okolí 
areálu žádná významná rizika.  

Riziko bezpe�nosti provozu a lokálního zne�išt�ní životního prost�edí by tedy 
p�edstavoval pouze p�ípad mimo�ádné události (v d�sledku technické závady 
�i selhání lidského faktoru, p�i nevhodné organizaci, nekázni apod.). Za 
nejzávažn�jší mimo�ádné události z hlediska negativního vlivu na životní prost�edí 
a zdraví obyvatel lze považovat únik závadných látek a požár. 

Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek 

Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod 
a p�dy (pop�. geologického podloží) by se mohly stát nebezpe�né látky používané 
k pohonu a k údržb� nákladních automobil� a nakládacích stroj� (motorová nafta, 
oleje, mazadla atd.), n�které z produkovaných odpad� (filtry nasycené olejem, obaly 
obsahující zbytky nebezpe�ných látek apod.). Mohlo by dojít k náhodnému úniku 
z neuzav�ených nebo nesprávn� uzav�ených a shromaž	ovaných obal�, nádob se 
závadnými látkami �i odpady, dále k únik�m nafty z nedokonale t�snících nádrží, 
úniku olejovitých tekutin a mazadel z net�snících �ástí motorových automobil� 
a stroj� na nezpevn�né plochy v míst� výkop� a stavby (p�edevším v dob� výstavby 
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zám�ru) a na zpevn�né plochy používaných p�epravních tras. Z kanalizace na 
odpadní splaškové vody by k náhodnému úniku došlo pouze v p�ípad� porušení 
nepropustného materiálu potrubí. 

P�ípravné i stavební práce budou zabezpe�eny tak, aby se riziko nestandardního 
stavu a havárií minimalizovalo.  

Používané instalace a technologická za�ízení se budou pravideln� kontrolovat 
a udržovat v rozsahu dle požadavk� dodavatele a platné legislativy. 

B�hem výstavby se na ploše zám�ru nebudou realizovat vým�ny olej�, opravy stroj�, 
mytí nákladních vozidel a stroj�. Dopl�ování pohonných hmot do mechanism� 
a stroj� bude provád�no výhradn� na zpevn�né ploše. Na této ploše budou t�žební 
a nakládací stroje také parkovat. Plocha musí být zabezpe�ena tak, aby v p�ípad� 
náhodného úniku závadných látek p�i parkování mechanism� �i �erpání pohonných 
hmot nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevn�ných ploch. P�i odstavení 
vozidel a stroj� na nezpevn�né ploše musí být tyto mechanismy podloženy 
záchytnými plechovými vanami. Nákladní automobily a pohyblivé stroje budou 
dopl�ovat pohonné hmoty na �erpacích stanicích. 

Pro p�ípady zne�išt�ní p�dy náhodnými úniky technických kapalin z motorových 
vozidel bude v prostoru technického zázemí z�ízen tzv. havarijní bod s prost�edky pro 
zdolání náhodného úniku, zázemí bude také vybaveno hasícími prost�edky, 
lékárni�kou pro první p�edléka�skou pomoc a ochrannými pom�ckami pro pracovníky 
(pracovní a gumové rukavice, ochranný štít �i brýle, gumová ochranná obuv). 

Havarijní bod bude vybaven havarijní sudovou hydrofóbní soupravou na ropné 
kapaliny (obsahuje: sb�rnou pevnou nádobu (nap�. sud s víkem), sorp�ní rohože, 
ut�s�ovací pastu, úložné sá�ky a PE pytle na použité sorp�ní prost�edky, plastová 
fólie, rukavice), sypkým sorbentem vhodným pro záchyt ropných látek, (pop�. piliny), 
smetákem, lopatkou, kbelíkem, lopatou. Prost�edky pro zdolání náhodného úniku 
závadných látek budou uloženy na p�ístupném míst�. 

V p�ípad� úniku závadných látek na nezpevn�nou plochu se bude postupovat 
následovn�: 

1. ihned p�erušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,  
2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,  
3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu. 

Je nutné ihned p�erušit nebo alespo� omezit únik závadných látek – dle charakteru 
mimo�ádné události (do�asn� ut�snit poškozená místa, otvory �i praskliny (nap�. 
ut�s�ovací pastou �i tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob, apod.). Také je 
d�ležité z místa odstranit možné zdroje vznícení (vypnout chod stroje �i mechanismu 
apod.).  

P�i úniku závadných látek na nezpevn�nou plochu je nutné dle možností zabránit 
rozši�ování látek do míst dosud nezamo�ených a závadnou látku urychlen� zachytit - 
uniklou kapalinu p�emístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí savého 
materiálu (sypký sorbent, piliny, sorp�ní rohože atp.). Zne�išt�né sorbenty se 
shromáždí do ozna�ených PE pytl� nebo ozna�ených a uzav�ených sud� s víkem 
a poté je t�eba zajistit jejich odstran�ní. Kontaminovanou zeminu je nutné urychlen� 
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odstranit z terénu ru�n� (pomocí lopaty a krumpá�e), nebo v p�ípad� v�tšího rozsahu 
úniku vyt�žit pomocí strojní mechanizace a odvézt na zabezpe�enou skládku 
nebezpe�ných odpad�. 

S postupem p�i odstran�ní náhodného úniku závadných látek a také s provozním 
�ádem a požárními p�edpisy budou pravideln� seznamováni všichni dot�ení 
pracovníci. Pracovníci budou d�kladn� proškoleni i v oblasti bezpe�nosti práce na 
pracovišti. 

S chemickými látkami a p�ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk� zákona 
�. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o zm�n� n�kterých zákon�, v platném 
zn�ní.  

Posuzovaný zám�r neobsahuje žádné technologické celky nebo významné sklady 
nebezpe�ných látek, které by byly rizikové z hlediska možnosti havárie. Skladu barev 
a rozpoušt�del bude stavebn� proveden tak, aby bylo zamezeno úniku skladovaných 
barev a �editel do životního prost�edí. Ve skladu bude skladováno jen takové 
množství barev a �editel, které je pot�ebné pro zajišt�ní provozu lakovny. To bude 
podrobn� popsáno v požární zpráv� jako sou�ást projektu.  

Vstupní suroviny, které by mohly být zdrojem rizika (rozpoušt�dlové barvy a �edidla, 
mazací oleje používané p�i údržb� techniky, mazací tuky, p�evodové oleje, LTO 
apod.) budou uloženy ve skladu v originálních obalech. Nep�edpokládá se tedy vznik 
havarijních stav�. 

Riziko havárie nelze ovšem vylou�it p�i provozu dopravních prost�edk� – únik 
ropných látek.  

Bude zpracován plán opat�ení pro p�ípad havárie (dále havarijní plán) ve smyslu 
požadavk� vyhlášky �. 450/2005 Sb.  

Požár 

Mezi mimo�ádné události spojené s každou provozovanou technologií se �adí požár 
a s ním spojený nárazový únik emisí škodlivin (toxických zplodin ho�ení). Vliv 
p�sobení potenciálních mimo�ádných událostí lze ozna�it jako krátkodobý. 

Požár p�edstavuje ohrožení vzhledem k nahromad�ní ho�lavých látek (vybavení 
prostor, zásoby pohonných hmot v automobilech, ve skladu olej� apod.). Riziko 
požáru je možné uvažovat nap�. vlivem poruchy elektroinstalací, vlivem poruchy 
instalovaných za�ízení, havárií �i nestandardním provozem vozidel apod.  

V p�ípad� požáru p�ítomní pracovníci provedou likvidaci ohniska požáru (ru�ními 
hasícími prost�edky - oxid uhli�itý, hasící p�na), pop�ípad� rozlivem vody nebo 
zásypem vhodným interním materiálem. Požárn� bezpe�nostní sm�rnice pro 
provozovaný zám�r budou vypracovány v pr�b�hu dalšího stupn� projektové 
dokumentace. Požární voda bude dle pot�eby odebírána ze stávajících požárních 
hydrant�. 
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Obecná pravidla prevence vzniku požáru: 

- Pro p�ípad vzniku požáru a zamezení následných škod musí být objekty 
vybaveny hasícími p�ístroji a odb�rovým místem požární vody. B�hem realizace 
budou dodržovány sm�rnice a provozní �ád, b�hem provozu se bude postupovat 
dle požární sm�rnice. 

- Uvnit� areálu musí být dodrženy dostate�né rozm�ry komunikací vhodné pro 
pr�jezd požárních vozidel. 

- Za�ízení vnit�ních prostor musí být navrženo tak, aby byl ponechán dostate�n� 
velký prostor pro možnost rychlého opušt�ní pracovišt� v p�ípad� ohrožení zdraví 
zam�stnanc�. 

- V etap� provozu zám�ru bude provád�na pravidelná kontrola a údržba instalací 
a technologických za�ízení v rozsahu dle požadavk� dodavatele a platné 
legislativy. 

Pracovníci budou d�kladn� proškoleni s provozním �ádem a požárními p�edpisy 
a v oblasti bezpe�nosti práce na pracovišti. B�hem provozu zám�ru se bude 
kontrolovat dodržování pracovních postup� a p�edpis�. 

D.IV. Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení 
pop�ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv� na životní 
prost�edí 
Etapa p�ípravy stavby 

V rámci p�ípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona 
�. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu (ZPF), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� požádat o vydání souhlasu s trvalým odn�tím dot�ených pozemk� pro 
realizaci zám�ru ze ZPF. 

Pro povolení k umíst�ní a stavb� st�edních zdroj� zne�iš�ování vypracovat dle § 17 
zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní žádost, která bude zpracována dle vyhlášky 
�. 356/2002 Sb., v platném zn�ní a bude obsahovat odborný posudek vypracovaný 
autorizovanou osobou a p�edložit na Krajský ú�ad Pardubického kraje. 

V provád�cích projektech budou jednotlivé druhy odpad� vznikající b�hem výstavby 
i provozu zám�ru up�esn�ny a bude stanoveno jejich množství a p�edpokládaný 
zp�sob shromaž	ování, skladování, t�íd�ní a odstra�ování. 

Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromaž	ování nebezpe�ných 
odpad� a ostatních látek škodlivých vodám v�etn� pr�b�žn� skladovaných množství; 
tyto budou shromaž	ovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve vybraných 
a ozna�ených prostorách v souladu s p�íslušnými vodohospodá�skými p�edpisy 
a p�edpisy odpadového hospodá�ství. 
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Zám�r je t�eba projednat s vodoprávním orgánem a vyžádat si souhlas ke stavb� 
a  provozu �istírny technologických odpadních vod a provozu �istírny splaškových 
odpadních vod. 

Opat�it povolení k vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových dle §8 odst.1, 
písm. c a povolení k odb�ru podzemní vody dle §8 odst.1, písm.b vodního zákona �. 
254/2001 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

Opat�it stavební povolení k realizaci vodního díla - lapolu dle §55 odst. 1 vodního 
zákona v platném zn�ní. 

V rámci projektu stavby se doporu�uje �ešit svod deš�ových vod z plochy areálu, 
jelikož lze o�ekávat zm�nu odtokových pom�r� v území.  

Pro udržení vody v krajinn� zpracovatel oznámení doporu�uje v dalším stupni 
projektové dokumentace uvažovat možnost akumulace deš�ových vod v areálu 
a jejich využití nap�. pro zálivku zelených ploch v areálu nebo jeho sousedství. 

V dalším stupni projektové p�ípravy za spolupráce p�íslušných ú�ad� nalézt vhodné 
�ešení ozelen�ní areálu zám�ru a zahrnout do n�ho také možnost zmírn�ní 
potencionálního negativního vlivu na krajinný ráz vlivem stavby výškových 
pr�myslových objekt�.  

Jelikož v posuzovaném území není vylou�ena možnost archeologických nález� ve 
smyslu §22 odst. 2 zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, jsou stavebníci již od doby p�ípravy jednotlivých staveb povinni 
zám�ry oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávn�né organizaci 
provést na dot�eném území záchranný archeologický výzkum. 

V dokumentaci pro stavební povolení je t�eba vypracovat komplexní projekt 
sadových úprav a po dokon�ení výstavby komplexu je realizovat. Ozelen�ní 
okrasnými d�evinami by m�lo být �ešeno s ohledem na p�vodní – p�irozená 
spole�enstva a biogeografické podmínky. Projekt by m�l obsahovat i plán údržby 
zelen�. (Zám�r ozelen�ní areálu je nutné konzultovat s p�íslušným orgánem ochrany 
životního prost�edí.) 

Etapa výstavby zám�ru 

B�hem výstavby zám�ru se musí minimalizovat doba trvání stavby a negativní vlivy 
stavby na obyvatelstvo a životní prost�edí. Vlastní výstavba musí být organiza�n� 
zabezpe�ena zp�sobem, který maximáln� omezí možnost narušení faktor� pohody, 
a to zejména v no�ních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem 
stavebního a technologického materiálu budou uskute��ovány v denní dob�, bude 
minimalizovat pohyb mechanism� a t�žké techniky v blízkosti obytné zástavby. 

P�i výstavb� zám�ru je t�eba omezovat emise poletavého prachu - tuhé zne�iš�ující 
látky následujícími postupy: 

− pravidelným �išt�ním vozovky a v p�ípad� sucha kropením, 

− minimalizací zásob sypkých stavebních materiál� a ostatních potencionálních 
zdroj� prašnosti, 
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− za nep�íznivých pov�trnostních podmínek je t�eba zamezit ší�ení prašnosti 
do okolí (nap�. vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 

− zabezpe�ením nákladu na automobilech proti úsyp�m a p�ed výjezdem z areálu 
stavby �ádnou o�istou vozidel. 

Dále je t�eba provád�t pravidelnou údržbu a se�izování motor� vozidel 
a používaných mechanism�. 

Dodavatel stavby zajistí sjízdnost cest, používaných b�hem budování, pro ostatní 
uživatele, po ukon�ení výstavby uvede p�íjezdové cesty, staveništ� a manipula�ní 
plochy do p�vodního stavu. 

Nejv�tší riziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska zne�išt�ní p�dy p�edstavují 
p�ípadné úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) 
používaných p�i provozu stavební mechanizace. Z hlediska ochrany vod a p�dy jsou 
proto formulovány následující podmínky: 

• pro parkování a opravy stavebních mechanism� a manipulaci s ropnými látkami 
a látkami závadným vodám musí být v rámci stavebních prací z�ízeno na 
zpevn�ných plochách,  

• stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí 
být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména 
z hlediska možných úkap� ropných látek - kontrola bude provád�na pravideln�, 
p�ed zahájením prací v t�chto prostorech, 

• v p�ípad� úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodlen� odstran�na a odvezena a uložena na lokalit� ur�ené k t�mto ú�el�m. 

Dodavatel stavby vytvo�í v rámci za�ízení staveništ� podmínky pro t�íd�ní a odd�lené 
shromaž	ování jednotlivých druh� odpad� v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. 
o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, v platném zn�ní; o vznikajících 
odpadech v pr�b�hu stavby a zp�sobu jejich využití �i odstran�ní, bude vedena 
odpovídající evidence. P�i kolaudaci stavby bude p�edložena specifikace druh� 
a množství odpad� vzniklých v procesu výstavby a doložen zp�sob jejich využití 
�i odstran�ní. 

Aby bylo zabrán�no škodám na ZPF v d�sledku stavebních �inností a provozu 
zám�ru, jsou právnické a fyzické osoby tuto �innost vykonávající povinny �ídit se 
zásadami ochrany ZPF zejména dle §4 zákona �. 334/1992 Sb. v platném zn�ní. P�i 
záboru p�d ZPF je nutné co nejmén� narušovat hydrologické a odtokové pom�ry 
v území, odnímat jen nejnutn�jší plochu ZPF a po p�ípadném ukon�ení povolení 
nezem�d�lské �innosti neprodlen� provést terénní úpravy, pro p�ípravu území pro 
rekultivaci. 

V rámci výstavby i provozu zám�ru musí být provedena v maximální možné mí�e 
všechna dostupná opat�ení zabra�ující erozi p�dy. Odkryté plochy budou zajišt�ny 
(nap�. zatravn�ny) co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projev�m, 
prašnosti, splach�m p�dy �i zaplevelení. 

Zpevn�né plochy budou realizovány jako zpevn�né. Odvod odpadních deš�ových 
vod potenciáln� kontaminovaných ropnými látkami z t�chto ploch bude p�es 
dostate�n� kapacitní a ú�inné odlu�ovací za�ízení ropných látek. 
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Pro udržení vody v krajinn� (vzhledem k p�edpokládané zm�n� odtokových pom�r�) 
zpracovatel oznámení doporu�uje v dalším stupni projektové dokumentace uvažovat 
možnost �ešení akumulace deš�ových vod v reten�ní nádrži a jejich využití pro 
zálivku zelených ploch v areálu �i jeho sousedství. 

Sklady chemických látek a p�ípravk� ve smyslu zákona o chemických látkách 
a p�ípravcích (zák.�. 356/2003 Sb.), sklady zvláš� nebezpe�ných a nebezpe�ných 
látek ve smyslu zákona o vodách (zák.�. 254/2001 Sb.) budou stavebn� 
zabezpe�eny proti úniku do kanalizace a do životního prost�edí v�bec. Stejné platí 
o pracovištích a manipula�ních plochách, kde s nimi bude nakládáno.  

Pro maximální snížení negativních vlivu plánované stavby na biotu dot�ené lokality je 
zpracovatelem biologického hodnocení doporu�ena tato opat�ení: 

o Narušené plochy v okolí stavby je t�eba rekultivovat výsadbou autochtonních 
druh� d�evin a oset vhodnou travní sm�sí. D�ležité je zabránit uchycení a ší�ení 
nep�vodních expanzivních druh� na t�chto plochách. 

o Stavba a následný výrobní provoz budou probíhat podle platných norem a bude 
se dbát na dobrý stav techniky a správné nakládání s odpady, aby nedošlo ke 
kontaminaci prost�edí zne�iš�ujícími a škodlivými látkami. 

o Ke zvýšení biodiverzity na lokalit� by mohlo p�isp�t vybudování m�lké t�n�, která 
by ve svém okolí hostila mok�adní druhy, z nichž n�které byly na lokalit� 
zaznamenány. Toto opat�ení by p�isp�lo také k udržení vody v krajin�. 

Etapa provozu zám�ru 

Ve zkušebním provozu provést autorizované m��ení emisí. 

Ve zkušebním provozu vypracovat provozní evidenci zdroj� zne�iš�ování ovzduší 
(dle p�ílohy �. 9 k vyhlášce �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní). 

Ve zkušebním provozu vypracovat soubor technickoprovozních parametr� 
a technickoorganiza�ních opat�ení k zajišt�ní provozu stacionárních zdroj�, v�etn� 
opat�ení ke zmír�ování pr�b�hu a odstra�ování d�sledk� havarijních stav� v souladu 
s podmínkami ochrany ovzduší („provozní �ád”) dle p�ílohy �. 10 k vyhlášce MŽP 
�. 356/2002 Sb., v platném zn�ní a p�edložit ke schválení kompetentnímu orgánu 
ochrany ovzduší. 

Plnit základní povinnosti provozovatele stacionárního zdroje zne�iš�ování ovzduší 
stanovené § 11 a § 12 zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní. 

V pravidelných intervalech, daných vyhláškou �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní 
provád�t jednorázové autorizované m��ení emisí. 

Provád�t pravidelnou kontrolu a údržbu za�ízení a se�izování plynových ho�ák�. 

Respektovat veškerá opat�ení pro m��ení, regulaci, bezpe�nost provozu a požární 
ochranu. 

Provozovat za�ízení v souladu se zákonem �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného 
zdraví a s ním souvisejících p�edpis� v platném zn�ní a provést kategorizaci prací. 

Zajistit m��ení faktor� pracovního prost�edí m��ením koncentrace chemických látek 
akreditovanou laborato�í a úrovn� fyzikálních faktor� autorizovanou osobou. 
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V p�ípad� p�ekra�ování p�ípustných limit� faktor� pracovního prost�edí bude t�eba 
u�init p�íslušná dodate�ná opat�ení (technická, režimová opat�ení apod.). 

Nakládání s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí 
respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod v souladu se Zákonem 
�. 254/2001 Sb. o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. Zám�r bude �ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne�išt�ní podzemních 
ani povrchových vod a p�dy jeho provozem. Z hlediska ochrany vod i p�d je t�eba 
zabezpe�it látky závadné vodám a p�d� dle p�íslušných legislativních p�edpis�. 

Ke kolauda�nímu �ízení je t�eba p�edložit doklady o nepropustnosti záchytných 
a havarijních jímek. 

B�hem provozu zám�ru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze 
po zpevn�ných komunikacích. 

Z hlediska ochrany vod i p�d je t�eba zabezpe�it látky závadné vodám a p�d� (nap�. 
mazací a p�evodové oleje, barvy a laky používané p�i údržb�, oprav� mechanism� 
a p�i vým�n� olej� apod.) dle p�íslušných legislativních p�edpis�. Prostory, kde se 
bude nakládat s t�mito látkami �i odpady, musí být zabezpe�ené (nepropustné) 
a vybavené sana�ními prost�edky.  

Suroviny (p�edevším chemické látky a p�ípravky) používané b�hem provozu se 
budou skladovat v uzav�ených nádobách na ur�ených, zabezpe�ených místech. 
Budou dodržovány obecné zásady skladování a nakládání s nebezpe�nými 
(závadnými) látkami (uvedené v kapitole �. D. I. 4.)  

Bude provád�no pravidelné vzorkování odpadních vod, rozsah a �etnost stanoví 
p�íslušný vodohospodá�ský orgán. Odpadní vody vypoušt�né do kanalizace musí 
spl�ovat limity jakosti dané kanaliza�ním �adem. Nakládání s odpadními vodami 
musí být v souladu se smlouvou o odvád�ní odpadních vod, uzav�enou 
s provozovatelem ve�ejné kanalizace. 

Odpadní potrubí odvád�jící deš�ové vody ze zpevn�ných ploch bude osazeno 
odlu�ova�em ropných látek. P�esný typ a parametry odlu�ova�e budou známy 
v projektové dokumentaci stavby. Odlu�ova� bude pravideln� kontrolován 
a provozován tak, aby nedošlo ke zne�išt�ní povrchových vod a byl udržen 
maximální �istící efekt.  

Odlu�ova� ropných látek bude plnit imisní standarty pro smíšení v toku dle na�ízením 
vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní na�ízení vlády �. 229/2007 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.  

Budou pravideln� kontrolovány a provozovány tak, aby nedošlo ke zne�išt�ní 
povrchových vod a byl udržen maximální �istící efekt. Správnost provozu za�ízení 
bude kontrolována provozovatelem, který bude provád�t pravidelné rozbory (dle 
povolení vodoprávního ú�adu) a jejich výsledky uchovávat pro p�ípad kontroly.  

Koncentrace látek po smísení odpadních vod s vodou v recipientu musí spl�ovat 
imisní standardy dle na�ízení vlády �. 229/2007 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády 
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�. 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.  

Provozovatel bude p�vodcem odpad� ve smyslu zákona �. 185/2001 Sb. 
o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, v platném zn�ní. Musí být vedena 
pr�b�žná evidence o odpadech a pln�ny další povinnosti vyplývající z tohoto zákona 
a provád�cích p�edpis�. Je t�eba dbát na p�edcházení vzniku odpad�, omezovat 
jejich množství a nebezpe�né vlastnosti. Jednotlivé druhy odpad� musí být 
p�edávány pouze osobám oprávn�ným k nakládání s t�mito druhy odpad�. 

V areálu spole�nosti musí být shromaž	ovány pouze odpady související s jejím 
provozem. Chemické p�ípravky (nap�. barvy a laky používané p�i údržb�, 
v technologii apod.) i odpady je t�eba správn� shromaž	ovat (a zabezpe�it) 
a nakládat s nimi dle požadavk� platné legislativy. Prostory, kde se bude nakládat 
s t�mito látkami �i odpady, musí být vybaveny sana�ními prost�edky. 

V etap� výstavby i provozu zám�ru bude provád�na pravidelná kontrola a údržba 
instalací a technologických za�ízení v rozsahu dle požadavk� dodavatele a platné 
legislativy a kontrola dodržováním provozních a pracovních postup� a pracovní 
kázn�. Dále se bude kontrolovat dodržování pracovních postup� a p�edpis�. 

Na provozovnu je t�eba zpracovat plán opat�ení pro p�ípad havárie (dále havarijní 
plán) ve smyslu požadavk� vyhlášky �. 450/2005 Sb.  

Pro provoz vodního díla je t�eba vypracovat manipula�ní, pop�ípad� provozní �ád 
a následn� tento �ád dodržovat. Dále dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých 
bylo vodní dílo povoleno a dodržovat povinnosti vlastníka vodního díla dle § 59 
a dodržovat technicko-bezpe�nostní dohled nad vodními díly dle § 61 zákona 
�. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní zákon).  

Provoz bude organiza�n� zabezpe�en takovým zp�sobem, který maximáln� omezí 
možnost vzniku negativního ovlivn�ní životního prost�edí v dané lokalit� a možnost 
narušení faktor� pohody. 

Skute�nou hlukovou situaci bude možné ov��it až p�ímým m��ením hladin 
akustického tlaku A po zprovozn�ní zám�ru (v dob� zkušebního provozu). 

Kompenza�ní opat�ení 

S kompenza�ními opat�eními se neuvažuje. 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování 
a výchozích podklad� p�i hodnocení vliv� 
Modelové prognostické výpo�ty: 

1. Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdroj� dle metodiky SYMOS´97 - 
Systém modelování stacionárních zdroj�, �HMÚ Praha 1998. 

2. Software – výpo�tový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování 
stacionárních zdroj�, verze 2003. 
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3. Hluková studie ze stacionárních a dopravních zdroj�. 

4. Výpo�tový software pro vyhodnocování vliv� zdroj� hluku „Hluk+, Verze 7.16 
Profi - Výpo�et dopravního a pr�myslového hluku ve venkovním prost�edí“. 

P�i popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dot�eného území 
a jeho p�írodních podmínek z dostupných literárních pramen� a studií a na základ� 
provedených terénních pr�zkum�.  

Vybrané dopl�ující údaje, studie, mapové podklady a ostatní p�ílohy jsou p�iloženy 
v záv�ru oznámení.  
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Hlavní výchozí teze, prameny, literatura  

Mapové podklady: 

Atelier AUREA spol. s r. o.: Návrh Územního plánu: Pastviny, �eské Petrovice, 
Klášterec nad Orlicí a Neko� – Textová �ást, m��ítko 1 : 5 000, 2002. 

Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony �eské republiky, m��ítko 1 : 500 000, �eský 
ú�ad zem�m��i�ský a katastrální, Spole�nost pro životní prost�edí, Brno 1993. 

Quitt, E: Mapa klimatických oblastí �SSR, m��ítko 1 : 500 000, Geografický ústav 
�SAV, Brno 1970. 

Literární podklady: 

Atelier AUREA spol. s r. o.: Návrh Územního plánu: Pastviny, �eské Petrovice, 
Klášterec nad Orlicí a Neko� – Textová �ást, 2002. 

Culek, M. (1996): Biogeografické �len�ní �eské republiky. Enigma, Praha 1996. 

Demek J. a kol. (1987): Zem�pisný lexikon �SR - Hory a nížiny, nakladatelství �SAV 
- Academia, Praha 1987, I. vydání. 

ENPRO ing. Zden�k Laube: Pr�vodní zpráva, Rychnov nad Kn�žnou, listopad 2007. 

Míchal, I. a kol. (1999): Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat�ování ve ve�ejné 
správ�, Metodické doporu�ení Agentury pro ochranu p�írody a krajiny �R, Praha 
1999. 

Míchal, I. (1994): Ekologická stabilita. Veronica, ekologické st�edisko �SOP, 
Ministerstvo životního prost�edí �eské republiky. Print, Brno 1994.  

Ústní a faxové informace 

Informace od projek�ní kancelá�e ENPRO ing. Zden�k Laube 
Informace a podklady od pracovník� m�stského ú�adu v Žamberku 

Webové stránky:  

www.geoporta.cenia.cz 

www.chmu.cz 

www.heis.vuv.cz 

www.pardubickykraj.cz 

www.klasterecnadorlici.cz 

www.env.cz 

www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

www.ptaci.natura.cz 

www.stanoviste.natura2000.cz 

www.rsd.cz 
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D.V. Charakteristika nedostatk� ve znalostech  
a neur�itostí, které se vyskytly p�i zpracování dokumentace 
Imisní situace p�ímo v dot�ené lokalit� není trvale sledovaná žádnými 
monitorovacími stanicemi. Pro vyjád�ení pozadí byly použity hodnoty imisních 
koncentrací z monitorovacích stanic s odpovídající reprezentativností. 

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku nejsou a nemohou být 
absolutn� p�esnou prognózou - jsou postaveny na základ� sou�asného poznání. 
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat nejistot 
experimentáln� získaných (nam��ených a odhadnutých) hodnot, nejistotami 
odvozených vztah� a závislostí atd.. Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím 
ú�inkem nelze považovat za absolutn� platné vzhledem k rozdílnému stupni 
vnímavosti a citlivosti jedinc� a vlivem konkrétních místních podmínek. 

Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, 
jejich velikost a v�ková skladba, doba trávená v obytné zón� a jiné aktivity 
v zájmovém území, dispozi�ní �ešení dom� a byt�). 

P�edpokládané bilance surovin, vody, jakož i druh� odpadu byly odhadnuty na 
základ� znalosti obdobného provozu.  

Tyto skute�nosti by však zásadn� nem�ly ovlivnit �ešení stavby ve vztahu 
k životnímu prost�edí a zdraví obyvatelstva.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT 	EŠENÍ ZÁM�RU 
V oznámení je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta �ešení zám�ru 
p�edložená oznamovatelem (aktivní varianta). 

Byla zvažována pouze jedna varianta výstavby a to, výstavba nových objekt� 
a p�estavba stávajícího objektu bramborárny. Navržené umíst�ní objekt� navazuje 
na severovýchodní stranu stávajícího areál spole�nosti. 

I z hlediska technického a technologického �ešení zám�ru je posuzována jedna 
aktivní varianta. 

Nulová varianta – �ešení bez �innosti – znamená zachování stávajícího stavu bez 
výstavby zám�ru. 

Navrhovaná varianta z hlediska lokalizace zám�ru vyhovuje všem požadavk�m 
investora. 

Realizací zám�ru dojde ke vzniku nových zdroj� hluku i emisí. S tím souvisí zvýšení 
hladin akustického tlaku A a imisní koncentrace n�kterých škodlivin. Realizace 
zám�ru si vyžádá zábor p�dy ZPF ve II. a V. t�íd� ochrany a ovlivní zp�sob využívání 
p�dy. Negativní vliv stavby na estetickou a p�írodní hodnotu krajiny je mén� 
významný, lokálního charakteru. Celkov� lze konstatovat, že u všech negativních 
vliv� na složky životního prost�edí není p�ekro�eno lokální m��ítko významnosti vliv�.  
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F. ZÁV�R 
Oznámení na zám�r „Regenerace bývalého objektu bramborárny na výrobní areál 
R+K“ bylo zpracováno podle p�ílohy �. 4 k zákonu �. 100/2001 Sb. o posuzování 
vliv� na životní prost�edí ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a podle metodického pokynu 
odboru posuzování vliv� na životní prost�edí MŽP (tj. v rozsahu dokumentace). 

Byly posouzeny o�ekávané vlivy b�hem provozu zám�ru na složky životního 
prost�edí a ve�ejné zdraví, a to komplexn�. Výstupy z  uvažovaného zám�ru budou 
zajišt�ny tak, aby bylo minimalizováno jejich negativní p�sobení. P�edkládané 
oznámení prokázalo, že provoz zám�ru nebude významn� nep�ízniv� ovliv�ovat 
životní prost�edí ani obyvatelstvo. 

S realizací zám�ru dle navrženého technického �ešení lze souhlasit a to za podmínky 
respektování všech navržených doporu�ení a opat�ení. 
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 


ešený zám�r je navržen v jižní �ásti obce Zbudov, v t�sné návaznosti na 
zem�d�lský areál ŽIVA zem�d�lská obchodní a.s. (jihozápadn�).  

Zám�r bude situován na k.ú. Klášterec nad Orlicí, na pozemcích �. 589/1, 589/2, 
1175/1, 1175/2, 1175/3, 1144/3 a 1176/1. Dot�ené pozemky jsou vedeny v katastru 
nemovitostí jako zastav�ná plocha a nádvo�í, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a orná p�da. Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem 
dot�eny. Pozemky jsou majetkem investora. Celková zastav�ná plocha areálu bude 
cca 17 014,5 m2.  

V posuzovaném areálu se bude provád�t oprava stroj� rakouské firmy REFORM-
WERKE Wels GmbH vyráb�jící zejména zem�d�lské stroje na správu a údržbu 
krajiny a mechanismy n�mecké firmy Kässbohrer Geländefahrzeug AG, vyráb�jící 
speciální jednoú�elové stroje a p�ív�sná za�ícení na správu a údržbu krajiny, 
zejména pro údržbu zasn�žených ploch (v �R nej�ast�ji ozna�ované jako rolba na 
údržbu sjezdovek, ploch a b�žeckých tratí na horách), v menším rozsahu vyrábí 
rovn�ž stroje na údržbu pís�itých pláží.  

Celý objekt se bude skládat z objekt� servisních stání, sklad� barev, ropných 
produkt�, odpad�, paliv a jiných surovin, sklad� náhradních díl�, prodejní haly, 
lakovny, kovárny, nástrojárny, strojovny a administrativních kancelá�í. 

Z hlediska situování zám�ru je zvažována pouze jedna aktivní varianta.  

Obyvatelstvo 

Výstavba zám�ru bude organiza�n� zabezpe�ena zp�sobem, který bude omezovat 
narušení faktor� pohody - v no�ních hodinách nebude výstavba zám�ru realizována, 
veškerá p�eprava stavebních materiál� a stavebních odpad� bude uskute��ována 
pouze v denní dob�. 

Vlastní zájmové pozemky a jejich bezprost�ední okolí není rekrea�n� využíváno. 
Není ani p�edm�tem vázaného cestovního ruchu, v míst� není sportovišt� �i jiné 
místo soust�ed�ní rekrea�ních �i oddechových aktivit. Zám�r tak lze z hlediska 
uvedeného vlivu považovat za nep�íliš významný. 

Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s b�žným provozem  
plánovaného zám�ru vyplývá, že p�ísp�vek míry rizika ú�inku posuzovaných 
škodlivin vyvolaný b�žným provozem zám�ru není významný.  

Kladným vlivem zám�ru z hlediska sociáln� ekonomického je vytvo�ení nových 
pracovních míst pro cca 98 pracovník�. 

Ovzduší 

Na základ� vypo�tených hodnot lze konstatovat, že stanovené hodnoty imisních 
limit� posuzovaných zne�iš�ujících látek nejsou a nebudou v p�edm�tné lokalit� 
p�ekra�ovány, s výjimkou denního imisního limitu pro PM10, který je za nep�íznivých 
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pov�trnostních podmínek p�ekra�ován. V roce 2006 byla na stanici �. 1338 Ústí nad 
Orlicí p�ekro�ena hodnota denního imisního limitu pro PM10 35krát (povolený po�et 
p�ekro�ení za rok je 35). 

Není p�edpoklad, že stavba bude významným zdrojem zápachu. Klima nebude 
stavbou ovlivn�no. 

Hluk 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze zám�rem by na žádném 
modelovém bodu nem�la p�ekro�it požadované hygienické limity pro chrán�ný 
venkovním prostor a chrán�ný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené 
v na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. „O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 
a vibrací“. 

Hygienický limit pro hluk z pozemní dopravy je spln�n ve všech modelových bodech. 
Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdroj� hluku je spln�n ve všech 
modelových bodech. Dominantním zdrojem hluku v obci Zbudov je a z�stane 
pozemní doprava. Stacionární zdroje hluku zám�ru ovlivní p�edevším modelové body 
�. 1,2 – jedná se o jeden samostatný obytný d�m. 

Voda 

Zdrojem pitné vody v celém areálu bude stávající ve�ejný vodovod. Voda z ve�ejného 
�adu bude využívána jak pro hygienické pot�eby, tak jako technologické vody. Pro 
požární ú�ely budou sloužit stávající hydranty. 

Splaškové odpadní vody ze sociálních za�ízení budou svedeny do ve�ejné 
kanalizace a poté do ve�ejné �OV. Splaškové vody budou mít charakter 
standardních odpadních vod.  

Technologické vody budou vznikat v objektu 108, kde se bude nacházet umývárna 
díl� a sestav. V tomto objektu bude umíst�na mycí linka, tímto procesem budou 
veškeré stroje procházet dvakrát b�hem opravy p�ed a po oprav�. Odpadní voda 
z technologie bude odkanalizována do �OV, kde budou zachyceny a �išt�ny 
odpadní vody z mytí mechanism� p�ivezených k oprav�. V �istírn� odpadních vod 
pro technologické vody bude probíhat sedimentace, dávkování chemikálií, flotace 
a kone�né do�išt�ní. Po vy�išt�ní budou odpadní vody svedeny do Zbudovského 
potoka. 

Deš�ové vody ze zpevn�ných ploch (parkoviš� a manipula�ních ploch) budou 
svedeny do sedimenta�ní nádrže o kapacit� 50 m3. Po zachycení nerozpušt�ných 
látek budou postupn� tyto vody �ízen� vypoušt�ny p�es odlu�ova� ropných látek. Po 
p�ed�išt�ní v odlu�ova�i ropných látek a spln�ní p�íslušných parametr� budou 
deš�ové vody svedeny do Zbudovského potoka. Nezne�išt�né deš�ové vody ze 
st�ech objekt� budou do toku svedeny p�ímo. 

Bude zpracován plán opat�ení pro p�ípad havárie (dále havarijní plán) ve smyslu 
požadavk� vyhlášky �. 450/2005 Sb.  
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P�i realizaci dle popsaného �ešení likvidace odpadních vod a respektování 
navržených opat�ení (kapitola �. D. 4) lze zám�r z hlediska velikosti a významnosti 
vlivu na vody ozna�it za málo významný. 

P�da 


ešený zám�r je navržen v jižní �ásti obce Zbudov, v t�sné návaznosti na 
zem�d�lský areál ŽIVA zem�d�lská obchodní a.s. (jihozápadn�). Zám�r bude 
situován na k.ú. Klášterec nad Orlicí, na pozemcích �. 589/1, 589/2, 1175/1, 1175/2, 
1175/3, 1144/3 a 1176/1. Dot�ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako 
zastav�ná plocha a nádvo�í, ostatní plocha, ostatní komunikace a orná p�da. 
Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem dot�eny. 
Pozemky jsou majetkem investora. Celková zastav�ná plocha areálu bude 
cca 17 014,5 m2. Pozemek �. 1176/1 má kód BPEJ 83716 (V. t�ída) a 83524 
(II. t�ída). Celkový zábor pozemk� ZPF bude 1,55 ha. 

P�edkládaným zám�rem budou dot�eny p�dy nadpr�m�rné (II. t�ída), tak ale 
i pozemky s velmi nízkou produk�ní schopností. Dojde k ovlivn�ní ZPF, vliv bude 
trvalý. 

V rámci p�ípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona 
�. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu (ZPF), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� požádat o vydání souhlasu s trvalým odn�tím dot�ených pozemk� pro 
realizaci zám�ru ze ZPF.  

Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje 

Nerostné zdroje se v dot�eném území nenachází. 

Flóra, fauna, ekosystémy 

Toto biologické hodnocení posuzuje zám�r výstavby servisního areálu firmy Živa 
u obce Zbudov v katastrálním území obce Klášterec nad Orlicí. P�edm�tem 
hodnocení je biotická složka dot�ené lokality. V p�ípad� realizace zám�ru bude 
zastav�ná plocha o rozloze p�ibližn� 1,7 ha. Na základ� terénního pr�zkumu na 
lokalit� a vyhodnocením dostupných materiál� bylo zjišt�no, že na dot�ené ploše se 
nachází intenzivní louka a ruderalizované porosty bez významn�jší biologické 
hodnoty. Stavbou nebudou dot�eny žádné zvlášt� chrán�né druhy rostlin ani 
živo�ich�. Hodnocená lokalita není sou�ástí žádného zvlášt� chrán�ného území ani 
prvkem územního systému ekologické stability. 

Vzhledem k charakteru okolní krajiny a kvalit� dot�ených biotopu a spole�enstev lze 
konstatovat, že posuzovaný zám�r nebude mít významný negativní dopad na 
biologicky cenné prvky zájmového území. 

Nep�edpokládá se negativní vliv ani na evropsky významné lokality a pta�í oblasti  
(soustavy Natura 2000) ani na zm�ny v biologické rozmanitosti a ve struktu�e 
a funkci ekosystém�. 
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Krajina 

V sou�asné dob� je krajina v �ešeném území p�em�n�na lidskou �inností. 
Potenciáln� by zám�r mohl z hlediska estetického p�sobit na krajinu také rušiv�. 
Tento vliv lze významn� minimalizovat ozelen�ním areálu.  

Vliv stavby na estetickou a p�írodní hodnotu krajiny je i p�es v�tší plošný rozm�r 
areálu mén� významný, lokálního charakteru. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Výskyt archeologických naleziš� na posuzované lokalit� nelze zcela vylou�it. Jestliže 
v pr�b�hu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci 
jednotlivých zám�r� povinni ve smyslu zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé�i, v platném zn�ní, umožnit záchranný archeologický výzkum. 

Struktura a funk�ní využití území 

V sou�asné dob� je po�izována Zm�na �. 1 Územního plánu. V�tší �ást zamýšlené 
stavby je totiž mimo zastavitelnou oblast obce. Z toho d�vodu bylo požádáno 
o zm�nu územního plánu – zm�nu funk�ního využití vyzna�ené plochy z „pole“ na 
„VP – pr�mysl, skladování“. Vyjád�ení je p�ílohou oznámení �. 2. 
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H.  P	ÍLOHY 
Vyjád�ení z hlediska Vyjád�ení z hlediska územního plánu je p�ílohou oznámení. �. 2. 

Stanovisko orgánu ochrany p�írody podle § 45i zákona �. 114/1992 Sb., ve zn�ní 
zákona �. 218/2004 Sb. je p�ílohou oznámení �. 3. 

Seznam p�íloh: 

P�íloha �. 1:  Výkresová dokumentace zám�ru 

P�íloha �. 2: Vyjád�ení z hlediska územního plánu 

P�íloha �. 3: Stanovisko orgánu ochrany p�írody podle zákona 114/1992 Sb., 
ve zn�ní zákona �. 218/2004 Sb. 

P�íloha �. 4: Biologické hodnocení 

P�íloha �. 5: Vybrané bezpe�nostní listy 

P�íloha �. 6: Rozptylová studie 

P�íloha �. 7:  Hluková studie 

P�íloha �. 8:  Hodnocení vlivu zám�ru na ve�ejné zdraví 
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